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Vaj helyett meszet
Egy olyan korban, amikor elképzelhetetlen dolgok fo

galma röpköd, mint Doberdónál a srapnell-szilánk, és 
szíveket tép ki, ereket szakít fel, beleket ont, nem hol
mi több száz éves birodalmacskákat fancsikáz fel, tran- 
csíroz össze vissza, mint valami Gélem vagy Kingkong 
nagyságú behemót, mely egyenesen a történelem fölé ké
pes magasodni... Itt fulladtam ki először. Itt elakadtam, 
mert mielőtt sikerült volna felvezetnem a nagy adut, ki
vágnom az asztal s az osztás közepére -  rájöttem, hogy 
se új, se eredeti. Az indiánok valamelyik Lőrincze Lajosa 
már megnevezte a lehetetlent, amivel megtámadták s el 
is fogják emészteni őket. Két lehetetlenség egyesült ben
ne, ott is úgy hívják, már a ponyva-weszternek dialógusa
iban is, hogy „tüzesvíz”. Hát én ennél kisebb szenzációval 
akartam előhozakodni, még akkor is, hogyha ugyanolyan 
rusnya abszurdum, lélegzetelállító képtelenség feszül, 
bújkál benne. Korunk korábban elképzelhetetlennek tű
nő fogalma, a kommunista nagytőke. Úgy látszik, maga 
Mao bácsi is átvette a módszerüket, mikor az első, másod, 
harmad vagy harmincad éven arra kényszerítették, hogy 
álmosító délutáni leckeíráskor, nagy büdös szilenciumban 
egyen-pirosfedelű Szikra-kiadású brosúrákból kivonatot 
készítsen, afféle konspektust, prospektust, aspektust, 
hogy másnap a szemináriumvezető ne fogja fülön, hogy 
ejnye-bejnye, az elvtárs bele se nézett.

Akkori délutánokon a piros kiadvány közepén, mint va
lami könyvjelző, persze egy-egy Lúdas Matyi vagy pengős 
regény lapult, unalom ellen... És itt végleg elakadnék, ha 
nem volna segítségemre egy-egy cédulányi, többcédulá- 
nyi felbecsülhetetlen értékű vonatkozó puska. Eszembe 
idézik azt a náci jelszót is, melynek jegyében a revansra 
készülődtek. „Vaj helyett ágyú!” Ehhez klappol most a 
posztkommunista szellemi margarin, melyet álszent volt 
cenzoraink fehér kötényben, időnként bekeményített fő
kötőben osztogatnak kinyújtott tenyerünkben a kenye
rünkre. Távolkeleten és Középeurópában. Kétezerötben. 
Pont úgy, mint 1945-ben. Hogy is mondta az egyik ilyen 
izé már 89 másnapjain? Nem akartatok szocializmust ve
lünk az élen, na most kaptok kapitalizmust pontosan úgy 
velünk az élen.

Vigyázz, kedves testvérem, régi jó kipróbált konzum- 
idióta, hova tartod oda a mindennapi kenyered, a minden
napi figyelmed: a vajban margarin, a margarinban ha
zugság van kimérve, rád mérve, pedig te arra vagy oly 
nagyon büszke, hogy régebben nem ettél meszet.
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SZŐ C S ISTVÁ N

M E R E N G Ő
Ez a’ etruszk  ügy...
i i .
Az atya szó „apa” jelentésében különbö

ző' változatokban (pl. atyec) közel félszáz 
nyelvből mutatható ki, akárcsak az anya. 
Van-e értelme azon versengeni, hogy me
lyik nyelvben az eredeti vagy a legerede
tibb? Versengeni persze nem kell, főleg 
„dicsőséghajhászás” céljából nem. De mi
vel a Nílus forrásai Egyiptom határain 
kívül esnek, méghozzá Egyiptomnál mű
veletlenebb, kevésbé előkelő, félreeső, is
ten háta mögötti tájakon, mondhatja- 
e az egyiptomi ember, hogy a Nílusnak 
nincsenek is forrásai? Vagy nem érdekes, 
hogy hol vannak? Legfennebb akkor, ha 
elképzeljük, hogy azok a területek valaha 
egyiptomiak voltak, vagy az ott lakók át
vették, kölcsönözték a Nílus vizét, aztán 
most meg visszafolyatják?

