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Nyelvünk az ezredfordulón
Kosztolányi-idézettel sze

retném kezdeni: „Csak annyit 
mondok, hogy aki anyanyelvét 
nem ismeri tüzetesen, az egy 
nyelvet sem bírhat, az holta 
napjáig szellemi vakarcs, lelki 
nyomorék marad, ízetlen, ta r
talmatlan és kedélytelen, s ha 
mégannyi nyelven is gagyog, 
minden nyelven csak légüres 
általánosságot mond.”

Sok-sok évszázados történe
te során a magyar nyelv több
ször is veszélybe került. A tö
rök hódoltság idején, midőn 
a Kárpát-medencét nagyjából 
nyolcvan százalékban kitöltő' 
magyar népesség igen nagy ré
sze esett a pusztítás áldozatá
ul. Vagy a II. Rákóczi Ferenc 
nevéhez fűződő függetlenségi 
háború után, midőn a hábo
rús veszteségek, valamint a 
háború végén fellépő (még a 
hadi cselekményeknél is gyil
kosabb) pestisjárvány okozta 
pusztítás, illetve a nagyará
nyú külföldi betelepítés nagy
jából negyven százalékra szo
rította vissza a magyarság 
országos számarányát. Ugyan
csak jelentékeny veszteséget 
okoztak a huszadik századi 
háborúk, valamint a trianoni 
szerződés következményei: a 
repatriálások, kivándorlások, 
az erőszakos asszimilációra tö
rekvő politika. Mindez csupán 
a múlt században több mint 
kétmillió fővel apasztotta a 
magyarság számát a Kárpát
medencében.

Következésképp ismét csök
kent a magyarság közép-eu
rópai számaránya, és a ma
gyar nyelv a térségben erősen 
visszaszorult. 1918-tól má
ig, azaz nyolcvan esztendő le
forgása során a románok és 
a szlovákok lélekszáma több 
mint kétszeresére nőtt, miköz
ben a magyarság lélekszáma

kevesebb mint egyharmadá- 
val emelkedett. Ha a magyar 
anyanyelvűek száma ugyan
olyan méretekben növekedett 
volna, mint a szomszédoké (az 
utódállamok többségi nemze
teié), akkor most legalább hu- 
szonkétmillió magyarnak kel
lene lennie a közép-európai 
régióban, és ez túlnyomó ma
gyar többséget jelentene a 
Kárpát-medencében.

A magyarság jelenlegi, nagy
jából 13 milliós lélekszámával 
(10 és fél millió Magyarorszá
gon, több mint másfélmillió Ro
mániában, 500 ezer Szlovákiá
ban, 150 ezer Kárpátalján, 300 
ezer a Vajdaságban és együtte
sen vagy 100 ezer Ausztriá
ban, Szlovéniában és Horvá
tországban) ma már nem éri 
el a Kárpát-medence lakossá
gának ötven százalékát, holott 
három emberöltővel korábban 
több százalékponttal is megha
ladta ezt az arányt.

A magyar nyelv mindezek 
ellenére sem tartozik a világ 
„kisnyelvei” közé. Sidney S. 
Gulbert washingtoni egyete
mi tanár közel két évtizede 
készült nagy nyelvstatiszti
kai felmérése szerint a Föl
dön nagyjából 3000 nyelvet be
szélnek, ezek között 12 olyan 
nyelv található, amely több 
mint százmillió ember anya
nyelve (sorrendben: a kínai, 
az angol, a hindi, a spanyol, 
az orosz, az arab, a bengáli, a 
portugál, az indonéz, a japán, 
a német és a francia), továb
bi tíz nyelvet 50 és 100 millió 
közötti népesség beszél (ur
du, pandzsábi, koreai, olasz, 
telugu, tamil, maráthi, vietna
mi, török, jávai).

A magyar nyelv ebben a 
rangsorban az igen megtiszte
lő negyvenkettedik helyet fog-
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HELIKON

L Á SZ L Ó FF Y  A L A D Á R
• •Örmény
rekviem
A zsoltár szavaival mondom: „Nappal 

kiáltok, éjjelente előtted vagyok...”
Ó, hogyha Egervár, Masszada vagy 

Muszadag védó'inek lett volna egy 
kalasnyikovja! Ezt a kort annyi minde
nért, a szívfacsarásért fó'leg nevezem kese
rű szófacsarással KALASNYIKORNAK. 
Túl nagy szerepe volt és van szellemi és 
fizikai létünk szép hosszú képregényé
ben a handzsárnak, a vasmaroknak, a 
húzdmegereszdmegnek, a fellélegzésnek 
és a keserű csalódásnak ahhoz, hogy meg
bocsátok lehessünk. Nem tanácsos ke
nyérrel dobni vissza, de aki kézigránáttal 
dob vissza, az maga sem különbözik már 
-  sérelmek ide, sérelmek oda -  a megvá
dolható agresszív féltól. De a másik arco
mat sincsen kedvem odatartani, mert szé
pen, okosan, türelmesen végigolvastam, 
elolvastam a kódexlapok másik oldalát 
is. Úgy tűnik, éppen a VAE VICTISNEK, 
a JAJ A LEGYŐZÖTTEK korának vé
gét jelzik ezek a számvetések mindenütt, 
mindenkivel! Éppen ez mutatja, hogy 
volt, hogy van kiút. Mi, ma élők, túlélők, 
de magyarként, lengyelként, írként, lett
ként ébredők — egy kiút eredményei és bi
zonyítékai vagyunk. Mivel eleve és min
dig a határon, emberi létünk annyi száz 
határán történik meg, a másság nevében 
a tragédia.

Az örmények elleni irtóhadjáratot há
rom lépcsőben követték el, és a nemzet
közi mosodában nehezen kivehető vér
nyomok ellen nemigen lesz valaha is 
egyszerű folttisztítót találni, akár Euró
pa későbbi nagylelkűségében sem. A ho
locaust kifejezést is először a genocídium 
első fázisa kapcsán használták 1894-ben. 
Súlyosbító körülmény, hogy éppen a ké
sőbbi áldozatokat, a kurdokat használ
ták gyilkolóeszköz gyanánt. A kurdok 
politikai okokból történő kiirtása Török
országban máig tart. Ami 1915. április 
24-hez kapcsolódik és bizonytalan, de 
milliós nagyságrendű számokról regél, 
azért egy még belátni, megvallani, meg
beszélni sem akaró mai állam nem olvad
hat bele a közbejött gyilkosok sűrűjébe, 
miközben mindenkinek, szamurájnak, 
komitácsinak, nácinak, nyilasnak, bolse- 
viknak kötelező kanosszát járni.

Ez a szabadság egyik legfontosabb jel
képe és megtestesülése lett napjainkban. 
A fejét végleg felemelni látszó tanítás a 
békéről és toleranciáról ebbe halna bele, 
nem a múlt miazmás légkörébe! Az etika 
többé nem viselheti se műszemérem, se 
hazug tagadás nagyhatalmi fátylait. Ve
ronika örök kendőjén figyelmeztetően ott 
a szenvedő arcunk.

Az úton Athénből Gutenbergig, Wallen- 
bergig az amerikákba, a folyton egyik a 
másikba maró népek, jelképesen és való
ságosan is egyszer bajtársai, máskor há
borús bűnösei egymásnak. Különben ki
ki egy darab hús csupán, egy adag DNS, 
az útszélen hagyva.

Mit fog kezdeni velünk, s bennünk ön
magával a történelem? „De várhatott-e 
rájuk furcsább jövő, mint amilyen a múlt
juk volt?” -  tűnődik Chateaubriand. Vár
hat-e ránk más jövő, mint amilyen a meg
élt, megszenvedett múlt volt? Hellénként, 
etruszkként, vizigótként és gepidaként, 
örményként, magyarként, zsidóként, ír
ként. Mi, akiknek ősei székelyként is
merték meg a „magyarok istenét”, Isten 
ostorát és felemelő diadalérzeteit a győ
zelmekben, eredményekben, már nem 
is a Muszadagért nézhetnénk görbén 
Jumurdzsák nációjára, és tudjuk, hogy 
testben, test szerint szakadtunk bele az 
anyanyelvváltásba, a janicsárrá vagy ara
di vértanúvá válásban. Ezen már nem 
sokat retusálhatnak a félfarúlag hely
reigazított hangsúlyok, félénk engeszte
lő gesztusok, nem Kis-Azsia, de Recsk 
és a Duna-csatorna miatt sem. Nekünk 
Szamosújvár így is, úgy is újkori bölcső 
és a rettegés zárkájának lázálma marad.

Ha már mindenki mindenért engesz
telőjük, valakinek a török Gulágért, osz
mán Auschwitzért is helyt kell állnia. 
Arra az egyetlen percre pedig újra és 
megint múzeummá, mauzóleummá kell 
alakítani az élő, az éppen alakuló jövőt.

Hunyadi, Dugovics Titusz, Jurisics, 
Zrínyi, Damjanich... Magyarország 
olyan tágkeblű paradicsom volt a nemze
tiségei számára, hogy ugyebár ott még a 
magyaroknak is volt esélye némi szerep
re. Bizony ilyen volt a Szent István-i ma
gyar ország és az OMM lakosságának 
nagy és folytonos többsége, végig a tör

ténelmen, végig az intolerancián. Befoga
dó és vallásszabadság megálmodó. Néha- 
nap kikiáltó. Egy halott barátom szerint 
csak jobb embereknek jön létre, alakul 
ki ilyen többszörös identitásuk: Siculus 
transilvanus és valachus transilvanus és 
germanus transilvanus, magyarok, örmé
nyek, zsidók, lengyelek, ruszinok. Éppen 
ezt vetették szét kicsinyes nacionalizmu
suk aknáival, kézigránátjaival pontosan 
azok a politikusi szerepkörök, fellengzős 
szerepálmok, melyek ma a globalizáció 
éppen hogy Európa-ellenes ideológusait 
szállítják, adják ezekben a térségekben, 
megkínzott anyamedencékben, mesebeli 
arany- és rézerdőkben. A kettős, hármas 
identitást bíró hősöket, mint Szibinyáni 
Jánk és Kőműves Kelemen, Lúdas Ma
tyi és Mátyás, az igazságos. A mai haza
viszonyok közt itt, szomszédságszerte, 
a romlások, földindulások, műlavinák 
után, hol a helye a kettős identitást intel

lektuálisan és gyakorlatilag is bíró, vise
lő népességnek, lakosságnak? Honnan 
jöhetne akkora erejű, értékű vonzás, ami
től szó szerint is avarba olvadnak itt ko
rai gepidák és legkésőbbi népvándorként 
az örmények? Ezért nem tekinthető a 
globalizált ember jövőbeli ideálnak. Nem, 
ilyen nyugtalan álmok és keserű ébredés 
után. És semmiképpen a keze ügyében vi
gasz és igazságszolgáltatás nélkül terjen
gő KALASNYIKORRAL.

Eleve a másság határain törtek ki a 
tragédiák, és ott várhat ránk a diadal is. 
Az exodusé Egyiptomban, a Jézusé Róma 
alatt, Indiából a cigányságé, titokzatos 
mélyében egy mindent mozgató múltnak.

Kultúrák, vallások, másság elfogadása 
vagy kioltása, beolvadása, meg- és eltérí
tése indul be köztünk, fakad fel azonnal, 
folyton, szüntelenül és elállíthatatlanul, 
mint szent folyamaink, a Jangcekiángok, 
Jordánok, Mississippik, eme rejtelmes 
sűrűségű Rubiconok -  emberi természe
tünk tükre gyanánt és reflexeképpen. Be
indul, kezdetét veszi, a gének után a gé
meké, a darvaké, seregélyeké, a legendás 
lemmingeké és az emberi népek közül a 
folyton megkínzott, próbára tett örménye
ké, ki tudja, honnan ez a földönfutás, hi
szen mindenki másnál mesésebb és ősibb 
hegyi fészkükhöz vagy annak romjaihoz 
gyémántfejű és fájdalmas arany rajzszö
gek rögzítik őket végig, máiglan?...

Pedig tele van mindenkivel, tele van 
a világ, a Földgolyó minden sarka. Igen, 
mert közben Kolumbuszok is lettünk. 
Azok helyett az eredeti Prométheuszok 
helyett, akik most is Ulánbátorhoz, 
Gyergyóhoz, Kiskunhalashoz és Jeruzsá
lemhez láncolva beteljesítik a mélabús 
sorsunk, és viselik ezer virágként pompá
zó örökre eleven jelképeinket.

A zsoltár szavaival mondom: „Nappal 
kiáltok, éjjelente előtted vagyok...” Ta
núm Aram Hacsaturjan. A Gajané éjsötét
ben villogó muzsikáját hallom, de ez már 
nem a kardtánc, hanem a fényeké. Tanúk 
vannak velem: atyai barátom, William 
Saroyan, ízig-vérig amerikai író... Lengő 
trapézon az ifjú vitéz. Charles Aznavour, 
európai nemzedékek bálványozott pári
zsi háttérzenéje. Eminescu, a románok 
legnagyobb költője, Ajvazovszkij, a legna
gyobb orosz tengerfestő, Czecz János ta
pasztalt katona, argentin generális innen 
a csúcsai visszavonulásból, és családfám 
felmenő ágán ittebei Kis Ernő vértanú 
honvédtábornok. Bizony mondom, sem
mi más, csak „emberi kísértet esett rajta
tok”, de hát nappal a világosság és annyi 
mindent elvakít, elveszi a tisztánlátáso
mat, megzavarja az igazságérzetemet. A 
sötétben elháríthatatlanul vallani és vál
lalni kell, hiábavaló a buzgó fohász: „ne 
vígy minket a kísértésbe”, éjszaka tud
juk, milyen sötét az ember.

Legyetek tanúim, hogy virrad, az 
összes bárka befutott, megérkezett, fel
venni, kimenteni a túlélőket, a Santa 
Maria, a Nina és Pinta, Péntek pirog
ja, Sólyomszem lélekvesztője, a Medusa 
tutaja, a Titanic, és persze Noé bárká
ja is. Alattunk az Ararát, alattunk a 
Muszadag, végre eloszolhatnának a rossz 
álmaim, csakhogy a zsoltár szavai sze
rint én nappal kiáltok... Kiáltozom...
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Egy profetikus krimi
Már réges-régen nem szorul mentegetésre, még bár magya

rázatra sem, és kuriózumnak sem számít, ha egy valódi és va
lóságos költő', író, művész, diplomata, államférfi krimit ír, amit 
negyven-ötven évvel ezeló'ttig általában csak detektívregénynek 
neveztek és többnyire a ponyva gyűjtó'fogalma alá soroltak. 
Azon sincs mit lelkendezni, hogy egy „súlyos személyiség” mi
lyen könnyedén öltötte magára a szórakoztató műfaj, a lektűr 
formaruháját.

Bánffy Miklós esetében is csak az a meghökkentő', de akár 
megrendító'nek is mondható, hogy mikor, milyen körülmények 
között írja az alább következő' „bűnügyi regényt”? Idestova már 
hetvenöt éves volt, vagyona és társadalmi rangja megsemmi
sült, kastélya porig égett, „végiggázolt az egész magyarlakta föl
dön a háború, mint az Apokalipszis négy lovasa... Néha gondol
kodni is borzasztó” írja 1945-ben, politikai emlékirataiban. A 
közelmúlt évekig ezt tartották legutolsó művének.

Ám volt még pár éve, s ez alatt éhezik, elszigetelődik, várja a 
kiutazási engedélyt, és szinte hihetetlen, hogy van még kedve, 
lelkiereje egyáltalán bármit is csinálni! Két hátrahagyott mű
ve is előkerült nemrég, amely kiadásra vár. Az egyik egy meg
rázó Passió... A másik: ez a krimi, amelyről egyeseknek talán 
az a véleménye, hogy maradjon meg örökre levéltári adatnak és 
anyagnak.

Többen azonban úgy véljük, ez a kézirat érdekes a műfaj tör
ténetén belül is. Egészen zavarba ejtő, mennyire anticipálja a 
sötét huszadik század utolsó két évtizedében sorozatban gyár
tott tévé-krimik legfőbb motívumait: műkincsrablás és hamisí
tás, a politika akadályozza az igazságszolgáltatás munkáját, il
letve az igazság kiderítését, a hivatásos nyomozó áldozatul is 
esik az intrikának, de jön az új típusú, modern újságírónő, aki 
kezébe veszi az ügyet, és a legjellegzetesebb, a hagyományos 
tragédia utolsóelőtti mozzanatának a visszájára fordulása: nem 
úgy tűnik, hogy egy pillanatig még minden jóra fordulhat, ha
nem minden katasztrofálisan összeesküszik a hősök ellen, az 
igazság keresői azok, akik kénytelenek menekülni; az elmarad

hatatlan, lidércnyomásszerűen véget érni nem akaró autós üldö
zések, ahol a bűnözó'k az üldözó'k.

Ami az olvasót talán leginkább zavarba hozza, az a regény 
központi alakja, aki csak belekeveredik a bonyodalomba, egy 
zeneszerző. Bánffynak, mint egykor a budapesti operaház 
főintendásának, sok tapasztalata lehetett zeneszerzőkkel; köz
tudomású például, hogy Bartóknak két művét is ő segítette 
színpadra. Ez a mi zeneszerzőnk azonban „nem olyan”; nem 
Bartók, Kodály vagy a környezetükből valakik jutnak eszünk
be, hanem az operett, a szalonzene, a filmzene körül működők, 
mint pl. Polgár Tibor, Fényes Szabolcs, Eisemann Mihály, leg
jellegzetesebb vonása: a társasági siker és az anyagi siker. Amo
lyan sztár-jelenség. Persze, „attól még lehet rendes ember vala
ki”.

A problémát az okozhatja, hogy Bánffy e regényalak sze
mélyiségét nem szatirikus színekkel rajzolja fel, pusztán tá r
gyilagosan; hogy milyen zenész, nem tudjuk, de érzelmileg 
meglehetősen kezdetleges, szerelmi életével kapcsolatos meg
nyilvánulásai valóban egy érzelgős szalonregény hőséhez ille
nek, s így az a veszély fenyeget, hogy ennek az alaknak a híg 
stílusát egyes olvasók azonosítani fogják a szerzőével. Pedig er
ről szó sincs. Pusztán csak annyiról, hogy az ábrázolás nem he
lyezi idézőjelek közé e figurát.

Ettől eltekintve valóban érdekes krimi, s az olvasó nem győz 
ámuldozni: nemcsak sok későbben keletkezett olvasmány- és 
moziélményére fog ráismerni benne, hanem a valóságban meg
történt hasonló eseményekre is.

Nem a próféta tehet róla, ha a jövő, amelyre a próféciája vo
natkozik, olyan lett, amilyen lett. „

SZOCS ISTVÁN

(Aki Bánffy Miklósról minél tömörebben akar megtudni min
den lényegest, annak a Püski kiadásban megjelent Huszonöt év 
című kötetet ajánlom: Major Zoltán előszava és jegyzetei min
den lényegest közölnek, a legfontosabb könyvészetet is.)

(Szerkesztőségünk a Milolu szövegét A Dunánál című 
folyóirattól kapta egyszeri felhasználásra.)

B Á N F F Y  M IK L Ó S

MILOLU
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Szörnyű dolog történt!
A Szépművészeti Múzeumból december 

14-én ellopták a Lionardo da Vinci képét! 
-  sok kincsei közül talán a legritkábbat, leg- 
csodásabbat.

Óriási érték! Nemcsak azért, mert a 
nagy Lionardónak csak nagyon kevés fest
ménye maradt reánk, hanem azért is, mert 
e táblán az ő híres freskójának Krisztus
fejét ábrázolta a mester. Bizonyára tanul
mánynak készült az eredeti modell után. 
És míg a falfestmény teljesen elhalványult, 
itt eredeti színeiben, teljes pompájában lát
hatjuk. Ezért már a Rafael Madonnájánál 
vagy Giorgione rejtélyes arcképénél is na
gyobb és főleg ritkább kincs.

És ellopták!

A Múzeum a közönség számára zárva 
volt, mert ezen a napon fogtak hozzá né
hány szükségessé vált tatarozáshoz, mie
lőtt beállanának a szigorúbb hidegek.

A nagy előcsarnokban szobafestő dolgo
zott, segéddel, inassal. A néhol lehullott 
falfestést javítják és föl is frissítik, ahol 
megfogta a közeli pályaudvarból ideszál- 
ló korom. Fönn az első emeletre vízveze
ték-szerelőt kellett fölvezetni, mivel ott, az 
olasz iskola egyik termében a radiátor kis
sé folyik. Azt kell kiszerelni és azután levin
ni, hogy odalenn megforrasszák, itt a kiál-

/

Leonardo tanulmánya a Madonna Littához

lítási termekben ugyanis tilos tűzzel járni. 
Nem nagy munka egyik sem, egy hét alatt 
kész lesz minden.

Azok a mesterek, akik itt dolgoznak, 
mind jól ismert emberek, akik régóta kap
csolatban vannak a Múzeummal.

A főbejárat persze zárva. A munkásokat 
az Aréna-úti mellékkapun bocsátották be, 
az igazgatósági és személyzeti bejárón, és 
mindenik után az őrálló portás mindig be
zárta a kaput.

Reggel nyolc óra volt. Már félórája benn 
volt minden munkás, mikor újból megszó
lalt a csengő. A szolgálattevő csak alig nyi
totta ki az ajtószárnyat, kitekintett.