Hasonlóan „tudományos” nézetek nem 
is olyan ritkák nyelvészeti és történelmi 
kérdésekben. Sajátságos módon, például 
a magyar nyelvet par excellence átvevő 
nyelvnek tekintik az indogermanista stb. 
nyelvészek -  de ez nem csoda, mivel a hi
vatalos magyar nyelvészet szerint is szó
állományunk kevesebb mint 5%-a eredeti 
(finnugor, illetve uráli), közel fele török, 
szláv, latin, német, pár százalék „belső 
fejlemény”, és több mint 40% ISMERET
LEN EREDETŰ. Ez utóbbiak közé tarto
zik pl. a szigony szó. Ez annyira ismeret
len, hogy már Arisztotelész is emlegeti, 
mondván, hogy Ciprus, azaz Küprosz szi
getén így nevezik a hajítódárdát (szigün). 
Ha valaki tud magyarul, és nem hülye, 
azonnal eszébe jut a szigony. De hogy, de 
hogyhogy Arisztotelész és egy magyar 
szó? És véresre tépik arcukat (főleg száju
kat), megszaggatják öltözéküket, hanyatt 
vetik magukat és rúgkapálnak: Micsoda 
infámia!

Pedig a szó alapja az a szeg, szög, amely 
kibújik a szike, szakóca, székérce, sőt a szi
get és zug zsákjából. És megtalálható Szö
gedétől Nagaszakiig. A lázálomkergetés, 
hőzöngés és őrjöngő irredentizmus követ
kező foka, ha valaki meg merné jegyezni, 
hogy a magyarban már a szeg szó is össze
tett, mert egyrészt szi-, másrészt -ak. És 
kimutatható a szúr és rokonai, másrészt 
az ág, ék, ak (ak-ad) stb. stb. nemzetsé
géből. És még pár száz hasonló példánk 
van, de hiába.

A nyelvészek, éppúgy, mint a kőolaj-ke
reskedők, matematikusok és fodrászok 
között el van terjedve, hogy mindég a mű
veltebb, híresebb, népesebb, előkelőbb az 
átadó, és a magyar a kölcsönző. (Pedig a 
kis létszámú eszkimó nép nyelvének két 
szava, például, az egész világon elterjedt: 
a hanorák és a kajak, „hajóka”.) Nem cso
da tehát, ha megannyi szótári és nyelvta
ni megfelelés láttán Alineiben is felmerül 
a gondolat, az etruszk lehetett a magyar 
nyelv ősi alakja, mivel az etruszk híre
sebb és műveltebb volt a magyarnál. Még 
akkor is, ha a hatásfelgöngyölítés útvona
la néha nagyon tekervényes: az etruszk 
szó előbb ibériai, majd szibériai irányt

vesz, aztán a vogulból belekerül valame
lyik délszláv nyelvbe, onnét végül a ma
gyarba?

De hát ezeket az elképzeléseket alkal
mazták már a szanszkrit, kínai, kelta, 
óhéber, etióp, keletsváb és egyéb nyelvek
nek a magyarral való viszonyára is. Az 
eredmény mindég ugyanaz: oly mohón 
vettünk át, hogy már az átadó nyelvben 
elláttuk magyar rangokkal és képzőkkel 
az átveendő szót! Lásd hám = kamut, köt 
= khiton (azaz kötény), ég = agni stb. stb.

Természetesen azért én is azt mondom, 
mint minap a rádióban egy kiváló olasz 
etruszkológus e tárgyban: Marino Alinei 
munkájának problematikus vonatkozásai 
ellenére is megvannak a maga nagy érde
mei és előbbre viszi a tudományt.

Számomra kinyilatkoztatást jelentett 
nem is egy esetben e könyv. Például: 
mindég fennakadtam azon, hogyhogy: az 
etruszkban az anyát aíinak mondták? Hi
szen, mint fentebb említettem, az at tővel 
számtalan nyelv apa jelentésű szava kez
dődik. Ám ezt olvasom Alineinél:

Tamás Pál rajza

„ATI anya. Trombetti elsők közt java
solta ezt a fordítást, amelyet később fo
kozatosan minden etruszkológus elfoga
dott. Ezt az értelmezést is alátámasztja a 
magyar édes (mint anya), melyhez a XII. 
század óta társul a mai édes, kedves, sze
retett jelentés, az éd tőből -s képzővel. Az 
anya kialakulása az édesből a szó anyára 
(és valamivel ritkábban apára) vonatko
zó becéző használatával magyarázható: 
édesanya, édesapa. Önmagában azonban 
az éd/édes kizárólag anyát jelöl...”