Aki bebocsátást kér, egy vékony, szökés, 
nyurga ember, vászonzubbonyban, mely vé
gig maszatos a festéktől és enyvtől. A fején 
papírsipka, amilyent a szobafestők visel

nek, az is teli sokféle, reászáradt festékkel. 
A karja alatt vaskos régi újságpapírcsomó, 
laposan összekötve zsinórral, a kezében pe
dig három kis porfestékes zacskó.

— Fodor mesternek vagyok a segédje — 
mondja a jövevény -, elhoztam a boltból a 
hiányzó festéket és a makulatúrához szük
séges papírt.

Bebocsátják. Az előszobába jutva az al
tiszt kinyitja azt a vasrácsos üvegajtót, ami 
a Múzeumba vezet, és miután ezt mondta:

Itt jobbra menjen és azután újra jobb
ra...” -  újból ráfordítja a zárat.

A jövevény valóban jobbra is indult. Az 
altiszt szemmel követte, míg el nem tűnt a 
kijárat pillérei és az ott álló magas szobrok 
mögött.

Alig telt el azonban tíz-tizenöt perc, már 
ismét ott állt az üvegajtó mögött és kopo
gott. Az altiszt odalépett:

— Mi ez? Miért megy újra el?
— A mester fehér papírt akar -  válaszol 

a jövevény. -  Azt kell hozzak neki ezek he
lyett... Arra a vastag újságcsomóra muta
tott, amit ugyanúgy, mint mikor jött, most 
is a karja alatt tartott.

Olyan természetesen hangzott ez, hogy 
az öreg altiszt semmi gyanút nem fogha
tott. Lekísérte hát a kijárathoz, és kibocsá
totta.

Délig dolgoztak a munkások. A vízveze
tékes azonban valamivel hamarább készült 
el. Ketten a teremőrrel megfogták a lesze
relt radiátort és megindultak vele a szolgá
lati lépcső felé. Azokon a termeken kellett 
áthaladniuk, ahol az olasz Renaissance ki-

> > > > >  folytatás a 4. oldalon
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> > > > >  folytatás a 3. oldalról

sebb méretű képei sorakoztak iskolákként, 
vagy korszakok szerint elhelyezve. A sar
kon túli második szobában függött a fal kö
zepén és egyedül Lionardo Krisztusfeje.

Zöldesszürke bársony kárpit eló'tt füg
gött, drágaművű aranyozott rámában.

Mikor a nehéz öntöttvas radiátorral oda
értek, a teremőr a falra pillantott.

A képkeret üres.
Reggel, mikor itt átjöttek, benne volt a 

kép, és most nincs ott!
Megdöbbent. Megállt. Szóhoz alig tudott 

jutni. Azután csak azt mondta: — Menjünk! 
Menjünk! -  és nagyon sürgette a társát, 
hogy kijussanak a képtárból.

Mihelyt a lépcsőn voltak, az őr az ajtót 
mindkét kulccsal bezárta, és a társához for
dult:

— Maga várjon itt meg... okvetlen itt vár
jon meg... nagyon nehéz ez... hívok valaki se
gítséget... de innen egy tapodtat se mozdul
jon...! -  és nagy sietve leszaladt a lépcsőn, 
le az igazgatóhoz. Jelentést tett. Az igaz
gató azonnal a rendőrségre telefonált. Őr
séget kért és detektíveket. Alig pár perc 
múlva azok meg is jöttek, és megindult a 
vizsgálat.

Hamarosan kiderült, hogy az ott dolgo
zó munkások ártatlanok. Az ellenben bizo
nyosnak látszott, hogy az a vézna, szőke 
ember, aki szobafestőnek öltözve, valami
vel később kérezkedett be, az lehet a tol
vaj. Már csak azért is, mert Fodor mázoló
mester senkit ide nem várt, senkit ide nem 
rendelt, amúgy is csak egy segédje és egy 
inasa van, és mindkettő vele volt és nem is 
mozdult mellőle. És nem kellett neki sem 
másfajta festék, sem makulatúra papír. A 
vízvezetékes pedig egész idő alatt a terem
őr szeme előtt dolgozott és onnan egy pilla
natra sem távozott.

Szörnyű fölfedezés volt ez! -  és sajnos kis
sé későn történt.

Reggeli fél kilenc tájt lopták el a 
Lionárdót, és most déli egy óra. Több mint 
négyórás előnye van a tolvajoknak, a cseh
szlovák határt már rég elérhették, sőt, az 
osztrákot is, hiszen kilenckor indul a bécsi 
gyors. A rendőrség ugyan valószínűnek tar
totta, hogy a képet nem vonaton, hanem 
inkább autón csempésznék külföldre, te
kintve, hogy az országúti vámállomásokon 
lazább az ellenőrzés, mint a vasúti vonala
kon.

Minden intézkedés azonnal megtörtént. 
A legügyesebb detektívcsoport nyomozott. 
Az összes határállomást riadózták, hogy 
minden távozó poggyászt szorgosan kutas
sanak át, és ha a leírásnak megfelelő kép
re akadnának, a vámolt utast azonnal tar
tóztassák le.

Az álszobafestőt is próbálták felkutatni.
Úgy látszott, az egyetlen nyom, ami cél

hoz vezethet, a három porfestékes csoma
gocska lesz, melyet a gipszmásolatok ter
mében találtak meg. Burkolópapírjukon 
azonban cégjelzés nem volt, és a festékke
reskedőket végigkérdezve kiderült, hogy 
december 14-én reggel 8 és 9 óra között se
hol sem vásároltak ilyen festéket. Nyilván 
korábban vették meg, mikor a lopást előké
szítették.

Az igazgató persze azonnal jelentést tett 
a miniszterének.

A miniszter úgy határozott, hogy ezt az 
ügyet, míg a nyomozás folyik, titokban kell 
tartani. Titokban, ameddig valami remény

van, hogy eredményre jutnak, hiszen a Mú
zeum vezetőségét szörnyű támadás érné, 
ha ez az ügy nyilvánosságra kerül.

-  És engem is támadnának, még engem 
is! Az ellenzék, az semmire sincs tekintet
tel! Mindent felhasznál, hogy engem meg
buktasson! Pedig én olyan ártatlan vagyok 
ebben, mint a megszületett gyermek! És a 
Múzeumot is méltatlanul érné a vád. Még 
azt a teremőrt sem lehet vádolni, hogy oda- 
fönt nem zárta be maga mögött a szolgála
ti lépcső ajtaját, hiszen joggal bízhatott ab
ban, hogy senki ismeretlen a Múzeumba 
be nem léphet. A portást sem lehet vádolni, 
amiért azt az embert bebocsátotta. Senkit. 
De az ellenzéknek nincs igazságérzete...

így tehát csak a Múzeum személyzete tu
dott az ügyről, más senki.

Egy hét múlva meg is nyitották a terme
ket, csupán az olasz képtár maradt zárva, 
átrendezés címén.

A nyomozás azonban folyt tovább, egyelő
re siker nélkül.

Január 16-án aztán váratlan dolog tör
tént. Valaki valahonnan tíz óra tájban fel
hívta telefonon az igazgatót.

-  Az igazgató úr... személyesen...? — kér
dezte a hang.

-  Én vagyok... ki beszél?
-  Csak azt akarom közölni, hogy azt a 

képet, amit az urak keresnek, megtalálják 
egy sötétszürke bőröndben, amit ma reg
gel a Keleti pályaudvar poggyászmegőrző
jébe helyeztek el. Ott az urak megtalálják, 
ha azonnal odamennek... — és a telefon kat
tant, a beszélő letette a kagylót.

Hát ez óriási hír volt!
Tíz perc múlva az igazgató és egy detek

tív már taxin száguldtott a Keletire.
Belépve a raktárba és igazolva magukat, 

a raktárnok bemutatta a mai napon meg
őrzésre átvett bőröndöket. Csak egy volt 
közöttük, ami a leírásnak megfelelt, egy 
ütött-kopott, nagyon régi táska. Könnyű 
volt kinyitni. Benne egyetlen tárgy: vaskos 
deszkatábla gyolcsrongyba burkolva és két
oldalt mozdulatlanra rögzítve tömérdek fa
forgáccsal.

Az igazgató nem állta meg, hogy azonnal 
meg ne nézze: -  Ez az! Ó az! -  kiáltott fel 
örömében. -  Micsoda szerencse! Már betege 
voltam ennek az ügynek!

Közben a detektív a raktárost faggatta: 
mikor helyezték el? Ki adta át? Milyen kül
sejű ember volt az illető?

A raktáros azonban csak arra tudott vá
laszolni, hogy mikor. A táskát reggel korán, 
a kassai gyors érkezésekor vette át. Ennek 
a gyorsnak másfél, illetve két óra múlva 
csatlakozása lévén a trieszti és bécsi exp- 
resszel, ilyenkor mindig számos utas teszi 
le a holmiját nála. Ma is így volt. Hogy ép
pen ezt ki tette le, azt nem tudja.

-  Nem valami szőke, cingár ember? -  kér
dezte a detektív.

-  Talán... talán olyan volt... nem merem 
állítani... sötét is volt még, kérem, igazán 
nem tudom...

De hát ez már nem is olyan fontos, fő, 
hogy megkerült a kép!

Óriási öröm volt persze, amikor a direk
tor visszatért a Múzeumba.

Az eddig üres képrámát lehozatta az iro
dájába, ahol saját méltóságos kezével akar
ta visszahelyezni bele a drága táblát. De mi
előtt hozzáfogott, felhívta a miniszterét és 
közölte a szerencsés fordulatot.

-  Na, hála Istennek, ennek nagyon örü
lök. Az ellenzék ezt a képlopást biztos ki

használta volna ellenem. De most utólag se 
tudjon róla senki, különben a rendőrséget is 
támadnák, és rajta át a belügyminisztert... 
Ezért továbbra se essék szó az ügyről!

-  Megértettem... úgy lesz, ahogy paran
csolni méltóztatik.

-  Mondd, édes barátom, mikor helyezi
tek vissza?

-  Még ma, zárás után...
-  Nem csinálhatnátok kora délután? Én 

is odajönnék.
-  Hát hogyne, hogyne, kegyelmes uram, 

amikor parancsolod. Háromkor, vagy négy
kor, ha úgy tetszik — felelt szolgálatkészen 
az igazgató.

-  Nagyon jó. Fél négykor legkésőbb ott 
leszek.

így aztán valóban ünnepély lett a kép 
visszahelyezése. Az összes teremőrt, tisztvi
selőt odarendelték. Ott volt nemcsak a mos
tani restaurátor, de annak elődje és meste
re is, az öreg Behr, aki már nyugalomba 
vonult, miután egy emberöltőn át szolgálta 
a Múzeumot.

Mikor a miniszter megjött, két teremszol
ga előreiramodott, hogy az ajtókat nyissa. 
E kettőt követte más kettő, kik a képet vit
ték, akár a szentséget. Utánuk a miniszter 
az igazgató jobbján és mögöttük a személy
zet. így vonultak föl az emeletre, és vissza
helyezték a képet a helyére. Most a minisz
ter szükségét érezte, hogy egy kis beszédet 
tartson. Röviden beszélt, azon az ő gyönyö
rű bariton hangján, melynek pályáját kö
szönheti. A kötelességről beszélt, az éber
ség szükségességéről, majd arról, hogy a 
kormány jóindulatú és elnéző, hogy alkal
mazottai megítélésében nemcsak arra fi
gyel, amit esetleg mulasztásnak minősíthet
ne, de számba veszi az addigi szolgálatukat, 
és ezért jóságosán megbocsátó is. (E szavak
kal a teremőrre tekintett és a portásra.) Vé
gül abban csúcsosodott ki a beszéd, hogy 
mindenki még fokozottabban tegye a köte
lességét, ő maga pedig fohászkodni fog a 
Magyarok Istenéhez, ahogy ezt eddig is na
ponta tette, hogy távoztasson el minden ká
rosodást a Múzeumtól.

Az igazgató mindnyájuk nevében megkö
szönte a miniszter szavait, és majd fölhasz
nálta az alkalmat, hogy a képről beszéljen, 
és ezzel kiváló szakértelmét bizonyítsa, an
nál inkább, mert ő korántsem volt szakér
tő, és állásához úgy jutott, hogy az elődjét 
innen kitúrta. Pedig az elődje európai hírű 
műtörténész volt. Elmondta, amit minden
ki amúgy is láthatott, hogy a kép deszká
ját vékony gipszréteg borítja, mely valami
kor fehér lehetett, de már kissé meg van 
sárgulva. Hogy a kép Krisztusfejet ábrázol, 
mely azonos a milánói freskón levővel, hogy 
vékony szakáll írja körül az állat, ahogy ott 
is, de ez itt sokkal színesebb, mert nem hal
ványult el. Hogy a nyak csak könnyen van 
aláfestve, és a vállvonal indulása csak alig 
van jelezve. Elmondta, hogy a kék háttér 
csak a fejet veszi körül, tovább pedig az ala
pozás csupaszon van hagyva. -  Ezért állít
hatjuk -  mondotta -, hogy ez ama vázlat, 
melyet Lionardo kísérletként festett, és ez 
még értékesebbé teszi, hiszen itt a keze vo
nását láthatjuk, mintha a mester e művet 
tegnap fejezte volna be. -  Ezt a gondolatot 
gyönyörűnek tartotta, ezért többször is el
ragadtatással ismételte: -  Mintha csak teg
nap festették volna! Mintha csak tegnap! 
Csak tegnap! Csak tegnap!

Szegény direktor nem tudta, mennyire 
igazat mond.
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Mikor az ünnepély a miniszter sűrű él

tetésével bezáródott, és mindenki lefelé 
indult, az öreg Behr kissé visszamaradt. 
Kivette a mellényzsebébűl azt az erős na
gyítóüveget, amit örökké magánál hordott, 
odament a képhez és vizsgálgatni kezdte. 
De unszolták, hogy zárnak, jöjjön, így tehát 
ő is elment a többiekkel.

Azonban a következő hétfő reggel -  hét
főkön a múzeum zárva van -  visszajött, és 
bement egykori növendékéhez, az új restau
rátorhoz.

Előbb csak hümmögött, köhécselt, körül
nézett a műteremben, majd, mintha csak 
úgy, mellesleg, ezt kérdezte:

-  Megvizsgáltad-e fiam azt a Lionardót, 
mielőtt visszahelyezték?

-  Nem, én nem vizsgáltam meg, nem is 
volt időm reá.

-  Én mindig mondtam neked, hogy azt 
okvetlen meg kell tenni, ha valamelyik ké
pünk visszajön. Ha kölcsönadtuk, vagy va
lamilyen különleges tárlaton volt, én min
dig apróra átvizsgáltam mindeniket. Lehet 
valami kis sérülés, vászonképnél lazulás, 
mit tudja az ember... Ennél meg ép
pen szükséges, hiszen több mint há
rom hétig ismeretlen kézben volt.

-  Rögtön fölszaladok és lehozom, 
bátyám! -  válaszolt az ifjú ember, és 
elsietett.

Néhány perc múlva már az öreg 
Behr kezében volt a kép. Közel tar
totta az arcához, végigfürkészte, 
akárha szagolgatná, aztán a hátlap
ját vizsgálgatta. Ezt angolvörös olaj
festék borította. így védték gyakran 
az ilyen fatáblákat, nehogy hátulról 
nedvesség érhesse, amitől vetemed
nék. Hosszasan nézegette, majd a 
deszkalap peremén, ahol csupaszon 
maradt a deszka, végigvándorolt a 
luppával.

-  Furcsa -  ismételte többször -, 
furcsa. — Kissé gondolkozott, majd 
azt mondta: — Hozd el, fiam a karto
tékéból a leírását. Nézzük meg, mi 
van benne.

Jó ideig tartott, míg a restaurátor 
visszajött. Ezalatt az öreg egyre csó
válta a fejét, és végül egy apró véső
vel pici, alig körömhegynyi darabocs
kát kiugrasztott a hátsó mázolásból, 
majd felhelyezte kis papírlapra, amit 
gondosan összehajtogatott.

A törzslapon pontos leírás. Majd 
a kép mérete a legaprólékosabban:
44,7 centi hosszú, és 35,1 széles.

-  Add csak ide azt a mérőlécet! -  Az ifjú 
szólt most az öreg, és mikor a kezébe 
kapta, lemérte a táblát.

-  Kicsi eltérés van csak, a léc 44,6 és 
34,9-et mutat, de ilyen kis különbség gyak
ran előfordul. Egyik jobban, másik kevés
bé szorítja meg a mérőt. De van itt más. 
Itt, az élein, ahol a deszka csupasz, mint
ha nem volna természetes a színe. Mintha 
brunolinnal barnították volna. Néhol vörö
ses ülepedést is látok. És még valami. Az 
a gyanúm, hogy ehhez a hátsó fedéshez 
szikkatívot használtak. Attól volnának 
ezek a hajszálnyi kis repedések, nem az idő
től. Ezért -  látod? -  leugrasztottam ezt a pi
ci darabot. Itt van. Vizsgáld meg vegyileg.

-  De bátyám! Csak nem gondolod, hogy 
ez hamisítvány? -  kiáltott föl a tanítvány.

-  Hm. Nem tudom. Van valami gyanús 
rajta. Mintha a hátsó borítás valamivel tom
pább vörös volna, mint amilyenre én emlék
szem. És itt elől, a gipsz alapozáson mintha

vékony és átlátszó réteget látnék, akárha 
fényérzékeny folyadékkal vonták volna be, 
hogy reá fényképezzék az eredetit.

-  Hisz ez rettentő volna! Az borzasztó 
volna!

— Igen, az bizony úgy van. De nem sza
bad semmit sem határozni, sőt, még beszél
ni se róla, amíg nem bizonyosodunk meg er
ről. Döntő a szikkatív! Ugyan a régiek is 
használtak ilyet, ha nagyon siettek valami
vel. De ha régen kenték volna be sellakos fe
déssel, akkor már azelőtt is sok helyen leug
rott volna a festék. Pedig ez ép volt, és most 
is ép.

-  De hát miért juttatnának hozzánk 
ilyen tökéletes másolatot? Miért akarnák 
velünk elhitetni, hogy visszakaptuk?!

Az öreg Behr csöndesen elmosolyodott.
— Van annak értelme. Ha mi megnyug

szunk abban, hogy az eredetit visszakap
tuk, nem figyeljük a külföldi árveréseket. 
A határőrségnél, úgy tudom, már vissza is 
vontuk a szigorított vámvizsgálatot, sőt, 
azokba a nyugati fővárosokba, hova értesí
tést küldtünk erről a dologról, már bizonyá

Leonardo Botticini festményén

ra elment az a híradás, hogy a kép megke
rült. így hát az a banda, aki ellopta, már 
oda is viheti és nyíltan árulhatja... Na, de 
én most megyek. Akármi eredményre jutsz, 
előbb nekem szólj, aztán meglátjuk, mit te
szünk.

Másnap Behr és utódja együtt léptek be 
az igazgatóhoz.

Az ifjabbik tett jelentést, így volt az rend
jén. Megállapítást nyert, hogy a hátlap fedé
sét valóban szikkatívval hordták föl, hogy 
mentői gyorsabban száradjon. Az is kétség
telen, hogy a fehér alapozáson a fényérzé
keny krómezüstnek nyoma van. Bizonyos te
hát, hogy a visszakerült kép nem az eredeti 
Lionardo, hanem annak nagyon ravaszul 
és nagy tudással készült másolata.

Mit lehet most tenni? Mit kell most ten
ni? — szörnyű dilemma ez.

Nem lehet mást tenni, mint titokban 
tartani az ügyet. Valószínű ugyanis, hogy 
ameddig azok, akik ellopták a képet, azt hi
szik, hogy a múzeum nem jött reá a hamisí
tásra, kevésbé lesznek körültekintők. Vala
mi külföldi képkereskedőnél vagy valamely 
előkelő aukciónál áruba bocsátják, és ekkor 
le lehet őket leplezni. Ha azonban meghalla
nák, hogy reájöttek a hamisításra, sokkal 
óvatosabbak lesznek, elviszik Amerikába, 
és ott kéz alatt és titokban adják el, és ak
kor végleg nyoma vész.

Tehát így határoztak, és így a minisz
ter is.

Csak néhány intézkedést kellett tenni. 
A számba jövő nyugati fővárosok London, 
Párizs, Berlin és München, Róma és Firen
ze rendőrségei értesítést kaptak, a magyar 
rendőrség pedig azt kutatta: ki volt az a fo
tográfus, aki a fényképezést végezte. Kuta
tott nemcsak a fővárosban, de vidéken is, 
Sopronban, Szegeden, Miskolcon...

És hamarosan eredményre is jutott.
A képet Miskolcon a Helios műintézet 

fényképezte át. Nem titokban, ha
nem nyílt üzleti alapon.

Ezelőtt három héttel hozta oda 
valaki a képet. Fölvételt csináltak 
és áttették azt egy hasonló fehér táb
lára, amit a megrendelő magával ho
zott. Jóhiszeműen jártak el, hiszen 
a bűntényről senki sem hallott. A 
főkönyvbe is be volt vezetve a mun
ka, és annak ára is, 150 pengő, és a 
megrendelő neve, valami Kis János, 
ami bizonyára álnév. Azt is megál
lapították, hogy ez a Kis János de
cember 20-án a Nagy szállodában 
lakott és onnan még azon az estén 
elutazott. Egybehangzóan úgy em
lékezett mindenki, hogy az illető jól 
öltözött, kövéres, tagbaszakadt em
ber volt és kedélyes is, legalább ezt 
mondta róla a szobaasszony. Egyéb 
adat még, hogy a halántékán mint
ha valami régi forradás látszanék, 
de ezt csak a borfiú állította, a töb
biek nem. Egybehangzó volt azon
ban, hogy magyarul ugyan folyéko
nyan beszélt, de idegenes kiejtéssel, 
borotvált arca van, és kissé kopaszo
dik. Hogy Miskolcról hova utazott, 
ez nem derült ki.