Nos, ezt én magam mint „adatszolgál
tató” is megerősíthetem. Az elmúlt évszá
zad harmincas éveiben anyám saját any
ját, vagyis nagyanyámat mindég úgy 
szólította, hogy: éde! (Mindketten Közép- 
Nyárád mentiek voltak.)

Persze, tudom, nehéz adatszolgáltató
nak lenni, s ebben súlyos hátrányaim 
vannak, pl. felsőfokú tanulmányok. Ah
hoz, hogy valaki adatszolgáltató legyen, 
nem elég nagyanyjától tanulni ősi sza
vakat, hanem tudjon keserű gyökereket 
rágni, kosarat fonni vagy sástakarót,

és káprázatos tánclépésekkel kifejezni 
kapcsolatát az ősi röggel. Én mindebben 
ügyetlen vagyok, így hát mások tekinté
lyéhez folyamodom.

Kemény Ferenc hihetetlenül elhallga
tott művében: Hogyan tanult meg az em
beriség beszélni, azt írja, hogy az első 
következetes értelemben használt hang
zócsoportot nők „találták fel”, és így szólt: 
itipiti. Mégpedig a szeretkezés művele
tének az érzésállapotát kifejezendő. Ke
mény hatalmas felsorolásban kimutatja, 
hogy az iti, valamint a piti hangcsopor
tokból miként alakultak ki mindazon 
szavak, melyek egyrészt a nemi életre, 
szaporodásra, családi kapcsolatokra, to
vábbá minden kellemes élmény között a 
táplálkozásra is vonatkoznak, s így érthe
tővé teszi az édes, ézös, ízes, valamint az 
„anya” jelentésű szavak kapcsolatát.

A magam részéről még azt is hozzáten
ném, hogy ez az éd zöngétlenül ét, az pe
dig az étel szó töve! És ha megfordítjuk, 
amint azt mindég meg kell tennünk az 
egytagú magyar alapszavak esetében az 
elemzés során: a té, vagyis a tej szóhoz 
jutunk. Kedves tanárom, Szabó Vili, ha 
elkéstem az első óráról, mindég ezzel fo
gadott: „Na mi a’? Nem főtt fel a té?” Vi
szont tudományosabban tárgyalja a kér
dést Beregszászi Nagy Pál, a „nyugvó” 
v, h és j  hangokról a magyar nyelvben. 
Csakhogy ő is a kiátkozottak közé tarto
zik, mert értekezett a magyar és a „kele
ti” nyelvek hasonlóságáról. Én magam e 
hangokat szívesebben nevezném bujdosó 
hangoknak, akárcsak az Let, amely a ma
gyarban, akárcsak a szumírban, hol feltű
nik, hol eltűnik a szó utolsó hangja előtt, 
illetve a szó végéről.

És ez még nem minden. Mások nyo
mán is csodálkoztam, írásban is, azon, 
hogy a csecsemőtáplálék neve papa, papi: 
azonos az apát jelentő szóval! („Na gyere, 
kapsz papát!”) Sőt, japánul a chichi egy
aránt jelent apát és anyatejet. (Gyermek
koromban az említett Nyárád mentén az
zal vigasztalták a csecsemőt: Na ne bőgj, 
gyere, kapsz csicset! A csics a csúcs szó 
változata. És az emlő, valamint az apa 
egyaránt csúcs-jelenség!) Idetartozna még 
a pép szó is, és somolyogva jegyzem meg, 
hogy a páter szó töve visszafele olvasva 
táp, vagyis a táplálék töve. Ha e szavak 
tájnyelvi és gyermeknyelvi változatait 
és gazdag rokonságukat áttekintjük, erő
sen hajiunk arra, hogy igazat adjunk Ke
mény Ferencnek!

A magyar olvasó még legalább száz
húsz esetben érez indíttatást, hogy rábe
széljen Alinei elemzéseire, hogy megtódít- 
sa őket. Például:

„AVIL ’év’AVILS, AVILXVAL. Ezt a ter
minust, melyet gyakran számnévvel tá r
sítanak, már a tudományos etruszkológia 
kezdeti szakaszában az év etruszk neve
ként azonosították. Megfelel a magyar év
nek, évignek, valamint összevethető a cse
remisz í, íj, év, a mordvin ije, éve, a finn 
ika, kor, idő stb. szavakkal, melyek mind 
a finnugor ike, jika, idő alakokból ered
nek.”

Hadd tegyük hozzá (nem is figyelve 
Magyar Adorján kacsintására, hogy ős
törzseinkkel való érintkezés következté
ben egybevehető a latin AEVUM: öröklét,
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életkor, korszak szóval, valamint a német 
ewig = örökkétiggel. Továbbá egybevehe- 
tő az ív szóval, ami körívet jelent, só't az 
öv teljesen kör alakú, mint a Nap pályája, 
só't az ika is „karikát”, az iga eredetileg 
kör alakú nyakhámot, nyakjármot jelent: 
szemléleti azonosság van a görög perió
dus: idó'szak, „az idó' körútja”, és év sza
vunk között. Azonkívül, ami régi, avul és 
el évül stb.

Érdekes a latin balteus -  „kardkötó' 
szíj” esete is. Alinei közli, hogy „mint tud
juk, a latin balteus ’kardkötó' szíj’ szót a 
Glossza alapján etruszk eredetinek ta rt
ják”. Nem teljesen indokolatlanul, e szíjat 
Alinei a baltához köti. A magyar olvasó
ban viszont felrémlik a kardbojt („bolyt”) 
képzete, amely a tiszti kard fontos járulé
ka volt és egyben jelképezte a tiszti ran
got is. (Aki pl. méltatlanul viselkedett, el
veszítette a tiszti kardbojtját.)

A bojt pedig, akárcsak a boly, magya
rul amolyan „csomót” jelent, amiből 
szálak állanak ki; eredeztesse bár szó
tárunk délkeleti-ófrank, vagy északnyu
gati új macedón nyelvjárásból!

Folytatnám, de unnád -  mondhatnám 
én is, akármeddig, de akkor is csak azt 
tudnám mondani: Marino Alinei könyve 
termékenyító'leg fog hatni az egyetemes 
nyelvészetre, só't azon belül még tán a ma
gyar nyelvészetre is!

És hogy az etruszkok az édit mért 
mondották Atinak? Feltehetően Átinak 
mondották, mert sápsiszántgyörgyiesen 
bászéltek. Igaz, hogy azok csak az e és 
nem az é hangot ejtik ennyire nyíltan, 
ám látjuk pl. a tej = té, a haj = héj, étel = et
tünk esetében, hogy mindig nyílnak kive
zető utak a nyelvészetben is.

Egy dolgot azonban mindenképpen 
hangsúlyoznunk kell: a bibliai időszá
mítás szerint a világteremtés óta nagy
jából hatezer esztendő telt el. Noha a 
tudomány ezt a távlatot már némileg ki
tágította évmilliárdokra, a nyelvészetben 
és a történelemben mégis, még most is 
minden összefüggést, kapcsolatot ezen a 
hatezer esztendőn belül akarnak megma
gyarázni. Pedig nemcsak az emberi faj 
sokkalta idősebb a mai alakjában is e hat
ezer évnél, hanem nyilván a beszélni tudó 
ember is. Akárhogy is számítjuk, a nyel
vek legalább hatvanezer esztendősek! Eb
ből alaposabban csak az utolsó három
ezer évet ismerjük, az ékiratok világánál 
pedig mondjuk ötezret.

Otrokocsi Fóris Ferenc, a szakma ál
tal lemosolygott régi magyar történész 
és nyelvész, már háromszázhúsz éve fel
figyelt arra, hogy a magyarnak nemcsak 
az állítólagos rokon „keleti”, hanem a nyu
gati nyelvekkel is vannak közös szavai. 
Például az angolból kill = gyilkol, belly = 
bél, ben = befele, belső helyiség, walesiből 
llean = leány, weher = vacsora, este stb., 
és azt a helyes következtetést vonja le 
belőle, hogy e szavak bizonysága szerint 
valaha a népek egymáshoz képest más
képpen helyezkedtek el, mint ahogy a törté
nelemből ezt ismerjük...