Persze a másoló után is kutatott 
a rendőrség. Csak olyan festő jöhet 
számításba, aki erre specializálta 
magát. Három ilyen van a főváros
ban. Az öreg Behr mindhármat jól

ismeri, hiszen ott tanulták a mesterségü
ket a szeme előtt. E három közül csakis az 
egyiket tartotta képesnek ilyen tökéletes 
munkára. Ez egy nagyon idős, hangyaszor
galmú ember volt, az egyetlen, aki a kora 
Cinquecento technikáját ismerte, azt a rop
pant kényes tempera-alapozást és olajfes
ték lazúrozást, ahogy a korai olaszok fes
tettek, és ahogy ez a Lionardo is készült. 
Ha külföldről ilyen másolatot kért valaki, 
Behr mindig neki juttatta a munkát. A má
sik kettő inkább csak a XVII. és XVIII. szá
zadi eljárást ismerte. Márpedig, aki ezt a 
hamisítást csinálta, az csak elsőrangú szak
értő lehetett, aki egyetlen mozdulattal és 
csalhatatlan biztonsággal oda tudta tenni 
azt a néhány vázlatkönnyű ecsetvonást, 
ahogy Lionardo a haj s a szakáll jelzésénél.

> > > > >  folytatás a 6. oldalon
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» > »  folytatás az 5. oldalról

Ha a vegyi vizsgálat nem bizonyította 
volna, senki, még az öreg Behr sem merte 
volna állítani, hogy nem az eredeti került 
vissza.

Hát ezt a három festőt kérdezték ki. 
Egyik sem tudott semmit, és ezek közül az 
egyetlen, aki valóban számba jöhetett vol
na, az az idős művész, már két hónapja kór
házban fekszik ízületi csúzzal, tehát bizo
nyos, hogy ártatlan.

így záródott le egyelőre ez az ügy. A má
solat a helyén maradt, és az egész dolgot to
vábbra is titokban tartották.

II.
RÉSZLETEK VIDA TIBOR 
NAPLÓJÁBÓL
Palermo, márc. 5.
Gyönyörű ez a Szicília! — nincs több ilyen 

ország, a legzordonabb hóborította hegyek, 
legdúsabb fönnsíkok, a hegyoldalakon szőlő 
és olajfa, és legalul narancs- és citromlige
tek olyan zsúfoltan, hogy felül akár dzsun- 
gelnek néznéd. Mindenütt pedig az ultra
marin tenger, és fölöttük az örökké kéklő 
égbolt.

Már jórészt bejártam autón az új kis 
Lanciával. Mert így szép világot látni, plá
né itt, ahol lépten-nyomon a legváratlanab
bal találkozik az ember. Milyen szerencse, 
hogy azt az osztrák követségi titkárt áthe
lyezték, és olyan sürgősen akart megválni 
az autójától, éppen akkor, midőn indulóban 
voltam ide! Csak átszámozták, és már küld
tem is a hajóra. Remek kis gép ez! A harma
dik, melyet magam hajtok, de eddig egyik 
sem volt ilyen könnyen vezethető. Ez úgy
szólván magától szalad.

Öt napja vagyok itt Palermóban. Már 
sok mindent megnéztem. Gyönyörű dolgok, 
és bár nem értek a régiségekhez, mégis 
meglátom, ami szép, és azt is tudom, hogy 
ilyet még soha sehol nem láttam. Monreaíe, 
Cefalú, a Capella Palatina... Múzeumot lá
togatok, templomokat, palotákat. Nyugtató 
foglalkozás így lézengeni csudaszép környe
zetben és egyedül. Megfigyeltem, hogy itt a 
ciceronék nem olyan tolakodóak, mint más
hol Itáliában. Békében hagyják az embert. 
Egykedvűek, talán mert arab vér van ben
nük, vagy talán eltanulták a gőgöt a spa
nyoloktól, akik olyan hosszú ideig uralkod
tak itt.

Az Excelsiorban lakom. Kitűnő szálloda 
és magosán fekszik. Az ember ellát a város 
fölött, be az öbölbe és át arra a gyönyörű for
májú hegyre, a Monte Pellegrinóra.

Itt jól dolgozhatnék az új operettemen. 
Hozattam is föl zongorát a szobámba. De 
hozzá sem nyúltam. Nem megy. Még túlsá
gosan friss a seb, amit kaptam attól a kis 
dögtől. A hiúságomnak fáj. A férfihiúságom
nak. Eddig mindig én csaltam meg a nőket, 
ez az első, aki engem...

Ezért is jöttem el, hogy kiszellőztessem a 
koponyámat, világlátással és egyedül.

Az jó is, az egyedüllét, de kezd egy kissé 
terhemre lenni.

Mert, hogy állandóan, az kissé mégis 
sok...

A szállodában kevés a turista, túl va
gyunk a divatos szezonon. Néhány göthös 
öreg ember és néhány új házaspár. A vénsé-

6 --------------------------------

gekkel nincs mit kezdeni. És azok a szerel
mes nők és férfiak...?! Azok csak egymással 
turbékolnak, majdnem galambszag van a 
közelükben! Utálatos! Már Taorminéból is 
azért menekültem el, mivel kibírhatatlan 
volt a Villa Timeo, ahol laktam. Egész éj
jel ritmikusan rengett a szállodában a sok 
ölelkezéstől minden szobában. -  Hiába, vé
nülök...

Egy csinos nő van itt ugyan a hotelben, 
és magányos is. Tegnap este jött meg. A 
túlsó asztalhoz ült vacsorakor, éppen szem
közt velem. Párszor reám nézett. Óriási bar
na szemei vannak. Simogatós szemei. Jól öl
tözött és intelligensnek látszik. Két ízben is 
reám nézett. Miért nézett úgy meg? Talán 
másra gondolt, és ez csak véletlen.

Különben sincs kedvem újabb kaland
ra, mióta megütöttem a bokámat. Ha az 
ember elhagyta a négy x-et, akkor fejez
ze be. Azért is jöttem el. Most jól kiszellőz
tettem magam itt Itáliában, aztán otthon 
megkérem valamelyik húgomat: keressen 
számomra valami éltesebb vénleányt, és 
megházasodom. „Torschluss”-  így hívják 
ezt: kapuzárás. Bár nem tudom, talán még
se ezt teszem, hanem utazni fogok a nagyvi
lágban, ahogy most, nő nélkül, magamban. 
Megutáltam a nőket! Ne vadásszon nőre, 
akinek már őszül a halántéka.

A liftestől megkérdeztem a nevét. „Mrs. 
Anderson, Chicago”. Tehát amerikai. A har
madikon lakik, ahol én. Miért gurul ez a nő 
egyedül a világban? Lehet, hogy ide vár va
lakit, a férjét vagy a szeretőjét. Vagy vala
mi barátnőt, az is lehetséges, nekem töké
letesen mindegy, csináljon, amit akar. Én 
nem törődöm vele.

Március 6.
Megismerkedtem azzal az

Andersonnéval. Véletlenül. Én igazán nem 
kerestem.

A szálloda csarnokában nagy plakát lóg, 
francia és olasz szövegű. Árverési hirdetés, 
valami Marchese Bentiruba árulja a csalá
di műtárgyait. Képek, szobrok, hímzések, 
néhány bronz és bútor. Nyilván sok kincse 
lehetet, mert a szövegek szerint ez már a 
harmadik és utolsó árverés. Még két nap 
van megtekintésére, és azután licitálnak.

Azon gondolkoztam, hogy talán elme
gyek oda, hátha akad ott valami kisebb 
tárgy, amit cigaretta-doboznak vagy hamu
tartónak használhatnék, mikor ez a bar
naszemű nő mellém lépett. Ó is a plaká
tot olvasta, de nagyon közel állt hozzám. 
A szeme mintha súrolt volna engem. A nők 
tudnak ilyet. Maguk elé tekintenek, egye
nesen maguk elé, de a szemük sarkából 
mégis minket néznek. Ez már olyan női tu
domány!

Megszólítottam. Ilyen szamár vagyok! 
Persze angolul: Would you like to see the 
collection? -  (Nem akarná-e megnézni?)

Reám mosolygott azzal a nagy barna sze
mével, és ugyanúgy válaszolt:

-  With pleasure -  de aztán magyarul 
folytatta: -  De miért beszélünk mi ango
lul, hiszen én is magyar vagyok. -  Aztán el
mondta, hogy ő pesti leány, aki egy ameri
kaihoz ment férjhez.

-  És Chicagóban lakik? -  kérdeztem.
-  Nem, már nem. Elváltunk, és én vissza

költöztem Pestre. De így idegenben az an
gol névjegyeimet használom, az jobban 
imponál a hotelportásnak. És kacagott. Ka
cagott gúnyosan és fölényesen. Kacagott,

mintha sok mindent gondolna, amit nem 
mond.

Együtt villásreggeliztünk. Bemondtam 
persze a nevemet, de csak azt. A foglalko
zásomat el akartam hallgatni. De hiába. 
Ó tudta. Tudta, hogy zeneszerző vagyok, és 
tudta, hogy ennek a harmadik operettem
nek világsikere van. Hogy a Sakuntalát 
már kétszázszor adták Londonban. És meg
vallotta, hogy látásból jól ismer, legutóbbi 
premieremkor látott kijönni a rivalda elé.
-  Azért is akartam magával megismerked
ni... -  mondta, és ehhez is kacagott. Nagyon 
jól áll neki, ha kacag. Olyan gerlebúgású, 
gazdag nevetése van.

Csak belé ne guruljak megint valami os
tobaságba!

Sebtiben jegyeztem ezt ide, mert most in
dulunk a Marcheséhez.

Este 11 óra
Hát ott voltunk. Roppant körülményes 

volt.
Ódon palota a város közepén, olyan ké

sői gót modorú, amit itt Chiaromonte- 
stílusnak hívnak. Ütött-kopott, persze, de 
nagyon nagyszabású. A csúcsíves kapu mö
gött óriási üres csarnok, hol portás és két 
libériás szolga, a kabátujjukon sok címe
res paszománnyal (bár elég borotválatlan 
mindkettő). Elkérik a névjegyeinket, és az 
egyik fölszalad a lépcsőn. Égy pillanat múl
va már jön is vissza és jelenti, hogy „Sua 
Eccelenza” fogad minket. Odafönn hosszú, 
tágas terem, széles ablakokkal a két vé
gén. Sovány kis monsignore ül az egyik ab
laknál, aki talán a breviáriumot olvassa.
-  Sua Eccelenza viene subito... -  mondja a 
papocska, és újra elmerül a könyvébe.

A hosszú terem mentén tömérdek kép, 
és kétfeló'l egy-egy hatalmas kandalló, gyö
nyörűen faragott párkánnyal. Páncélok, 
három-négy espada és más fegyver, a köz
bülső másfél öles asztalokon pedig kisebb 
bronztárgyak és egyéb apróság.

Mi egyelőre nem mertünk körülszemlé
lődni, annyira hatott reánk ez a szertartá
sos fogadtatás, és ez a szó, hogy Marchese 
úr rögtön itt lesz.

És valóban, nyílt is már a márványkere
tű ajtó, és bejött az Eccellenza.

Igazán nagyúri külseje van. Ásóforma, 
rőt szakálla, hátrapomádézott haja. Rop
pant elegánsan van öltözve, kamélia a 
gomblyukában és tulitarka selyemkendő a 
mellső kabátzsebben. Drapp betétes lakk
cipő. Nagyon barátságosan fogadott, kezet 
is nyújtott mindkettőnknek, igaz, hogy kis
sé pártoló mozdulattal és felülről, de mégis 
szívélyesen, aztán leültetett két cikornyás 
és aranyos, de rettentően kényelmetlen ka
rosszékbe.

Megindult a társalgás. Franciául be
szélt nagyon folyékonyan, bár persze ola
szos kiejtéssel. Kérdezte, mióta vagyunk 
Palermóban, mit láttunk, hol jártunk, vol
tunk-e már máshol a környéken? Válaszra 
nem várt, vagy alig hallgatott oda, és csak 
könnyedén galagyolt tovább. Úgy beszélt 
mindenről, mintha az mind az övé volna, 
egész Szicília, mindazzal, ami benne van. 
Cigarettával is kínált.

-  Szabad-e itt a kiállításon? -  kérdeztem 
formaságból.

-  Oh, hogyne, itt nálam, itt az én palo
támban, hogyne szabadna. Azt kívánom, 
hogy a vendégeim jól érezzék magukat ná-
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lam! -  Ez már családi tradíció ebben a pa
lotában: mindent a vendég kedvéért és örö
mére...

Én már kezdtem unni ezt a cikornyás 
társalgást, és lopva körülsandítottam, mi
kor az egyik inas boglyas hajú, kurtanya
kú emberkét kísért be. Ez a bozontos hajú 
megállt az ajtóban, aztán ostromlépésben a 
Marcheséhez sietett, és akkora olasz szóára
dat ömlött beló'le, mintha valami gát sza
kadt volna el. Sua Eccelenza azonban egy 
pillanatra leállította és felénk fordult:

-  Tessék körülnézni, amíg visszajövök... 
-  szólt hozzánk, átadta a kiállítás árjegy
zékét, és kiment a jövevénnyel. Útközben 
csitította: -  Si po far... si po far... -  (azt meg 
lehet csinálni...)

Mi tehát elindultunk szemlélődni. Nem 
nagyon sok, de néhány kitűnő tárgy is 
akadt. Képek: egy Guercino, két korai arc
kép Antonello da Messina iskolájából, tájké
pek is a barokk időből. Mindez persze rop
pant drága. Különben sem szándékoztam 
képet venni. Az egyik asztalnál maradtam, 
ahol tobákos szelencék sorakoztak. Talál
tam is egy nagyon csinosát: teknősbékából 
van, valami aranyberakásos címerrel a kö
zepén. Éppen ennek a számát kerestem az 
árjegyzéken, mikor Andersonné, aki tovább
sétált a falak mentén, visszaszólt hozzám:

-  Magánál van a lista? Kérem, hozza 
ide.

Egy kép előtt állt. Nem nagyon nagy 
kép, fiatal férfifejet ábrázol világos hátté
ren. A rámája egyszerű és olcsó léc. Elég 
alacsonyra akasztották, nem valami előke
lő helyre. Görnyedni kellett, hogy megnéz
zük. így vizsgálta Andersonné.

-  Ez furcsa... Ez furcsa... -  ismételgette, 
aztán hozzám fordult:

-  Nézze meg, kérem, mit mondanak er
ről? 579, B.

Soká kersgéltem. Végre megtaláltam a 
gépírásos lajstrom legvégén, nem a többi 
kép között, hanem az utolsó ív legalján.

-  Krisztus fej, Lionardo másolat a XVIII. 
század közepéről -  ezt olvastam onnan.

-  Furcsa...- mondta újra a nő, és aztán 
hozzátette: Ez ugyanaz a fej, ami Pesten a 
Szépművészetiben... ami Esterházy gyűjte
ményből került oda... pontosan ugyanaz... 
És mi a kikiáltási ára?

Megnéztem. 250 líra.
-  Csak annyi? Ilyen olcsó? Furcsa... iga

zán furcsa — és tovább töprengett előtte.
Végül mégis továbbmentünk, kezdett 

már sötétedni. Nem vártuk meg Bentiruba 
visszatértét.

Mikor kijöttünk, a nő el akart válni tő
lem. De hát miért? Szép így sétálni, tartóz
tattam. Hát együtt mentünk tovább, de ő 
most kissé szótlan volt, különben is, úgy ve
szem észre, nem valami bőbeszédű. Mielőtt 
taxit fogadtunk volna, hogy hazatérjünk, 
azt mondta: sürgönyt akar föladni. Megmu
tattam neki a főpostát.

Fölajánltam magam, hogy segítek, kí
náltam a töltőtollamat is, de ő azt mond
ta, hogy nem kell. Kérdeztem, megvár- 
jam-e? Azt mondta: igen, várjam meg, és 
besietett. Vajon mi baja lehetett egyszer
re? Csak nem bántottam meg? Miért van 
az a kis ránc a homloka közepén? De az
tán hamarosan kijött, és elhajtottunk az 
Exelsiorba.

Vacsoránál azonban újra jókedvű volt. 
Talán szeszélyes az angyal? Vagy tán van 
otthon valakije, akire nem szívesen gondol? 
Valaki, akitől függ, vagy akitől fél. Mit tu
dunk mi az asszonyokról? Mindig olyan
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titkolódzók. Ez is azokkal a nagy, beszé
des szemeivel; mögöttük ki tudja, mi lap
pang! Pláné ez, ez a Milla! Mert így hívják, 
Miiiának. Valószínűleg Kamilla. Vagy ta
lán Ludmilla? Csak annyit mondott, hogy 
Milla. így, két L-lel.

Kedves név. De jó lesz vigyáznom ma
gamra. Ki tudja, ki és mi ez a nő? Lehet, 
hogy zsebtolvaj. Nem, az nem. De vannak 
annál sokkal veszélyesebb asszonyok.

Jobb volna elutazni rögtön!
Pedig igazán kedves, szép nő... Ha fiata

labb volnék...
Nem! Nem és nem. Nem akarok kalan

dot! Nem!
Este, mikor elbúcsúztunk, megcsókol

tam a kezét. Én fiatal nőknek mindig kezet 
csókolok, öregnek soha. Szépen ápolt, haj
lékony keze van. És hagyta, elég hosszan 
hagyta nálam a kezét...

Gyanús!

Március 7.
Kivittem Monreálba a kis Lanciával. 

Gyönyörű kirándulás volt. Meglepő, milyen 
sokat tud művészeti dolgokról. Néha egé
szen elragadtatja magát. Ilyenkor megszo
rítja a karomat. Erősen, és szemei még tá- 
gabbra nyílnak.

Délután már nem mentünk ki. A szobám
ba hozattuk a teát, és én zongoráztam neki. 
Pár régi dolgomat, amit alig ismernek. Azt 
a Balassi-dalt is: „Mindennap jó reggel, er
re repültök el...” Azt mondta: szép! -  talán 
hitte is. Mikor elment estére átöltözni, én 
még ott maradtam a zongoránál. Valami 
énekelt bennem, először, mióta itt vagyok. 
Találtam egy holdvilágos témát, jól lendül. 
Nő és zene, zene és nő, ezek összefüggenek, 
legalábbis nálam.

Ugyanaznap, éjfél előtt
Már megint valami szamárságba fogok 

belegurulni!

Március 8., éjjel
Hiába! Ez már olyan ország!
Itt nem lehet fapofával járni. Hogyan 

fagyoskodjék az ember ott, ahol ilyen kék 
az ég, s ahol langyos a csillag éjjel, dide
regni, mikor ilyen balzsamos a levegő és 
ennyi a virágillat. Az itt lehetetlen! A 
Spitzbergákon igen, vagy Grönlandban, 
ködben, zimankóban, ott talán igen! Ott 
talán lehet, de itt? És végtére is még olyan 
nagyon öreg nem vagyok és nem születtem 
Egyiptomi Józsefnek sem, sajnos! Vagy 
nem sajnos? Miért is volna? — vigye az ör
dög, egyszer él az ember... Különben is 
nagy maflának tartottam mindig azt a Jó
zsefet.

Az biztos, hogy nagyon kedves, nagyon 
kedves. Nagyon!!

Igaz, hogy semmit se tudok róla. De mi
nek is? Pár nap múlva, egy hét, tíz nap múl
va elutazom innen. Elválunk. Jobbra én, 
balra ő...; ahogy a dalban. Akkor úgyis vé
ge lesz. És így a legszebb. Pá! Pá! Hogyne, 
hogyne, majd írunk egymásnak. És az em
ber soha nem ír. Ez a legokosabb.

Mért folytatni? Azt nem! Óh, azt semmi 
szín alatt!

Pedig nagyon kedves. Óh, nagyon. Át is 
kereszteltem. Én mindig átkeresztelem a 
nőket, ha viszonyom van velük és igazán 
ízlenek. Mintha az új névvel inkább az 
enyém volna. Talán valami ősi atavizmus 
ez. A vad népeknél a név tudása még ma 
is birtokbavevést jelent. Valahogy én is így 
érzem. Más mindenkinek ő Milla volt, más

férfiak már így szólították. Profanálták 
ezt a nevet. Két ölelés között virult ki az új 
neve: Milolu! Milla, azt meleg hangon, há
lásan nem lehet mondani. De: Milolu! -  az 
jó! -  az simogatós, és így nem hívta őt sen
ki. így azt hiszem, hogy jobban az enyém., 
így más senkié se volt... Ilyen szamár va
gyok!

Március 9.
Reggel megkérdeztem a portást. Még

iscsak tudnom kell valami róla. T. W. 
Anderson, ez a férje. Ő leánynevén Radák 
Mária. Újságíró az Est Lapoknál, ez van a 
bejelentő lapján. Bizonyára engedménnyel 
van itt, hiszen ez elég drága szálloda. Kü
lönben nem lakna itt. Vagy talán amatőr új
ságíró, és csupán alkalmilag ír.

Ugyanaznap este
Keringő született ma délután. Az a név 

csinálta. Milolu. Milolu, Milolu, Milolu -  fu
tamban fölfelé vagy hússzor, és aztán csön- 
gettyűkacagásokkal hull vissza. Aztán újra 
a futam fölfelé. Oboák? Csellók? Majd meg
látom. Otthon majd valami szerelmes szöve
get íratok hozzá.