Hatezer évvel ezelőtt pedig, ha nem is 
a világ teremtődött meg, de uralkodó élet
forma lett a patriarchátus. Azóta hiszi 
Adám, hogy ő az Atyaisten -  képére te
remtett.

KIRÁLY FARKAS 
nem alszanak  
a koldusok

asztrálteste vagy micsoda 
a lámpaburába emelkedett 
ott körözött egy ideig 
aztán beállt a nyugalom

mikor nem vágja át magát a 
hold sarlója a feketeségen 
s ha lábujjhegyre állsz 
haraphatsz egy darabot a felhőkből

kihunynak a reklámok higanygőzlámpák 
az izzókban mozdulatlanok az elektronok 
korommal keni be arcát a világítótorony 
és a váll-lapok csillagait 
is elemészti a krémsűrű sötét

reggel nem találtam sehol a 
kedvenc gyapjú pulóverem

házi óceán
fürdőkádam 
mint kiderült 
a vonuló bálnák 
útjába esik

sokat tapasztalt lövészek 
ilyenkor rajzolják fel 
néhány nyomjelzővel 
a dél keresztjét 
a mindent elrejtő égre

és a nagy lyukakat a 
koldusok kabátjaira

azt mondom
inkább ne aludj ilyen éjjeleken

m isztika

évente kétszer 
megjelennek a vízben 
és napokig utaznak 
keresztül a kádon

vannak köztük 
óriások és kékek 
gyilkosok és barázdások 
bár nem mindig sikerül 
azonosítani őket mert 
csak részeiket látom 
-  a kádba nyilván 
nem fér be egész cet

este mikor 
már semmi dolgom 
s a tévére próbálok 
összpontosítani 
nem szeretem 
az állatok 
képernyő előtti 
szárnyalását

a molylepkét hát 
elkaptam röptében 
puha volt hamar 
lapossá vált szegény 
erőlködnöm se kellett

Cseh Gusztáv grafikája

de mikor időnként éppen 
valamelyik feje tűnik fel 
rendes házigazdaként 
cigit adok neki és 
megkínálom sörrel

ilyenkor a klotyóbái 
kidugja fejét poszeidón 
és rendre utasít 
egy háromágú 
vécékefével

faliszőnyeg
komótosan poroszkál a 
dűnék közt a karaván 

nyugalom és béke van 
nincsenek rabló beduinok 
hasisszívók rumszagú kalózok

nincs más tennivaló mint 
időnként elhessegetni 
egy-egy alkalmatlankodó 
guvadt szemű apró halat -  

a nagyok a cápák 
már korábban elköltöztek 
egy másik versbe

ha eljön az este vagy hasonló 
sátrat ver majd a karaván 

hínárt kapnak a tevék 
meg friss ropogós algát

a vászontető alatt 
fáradt kalmárok közt 

körbejár a vízipipa 
a dűnék közt 
a tenger fenekén
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E G Y E D  ÁK O S

Gróf Mikó Imre ifjúkora
A közéleti pálya. Családalapítás, önművelés és hivatástudat
Mikó Imre, m iután 1825-ben meg

szerezte M arosvásárhelyt a m agyar 
és római jogi, valam int politikai tu 
dományokból a diplomát, nem vesz
tegelt hosszú ideig M arosújvárt, ha
nem m ár 1826-ban közpályára lépett, 
számfeletti írnok lett az erdélyi Főkor- 
mányszéknél. És ettől kezdve nem 
volt megállás Erdély egyik legna
gyobb közméltóságáig, a főkincstárno- 
ki tisztségig, amelyet 1847-ben foglalt 
el. Közben családot alapított, folyama
tosan gyarapította tudását s formálta 
hivatástudatát.

Minden pályakezdés tele van kérdő- 
jelekkel: hogyan indult, milyen lá tha
tó vagy lá th a ta tlan  eró'k viszik előre 
vagy ítélik helyben topogásra a fiatal 
életet, eredményes vagy eredm ényte
len a pálya első szakasza, milyenek 
voltak az adott kor történelm i viszo
nyai, és tovább sorolhatnánk a kérdé
seket. Esetünkben azt is szóvá kell 
tennünk, hogy m iért hallgat vagy in
tézi el néhány sorban-oldalon a Mikó 
Imrével foglalkozó szakirodalom az 
1825-1848-as életszakaszt.

Talán azért, m ert a szerzők nem
igen tud tak  mit kezdeni a hivatali 
pálya értékelésével. Többen esetleg 
úgy gondolták, hogy elég elmondani: 
jó tisztségviselő volt, s azért gyorsan 
halad t előre a hivatali ranglétrán, m á
sok azért voltak szűkszavúak, m ert 
nem állt rendelkezésre elegendő for
rás és adat az életút részletezésére. 
Az életrajz azonban nem követheti az 
elődöket ebben a tekintetben, hanem  
ku ta tn ia  kell a fiatal Mikó Im re gróf 
életútját az első önálló lépésektől a ke- 
resztutakig, megállókig s a csúcsokig.

Előbb azonban röviden fel kell vá
zolnunk azt a kort, amelyben tevé
keny pályája első szakasza lezajlott, 
világnézete, h ivatástudata  alakult.

Az előző fejezetben szót ejtettünk 
arról, hogy I. Ferenc visszatért a 
Habsburg-birodalom egész területén 
az abszolutista kormányzathoz. E r
délyben 1811 u tán  nem hívott össze 
országgyűlést egészen 1834-ig. A hely
zetet Kemény Zsigmond jól jellemez
te: „Lassanként elkopott az ősi intéz
mények gépe és megszűnt mozogni. 
A  kerekek akadoztak. A  törvényhozás 
terme bezáratott. A  hivatalszobák let
tek állam m á.’n Kemény Zsigmond pon
tosan m egragadta a dolog lényegét, 
m ert a bürokrácia uralm a s vele a tes- 
pedés á thato tta  az egész közéletet. S 
ha emellett Erdély gazdasági életé
nek hanyatlását, a társadalm i élet el
m aradottságát, megmerevedését is te 
kintetbe vesszük, el kell fogadnunk a
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kortársak  azon véleményét, hogy az 
a reformmozgalmi kezdeményezés, 
amely M agyarországon 1825-től k i
bontakozott, Erdélyben még nem érez
te tte  a hatását. A gróf Bánffy György 
kormányzó helyébe2 kinevezett báró 
Jósika János konzervatív kormányzá
sa a la tt a Gubernium bürokratikus, 
a bécsi politikának erősen alárendelt 
intézménnyé vált, amelyben a tisz t
ségviselők nehéz, lélekölő m unkát vé
geztek, am it mégis a pontosság jellem
zett.

A vármegyék és a székek hosszú 
ideig csendben tű rték  a rendi jogokat 
is semmibe vevő kormányzást, de az 
1830-as évtől, különösen Széchenyi 
István eszméinek terjedése nyomán, 
Erdély legkiválóbb politikusa, Wes
selényi Miklós irányításával komoly 
ellenzéki mozgalom bontakozott ki, 
amelyet M etternich kancellár teljha
talm ú királyi biztosok Erdélybe kül
désével próbált elnyomni. De kísérlete 
sikertelennek bizonyult: sem az 1833- 
ban kinevezett Vlasits altábornagy, 
sem a helyébe lépő Estei Ferdinánd 
főherceg nem tudott ú rrá  lenni a hely
zeten. Végül 1834-ben Bécs rákénysze
rü lt az országgyűlés összehívására. 
Az ellenzék sikeréhez az is hozzájá
ru lt, hogy a társadalom  önszerveződé
se fellendült: kaszinók és klubok, olva
sótársaságok terjesztették  a polgári 
átrendeződés szükségességének esz
méit, ami felerősítette a rendi ellenál
lás társadalm i hátterét. Vándorpatrió
tá k  já r tá k  a vármegyék közgyűléseit, 
s az abszolutista korm ányzat ellen 
hangolták a közvéleményt, a választá
sok mellőzésével felülről kinevezett fő 
tisztségviselőket, elsősorban báró Jó
sika Jánost, a Főkormányszék elnö
két és a Guberniumot sem kímélték.

Ebben a légkörben, am ikor a felül
ről, Bécsből irányított „hivatalok let
tek  állam m á”, nem lehetett kívána
tos m unkahely az erdélyi Gubernium, 
azaz a Kormányzóság, ahol közismer
ten nem volt könnyű kibontakoztatni 
tehetségét az ott dolgozó fiatalnak. 
Mégis sokan választották  ezt a pályát 
a jogvégzettek közül, ki azért, m ert 
nem kínálkozott szám ára jobb lehe
tőség, ki azért, m ert politikus szere
te tt volna lenni. Mikó Im re nem ta rto 
zott egyik kategóriába sem: ő fiatalon 
-  úgy látszik — a nagyszülők ak ara tá 
nak  engedett, am int te tte  eddig is.