Egész nap ideges volt. Különösen este
felé. Délelőtt megkérdezte: mikor érkez
nek a vonatok, és a nápolyi hajó. Nem is 
akart kirándulni sehová. A városba sem le
sétálni. Nyilván vár valakit. Vajon kit vár 
vagy várt? Mert ha vár valakit, az nem jött 
meg. Ez bizonyos. Ezt én föltűnés nélkül el
lenőriztem. Én is értek hozzá, ha érdemes
nek tartom: látogató nem jött, és a távbe
szélőhöz sem hívták. A telefonostól tudom. 
Bosszantó volna, ha ide bebotlana valakije! 
Elrontaná az egészet. Szakítana szépen, si
mán, azt majd én is úgy akarom, hogyne, 
de hogy itt most valaki közénk lépjen, és én 
félreálljak...?

Este vacsoránál szótlanabb volt, de nyu- 
godtabb, mintha valami elhatározásra ju
tott volna. Később aztán jobb kedvvel, si
mán és érdekkel beszélgetett. Szóba került 
a holnapi árverés. Magával is hozta a ka
talógust. Kérdezte, mit akarok megvenni. 
Azt a tobákos szelencét ő is nagyon csinos
nak találja.

De főleg azt a Krisztus-fejet ajánlotta, 
hogy az jó vásár. Igazán érdemes rászán
ni pár száz lírát. Mondtam, hogy szívesen 
veszem meg, ha neki adhatom és örömöt 
okozok vele. Ne, ő nem fogad el ajándékot. 
Hát akkor vegye meg ő maga! Erre mo
solygott és azt mondta: neki arra nincs 
pénze, azt ő nem teheti. De én, én okvetle
nül vegyem meg, és hozzátette: meglátja, 
nem fogja megbánni! -  Titokzatosan mo
solygott.

Egyáltalán, ez az egész olyan nyugtalaní
tó. Hogy a szemében, a szavában mindig és 
mindenkor van valami, amit elhallgat, eltit
kol. Valami, aminek más vonatkozása van. 
Vagy más... de mi? Szándék? Terv? Fondor
lat? Vezetni akar engem valahová? De ho
vá és miért? És azok a nagy barna szemei, 
ahogy azok nézni tudnak! És nem tudom, 
mi van mögöttük!

Éjjel kettőkor
Mikor nagyon későn elváltunk, újra is

mételte, amit a vacsoránál. Hogy az árve
rés már 9-kor kezdődik, és hogy akkor ott 
legyek. Okvetlen ott legyek! Miért? Miért 
akarja annyira, ha ajándékot nem fogad el? 
Vagy tán mégis el fogja fogadni, és csak mó
kázik?

(folytatás a következő számban)
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FERENCZY
ABA SAMUEL AMADÉ

pedig ezt a szerves komplexumot 
férfias daccal büszkén 
viselnem kéne hisz

É l e t f u n k c i ó k
1. eszem  
(05/05/25)

édesjézus 
légy vendégünk, 
áldd meg, amit 
adtál nékünk

a)
imitálva egy 
ritmustalan dobpergést 
roppantok nyakamon

„a vacsora 
deklarálva”

b)
tányéromba hajtom fejem, és, 
mint ahogy a csészében 
lötyögő lúgos kávé 
csapdossa édes 
cukorszigetek partjait, 
úgy merül a vörös 
paradicsomlébe sápadt arcom

c)
végtagjaim vedlő kígyókként 
csatangolnak a dermedt 
pillanat sűrített végtelenjében,

majd kihűlt testtel 
elnyúlok a kockás abroszon

d)
nyeltem

egyetlen örökségem e börtön 
amit apám fasza szabott rögtön 
de mit anyám csak 9 hónap múlva 
valamiféle ünnep 
alkalmával adott rám 
sajnos a méret addigra már durva 
volt mint száz csordának 
az lxl-es karám

de vezeklek a fenti bűnös 
gondolatokért 
naponta kimondom a bűvös 
szót hogy gyónom 
majd magamra öltöm az 
ájtatos pap szerepét 
és megáldoztatom 
a szeplőtelen vécét 
a rovátkák szerint ma volt a 
18x365+52-edik ürítésem.

3. baszok  
(05105126)

szívem titkos
meghasonulás-kamrájában 
naponta megittam azt a fél 
decit,
melyet a kéj kapuin át 
Cupido nyilával fecskendeztem -  
lipid meg protein tartalmú 
gecit

4. m a sz tu rb á lo k  
(05/05/24)

Bőröm alatt
Felkorbácsolom a kéjes dzsungelt.

2. sza ro k  
(05/05/27)

fehér falak közé 
zárkózik a sors 
a sorsba a test

a testben meg én 
egy vécécsészén 
nyöszörgők

Ferenczy Aba Sámuel Amadé:
1987-ben született Székelyudvarhelyen. 
A székelyudvarhelyi Tamási Áron gim
názium diákja.

szikrázó szemek 
merülnek benzinbe -  
oldalog az ösztön

megfeszülök magamban

szakadnak a gátak -  
ellep az özön

sercegnek és ropognak 
az afro-luciferek -  
fehér szárnyukba gubózva 
bukfencet hánynak, 
dagadnak a meleg levegőn

Szétvet az ólomrúd.
A visszafojtott indulat.

8

A n y á k  n a p já r a
oh, jó anyám! ismét 
megloptam a családot; 
ha tudnád, -  több mint tíz 
éve baszlak át, 
pont mióta elő
ször hazudni tanított 
első mentorom meg 
néhány jóbarát.

ezt, ha meglát
nád, arcod lenne vörös málna:
„hol a pénz te 
baszott-faszott trehány?” 
válaszom mind
össze három szóból állna: 
alkohol, kof
fein, na meg dohány.

és, ha már itt
tartunk, akkor nem szeretem 
a féligaz
ságokat sem, így hát bevallom: 
csaltam kártyán, 
meg a lányokat is eleget, 
kik szerelem
ért cserébe szopták a faszom.

kedvtelés
ből kóstolgattalak párszor, 
de minden
bazdmegre a szíved megállt, 
meg külön
ben sem akartam már, hogy 
többet sírj
értem, mint amennyit muszáj.

viszont becsületemre
mondom, embert nem öltem soha,
talán csak azért, mert nem
vagyok egy dúvad,
csak egy darab szar, mit a
szél felkap, majd földhöz csapdossa,
kit csak az érdekel, hogy
ma jól meg-guvad.

te igazán mindent 
megtettél, hogy jó legyek, 
de kutyából nem lesz sza
lonna, hiába pedig 
büntettél, fenyítettél, 
vertél is eleget, 
sajnos nem öltél meg, - így 
élek addig, ameddig.

A . « . ,  K i l o m e t r iK
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JOHANN VON KRONNSTADT
A KLAUSENBURGI GANDALF, A MUJISZ, A MUMU 
ÉS A MUMICILINA GRANDE, AVAGY GOLANIA MAGNA 
ALLEGÓRIÁS ELJÖVETELE AZ ANIMÁLOK KÖZÉ
Történt egyszer, hogy az Erdő 

ánimáljainak új irodalmat kellett válasz
taniuk, mert a réginek leált a fasza.

Márpedig egy virilitáshoz szokott tá r
sadalomban ez maga a mujisz.

A rossz ómenek már régóta jelentkez
tek. Akadémosz sötét hegyének aljas la
kói a legravaszabb módszert választot
ták: miután a harcban alulmaradtak, 
elkezdték magukhoz édesgetni a vérszom
jas dihániákat. Hosszú, cukros nyelvek 
kezdték nyalogatni a rúgáshoz szokott 
ülepeket, díjak szirénjei érkeztek az Erdő
be, és aranyszínű dalaikkal kísértették, 
csábították a vadócokat.

Aztán az Erdő állatai elkezdtek háza
sodni. Egyre ritkábban frekventálták 
a bodegát a nagytisztáson, és pocakot 
eresztettek. A farkaskölykök már nem 
harcban nőttek föl, nem őzek és szarva
sok húsát marcangolták, hanem marci
pánt és kuglófot nyaldostak, és ki sem 
nőttek az agyaraik.

Amikor aztán Akadémosz tudósai be
lefoglalták az Erdő irodalmának történe
tét és szerzőit a Nagy Tankönyvbe, a bár
gyú csámcsogás és tétlenség végképp erőt 
vett az Erdőn.

A Transzközép Sárkány egyik énje -  ó, 
borzalom -  nekifogott klasszikus drámát 
írni. A másik énje -  ó, még borzalmasabb 
-  elment nyelvésznek, és nagy esélye van 
arra, hogy nyelvjárástant oktat majd, per
sze Akadémoszban.

Jacob Henger, a szeklerburgi 
megainkvizítor szegre akasztotta az 
Excaliburt, és ügyet sem vetett többé a 
boszorkányokra. Koppány, a vad megszö
kött az Erdőből, felhagyott a hullák jóízű 
gyalázásával és középkorú hivatalnokok
ról kezdett mesélni. André, a folyvást üze- 
kedő vátesz is elhagyta az Erdőt, és egy 
krumplimezőn telepedett le, dalából el
folyt a hímmag, ellenben benőtte a kerti 
vetemény.

Sokan elhallgattak és egyáltalán: az 
Erdőnek már nem volt hangja, mintha 
holt Erdő lenne.

Még maga a nagy klausenburgi 
Gandalf, a dévaj mágus is megrokkant. 
Varázspálcájából, mely egykor keményen 
szikrázott és hatására meggyúltak a mág
lyák az Erdőben, most már csak sárgás lé 
csöpögött. Bár palástolni igyekezett, lát
szott rajta a kétségbeesés.

A szüzek és egyéb kiéhezett nőstények 
szomorúan járhattak-kelhettek az ösvé

nyeken, nem ugrott már elő senki, hogy 
leteperje őket, harapja fehér nyakukat, 
vállukat, excitáló rigmusokat hörögjön fü- 
lecskéikbe. Az Akadémoszról átmerészke
dő mioricák nyugodtan legelhettek a tisz
tásokon, a farkasok, oroszlánok a fülük 
botját sem mozdították eme szemérmet
lenségre.

Mikor aztán a klausenburgi Gandalf 
hírhedt Rexi-kutyája, mely egyszerre volt 
képes két lyukba bebújni, beletörött egy 
szokatlanul kemény ánuszba, Gandalf 
érezte, hogy itt a vég, itt már erekció töb
bé nem lesz, s ennek híján a természet 
sem fog minden tavasszal megújulni, bá
natában elbujdosott.

Nem lehetett tudni, hogy hol-merre jár, 
mely titkos erőket kérdezi-háborgatja- 
faggatja a megoldásról.

Hanem aki ismerte Gandalfot, a 
claudiopopóliszi misztériumok urát, sejt
hette, hogy nem hagyja annyiban. Nem 
volt nőstényánimál, sem élő, sem dög, 
akit varázspálcájával meg nem bökö- 
dött volna, pompás főzetével, a nyakból 
készült levessel meg nem etetett volna. 
Nem volt probléma, mit előbb-utóbb meg 
ne oldott volna.

Mi tudtuk, édes, hogy ő tudja!
Tudtuk, hogy egy napon visszatér 

és bemondja az új, a nagy mumut! A 
mumicilina grandet.

És Ion. Egy szép napon a kalusenburgi 
Gandalf visszatért. Látszott rajta, hogy 
nagy utat já rt meg, ott, ahol járt. Ruhája 
tépett, orcája tüskés volt, haja szinte meg- 
fehéredett és táltos fogsorának egynegye
de is kihullt. Emésztőcsatornájának felső 
üregéből erjedt növények áporodott szaga 
áradt.

Mégis vigyorgott boldogan, hiszen az 
ember célja a küzdés maga. Maga elé ren
delte poport és beszélyt adott nekik.

„Édeseim, ti Animálok, bizony mondom 
néktek, mumut hoztam néktek a javából. 
A nagy Mumicilina Grandét. Mert faszok 
voltatok, és hagytátok, hogy Akadémosz 
gonosz papjai behálózzanak titeket, s 
feladtátok az eszmét, melyet egykoron 
zászlótokra tűztetek. Megnyertétek a 
csatát de elvesztettétek a háborút. Komp
romisszumokat kötöttetek, undorító bé
két. És a béke impotenssé teszi az irodal
mat. Micsoda különbség. Az irodalomnak 
háború kell és kaland, ital, nőstény, utcai 
verekedés, orgiák. Az igazi irodalom ké
tes kocsmákból, sikátorbeli házakból, bor
délyokból, az utcából indul, mint a forra
dalmak. De mihelyst győz a forradalom 
és kiterjeszti a maga intézményrendsze
rét, maga is beolvad a hatalomba, és a 
hatalomnak nincs már ínyére semmi, 
ami kezelhetetlen, ami nem ellenőrizhe
tő, ami nem kartotékolható. S ha kartoté-

kolva vannak a dolgok, ha megvalósul az 
álrend, az irodalom elveszti lényegét, mi
szerint folyvást izzásban lévő elmék pro
duktuma, mozgatórugója pedig a folyvást 
izzásban lévő elmék szembesülése, össze- 
szikrázása, a viták, a párbajok, nem pe
dig az egyetértés. Az irodalomnak folyto
nos forradalomnak kell lennie, nem sima 
víztükörnek, hanem háborgó óceánnak. 
A minőség csak egy kritérium, a mester
ségbeli tudás csak egy másik. De minde- 
nekfölött az irodalomnak izgalmasnak 
kell lennie, hogy soha ne olyan legyen, 
mint előző nap, kiszámíthatatlannak kell 
lennie. Golania Magnónak, ahol az arcot 
időnként belepi a borosta és elönti a vér, 
ahol a barátok isznak, majd ökölre men
nek, majd ismét isznak, ahol a fehér in
get lelocsolják vörösborral, a nyakkendőt 
meggyújtják, majd másnap újat vásárol
nak és aztán azt is meggyújtják. Ahol a 
dolgok örökös, szeszélyes forgásban van
nak, ahol mindig van egy új nőstény, aki
ért meg kell vívni. Ahol a pénz arra van 
csak, hogy eldorbézolni, elveszíteni kár
tyán, elinni, rózsát vásárolni rajta, nem 
pedig gyűjtögetni a takarékban. Ahol nin
csenek királyságok, csak pünkösdi király
ságok vannak, és mindig az a pünkösdi 
király, aki éppen izgalmasabbat hoz. Bi
zony mondom néktek, így van ez, ennek 
allegóriája Golania Magna, mit is elhoz
tam most néktek. Fontoljátok meg, amit 
mondtam, ti, kiket egykoron a pad alatt 
faltak, most pedig tankönyvben unnak. 
Ti is, kiket még a pad alatt olvasnak, 
hogy elkerüljétek. Ti is, kiknek friss erek- 
ciója még a pólyát feszíti, mert könnyen 
erre a sorsra juthattok. Megfáradtok, el
vesztitek a hitet, elfeleditek az eszmét, 
vagy akár elhiszitek magatokat és csak 
szalagmunkások lesztek az akadémoszi 
szöveggyárban, s úgy feledtetnek el tite
ket, hogy kitesznek a fényes kirakatok
ba, melyeket a nép legfeljebb kívülről bá
mul, ha bámul, de belépni csak egyesek

léphetnek be. Ha nem, csak mujisz lesz, 
édeseim, ti Animálok, és ti fogjátok szop
ni az érdektelenség és a közöny falloszát, 
holott rajtatok múlik, hogy ki adja a 
mumut, a mumicilina grandet, ki áll a le
szopott fasz megfelelő végén, mert hogy 
korántsem mindegy.

Ámen, azazhogy: mumu, édes!”
» X »  folytatás a 14. oldalon
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A  mumu-repp
(Előadja: dr. Brédix, a MTA együttes 

köztestületi tagja)

Figyelj édes, nézz rám, no lám, 
én vagyok a dévai golán!
Kelemennét nyomtam a falban, 
így acéloztam meg a farkam.
S ha találsz még rajta vakolatot, 
sebaj, édes, lenyalogatod.
Tudjuk mi, édes, hogy mit kavarsz ott, 
rágicsáld csak a finom habarcsot!
Mert ha kérdezed, mi lesz most, 
mondom édes, hogy szopni fogsz! 
Bekapod a kis tegezó'mókust, 
s Rexi kutya lesz majd a bonusz.
Aztán az Öreg szépen elver, 
mumu édes, mumu forever!

A kőművesnek minden szabad, 
főleg ha a kőműves szabad.
Csókold meg, ez a rózsakereszt, 
majd Bréda bácsi jól megereszt.
Mit vinnyogsz? Nyögtél valamit? 
Elfeledted, hogy ki van itt?
Mikor azt mondom: Shakespeare, Byron, 
szájacskád máris készen álljon!
Mikor azt mondom: Goethe, Ibsen 
máris gombolhatod a sliccem.
S mikor kimondom: Szophoklész, 
azt feleled, hogy: „szopok”, s kész. 
Bekapod a kis tegezőmókust, 
s Rexi kutya lesz majd a bonusz.
Aztán az Öreg szépen elver, 
mumu édes, mumu forever!

Mit gondolsz, hol vagy? Azt hiszed, otthon? 
ha azt kérded „mért kéne szopnom?” 
Hogyha vágod a pofát, picim, 
legjobb gyógyszer a pulimicin, 
és hogyha szépen most beveszed, 
nem marad el a nyaklevesed.
S így telnek el a napok ám 
Golániában, Napocán.
Mert, édes, ez nem Székelykeresztúr: 
Brédix kezdi, s vine §i restül.
Bekapod a kis tegezómókust, 
s Rexi kutya lesz majd a bonusz.
Aztán az Öreg szépen elver, 
mumu édes, mumu forever!

VERESS LEVENTE  
o p u s n o r d ic u s  VII.
majd ha a remény fátyolba öltözött 
megyek, de addig egy tapodtat sem 
egy lépést sem teszek, nem leszek 
a szív alatt kavics, nem leszek 
kozmikus fájdalmak hangja 
tócsába guggolt riadtság, 
mely nappal fél 
éjjel felnevet

nem leszek álmok vándora 
tépett templomos, ki 
lovát és hitét elhagyva borzong 
egy ostoros istenen
meztelenül s oly távol, mint a csillagok 
a tengertől elzárva, én nem leszek 
sem kereszt, sem jelkép, engem 
pogánynak szültek a habok.

szokatlan ég, különös égések 
takaró a szív

majd ha a remény fátyolba öltözött 
s a fjordok felől friss szél suhan 
átkacagok az óceánon, meggyújtom 
a mécsest, a tiszta fény rám villan 
és leülök olvasni...

B l a s h y r k h
démoni erővel közelít a horda 
Blashyrkh zászlaja alatt 
lovagiunk a háborús égen 
idegenül
hollóország királyai 
a világ trónját döntjük majd le 
egy agyonálmodott időben 
közelítünk
háborúk miriádját látta 
és most csillog a szemünk 
erővel telve 
letapossuk a világot 
egy olyan időben 
mely agyonálmodott

a szép
anachoréta volt 
de széplelkű, 
benne fantaszta hajlam 
és hajlandóság

- az egyedüllétbe az ember csak 
megtér, mint a sírba

indolens játék 
filoszkedvelő... 
pásztorát vidámság 
az antik derűből

c ím  n é l k ü l
játék villan a szemedben 
vágyad libabőrt idéz 
gyönyört hasítasz a számból 
mezítelen az ágyon 
tengert varázsolsz 
síkos habot 
vérpiros virágot 
szétgyűrt lepedőt

szeretkezünk 
te felülsz a holdra 
homlokomra lótuszt rajzolsz 
testem fehér bika 
feláldozom magam

a t i t k o s  a b l a k
azt a nőt, ki ellopta 
egedről a napot

öld meg, kertedben ásd el 
vessél tengerit a sírra 
meglásd, évek múlva 
számodra is rejtély lesz emléke

a k ö n y v e m r ő l
ezt a könyvhőst 
nem ismerem 
én nem ezt írtam

-  az olvasás sokféle 
kérlek olvasd a 
magyarázatom 
vagy talán mégsem..

írok neked egy könyvet 
az asszonyról 
ki mindig szép 
és mindig hibás...

s z ó t á r
Bónuszcsepp

Én vagyok Nemo kapitány, 
elkelne egy kis kaki tán? 
Bekapod a kis tegezőmókust, 
s Rexi kutya lesz majd a bonusz. 
Aztán az Öreg szépen elver, 
mumu édes, mumu forever!

a szép...az más 
ő megmutatta 
könnyű, játékos, derűs 
a szép: az az öröm

„és most valami mást mutatok” 
(keze ruhája gombjain matatott)

(Elhangzott Bréda Ferenc: Golania 
Magna. A neo-goliárd költészet kritikai 
vetületei című könyvének kolozsvári és 
székelyudvarhelyi bemutatóján, folyó év 
júniusában.)

Veress Levente: 1979-ben született 
Székely udvarhelyen. Jelenleg a BBTE 
másodéves magyar-norvég szakos 
hallgatója.

megismersz.
besorolsz.
vagy éppen
fejed fölé akasztod,
amit elmondtam,
ami neked én vagyok.
stilizálsz...
idővel kifestesz majd
vagy márványba vésel
iniciáléba foglalsz
vagy elteszel

a polcodon rengeteg könyv van. 
szótár lennék...
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KARÁCSONYI ZSOLT
Dodóra várva
ráirat
bűntörténet 
két felvonásban, 
vívójelen ette l
Szereplők:
Amo, a dumás, rövid haj, kopaszodik
és
Bene, a kutyagyanús, hatalmas kalap

ban
Ellendodó, fekete öltöny, fehér sál, 

fémkeretes szemüveg, vagy amilyen a Sá
tán

és
Dodó, elvonókúra utáni értelmiségi

nek öltözve
Takarítónő, a seprűs
és
Tóbiás, a meszesember 
Csendesember, a nép

a korból. Legjobb, ha olajra lépsz apus- 
kám, nem látod a feliratot... kutyáknak 
belépni Szigorúan tilos.

BENE: Nem vagyok kutya.
AMO: Nem vagy kutya? Mindenki na

gyon jól tudja, hogy az ember a kutyától 
származik, csakhogy az ember egy elkor- 
csosult változat és képtelen a hűségre. De 
te még őrzői valamit őseink genetikai ál
lományából, benned még igenis ott rejtőz
nek ezek az ősi kutya tulajdonságok. Én 
csak ehhez az üveghez vagyok hű, ennek 
ellenére, ahogy kiürült, mindjárt el is do
bom a fenébe... DÖGÖLJÖN MEG min
den üveggyáros, és minden üvegbeváltó. 
Elsősorban az ablakok zavarnak, az abla
kok, az ablakkeretek és vakablakok.

Csend
BENE: Szomorú vagy?
AMO: Nem.
BENE: (halkan) Igaz is, mitől lennél 

te szomorú, téged nem akar senki se el
vinni, érted nem jönnek el a fekete ka
bátosok, téged itt hagynak éjfél után is, 
neked nem kell látnod a fekete bőrkesz
tyűket, a köröm alatt feketéllő koszt, ami
kor a kesztyűt lehúzzák, és hidegen kezet 
ráznak. Ha nem vagy szomorú, legalább 
félhetnél, reszkethetnél, megijedhetnél te 
is valamitől.

AMO: Nem vagyok ijedős.
BENE: Miért nem vagy ijedős az iste

nért, miért nem vagy ijedős, miért nem 
áll beléd a frász, miért nem kergeti ki va
lami a vért a hányaveti képedből...?

Első felvonás
E lső kép

A helyszín egy külvárosi játszótér, már 
évek óta nem játszott itt senki.

Első jelenet
Amo egy pádon ül. Bene idegesen járkál, 

egy hosszabb vita végére ér oda a néző.

AMO: Akkor mi az? Mond meg, Bene, 
mi az alaphelyzet? Ha te fel-le járkálsz, 
az neked alaphelyzet, ha ideges vagy... 
Ki a francot érdekel, hogy ideges vagy?

BENE: Nem vagyok ideges Amo...
AMO: Na még ez is... ki a francot érde

kel, hogy nem vagy ideges? Kit érdekel, 
hogy egy nyavalyás gyűrtagyú vagy, aki 
jön a szöveggel?

BENE: Nem jövök.
AMO: Nem jön a szöveggel, és közben 

járatja azt a lepcses pofáját, azt a bagó
leső undormányt az arca közepén. Pedig 
milyen arc ez? Tisztára, mint egy tehénle
pény, a szemei, mint egy ökör... és a fele
sége? Biztosan felszarvazta.

BENE: Nincs is feleségem.
AMO: Ahogy talál valakit, aki 

hozzámegy... az a nő aztán igazi bota
nikus lesz. Majd megcsalja fűvel-fával, 
és ez a szegény ember havi egy szeretke
zéssel is három nemi betegséget gyűjt 
össze...

BENE: Használok óvszert...
AMO: Kit érdekel, mit használsz, így 

is úgyis lebetegszel, felfordulsz, kibuksz

Második jelenet
Csendesember megjelenik a színen
CSENDESEMBER: Csendesebben.
AMO: Látod most szóltak ránk először, 

hogy itt nem lehet ordítozni, nem lehet 
hagosan beszélni. A végén már suttogni 
se szabad, mert a többségnek nem lesz 
szüksége rá. Akkor már hiába jössz ne
kem a kutyás stílusoddal, mert nem lesz 
menekvés, akkor csak azt csinálhatod, 
amit a és bé és cé és dé, a semmit, azt csi
nálhatod, de semmi egyebet.

BENE: Akkor beszéljünk halkabban, 
amíg Dodó, bocsánat, ameddig Dé meg
érkezik.

AMO: Már megint kimondtad a nevét, 
megvertelek a múltkor is, és százezer 
évig ütöm a fejed, amíg fel nem fogod vég
re: nem szabad kimondani a nevét!

BENE: Találjunk ki valami álnevet. 
Például Déryné, vagy Déry Tibor, Vitéz 
László, vagy nevezzük Deréknek. Derék 
ez nem lenne jó?

Csend
Harmadik jelenet
Amo le fel járkál, majd megáll, mintha 

valami kintről jövő hangra figyelne
AMO: Neked nem gyanús semmi?
BENE: Semmi.. Láttál valakit?
AMO: Nem ezt... az álnevek.
BENE: Mi van velük?
AMO: Melyik a legjobb?
BENE: A Derék.
AMO: És ez nem gyanús?

BENE: Egyáltalán, egészen derék név 
ez a Derék.

AMO: De kutyanév... Ku-tya-név!
BENE: Ugyan már...
AMO: Kutyanév. Ku-tya, ku-tya, ku

tya... Kutya! Kutya! Kutya! Kutya! 
Kutyaaa! Kutya!

BENE: Segítség! Segítsen már valaki!

Negyedik jelenet

Amo megrázza Bene vállait, amíg az 
megnyugszik

AMO: Hallgass el, mindenkit idecső- 
dítesz a végén... nézz csak oda, máris 
mennyien figyelnek ránk. Ez téged nem 
zavar, hogy minden mozdulatunkat köve
ti valaki? Még csak el se alszik, ül és néz 
azokkal a nagy gülü szemeivel. Mellet
te ott a felesége, kicsi, kövérkés, valami
kor még szerette is a férjét. Ülnek, ezek 
folyton csak ülnek és néznek, de csak, ha 
idejövök. Olyan ez, mint egy tükör. Ha 
kimegyek nincsenek itt, ha bejövök itt 
vannak.

BENE: Te beteg vagy, hívj orvost, a sa
ját érdekedben...

AMO: Te nem látod őket.
BENE: Neeem... Nem. Nem.
AMO: Már megint én vagyok a hülye... 

azt hiszed, még mindig az iskolában va
gyunk? Persze... az örök jótanuló, az emi
nens kis... kiskutya!... azért mert rólad 
másoltam, azt hiszed, uralkodhatsz fölöt
tem mi? Te akarsz lenni a főnök mi? Mi? 
Mi? Mi? Vedd tudomásul, hogy Mi ketten 
kezdtük el ezt a Dolgot, mi akartunk Dé- 
vel találkozni, közösen, egyszerre ugrot
tunk bele, és Dé nélkül nem is jutunk el 
innen soha többé.

Csend
Ötödik jelenet
Amo magába görnyedve a pádon. Bene 

feláll, kiegyenesedik, szinte már szónoki 
pózt vesz föl.

BENE: A kíváncsiság, az hozott ide 
bennünket

AMO: Ide mindenki a kíváncsiság mi
att jön, itt mindenki kíváncsi, hogy mi 
fog történni. Aztán egyszercsak észreve
szi, hogy nem történik semmi. De akkor 
már késő, nem lehet csak úgy lelépni, lelé- 
celni, elhúzni a csíkot. Rá kell döbbenni: 
itt már senki sem segíthet, hiába ül vala
ki melletted, mert ő is egyedül van és ő 
is reszket, és meresztgeti a szemét, hogy 
Dé, ez a Mi derék Derék emberünk mikor 
jelenik meg, mikor dugja ide a pofáját.

BENE: En reménykedem...
AMO: Miben?
BENE: Talán jön valaki, lehet, hogy 

nem Derék, nem is rendes túlságosan, de 
mégiscsak egy ember.
> > > > >  folytatás a 12. oldalon
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> > > > >  folytatás a 11. oldalról
AMO: Ahá... egy ember... Mondom, 

hogy kutya vagy, neked emberekre van 
szükséged, te nem bírod elképzelni az 
idő múlását emberek nélkül... hűséges 
akarsz lenni... csóválni a farkad...

BENE: Nem csóválom...
AMO: Nem csóválod... de vakarni 

vakarod... de vakarni vakarod... Most is! 
Miért vakartad?

BENE: Viszketett.
AMO: Ha emberekről hall mindjárt 

viszketni kezd neki. Milyen perverz 
mocsadék... Allergiás az emberekre, de 
mégis ott akar lenni a közelükben.

BENE: Nem vagyok allergiás.
AMO: Annál rosszabb, mert én allergi

ás vagyok minden hülye seggfejre, és min
den hülye kurvára, egyszerűen allergiás 
vagyok, sárgás kelések jelennek meg az 
arcomon, ha véletlenül róluk álmodom.

Csend

Hatodik jelenet
Az Amo és Bene fölötti hatalmas égő 

egyre erősebben világít. Amo belenéz, hu
nyorog

AMO: Téged nem zavar a világítás?
BENE: Csak a pazarlás, minek ide ez 

a hatalmas égő, ez az óriási jelzőberende
zés.

AMO: Miféle jelzőberendezés?
BENE: Te... te nem tudod?
AMO: Mit nem tudok?
BENE: A berendezések barátom, a be

rendezések, jelzéseket küldenek az űrbe. 
Tudod mit csinál a közterület fenntartó 
vállalat? Fényszennyezést bocsájt ki a vi
lágűrbe. Fölösleges mesterséges fényt.

AMO: És mit érdekel téged, hogy 
szennyeződik e a világűr?

BENE: A földönkívüliek a szennyező
dés miatt nem tudják megközelíteni a föl
det.

AMO: Nem érdekel egyetlen
földönkívüli sem, elég nekem a te magán
kívüli stílusod.

BENE: Azt gondolod idegbajos vagyok?
AMO: Nem gondolom.

M ásodik kép

Dodó és Ellendodó ülnek egy tágas, de 
szinte teljesen üres konyha közepén. Az 
egyik sarokban asztal, a másikban gáztűz
hely. Szürkületi fény. Dodó és Ellendodó 
arcán könnyebb zúzódások, Dodó inge 
elszakadt, Ellendodó szemüvege eltört. 
Szűrt fény.

Első jelenet
DODÓ: Most jó?
ELLENDODÓ: Nagyon jó.
DODÓ: Mennyire?

ELLENDODÓ: Ami jó nagyon jó. Vi
lágos?

DODÓ: Nem világos, sötét van.
ELLENDODÓ: Akkor kapcsold fel a 

villanyt.
DODÓ: (a gáztűzhely körül tapogatja a 

falat) Nem találom a kapcsolót.
ELLENDODÓ: Évek óta lejársz ide, és 

még annyit se tudsz, hol a kapcsoló. Ott 
van az asztal fölött.

DODÓ: Nem működik
ELLENDODÓ: A baloldalit próbáld.
DODÓ: Nem működik.
ELLENDODÓ: Minden elromlik. Meg 

kellene javítani azt a nyavalyás szélmal
mot, amit az az ausztrál fickó hozott.

DODÓ: Milyen büdös birkaszaga volt... 
Én itt megvakulok.

ELLENDODÓ: Tessék, itt a szemüve
gem, amit olyan ügyesen eltörtél.

DODÓ: Te vagy a hibás...
ELLENDODÓ: Te vagy a hibás...
DODÓ: Te vagy a hibás (Ellendodó fejé

re koppint)
ELLENDODÓ: Hülye vagy.
DODÓ: Hibás.
ELLENDODÓ: (leül a földre) Na jó...
DODÓ: (leül, nem messze Ellendodótól) 

Nem is vagy hibás...
ELLENDODÓ: De te hülye vagy...
DODÓ: Mi tényleg párbajozni fogunk..
ELLENDODÓ: Evek óta ígéred, már 

teljesen berozsdásodtam...
DODÓ: Bármikor.

Második jelenet
ELLENDODÓ: (Félrehúz egy padló

deszkát, két kard kerül elő) Na, lássuk.

Ellendodó az egyik kardot Dodó felé 
dobja, az elkapja, majd egyszerre szökken
nek talpra, és vívni kezdenek. „Ez az egyet
len mozgalmas” jelenet.

DODÓ: A végén úgyis megöllek...
ELLENDODÓ: Beléd szúrom, hogy 

csak az eleje meg a vége látszik ki.
DODÓ: Baj van. Maradt még egy kül

detésem.

Harmadik jelenet
Ellendodó felkapcsolja a villanyt
ELLENDODÓ.: Küldetésed, neked? 

Tíz év diliház után megint kezded?
DODÓ: Ne ellenkezz.
ELLENDODÓ: Nekem ez a dolgom, 

egyébként nem is ellenkeztem.
DODÓ: Semmibe se tudsz belenyugod

ni.
ELLENDODÓ: Nem értem például mi

ért te lettél a főnök, a csapatvezető, ahogy 
mondani szokták. Miért nem én rende
zem a felvonulásokat, a dísszemléket? El
végre semmiben se vagy különb nállam.

DODÓ: Ez így van.
ELLENDODÓ: Tehát beismered?
DODÓ: Beismerem.
ELLENDODÓ: Hogy semmiben se 

vagy különb nállam.
DODÓ: Semmiben.
ELLENDODÓ: Semmiben?
DODÓ: Semmiben.
ELLENDODÓ: És miért te lettél a fő

nök?

DODÓ: Kérdezd meg a m unkálta
tónkat.

Negyedik jelenet
Ellendodó keresgél a táskájában, fényké

peket dobál szét

ELLENDODÓ: Már alig emlékszem 
rá... parókás úriember, hajlott hát, ezüst 
serleg.

DODÓ: Nem elég neked ennyi emlék.
ELLENDODÓ: Emlékezni akarok, em

lékezni akarok, emlékezni.
DODÓ: Hagyd ezt. Azért vagy itt, 

hogy... AZÉRT, ezt te is nagyon jól tudod.
ELLENDODÓ: Szabadon garázdálkod

hatok?
DODÓ: Amennyit csak akarsz.
ELLENDODÓ: Az összes nőt?
DODÓ: Mindet.
ELLENDODÓ: A férfiakat is?
DODÓ: Csak módjával.
ELLENDODÓ: Es te addig mit csi

nálsz?
DODÓ: Intézem a saját ügyeimet, van 

belőlük elég

Csend

Ötödik jelenet
Ellendodó végigtapogatja magát, Dodót 

is megérinti
ELLENDODÓ: Azt mondod, most úgy 

nézünk ki mint az emberek, pontosan 
úgy? ,

DODÓ: Igen.
ELLENDODÓ: Régóta nem láttunk 

embert, biztosan ilyenek még? És ha meg
változtak?

Csend
És ha tényleg megváltoztak?
DODÓ: Ne mind kérdezgess, nem lá

tod, hogy számolok?
ELLENDODÓ: Mit számolsz?
DODÓ: A lelkeket számolom, hány em

ber és hány lélek van a földön.
ELLENDODÓ: Lehet, hogy a két szám 

nem egyezik?
DODÓ: Könnyen megtörténhet.
ELLENDODÓ: Mégis jól végeztem a 

dolgomat.

DODÓ: Lehet.
ELLENDODÓ: Most már igazán elis

merhetnéd.
DODÓ: A játszma még nem ért véget. 

Nem hagynál békén? El akarom készíte
ni ezt a jelentést.

ELLENDODÓ: Már megint zavarlak. 
De te olyan türelmes természet vagy, 
nem leszel ideges, csak számolod: egy, ket
tő, háá...

DODÓ: Abbahagynád... Inkább hozd 
be azt az üvegtáblát, ezen a papíron már 
nincs elég hely.

(Folytatás következő lapszámunkban)
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BOGDÁN LÁSZLÓ A befejezhetetlen
Rika erdeje
Van egy nyár. Minél inkább távolodik, 
annál közelebbinek tűnik.
Amikor a bodvaji hámor mélakóros romjai 
Körül kóborolva fedezted fel Rika erdejét,
A múlt sugárzó, végtelen, zöld útvesztőjét.
Napokig egy, az ősrengeteg által félig-meddig 
Már visszafoglalt temetőben ténferegsz, 
dülöngélő sírkövek között.
Százötven esztendeje még virágzó település volt errefelé, 
egy asszony nevetése átkel az esztendőkön és megszólít.
De aztán vége lett a báloknak, a temetéseknek, mindennek.
Az önkény bezáratta a hámort, az emberek lehúzódtak 
Kisbaconba, Erdőfülére, Száldobosra, Bardócra,
Olasztelekre. A fák között Bach-huszárok mályvaszín 
mentéi villogtak, figyelmeztetve a veszélyre!
S a veszély errefele sehogyan sem akart elmúlni.
A rengetegbe vették be magukat a menekülők.
Ók se találták magukat, nemhogy üldözőik őket.
Egy félig már földbe süppedt sírkő néz,
Valahogy érthetőbbé válik az eltűnt idő.
Egy ideig még látogatták félévente, évente a temetőt,
Aztán ritkultak, végül elmaradtak a kegyelet pogány rítusai. 
Nem volt mit tenni. A halottak emléke szívükben élt tovább.
A hámor működésére az azúr árnyalataiban pompázó 
salakdarabok emlékeztetnek a patakmederben.
Bujdosók lépéseit hallani. Az a leállíthatatlan, 
soha véget nem érő suttogás . A szél hangjai ?
Vagy másik időben valóban beszélgetnek a vándorlók?
Az évszázados tölgyek között veszteglő árnyékok 
vezetnek egyre beljebb. Itt harcolt a hun, a székely.
Még azelőtt itt hullámzott a haragvó Thétisz tenger.
Sárkány villogott a taton. Szelték a habokat a gályák. 
Asszonyok fehér kendői lobogtak a parton 
a világítótorony körül és a hold ezüstös fényében villogtak 
a kiásott csatabárdok. Megint és újult erővel 
járod végig a menekülők útját. Vándorprédikátorok 
futottak erre, szökött katonák, a falvak török-tatár elől 
menekülő népe, kulákok...Nyomukat föllelni képtelenség. 
Farkas orgonáit a sűrűben, medve toporzékolt.
Valahol van egy hatalmas tölgy, amelyet nem lehet kivágni. 
Alatta ásta el kincsét Csaba királyfi bizalmas embere.
Mintha még mindig ott kóvályognál, porosán, verítékezve, 
a sűrű lombkoronák által megszűrt fényben, remegsz, 
de azt a fát nem találod, hiába keresed.
Pedig olyan helyekre is elvezet kíváncsiságod, 
ahol nagyon régen nem járt már ember.
Egy hegyi tó antracit tükréről, hűs habjairól képzelegsz, 
Fának vetett háttal, még gőzölgő medveürüléket figyelve. 
Vizében fürdik az erdő tündére,
Világszép Nádszál Kisasszony. Ha meglelnéd 
álmaid tavát, találkozhatnál vele is, segíthetne.
Elvezethetne a kincshez, de sem a kivághatatlan tölgyet, 
sem a tengerszemet nem találod.
A kincset sem. A tündért sem. Rád borul 
A székely ősrengeteg csöndje. Vaddisznók vagy betyárok 
csörtetnek a sűrűben. Nem tudod meg soha.
Körülzár és foglyul ejt Rika erdejének mélabúja.
Hiába mennél vissza százszor, ezerszer,
Az ismétlés sehova nem vezet. }
Amit keresel eltűnt, vagy csak előtted nem mutatkozik ? 
Kérdéseidre nem válaszolhat az erdő.
Nem válaszolhatnak a sírkövek. Az árnyak.
Álmodban Világszép Nádszál Kisasszonyt látod, 
amint a hegyi tó tiszta vizében fürdik, 
de hiába szólsz hozzá, nem válaszol.

2005. január 19. ,

történet
Ólmos hajnali fényben álltái 
és remegett a távirat. 
Önállósultak a szavak. 
Valamiféle jelre vártál.

És remegett a távirat.
Veled szemben meztelen lány. 
Szád már borotvált ágyékán. 
A kép önmagán túlmutat.

Veled szemben meztelen lány. 
Nem emlékeztet Violára. 
„Uram, ön dagályos pojáca, 
egy disznólkodó sarlatán!”

Nem emlékeztet Violára.
De a nehezén átsegít.
Megőrjít és magába szív, 
sodor ölének árapálya.

De a nehezén  átseg ít.
Akár a hangyák szertefutnak 
betűi a táviratodnak.
Viola útját követik.

Akár a hangyák szertefutnak. 
Többé semmi már nem áll össze, 
mert nincsen aki összekösse 
stációit kábulatodnak.

Többé semmi már nem áll össze, 
Motorjával fának rohan.

Nem rák és nem is szívroham! 
Nem kérdezi többé, hogy Jössz-e?”

Motorjával fának rohan. 
Kormánya kicsúszik kezéből. 
Mi maradhatott szép fejéből? 
Hogyan történhetett? Hogyan?

Kormánya kicsúszik kezéből 
és szeme előtt elsuhan 
a mozgó világ, boldogan, 
fénnyé válva válik a fénytől.

És szeme előtt elsuhan 
története. „Ön most is őt 
várja, a halott szeretőt! 
Ejakuáljon már, uram!...

Történet-e? Ön most is őt 
szereti s bennem vándorol. 
Mindenért másokat okol! 
Fetisizálja azt a nőt!

Szereti s bennem vándorol.” 
Az idegen lány felnevet.
S  a lopakodó rettenet 
idegpályákon szétoszol.

Az idegen lány felnevet.
A szívbe ér és ott megáll.
És kerengőzik a halál.
„Engem szeressen, engemet...”

A szívbe ér és ott megáll. 
„Minek örökké lesben állni?
A bánat fekete kutyái 
sem hozzák vissza soha már.

Minek örökké lesben állni, 
figyelni kósza árnyakat?
Ó meghalt, de én itt vagyok.” 
Harminc éve nincs kire várni.

Figyelni kósza árnyakat.
Míg ő angyalként tovalebben, 
a mindenség lélegzetében.
S az idegen lány itt marad.

2005. január 29.

Az ezeréves tölgy
A fa árnyéka ránk vetül.
Alóla messze látni.
Törzsében golyók. Lombja közt 
a múlt haramiái.

Árnyékok tűnnek egyre fel, 
süllyedő századokból. 
Hintáznak ágán mókusok.
Az okozat az októl

elválik. Csak a tölgy marad. 
Látott élőket, holtakat. 
Elnyújtózik a fényben.
A puszta helyek árnyai 
sem tudnak neki ártani.
Ügy áll ott, mint egy őrszem.

2002. február 1.
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Nyelvünk az ezredfordulón
» » >  folytatás az 1. oldalról 
lalja el, előtte olyan nyelvek 
szerepelnek, mint az afgán, 
az aszámi, a malajalam, a hol
land, a perzsa, a lengyel, a ro
mán, az ukrán, utána pedig 
olyanok, mint a cseh, a szlo
vák, a szerb, a horvát, a svéd, 
a dán, a finn, az újgörög, a bol
gár és így tovább. A magyar 
nyelv ezek szerint Európában 
(az orosz, a német, az angol, a 
francia, az olasz, az ukrán, a 
spanyol, a lengyel, a román és 
a holland után) a tizenegyedik, 
és több mint húsz nyelvet elóz 
meg az európai nyelvek rang
sorában. A nagyvilágban pe
dig ezerszámra élnek nyelvek, 
amelyeket a magyarságnál ke
vesebb (jóval kevesebb) ember 
beszél.

Nyelvünk még sincs teljes 
biztonságban, és ha a tapasz
talt vagy éppen lehetséges ve
szélyeket számításba kívánjuk 
venni, külön-külön kell vizsgá
lat tárgyává tenni a magyar 
anyanyelvűek három nagy 
(földrajzi értelemben is elkülö
níthető) csoportját: a magyar- 
országiakat, a kárpát-meden
cei magyar kisebbségieket és a 
nyugat-európai, valamint ten
gerentúli szétszóródásban élő 
magyarokat.

Magyarországon a nyolcva
nas évek közepe óta (tehát nem
csak a rendszerváltás óta) egy 
nagyszabású civilizációs átala
kulás megy végbe, és ez, mint 
minden átalakulás, kultúrák, 
életformák, mentalitásmódok 
éles ütközésével jár együtt. A 
széles körben tapasztalható 
kulturális és mentális konflik
tusok természetesen kihatnak 
a nyelv életére is. Mindennek 
csak egyik velejárója és követ
kezménye az, hogy (miként so
kan panaszolják) nyelvünket 
kezdik ellepni az idegen sza
vak: a kereskedelmi elneve
zésekben, a reklámokban, az 
elektronikus civilizáció eszkö
zeinek használata során, sőt, 
a rádió és a televízió műsorai
ban. A jelenség nem merőben 
új, nagy civilizációs változások 
idején rendre bekövetkezik, 
így történt ez a XVIII. század 
végén, a XIX. század elején is, 
midőn hazánkban megindul
tak a gazdasági átalakulás: a 
polgárosodás folyamatai.

Az idegen szavak és kifejezé
sek befogadására szükség van, 
de inkább csak akkor, ha vala
mely új fogalom, jelenség vagy 
eszköz megnevezésére nem áll 
rendelkezésünkre magyar szó, 
avagy ilyent nem tudunk né
mi nyelvújító leleménnyel lét
rehozni. Ezért kétségtelenül

szükség van egy új nyelvújító 
mozgalomra, akárcsak Kazin
czy idején. A nyelvújítás mint 
nagyszabású kulturális kezde
ményezés, mi több: mozgalom, 
mindig akkor válik időszerű
vé, midőn a civilizációs fejlő
dés, a polgárosodás lendületet 
kap és előretör. így történt ez a 
XIX. század első harmadában: 
Kazinczy Ferenc nyelvújító 
mozgalma idején, így történt 
a múlt század végén, midőn a 
Szarvas Gábor által alapított 
és szerkesztett Magyar Nyelv
őr című folyóirat volt az anya
nyelv védelméért folytatott 
szellemi erőfeszítések műhe
lye, és így történt ez a harmin
cas években is, midőn Kosztolá
nyi Dezső lett a nyelvművelés 
apostola, következetes szorga
lommal gyomlálva az élőbe
szédből a felesleges idegen sza
vakat. De a mi korunkban is 
folyt szívós és fáradhatatlan 
nyelvművelő munka, Lőrincze 
Lajos jóvoltából, aki évtizede
ken át dolgozott azért, hogy a 
beszélt nyelv minél magyaro
sabb legyen.

A második nagy kört, amely
ben nyelvünk védelemre szo
rul, a kisebbségi létben élő, 
nagyjából három millió kár
pát-medencei magyar alkotja. 
Közismert, hogy az ő anyanyel
vi jogaik és nyelvhasználatuk 
ma is bizonytalan helyzetben 
van, és a föléjük növekvő ál
lamhatalom csak részlegesen 
ismeri el azokat az elemi em
beri és közösségi jogokat, ame
lyek az anyanyelvi iskolázta
tást, az anyanyelvi kultúra 
megtartását és fejlesztését, il
letve az anyanyelvnek a köz
életben (a közigazgatásban, a 
jogszolgáltatásban, a politiká
ban) történő szabad használa
tát lehetővé teszik.

Ezek a jogok az európai or
szágok nagy részében: a nyu
gati világban ma már széles 
körben elismertek és érvénye
síthetők. A spanyolországi ka
talánok, a finnországi svédek 
és a dél-tiroli (olaszországi) né
metek széles körű kulturális 
és területi autonómia birtoká
ban fejleszthetik kultúrájukat, 
őrizhetik meg nemzeti identitá
sukat, de kulturális autonómi
ája van a dániai és belgiumi 
németeknek, az ausztriai szlo
vénoknak, sőt újabban a ha
gyományosan asszimilációs po
litikát folytató francia állam 
keretében élő korzikai olaszok
nak is. Nem egy országban 
kisebbségi egyetemek is mű
ködnek, így igazán figyelem
reméltó az, hogy Finnország
ban (Turku, svéd nevén Abo

városában) létezik önálló svéd 
egyetem, noha az ország népes
ségének csak 6,4 százaléka ta r
tozik a svéd kisebbséghez.

A Kárpát-medencében élő 
magyarok helyzete ebben a te
kintetben nem felel meg az eu
rópai normáknak: a Trianon 
óta eltelt nyolcvan esztendő 
alatt valójában mindig nyelvi 
háború folyt ellenünk. Erről a 
nyelvi háborúról és elnyomás
ról 1930-ban Kosztolányi De
zső a következőképpen beszélt: 
„Egyelőre még derengeni se 
látjuk azt a várva várt szelle
met, mely csak annyira is egy
befogná az emberiséget, mint 
a középkor vagy a reneszánsz. 
Nem látjuk azt az új világot 
sem, mely a háború véréből és 
romjaiból keletkeznék. Csak 
újabb vért és újabb romokat 
látunk, újabb lélektiprásokat, 
anyanyelvek üldözését, iskolák 
önkényes betiltását, hírlapok 
elkobzását, színészek kibotozá- 
sát, a lelkiismereti és gondola
ti szabadság ellen való újabb 
és újabb merényleteket.”

A kisebbségi sorsba taszított 
magyarság ellen a tragikus tri
anoni döntések óta viselt nyelv
háborúnak szüntelenül vál
toztak a taktikai módszerei, 
voltak időszakok, midőn az 
anyanyelv használata bizto
sabb jogokra épült, például Ro
mániában 1945 és 1947 között, 
vagy a jugoszláviai Vajdaság
ban a tartomány autonómiá
ja idején, és voltak időszakok, 
midőn a kisebbségi magyarság 
szinte teljesen meg volt foszt
va nyelvi jogaitól, így Csehszlo
vákiában a második világhá
ború után, vagy Romániában 
a Ceau§escu-féle zsarnokság 
utolsó évtizedében. Jelenleg Ro
mániában és Szlovákiában a 
korábbiakhoz képest szabadab
ban érvényesülhetnek a ma
gyarok nyelvi jogai. Másfelől a 
szerbiai Vajdaságban támadás
sal számolhat az, aki az utcán 
magyarul beszél.

A kisebbségi jogokat, köze
lebbről a kisebbségi anyanyelv
használati jogokat valójában 
egy többszintű rendszerben kép
zelhetjük el, ez a rendszer a mi
nimális jogérvényesítés igen 
alacsony szintje és az európai 
jogelveknek megfelelő kollek
tív autonómiák magas szintje 
között több lépcsőt is mutat. 
Az első és leginkább kezdetle
ges anyanyelvhasználatot a 
családi (rokonsági) nyelvhasz
nálat jelenti: ezt még a legel- 
vakultabb és legembertelenebb 
etnokratikus parancsuralmak 
is csak ritkán szokták megaka
dályozni. Az otthoni, családi 
nyelvhasználat a legszentebb 
emberi jogok közé tartozik, és

a család elemi joga eldönteni 
azt, hogy otthon milyen nyel
ven beszél. Ez a családi nyelv
használatijog azonban a legke
vésbé sem azonos az anyanyelv 
használatához fűződő joggal, 
minthogy a családban csupán 
a nyelv egy szűkebb köre érvé
nyesülhet, és megfelelő művelt
ség nélkül -  amelyet természe
tesen a családi élet szűkebb 
világában nem lehet megsze
rezni -  az anyanyelv elsatnyul, 
úgynevezett „konyhanyelvvé” 
válik. Ez a magyar nyelv sor
sa azokban a szórványközös
ségekben, amelyeket román, 
szlovák, szerb vagy ukrán kör
nyezet vesz körül.

Ennél a családi nyelvhaszná
lati szintnél valamivel többet 
tesz lehetővé a szomszédsági, 
egyházi, községi anyanyelvhasz
nálat joga, midőn a lakókörzet
ben, a kisközösségekben és az 
egyházi szolgálatban teljes kö
rűen használható a nyelv. Ter
mészetesen ez a nyelvhaszná
lati szint is erős korlátozást 
jelent, minthogy a társadal
mi nyilvánosság legtöbb fóru
mát elzárja a kisebbségi kö
zösség elől. Általában ezt a 
nyelvhasználatot is engedé
lyezni szokták az etnokratikus 
rendszerek, habár itt már le
het erősebb megszorításokkal 
találkozni, például a moldvai 
csángók körében, akik számá
ra az egyházi életben általá
ban nem teszik lehetővé a ma
gyar nyelv használatát.

Az anyanyelvhasználat har
madik (középső) szintjén a ki
sebbségi kultúra, mindenek
előtt a kisebbségi irodalom 
intézményrendszere helyezke
dik el. Ezen a szinten az elmúlt 
közel nyolc évtizedben már erő
sebb korlátozások voltak ta
pasztalhatók. A kisebbségi iro
dalom, újságírás és néhány 
„nemzeti” tudomány (irodalom- 
történet-írás, néprajz) nyelv- 
használati jogai általában meg
engedettek, a tudományos, 
művészeti és közművelődési 
egyesületek alakításának joga 
azonban sokszor korlátozott, 
így a kommunista évtizedek
ben szinte egyáltalán nem tu
dott érvényesülni, minthogy a 
gyülekezési jog teljes mérték
ben ki volt szolgáltatva az ál
lampárt és a titkosrendőrség 
akaratának. Maga a kisebbsé
gi kultúra is csak ritkán ka
pott és ma is viszonylag ritkán 
kap a szükségleteknek megfele
lő központi költségvetési támo
gatást, illetve a központi kor
mányzat (mint Szlovákiában 
és Szerbiában, a legutóbbi idő
kig pedig Romániában) álta
lában arra törekszik, hogy a 
kisebbségi kultúrát peremhely-

14



HELIKON

zetbe kényszerítse és „szubkul
túrává” tegye.

A nyelvi jogok következő 
szintjén a kisebbségi oktatási 
rendszer helyezkedik el, még
pedig teljes körűen: az óvodá
tól az egyetemig. Ez a rendszer 
lenne a legfontosabb a Kárpát
medencében élő magyar nem
zeti kisebbségi közösségek 
fennmaradásának tekintetében, 
hiszen ezeknek a közösségek
nek a jövője mindenképpen at
tól függ, hogy a fiatal nemze
dékek az iskolai oktatásban 
fejleszthessék anyanyelvi kész
ségeiket. Ahhoz képest, hogy 
milyen korlátozó intézkedések 
érvényesültek a két világhábo
rú közötti és főként a második 
világháború utáni évtizedek
ben, a kisebbségi magyarság 
oktatási rendszere igen sokat 
fejlődhetett, ennek részben a 
magyar kisebbségi közössé
gek politikai képviseletének az 
erőfeszítéseiben, részben a ma
gyarországi támogatásokban 
rejlik a magyarázata. Nagyon 
sok közéleti küzdelmet kellett 
megvívni azért, hogy Nagyvá
radon, Kolozsváron, Marosvá
sárhelyen, Csíkszeredán és 
Komáromban létrejöhessenek 
magyar egyetemi, illetve főis
kolai intézmények, az eddig 
létrejött intézmények mind
azonáltal nem elégítik ki tel
jes mértékben a kisebbségi ma
gyarság jogos igényeit. Minden 
egyes szomszédos országban 
akadályokat gördítenek az ok
tatási rendszer teljes kiépülé
se elé, a magyar tankötelesek 
bizonyos százaléka (ez lehet 30 
százaléktól 60 százalékig) nem 
anyanyelvű iskolában végzi ta
nulmányait.

Végül a nyelvi jogok hasz
nálatának következő szint
jét a közéleti-politikai nyilvá
nosság jelenti: az anyanyelv 
szabad használata a közélet
ben, a közigazgatásban és a 
jogszolgáltatásban. Ennek a 
közéleti-politikai nyelvhasz
nálatnak a személyi, illetve 
területi autonómia ad teljes 
keretet és lehetőséget, erre 
a kisebbségi autonómiára tö
rekszenek a kárpát-medencei 
kisebbségi magyar közössé
gek politikai és érdekvédelmi 
szervezetei. Különben a ki
sebbségi autonómia eszméje 
és gyakorlata ugyancsak az 
európai jogelvekből követke
zik: a spanyolországi kata
lán, az észak-olaszországi 
osztrák, a belgiumi és a dáni
ai német, a finnországi svéd 
önkormányzatok igen jó min
tát és ösztönző példát adhat
nak a közép-európai magyar 
és nem magyar autonómiatö
rekvések számára is.

Ha az imént vázolt nyelv- 
használati rendszer „szintjeit” 
egyféle fokozatosságot érvénye
sítő jogi „skálának” tekintjük, 
megállapíthatjuk, hogy az 
1989 után kialakuló új közép
európai demokráciák még jócs
kán elmaradnak a jogérvénye
sítés európai normái mögött. 
Vannak országok, amelyek ma 
jobb helyezést kaphatnak, ilye
nek Szlovénia, amely talán a 
legtöbbet adta a maga kisebb
ségi polgárainak (legalábbis az 
őshonos magyaroknak és ola
szoknak), Horvátország, amely 
a balkáni háború lezárása 
után számottevő kisebbségi 
nyelvi jogokat helyezett kilátás
ba, elsősorban a szerbek szá
mára, és Románia, amely az 
Iliescu-rendszer (és különösen 
a Ceausescu-féle rémuralom) 
gyakorlatához képest jóval li
berálisabb kisebbségpolitikát 
kíván folytatni. Igazi kisebb

ségi autonómiák kialakításá
ról azonban Romániában sincs 
szó, Szlovákiában pedig az au
tonómia gondolatát is elutasít
ja a kormányzati politika.

Az utóbbi esztendők változá
sai nem hoztak igazi áttörést 
és megnyugtató eredményeket 
a közép-európai régió nemze
ti kisebbségei (és köztük a há
rommillió magyar) számára. 
Ennek az áttörésnek a bizonyí
téka a kisebbségi autonómiák 
rendszerének a kiépülése le
hetne. Mindazonáltal vannak 
biztató jelek is, így mindenek
előtt az európai integráció 
szinte minden országban meg
mutatkozó igényében, és most 
már, legalábbis Szlovákiában 
és Szlovéniában, kiépülő gya
korlatában, emellett a hatá
rok menti kisrégiók gazdasági 
integrációjának kétségtelenül

előrehaladó folyamatában. Kö- 
zép-Európa történetének so
ron következő nagy felada
ta valószínűleg az lesz, hogy 
mindenütt le kell bontani az 
etnokratikus államrendszere
ket, és meg kell erősíteni az eu
rópai integrációs fejlődést.

Végül a magyar nyelv har
madik nagy köre a nemrég 
még emigrációban élő magyar 
közösségeket fogja át. Ennek 
a szórványmagyarságnak a 
közösségeiben is nagyjából 1 
millió, 1,2 millió ember él, de 
erősen túlzottak azok a vélemé
nyek, amelyek szerint csupán 
az Egyesült Államokban 1,7 
millió magyarral lehet számol
ni, a valóságban ennek a szám
nak jóval kevesebb mint a fele 
(600-700 ezer) lehet a hiteles 
adat. A magyar származású 
amerikaiak száma valóban 
igen magas, ebben a tekintet
ben az 1,7 milliós adat valószí

nűnek tetszik, ezeknek nagy 
része azonban már egyáltalán 
nem beszéli őseinek nyelvét, és 
nem érez közösséget a magyar 
kultúrával.

A nyugati világ magyarsá
ga, és erre most már számítani 
kell, lassan elveszíti anyanyel
vét: a második emigrációs nem
zedék már csak törve, a harma
dik pedig már egyáltalán nem 
beszél magyarul. Éppen ezért 
az ő körükben nem nyelvvé
delemre van szükség, hanem 
a magyarsághoz való tartozás 
érzésének vagy a származás tu
datának a fenntartására, amely 
mára elsősorban nem nyelvápo
ló erőfeszítéseket, hanem kul
turális munkát kíván. Vagyis 
fel kell kelteni, meg kell erősí
teni a nyugati világban élő fi
atal magyar nemzedékek ér
deklődését a magyar zene, a

néptánc, a művészet és nép
művészet, az elődök szülőha
zája iránt. Mindez a nyugati 
magyarság körében új kultu
rális stratégiát követel, és en
nek a stratégiának a kidolgozá
sában, megvalósításában több 
magyar szervezetnek, így az 
Anyanyelvi Konferenciának is 
részt kell vállalnia.

A magyar nyelv most: az ez
redforduló változó és sok tekin
tetben neuraszténiás világában 
védelemre, következtetésképp 
okos, tervszerű védelmi intéz
kedésekre szorul. Ezeket az in
tézkedéseket társadalmi kon
szenzusra kell építeni, nem 
szabad elhamarkodni, és fő
ként nem szabad pártpolitikai 
érdekeknek alárendelni. Egy
szer össze kellene ülnie azok
nak: nyelvtudósoknak, közéleti 
személyiségeknek, íróknak, új
ságíróknak, egyesületi vezetők
nek, akik felelősek a magyar 
nyelv jövője és sorsa iránt. 
Ok kezdeményezhetik azt az 
új nyelvi mozgalmat, amely
nek nem kevesebb felelősség
gel, leleményességgel és haté
konysággal kell érvényesülnie, 
mint annak a hajdani nyelvújí
tó mozgalomnak, amelynek Ka
zinczy Ferenc volt a vezére és 
mestere. Az „új magyar nyelv
újításnak” mindazonáltal a 
magyar nyelvi öntudat, vagyis 
a nemzeti identitástudat meg
erősítése az alapvető feltétele.

Nemzet és nyelv mai tapasz
talataink szerint is a legszoro
sabban összefügg: ha nem tö
rődünk anyanyelvűnkkel, nem 
nevezhetjük nemzetnek magun
kat, és ha feladjuk nemzeti iden
titásunkat, előbb-utóbb elvész 
nyelvünk is. A magyar nyelv 
legfőbb nemzeti kincsünk, em
beri és közösségi létünk for
mája és feltétele, amelyhez 
hagyományosan a hűség szemé
lyiségformáló élménye és érzé
se köti a nemzetet.

Kosztolányi idézésével kezd
tem, fejezzem be most ugyan
csak ővele:

„Az a tény, hogy anyanyel
vem magyar, és magyarul be
szélek, gondolkozom, írok, éle
tem legnagyobb eseménye, 
melyhez nincs fogható. Nem 
külsőséges valami, mint a ka
bátom, még olyan sem, mint 
a testem. Fontosabb annál is, 
hogy magas vagyok-e vagy 
alacsony, erős-e vagy gyönge. 
Mélyen bennem van, a vérem 
csöppjeiben, idegeim dúcában, 
metafizikai rejtélyként. Ebben 
az egyedülvaló életben csak így 
nyilatkozhatom megigazán. Na
ponta sokszor gondolok erre.

Épp annyiszor, mint arra, 
hogy születtem, élek és meg
halok.”
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Görömbei András
és a „cselekvő irodalom”
„Az irodalom számomra létértel

mezés és létform álás” -  hatvanadik 
születésnapján Görömbei András 
debreceni irodalomtörténész ezzel a 
gondolattal összegezi szakm ai tapasz
ta la ta it. A tisztelgő' pályatársak és ta 
nítványok ezt az ars poeticát igazolják 
vissza és gondolják tovább Cselekvő' 
irodalom (Budapest 2005.) című köte
tükben, B ertha Zoltán és Ekler And
rea szerkesztésében. Az utóbbi évek
ben dicséretes gesztus gyökerezett 
meg irodalm unkban: kötettel köszön
tikjubiláló  tá rsa ik a t az írástudók. H a
sonló kiadványok szokásrendjét követ
ve jelen antológia első fele Görömbei 
A ndrással készített beszélgetéseket, 
illetve személyéről és könyveiről szóló 
írásokat ta rta lm az  Elek Tibor, Papp 
Endre, Penckófer János, Ekler And
rea, B ertha Zoltán, Pósa Zoltán, Gróh 
Gáspár, Nemes Rita, Ködöböcz Gábor 
tollából. A kötet második felét olyan 
tanulm ányok teszik ki, amelyek az 
ünnepelt irodalomszemléletéhez iga
zodnak, és kimondva-kimondatlan 
is az alakuló Görömbei-iskolát körvo
nalazzák. Ennek a v irtuális tudomá
nyos műhelynek a szerzői: Fazakas 
Gergely Tamás, Takács Miklós, Nagy 
Gábor, Chován István, Korsós Bálint, 
Baranyi Norbert, K arádi Zsolt, Győ
ri L. János, Vallasek Júlia, Babosi 
László, A ntal Attila, Bódis Zoltán, 
Gericzki A ndrás, Jánosi Zoltán, Ba
bus Antal, M atúz Viktória, Gál Éva, 
János István. Ennek a kötetben meg
sejthető és körvonalazódó „tudomá
nyos intézm énynek” a jellegére Elek 
Tibor egyik megállapításából követ
keztethetünk, eszerint Görömbei And
rás érdeklődése elég jói m eghatározha
tó körön belül mozog: az egyéni és a 
kollektív létezést együtt megragadó, 
a nemzeti önism eretet elmélyítő, a kö
zösségi azonosságtudatot erősítő iro
dalom értelmezésének a közegében. 
Aki ismeri Görömbeit, tudja, hogy 
irodalomvizsgálata leginkább a né
pi írók és a kisebbségi m agyar iro
dalom helyzettudatot és azonosság- 
tudatot erősítő vonulatát érinti. Az 
egyéni életpályákon belül pedig az er
kölcsi-esztétikai minőség jegyében lét
rejövő belső egységre figyel, például 
Szabó Zoltánról, Illyés Gyuláról, Né
m eth Lászlóról, Sinka Istvánról, Sütő 
Andrásról, Nagy Lászlóról, Kányádi 
Sándorról, Csoóri Sándorról, Farkas 
Árpádról, U tassy Józsefről, Baka Is t
vánról és Nagy Gáspárról írott köny
veiben, tanulm ányaiban. Sorra meg

jelenő monográfiáit (Sinka István, 
1977; Sütő András, 1986; Nagy Lász
ló, 1992; Nagy Gáspár, 2004) emlé
kezetes találkozások foglalataiként 
üdvözölte a szakm a és az átlagolva
só egyaránt, m ert bennük nem csu
pán személyiségek (írók, költők és 
irodalomtörténész) együttes előfor
dulásáról van szó, hanem  befogadói 
szemléletek, irodalmi kánonok dilem
mafeloldó, kivételes alkalm airól is. 
Maga Görömbei így vélekedik erről: 
„Az irodalom és az emberi sorsot ja 
vító szándék, az irodalom esztétikai 
anatóm iája és emberi, közösségi fele
lősségtudata nem szembeállítható, 
hanem  inkább egym ást erősítő ténye
zők.” Egyszerre alázatos szolgálat és 
csillapíthatatlan szenvedély szám ára 
a „cselekvő irodalommal” való találko
zás, a vizsgált „tárgy” irán ti szeretete 
pedig vonzóvá tudja tenni az irodalom- 
tudom ányt m int szakm át. Nemcsak 
irodalomtudományi meggyőződés, ha
nem egyéniségéből fakadó képesség 
ez Görömbei esetében, ezért m ondhat
juk  el róla tanítványaihoz csatlakoz
va: írásai jó cselekvésre ösztönző ol
vasmányok.

Görömbei András irodalomvizsgá
la tán ak  egyik állandó tárgya és té 
mája a kisebbségi irodalom, amely a 
„létértelmezés és létform álás” intéz-

Baász Imre grafikája

ményeként van jelen. A háromszori 
k iadást is megért Napjaink kisebbsé
gi m agyar irodalm a című könyvében 
egyaránt átértékeli a kirekesztő és az 
integráló törekvéseket. Kisebbségi iro
dalmi kánonkísérletének leginkább a 
történetiség és az értékközpontúság 
az erőssége. Bár külön-külön tárgyal
ja  az egyes irodalm akat, mégsem vét 
az egységtudat ellen, hanem  éppen en
nek a tudatnak  a lehetőségét terem ti 
meg azzal, hogy a hosszú évtizedekre 
k irekesztett „részeket” igyekszik meg
ism ertetni. Görömbei egyetemes m a

gyar irodalmi modelljét Illyés Gyula 
nemzeti irodalomfelfogására építi: a 
m agyar nyelven, m agyar nemzeti h a 
gyományokból bárhol a világon kelet
kezett művek összetartoznak, hiszen 
az anyanyelv a gondolkodás, a lá tás
mód term észetét is meghatározza, és 
a nemzeti közösség sorsát is hordozza. 
Németh Lászlónak a kisebbségi iroda
lomra vonatkozó m egállapítását („Kü
lön sors külön irodalm at igényel”) 
Görömbei ugyancsak az egyetemes 
m agyar irodalom felől értelmezi: ez 
az irodalom ugyanolyan funkciót tölt 
be, m int bármely más „létértelmező 
és létformáló” irodalom, például val
lomás lehet az alkotó egyén és a kö
zösség léthelyzetéről, közérzetéről és 
világszemléletéről. Az is igaz, hogy po
litikai, lélektani, szociológiai körülm é
nyei m iatt ebben az irodalomtípusban 
intenzívebb a vallomásos jelleg, és a 
kisebbségi helyzet élettényei sajátos 
irodalmi tényékként jelennek meg az 
egyes alkotásokban, külön színt képvi
selve az egyetemes m agyar irodalom
ban.

Az 1989 u tán  létrejövő történelm i 
állapot nem oldotta fel teljesen azo
kat a dilem m ákat, amelyek a kisebb
ségi irodalmi tudatban  korábban is 
felmerültek. M egm ásíthatatlan tény
ként m aradt fenn továbbra is a nem
zeti kisebbség státusa, viszont újabb 
perspektívákban vált tárgyalhatóvá 
a kisebbségi körülmények között lét
rejövő irodalom. A kirekesztő törekvé
sek u tán  m egadatott az egyetemesebb 
értékorientáció lehetősége: irodalmi 
tanácskozások, tisztázó jellegű ta 
nulmányok segítik hozzá az egyes k i
sebbségi m agyar irodalm akat a hori
zontváltáshoz. Görömbei András az 
elsők között vállalkozik az á tértéke
lésre, a kérdések tisz tázására  és a 
belső feszültségek oldására. Sokféle
ség és egységtudat az egyetemes ma
gyar irodalomban című tanulm ánya 
először a Látó 1999 / 11-es szám ában 
jelent meg, és azzal nyit új perspektí
vát az értékváltás előtt álló kisebbsé
gi irodalom szám ára, hogy feleleve
níti és továbbgondolja Béládi Miklós 
egyetemes m agyar irodalom fogal
mát. Kiinduló tézisként Mészöly Mik
lós m egállapítását veszi alapul: „A vi
lág minden pontján vannak -  és kell 
legyenek -  minden nézetkülönbsé
gen túlm utató oszthatatlan  m agyar 
érdekek.” Ez a lényege az egyetemes 
m agyar irodalomnak is: egyfajta esz
té tika i „érdek” ta rtja  össze, így minő
ségileg más, egyetemesebb, m int a 
korábban használt nemzeti irodalom 
gyűjtőfogalom, m ert szerves része, 
esztétikailag megfellebbezhetetlen 
tartozéka a nemzeti kisebbségek (és 
a nyugati emigráció) irodalm a is. Az 
egyetemes m agyar irodalomhoz ta rto 
zó minőségnek tekinti Görömbei azt a
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potenciális erőt is, amely egyszerre ké
pes fenn tartan i az egység és a külön
bözőség tudatát: „Egység az irodalmi, 
nyelvi, etnikai, történelm i és k u ltu rá
lis sajátosságaiban, különbözés tá rsa 
dalmi feltételeiben, konkrét nemze
tiségi és részirodalmi feladataiban”. 
A nemzeti irodalom korábbi homoge
nizáló törekvéséhez képest az egyete
mes m agyar irodalom fogalma nem 
rekeszti ki tehát a „helyzettudatot”, 
amelyet Görömbei „speciális történel
mi létezésnek” tekint, továbbá felszá
molja az úgynevezett „gettósítást”, a 
külső' jegyekre hagyatkozó kirekesztő 
tendenciát.

Görömbei egyetemes m agyar iro
dalom fogalma enyhíteni igyekszik 
a centrum  és a periféria, a többségi 
és a kisebbségi, az anyaországi és a 
határon tú li elnevezésekből eredő fe
szültségeket. Helyzetüknél fogva első
sorban az utódállamok irodalm ai ne
hezményezik a kényszerű periférikus 
állapotot, bár sértődöttségükben ott 
lappang a perifériának a középpont 
u tán i örökös vágyódása is. Ezeket 
az irodalmon kívüli fogalmakat sem
legesíti az egyetemes m agyar iroda
lom, és tág  fogalomként megnevezi az 
összes m agyar nyelvű irodalm at, in
tenzív fogalomként pedig egyfajta mi
nősítést is jelent, azokat az irodalmi 
alkotásokat fogadja be, amelyek eszté
tikai értékeket hordoznak. Ez az iro
dalomszemlélet érvényesül a rom áni
ai (A hetvenes évek rom ániai m agyar 
irodalma, B ertha Zoltánnal) és a fel
vidéki (Csehszlovákiai m agyar iroda
lom 1945 -  1980) m agyar irodalomról 
írott könyvekben is.

Görömbei András előadásai és ta 
nulm ányai több k iapadhatatlan  for
rásból táplálkoznak: egy belső ener
giaforrásból, amellyel elvarázsolja 
hallgatóságát, egy bővizű tudásforrás
ból, amely megsejteti velünk a szak
mai felkészültség kim eríthetetlen 
tarta lékait, és egy titkos belső forrás
ból, amely a felelősségtudatot táplál
ja. Ezért szeretjük Görömbei András 
irodalmi előadásait és tanulm ányait, 
meg azért is, ahogyan az összegyűj
tö tt adatokat és megfigyelt tényeket 
értelmezni tudja. Ót az irodalom lénye
gi kérdései érdeklik, és éppen ebből a 
tudós típusból van egyre kevesebb ha
táron innen és határon  túl. H atvana
dik életévét betöltve fogadja el tőlünk 
ajándékként az á lta la  is nagyon szere
te tt Nagy László- verset: „Adjon az Is
ten  / szerencsét, / szerelmet, forró ke
mencét, / üres vékámba / gabonát, / 
árva kezembe / parolát, / lámpába lán
got, / ne kelljen / korán az ágyra / he
vernem, / kérdésre választ / ő küldjön,
/ hogy hitem  széjjel / ne dűljön, / adjon 
az Isten / fényeket, / tem etők helyett, / 
életet /  nekem a kérés / nagy szégyen, \ 
/ adjon úgy is, ha  / nem kérem.”

FODOR SÁNDOR

OLVASÓNAPLÓ VII.
Egészen rendkívüli olvasmányélmény

ről szeretnék beszámolni. Rendkívüli, 
mert a Testamentum és Önéletrajz ket
tős cím alatt, a kolozsvári Gloria Kiadó 
gondozásában megjelent munka, a boldog 
emlékezetű Godó Mihály S. J. — jezsuita 
atya -  önvallomása fölöttébb érdekes — és 
ugyanakkor bosszantó olvasmány is. Egy 
töretlenül elkötelezett életet ismerünk 
meg belőle, a minden nehézségen, kínza- 
táson, gyötrésen törhetetlen hitével erőt 
venni tudó jezsuita szerzetes életét, akit 
a sors kegye folytán magam is ismerhet
tem, egyetemi hallgató koromban, amíg 
a kolozsvári Báthory-Apor szeminárium
ban, a „Szentjóska” egyetemi diákotthon
ban laktam.

Bevallom, akkoriban nem értettem őt 
maradéktalanul, hiszen lelkes szózatai, fi
atalos lendülete idegenek voltak számom
ra az akkor nemrégiben teljes kudarcba 
fulladt „lelkes” korszakom, az 1944-45-ös 
esztendő után. De maradjunk meg talán 
Godó Mihály atyja önéletrajzánál, hiszen 
csak most, ez által ismertem és értettem 
meg igazán egykori lelki vezetőmet.

Későbbi útjáról már csak töredékes hí
reket hallottam. Fülembe jutott, hogy be
börtönözték, de azt, hogy mennyire ítél
ték, és hol töltötte „büntetését”, csak a 
könyvéből tudtam meg. Azt is, hogy ke
rek nyolc évet töltött magánzárkában — 
és ezzel se tudták megtörni. Még súlyos 
betegen se tudták rávenni, hogy engedjen 
a szekuritáte követeléseinek, óhajainak. 
Munkatársai közül egyetlen személyt se 
árult el, pedig lett volna kikről „beszél
nie”, hiszen a szervezett ellenállás egyik 
irányítója volt, a katolikusnak mondott 
„nemzeti egyház” megalakítása ellen, 
amely elszakadt volna Rómától. Mindezt 
tudták róla -  de tőle nem tudtak meg sem
mit. Ezért ítélték el őt különös szigorral, 
helyezték embertelen körülmények közé, 
szánták de facto halálra -  ám Godó atya 
elpusztíthatatlannak bizonyult. Mindvé
gig, betegen-egészségesen megőrizte bi
zakodó jókedvét -  egyetlen alkalom ki
vételével. Amikor (8 éves magánzárkája 
idején) a hozzá belépő őr véletlenül elta
posta egyetlen társát -  egy pókot - , ak
kor sírva fakadt. Amikor súlyos szívpana
szai támadtak (és semmiféle gyógyszerre 
nem számíthatott), eszébe jutott egy 
XVII. századbeli jezsuita könyvben, a 
Divertendium átriumban olvasott jó ta
nács: Aki szívbeteg, az nevessen, kacag
jon mennél többet, és ez meggyógyítja. 
Erre rendszeres nevető, ahogyan Ó mond
ja: „röhögő” kúrába kezdett. Naponta egy- 
egy órán át kacagott. Előbb bolondnak vél
ték a börtönőrök, de békében hagyták. Öt 
nap múlva meggyógyult. És feloldozott, 
amikor valamelyes alkalma adódott reá, 
szentáldozásban is részesített minden fo
golytársat, aki ezt kívánta, mégpedig val
lási hovatartozástól függetlenül. Még jó
val a II. Vatikáni Zsinat előtt voltunk, de 
Godó atya a börtönben már javában gya
korolta az ökuménét. Más vallású testvé
reinkről, magyarokról, románokról, zsi
dókról csak jó szavai vannak. Miután

kiszabadul a börtönből, nem fogad el sem
milyen más munkakört, mint azt, ami
re hivatásánál fogva vállalkozott. Ebben 
azonban nem válogat. Megy oda, ahová 
püspöke küldi. Ott aztán papi lakot épít, 
templomot javít. Minden munkát töretlen 
jókedvvel, bizakodással végez. Utolsó ál
lomása Szentannán volt, innen vonult el 
végleg (sajnos, már csak rövid időre) nyug
díjba, minekutána többször is kezelték a 
tüdejével Pesten. Nyolcvanhárom éves ko
rában halt meg, 1996. szeptember 22-én.

Könyvének számos kedves, olykor meg
írásában tündéri epizódját idézhetném, 
de megmaradok egynél, az utolsónál, ame
lyik tökételesen utal vidám, szinte kama- 
szosan jókedvű lényére. Minekutána két
szer is szerepelt (1995 táján) a Magyar 
Televízióban, egy szintén Godó nevű szege
di mészáros lelkes örömében írt neki, kér
ve az Atyát, látogathassa meg, fogadja őt. 
Godó atya válassza: „...hálás vagyok, de ha 
már jön, akkor ne költse a pénzét hiába, ha
nem hozzon egy igazi, stramm kolbászt!”

Ez könyvének utolsó mondata. Azé a 
könyvé, amelyik eléggé szűkszavúan szá
mol be egy hosszú mártíréletről. Egy je
zsuita szerzetes mártíriumáról, aki elég
gé szűkszavúan számol be róla, hiszen 
merő szerénységből eszébe se jutott vol
na elmondani hosszas kálváriájának a 
történetét, ha rendje nem kéri meg reá. 
Pedig Godó atyának nagy része volt ab
ban, hogy a román államnak nem sike
rült kiszakítania az ország katolikusait 
a világegyházból, holmi „nemzeti egyház” 
létrehozatalával. Godó atya egész élete 
mintegy igazolása volt rendje jelszavá
nak: „Ömnia ad maiorem Dei Gloria!” 
(Mindent Isten nagyobb dicsőségére!) És 
ebbe az életbe belefér számos mélysége
sen emberi megnyilvánulás is -  amilyen 
az idézett utolsó üzenet a szegedi mészá
ros-druszának a „stramm kolbászáról.

Godó Mihály S. J. nem íróember. Ezért 
eszembe se jut számon kérni rajta sok fö
lösleges szóismétlést, az időnként mód
felett elburjánzó határozott és határo
zatlan névelőket, valamint „hogy”-okat. 
Azon is csak mosolygunk, amint derék 
székely papok hangját hallja, amint „jó 
székelyesen” mondják: „Laji, várjuk a 
Godót!” Nos, nem hiszem hogy valaki is 
várta őt „jó székelyesen” -  határozott név
elővel a neve előtt. Mifelénk Erdélyben, 
de kiváltképp Székelyföldön, nem divat 
az ilyen. Számos elírást, apró stiláris ba
kit a kötet sajtó alá rendezője, az általam 
is jól ismert és nagyra becsült András Im
re S. J. -  tehát jezsuita atya — is kijavít
hatott volna, bár valószínű, hogy ő ezt a 
feladatot a kötet, a könyv szerkesztőjé
re hagyta, a Gloria Kiadó alkalmazott
jára. Csakhogy -  noha Godó atya érthe
tetlenül kettős című könyvét Puni Emil
S. J. is lektorálta, nyomdai előkészítését 
Prigya Éva végezte, a könyv szerkesztő
jének a neve nem szerepel a könyv imp
resszumában. Már írtam Egyed Péter ki
váló regénye kapcsán, szemére vetettem 
a Pallas-Akadémia Kiadónak a hanyag 
szerkesztői munkát -  nos, ez esetben sok
kal többről, sokkal rosszabbról van szó. 
Valamennyi súlyos és kevésbé súlyos hi- 
bát-elírást, amit a kötet szerkesztőjének

> > > > >  folytatás a 14.. oldalon 
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> > > > >  folytatás a 17. oldalról 
lett volna a tiszte kijavítani, egy ismerte
tőnek nem lehet feladata felsorolni. De el
nézést, néhányat meg kell említenem.

Kezdjük talán a könyv címével. Magától 
Godó atyától származik a „Testamentum”. 
Megítélésem szerint ez éppen eléggé jó cím 
lett volna, de egy pihent agyveló' megtol
dotta még eggyel: „Önéletrajz”. Nos, ha ez 
utóbbit a belső címlapon, a „Testamentum” 
alatt mintegy műfaji megjelölésként tünte
tik fel, kisebb betűkkel, akkor rendben lett 
volna. így azonban a két cím együtt a borí
tólapon -  eléggé idétlenül hat.

Az első zavarosan megfogalmazott 
(vagy hiányos) szövegrésszel a 33. olda
lon találkoztam. Ezt írja a tanyasiakról: 
„Ok a franciskánusokat ismerték csak, az 
egy külön világ, ahogyan tisztelték a mi fa
lunkban a ferences atyákat. A tanyán csak 
az aprójószág maradt, hogy az a nyolc 
nap egészen a missziós atyáké lehessen.” 
Melyik nyolc napról van szó, könyörgöm? 
Valószínűnek tartom, hogy az idézett szö
veg két mondata közül legalább egy -  ki
hullott. Egyébként az aprójószág-ügyet se 
értem. Hol hagyták ez időben a juhokat, 
szarvasmarhákat és a lovakat? Ugyan
ezen alfejezet utolsó két mondatában el 
kellett volna döntenie a könyv szerkesz
tőjének, hogy most már szigorú rend- 
e a jezsuita -  vagy nem az?! Ugyanígy, 
nem sokkal később, a 36. oldalon a novi- 
ciátus második éve után tett fogadalom
ról ezt mondja: „Ez ideiglenes, de örök fo
gadalom.” Nos, örök vagy nem örök? Ha 
ezt Godó atya így is írta volna, ki kellett 
volna javítania a szerkesztőnek. A 49. ol
dalon nem világos: Végül is Erdélyben 
maradt, vagy Szegeden? (zavaros fogal
mazás). Az 50—51. oldalon megint csak 
egy kusza mondat, amelyikből nem egé
szen érthető, hogy végül is jó-e vagy 
rossz, ha a novícius átmegy azon a bizo
nyos vizsgán? A 61. oldalon olvashatjuk: 
„Az oroszok katyusával lőttek bennünket, 
hozták a sebesülteket” -  az oroszok hozták 
volna? Itt meg kell mondanom, gyönyö
rűen írta le és kommentálta a családját 
kiirtó, majd öngyilkos református tisz- 
teletes tragédiáját, mélységes, őszinte em
beri együttérzéssel. Nem értem azonban, 
hogy utána, a 68. oldalon mit keres az a 
bizonyos molnár, két szép leányával? Mit 
tettek vagy nem tettek, mi történt velük? 
Bizonyára innen is hiányzik valami, ta
lán egy egész bekezdésnyi szöveg. Ezt is 
a kötet szerkesztőjének kellett volna ész- 
revennie, miközben az utolsó korrektúrát 
olvasta (ha nem előbb).

A 82. oldalon ezt mondja: „Erdélyben 
nem volt békepap egy se.” Hát Ágota és a 
többiek (nem sokan), akik Áron püspök le
tartóztatása után egy időre bevették ma
gukat Fehérvárra -  akiket Godó atya 
előbb is, utóbb is megemlít? Egyébként 
az igaz, hogy a „békepapságnak” nem si
került se gyökeret vernie, se elterjednie 
Erdélyben.

Azt hiszem, a legkellemetlenebb „el
írást” a 83. oldalon olvashatjuk. „Reggel, 
amikor beérkeztünk Kolozsvárra, éppen 
harangoztak a Mátyás templomban” -  írja 
Godó atya. Nos, ezt még neki sem hisszük 
el, hiszen a Mátyás templom a budai Vár
ban van. A szép, gótikus templomot Ko

lozsvár főterén a Mátyás-szobor mögött 
— Szent Mihály templomnak hívják. Még
sem vetjük a 80 év fölött járó szerző sze
mére. A kiadóéra -  annál inkább.

Godó atya könyvéből mélységes ember
szeretet sugárzik. Átérzett őszinte ember
szeretet, amely egyaránt kiterjed minden 
jóakaratú emberre, katolikusra és nem 
katolikusra, keresztényre-zsidóra, ateistá
ra egyaránt. Csodálatos, ahogyan felfede
zi az emberiséget mindenkiben, akiben 
csak teheti -  köztük őreiben, rabtartóiban 
is! Ezért megdöbbentő, amit a 92. oldalon 
olvashatunk egy zsidó rabtársáról szólva: 
Viselkedése megfogta az ember lelkét, rajta 
láthatták, hogy zsidóban is létezik tisztessé
ges ember.” Nyilvánvalóan csak ügyetlenül 
megfogalmazott mondatról van szó, ami 
azonban -  ebben a formában -  azokat iga
zolja, kik szerint a jezsuiták antiszemiták 
lennének. Ez a mondat ugyanis a „zsidó, 
de becsületes” megjegyzés párja.

A 141. oldalon írja a gyilkosokról, akik 
közé újabb bebörtönzése során került: „Ki
jelentem, hogy ezek a legszimpatikusabb 
emberek.” Megint csak ügyetlen fogal
mazás, mert ha így igaz, akkor adjon ne
künk a Fennvaló mennél több gyilkost!

Nos, csak néhányat emeltem ki a 
könyvben található súlyosabb „elírások
ból”, bakikból. Egy olyan könyv sajnála
tos hibáiból, amelyik megérdemelne egy 
újabb kiadást, hiszen szerzőjével bízvást 
elmondhatjuk Székely János emlékeze
tes verssorát a Bolyai hagyatékából: „Tán 
rossz író, de nagy írástudó volt.” Ám olyan 
kiadást várnánk, amelynek ellenőrei, gon
dozói, gépelői mellett a könyv szerkesz
tőjének a nevét is feltüntetik. Ennek a 
könyvnek ugyanis — tartok tőle — nincs 
szerkesztője. Más kiadóknál is előfordul 
az ilyesmi -  és könyveikben olykor hem
zsegnek a szerkesztés hiányából adódó el
írások, kisebb-súlyosabb hibák, nyomdai 
bakik. De ennyire rosszul, hanyagul szer
kesztett, ennyi hibától hemzsegőt -  még 
nem láttam, nem olvastam. Gondolatban 
bocsánatot is kérek a Pallas Akadémia 
Kiadótól, amiért eléggé hangsúlyosan 
szóvá tettem Egyed Péter kitűnő regé
nyének szerkesztői gondatlanságból szár
mazó hibáit, hiszen ehhez a könyvhöz 
nem mérhető az Egyed Péteré hibás mi
volta. Csakhogy a Gloria -  számos más 
kiadócskánkkal együtt -  kicsi vállalat, 
úgy látszik, nem telik neki még külön 
könyvszerkesztőre is. Ám ha így van -  le 
kell mondania arról, hogy könyveket hoz
zon ki, hiszen az ilyen kiadványokkal, 
bármily értékes legyen is egyébként az 
„alapanyag”, nemcsak a kiadót magát, de 
annak tulajdonosát, az egyházat is komp
romittálja, holott ez a könyv akár emlék
irodalmunk egyik gyöngyszeme is lehe
tett volna, és meggyőződésem szerint az 
is abban a formában, ahogyan -  gondo
lom -  szerzője magnóra rögzítette.

BARABÁS ZOLTÁN 

Napverte kis ház vagyok
Hommage ä Friedrich Nietzsche

Amikor elmentem 
bő vérben állott 
a levegőég alja.

Csend volt 
amikor elmentem, 
csend, csend,

amit a balga 
holtak is meghallottak 
amikor elmentem.

Azóta napverte 
kis ház vagyok 
a másvilágon.

Szatócslelkek 
vágya, magány 
nem éltet.

Naponta angyal 
suhan felettem 
a száraz, megkínzott

levegőben; a fiatalon 
megfeszített férfi 
szerelmével álmodom

láthatatlanná fakult 
földi kertemet: 
a lator valóságot.

Forgatókönyv
Egy mentőautó szirénázva 
ront a szabványos éjszakának.

Mint rákos testen a felfekvések 
bizonytalan alakzatai: vak ablakok.

Színvak emeletek.
Fák. Fák. Falak.

Isten kamerája 
lassan körbejár.

Ablakok vak alakzatai. Bizonytalan 
felfekvések a testen. Rákos, mint...

A hallgatás.
A haladék.

Megkésett estpára billeg 
egy eltaposott gesztenyevirágon.

Elvetemült sötétség 
borul a surrogásra.

(Kifáradt európai angyalok, 
lehetőleg hajnalban gyertek,

amikor egy őrült zeneköltő 
szétdobált kottalapjai között

talán újraszületik a madár
csicsergés...)
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%0‘D‘E X -
Elsőként számoltam be Bécsből a hazai „bolse vita” 

botrányról, Czinege hadügyminiszter pikáns históriái
ról, valamint Mikes György londoni humorista magyar- 
országi meghurcolásáról. Mikes, Budapestró'l Bécsbe ér
kezve, interjút adott nekem különös hazai élményéről. 
Elmondta, hogy miközben az Alföldön a BBC stábjával 
filmet forgatott, valahol Kecskemét határában őrizetbe 
vették, mert véletlenül olyan tájat örökített meg, ahol 
egy szalmakazal belsejében szovjet rakéta rejtőzött. 
Pár nappal később a moszkvai rádió is foglalkozott az 
üggyel, nehezményezve, hogy Mikes György nem a mun
kaadóját, a BBC-t, hanem a SZER-t tájékoztatta először 
a történtekről.

1964 nyarán tudomásunkra jutott, hogy magyar tűz
szerészek dolgoznak a határon, felszedik a taposóakná
kat, bontják a műszaki zárat. Az én feladatom volt, hogy 
a helyszínről az Esti Világhíradóban elbúcsúztassam 
a Vasfüggönyt. Akkor még nem volt mobil telefon, és a 
rohonci postahivatalból kellett jelentkeznem. A vashegyi 
szőlődombon (Eisenberg), ahonnan messze belátni Ma
gyarországra, egy osztrák gazda világosított fel arról, 
hogy korai még az öröm, mert mintegy 3 km-rel a tény
leges határvonal mögött már épül az új, mélységi műsza
ki zár, amit távcsővel jól lehetett látni. így a Világhíradó
ban elmaradt a szenzáció, csak arról tájékoztathattam 
hallgatóinkat, hogy korszerűsítik a műszaki zárat, és fel
tehetően a réginél hatékonyabb vasfüggöny épül fel, sok- 
milliárdos beruházással.

1965-ben, miután a hidegháború hideg békévé szelí
dült, a Szabad Európa Rádió bécsi munkatársait is fel
vették az osztrák sajtóklub, a Concordia külföldi tagoza
tába, amelynek vezetőségében az MTI bécsi tudósítója is 
ott ült, és betekintése volt az új tagok személyi adataiba. 
Bizonyára nem véletlen, hogy röviddel a belépésem után 
itthoni hozzátartozóimat meghurcolták, megfenyeget
ték, és arra igyekeztek rávenni, hogy csábítsanak haza. 
Miután ez a kísérlet kudarccal végződött, a Népszabad
ság és a televízió Kékfény műsora — számos kollégámmal 
együtt -  CIA-ügynöknek minősített. Bár ennek a légből 
kapott vádnak semmi alapja sem volt, tény, hogy bennün
ket valóban érdekelt népünk sorsa, hazánk helyzete, és 
erről vajmi kevés hiteles tájékoztatást kaptunk a cenzú
rázott hazai lapokból. Ahhoz, hogy hozzá tudjunk szólni 
hallgatóink gondjaihoz, problémáihoz, szükségünk volt 
olyan valós információkra is, amelyekről a Népszabad
ságból nem szerezhettünk tudomást. Ezért voltak szá
munkra nélkülözhetetlenek a Budapestről visszatért 
nyugati tudósítók helyzetelemzései, valamint a bennün
ket felkereső látogatók tájékoztatásai nem államtitkok
ról, hanem a mindennapi élet történéseiről.

Adós vagyok még annak közlésével, hogyan lettem a 
Szabad Európa Rádió munkatársa. 1958 tavaszán, ami
kor ösztöndíjas diákként a grazi egyetemen tanultam, 
egy napon a diákszövetség elnöke megkért, hogy menjek 
be a SZER grazi irodájába, ahol beszélni szeretnének ve
lem. Kiderült, hogy olyan külső munkatársat keresnek, 
aki a forradalom után jött ki, fiatal jogász, angolul ért és 
íráskészséggel rendelkezik. Rövid beszélgetés után meg
bíztak azzal, hogy írjak riportokat a grazi magyar diá
kok helyzetéről és a burgenlandi magyarok kulturális 
életéről. Fél évvel később már a grazi iroda belső mun
katársa, majd 1959 decemberétől a bécsi szerkesztőség 
tudósítója voltam. Huszonöt évesen kerültem a rádióhoz, 
és 33 évig voltam a SZER munkatársa. Ebből a 33 évből 
16-ot töltöttem a bécsi irodánál, és 17 évig voltam a mün
cheni központ szerkesztője.

JUH ÁSZ LÁSZLÓ: A Szabad E urópa tudósítója  
voltam  (M agyar Szem le, 2001. október)
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Z E N E  -  KÖLTŐI V IL Á G  11.

C sak zene..., m ás sem m i
Mottó: Csak azt kérjed, am it 
adni tud  -  a ZENÉTŐL is!

Mozart zongoraversenyeket 
hallgattunk. Egy Larghetto té
telnél valaki felkiáltott: „csu
pa zene, CSAK ZENE!”

Elgondolkoztam ezen a spon
tán reakción. Mit is rejt ez a 
mondás? A zene a romantika 
óta állandóan valami mást 
akar, mint zenét. Fel akar
ja rázni az emberiséget, meg 
akarja váltani a bűnös vilá
got. A romantika harcolni 
akart egy jobb emberiségért, 
egy jobb világért. Ezt a folya
matot, tulajdonképpen a HAR
COS Beethoven-i szimfóniák 
sora indította el. A zene meg
szólalt és szavakba foglalt „po
litikai kiáltványokig” jutott el. 
Különben is a szavak lettek úr
rá a zenén. Programokat írtak 
zenékhez, majd zenéket írtak 
programokhoz. Mindenki tud
ni akarta, hogy MIT MOND 
A ZENE.

A „politikai” áramlat után 
jött a filozófiai is. Egész el
méletek kerültek át zenébe: 
IMÍGYEN SZÓL A.... ZENE 
gondolatának értelmében. Cso
dálatos filozófiák kerültek a 
kottafejek mögé és megszüle
tett az ellenpólus is: A ZENE 
FILOZÓFIÁJA. Az egész 20. 
század a zene filozófiai „meg
fogalmazásának” kísérletével 
(vagy: KÍSÉRTETÉVEL?!)
telt meg. Lassan már el sem 
tudunk képzelni mást, mint FI
LOZOFIKUS szimfóniát, szo
nátát, vonósnégyest. Ha a kom
ponista erre nem hívta fel a 
figyelmünket, úgy megtették 
a muzikológusok. Egész hada 
az elméletíróknak indult moz
gásba, hogy a zene minden kis 
zugában megtalálja a filozófi
ai utalást vagy magát a nagy
szerű FILOZÓFIÁT. A művek, 
a maguk sokszor mesterkélten 
kiagyalt enigmatikus címeik
kel is filozófiára akartak utal
ni. A szerzők nem is gondolták, 
hogy mi mindent lehet belema
gyarázni az ötletszerűen oda
vetett cím-játékaikba. És ezek 
a „belegondolások” még hasz
not is hoztak a daraboknak: 
széles körben elterjesztették, 
népszerűsítették az egyébként 
alig megközelíthető disszonan
cia halmazokat. így lett egy 
fantasztikus vonószenekari 
hangzásparádéból -  amit szer
zője, Penderecki etűd-darabok 
sorából „EMELT FEL” -  Hi
rosima atombombázásának 
„program-művévé”. A magyará

zók és nyomukban a hallgatók 
végigjárták az esemény zenei 
ábrázolásának minden részle
tét a mindent „befektető” vég
ső vonóscluster bombarobbaná
sáig. A mű eredeti címe: Sírató 
Hirosima áldozatainak emlé
kére. Alig hiszem, hogy a cím 
mentén haladó zene-magya
rázat sikerre számíthatna a 
hallgatóság és az elemzők kö
rében.

Szeretünk belemagyarázni 
kívülről jött DOLGOKAT a ze
nébe!

Pedig a zene nem nagyon tű
ri magán ezeket a konfekció
kat, bár csupa szimpátiából -  
hogy az elemzők és hallgatók 
„elvárásait” kielégítse, maga 
az alkotó konfekcionál külön
böző ruhákat, néha kényszer
zubbonyokat a már elkészült 
művekhez. Sűrű magyará
zat-bozótban járunk, és szin
te nincs kiút belőle, vagy mi 
nem látjuk a kivezető ösvényt. 
Csak vágjuk e zenebozót tö
vises indáit, ágait, és vágyó
dunk kiérni a szabadlevegőjű 
TISZTÁSRA..

A minden külső sallang
tól „letisztított” Webern-i ze
ne-gondolatok voltak az első, 
igazi kísérletek a kijutásra. 
Az őt követők viszont inkább 
csak desztillált (szeriális) ze
nét írtak. A 20. század köze
pének egyik nagy áramlata 
volt a LECSUPASZÍTOTT 
MINIMÁLZENÉK áradata 
Erik Satie zseniális indíttatá
sára. És most itt állunk poszt
modern világunkban és... nem 
is tudjuk igazán, hogy mihez is 
kezdjünk zenénkkel. A CSAK 
ZENÉT retorikus felszólítása 
is kiégett. Honnan és milyen 
zenei anyagból hozzunk létre 
Mozart-i tisztaságú muzsikát? 
Olyan zene eszméje villan fel 
előttünk, amely nem kér és 
nem is tűr el magán semmiféle 
konfekciót. Ott lebeg előttünk 
az ÁLOM: csak beülsz a hang- 
versenyterembe, és a zene ami 
felhangzik — bár most írták! 
— magával ragad, viszi a gon
dolataidat, energiával tölti fel 
a lelkedet, felfrissültén, meg- 
tisztultan állsz fel arról a szék
ről, ahol minden úgynevezett 
modern koncerten -  kínosan 
feszengtél. Várjuk a modern 
művek alatti feszült csendet, a 
millió moccanási zajtól mentes 
beleolvadást a MUZSIKÁBA. 
Ez volna a posztmodern zene 
igazi tétje.

TERÉNYI EDE
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A  12. Budapesti Nemzetközi 
Könyvfesztivál keretében m egrende
zésre került Európai Elsó'könyvesek 
Fesztiválján német részről M areike 
Krügel vett részt. Az írónő első regé
nye, Az özvegy, a tanár, a tenger (Die 
Witwe, der Lehrer, das Meer) 2003- 
ban jelent meg a göttingeni Steidl 
kiadónál, és elnyerte Ham burg vá
rosának díját. M areike Krügel a 
veszprémi Eötvös Károly K önyvtár
ban ta r to tt  felolvasást.

K enessey Aurél Családunk törté
nete című könyvét az írószövetség 
klubjában Öze Sándor történész, a 
Pázm ány Péter Katolikus Egyetem 
docense m utatta  be.

B erzsenyi Dániel szülőfalujában, 
Egyházashetyén a rendszerváltozás 
óta hagyom ánnyá vált, hogy a falu 
megemlékezik a nagy m agyar köl
tő  születésnapjáról. A rendezvény 
egyik főszervezője és örökös n a rrá to 
ra  Am brus Lajos, Egyházashetyén 
élő József A ttila-díj as költő volt. A 
nap díszvendége idén Mádl Ferenc,

a M agyar K öztársaság elnöke és fe
lesége, Mádl Dalm a asszony volt.

A  londoni Modern Poetry in 
Translation című folyóirat új, ún. 
„diaszpóra”-száma közli M árai 
Sándor Halotti beszéd című versét 
Gömöri György és Clive Wilmer for
dításában.

a

U j -Delhiben Kosztolányi Dezső 
Pacsirta c. műve jelent meg Indi 
M azaldan hindi nyelvű fordításá
ban.

A  kékkői várban, melynek vissza
foglalásában 1593-ban Balassi részt 
vett, 199 emléktábla is őrzi a költő 
emlékét. A Szlovák Nemzeti Múzeum 
felügyelete a la tt álló kékkői vár 
emlékszobájának anyagát a Petőfi 
Irodalm i Múzeum állíto tta össze.

-MI

Kérdés
„Az ember megmenekülhet el

lenségeitől, meg a barátaitól is ...” 
Percival C. Wren gondolatának foly
tatását találja a rejtvény fősoraiban.

VÍZSZINTES
1. A gondolat folytatása; első 

rész. 13. Joskar-..., Mariföld fővá
rosa. 14. Halad. 15. Hosszasan fi
gyel. 16. Albán hírügynökség. 18. 
Utótagként: mérő. 20. Ne ... szám, 
nem fáj fejem! (szólás). 21. Elna
poló. 23. Kihirdetett eredmény el
leni tiltakozás. 25. Vágóeszköz. 
26. Betakaró. 28. Oxigén-módosu
lat. 30. Kissé sánta! 31. Bemegy! 
32. Hangosan síró. 34. Várát Dobó 
védte. 36. Szótoldalék. 37. Csengő. 
38. Boldogító szó. 40. Latin és. 41. 
Női név. 42. Spanyol festő (Fran
cisco). 43. Kiütés az ökölvívásban. 
44. Színházi alkalmazott. 45. 
Nóta ...: jól jegyezd meg! (latin). 
46. Szenvedés. 47. Budapesthez 
közel lakik. 48. Dermedő. 50. Sod
rás. 51. Francia, osztrák és vati
káni autójelzés. 52.... kötelez (szó
lás). 54. Alátaszító. 56. Gyűlöl. 58. 
Megállj! 60. Disznószőr. 61. Skót 
sziget. 63. Francia író (Claude).

65. Kavart dós! 66. Azon a véle
ményen levő. 68. Abba az irányba. 
70. Szópótló. 72. A gondolat folyta
tása; második, befejező rész.

FÜGGŐLEGES 
1. Szolmizációs hang. 2. Egyen

ként pénzzé tesz. 3. Elválasztó 
vonal. 4. Néma gumi! 5. Kissé 
fenyeget! 6. Előtagként: mezőgaz
dasági. 7. Hangoskodó macska.
8. Kettős betű. 9. Zavart Tas! 10. 
Remélő. 11. Németváros. 12. Ame
rikai pénznem. 17. Tarik ..., iraki 
politikus volt. 19. Didergő. 21. Len
gyel tánc. 22. Fülgyógyászat. 24. 
Ásványi fűszer. 27. Eseményt ki
váltó. 29. Üvegpalack jelzője lehet.
33. Bécsi nagyszülő! 35. Gaboni, 
spanyol és osztrák autójelzés. 38. 
Román férfinév. 39. Marilyn ..., 
színésznő volt. 41. Csúnya. 42. Né
metország az olimpián. 43. Ordi- 
báló. 44. Epekedik. 45. Máz. 47. 
Arab női név. 48. Labdajáték. 49. 
Találat a lottón. 51. Autóverseny. 
53. A szélein nincs! 55. Hango
san beszél. 57. Francia város. 59. 
Orosz város. 62. Részben bedarál! 
64. Trombitahang. 67. Betojó! 69. 
Ezüst vegyjele. 71. Létezik.

BOTH LÁSZLÓ

A Helikon 14. számában közölt A bölcs című rejtvény megfej
tése: Bölcs az, aki tudja, mi fölött kell átsiklania.

TÁMOGATÓINK:
R om ániai írók  S zövetsége
Illyés K özalapítvány
N em zeti K ulturális A lapprogram

vcsf

m rfí
NEM ZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG 

M INISZTÉRIUM A

K olozsvár V áros T anácsa  
M agyar K ultúra A lapítvány  
C om m unitas A lapítvány
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