Történt, hogy az unokát nagy oda
adással neveltető ambiciózus székely 
nagyanya, Ugrón Ju lianna  1826. 
szeptember 29-én Marosújvárról le
velet küldött Apor Lázár „méltósá-

gos gróf cancellárius ú rn ak ” Bécsbe 
azért, hogy „árva unokáját a Fensé
ges K. Gubernium mellé praktizálni 
vétesse fel”. Azért kell hozzá fordul
nia -  olvassuk a levélben - ,  m ert á r 
va unokája „még tapasztalatlan”, s 
„útmutató atyafiai sincsenek”.3 Az 
eredmény nem sokáig várato tt m agá
ra: Jósika János erdélyi kormányzó 
1826. december elsejével Mikó Im rét 
kinevezte az erdélyi Guberniumhoz 
számfeletti írnoknak, s ezzel 21 éve
sen állam i hivatalba lépett Kolozs
várt. Pedig -  am int az őt jól ismerő 
s vele baráti viszonyt ápoló báró Ke
mény Gábor ír ta  -  „Mikó grófnak sem 
igen volt eredetileg kedves közszolgá
la tra  lépni”, ugyanis valószínűleg ő 
is osztozott abban a bizalm atlanság
ban, amelyet az erdélyi kiemelkedő 
családból származó, különösen a pro
testáns vallású ifjak a Bécset kiszol
gáló Gubernium irán t táp lá ltak .4 De 
ha m ár elfogadta a kinevezést, m in
den igyekezetével azon volt, hogy fel
adatát jól teljesítse és minél többet ta 
nuljon. E rre volt is lehetősége, m ert a 
Gubernium bécsi m in tára  jól szerve
zett intézmény volt, amelyben a kezdő 
tisztségviselőknek meg kellett tanu l
niuk az ügyintézés minden csínját- 
bínját. Néhány évig Mikó Im re is az 
iratkezelési osztályoknál dolgozott, s 
ez bizonyosan nem volt elvesztegetett 
idő saját szempontjából sem, ugyanis 
egész életében vezető politikusoknál 
szokatlan pontossággal fogja gyűjteni 
és kezelni saját ira ttá rá t, amely most 
kiváló történeti forrásunk.

A kolozsvári élet szerény körülm é
nyek között kezdődött. Mikó Im re az 
öreg Wesselényi Istvánnál egy kis al
bérleti szobában lakott, s am int az őt 
személyesen és kortársai elbeszélése
iből ismerő Deák Farkas írta: idejét 
a hivatali teendőin tú l folytonos olva
sással, írással, tanulással töltötte. 
Meghívásokat csak ritkán  fogadott 
el, m ulatozásban nem vett részt, szó
rakozásban is csak ritkán . Házigazdá
ja  sokszor mondogatta környezetének: 
„Meglátjátok: ez a székely fiú sokra 
fogja vinni, nem olyan, m int ezek a 
mi úrfiaink; mindig tanul, dolgozik, 
az ilyen m unkának meglesz a gyümöl- 
cse.’s A házigazda Wesselényi István 
a lá to ttak  alapján jósolt szép jövőt a fi
a tal Mikónak, aki m ár akkor nagyon 
tudatosan készült az életre. Erről ol
vasunk abban a későbbi írásában, 
amelyet Mikó Im re intelmei fiához cí
men ismer az irodalom, de voltakép
pen a m aga életfelfogásáról és saját 
korábbi életviteléről szóló vallomása
ival van dolgunk. Eszerint ő elítélte 
azokat az ifjakat, akik m iután a „ta
nodák küszöbét elhagyták, vagy az 
apai fenyíték alól kinőttek: olvasást, 
tanu lást, minden szellemi nemesb 
foglalkozást félbenhagyván, azonnal
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helyt megállották, művelődésük fenn
akadt, úgy m aradtak, m int a szépen 
virágzott, de nem gyümölcsözött fa.” 
Úgy látta, hogy a sikeres pálya feltéte
le a „folytonos önmívelés, elméinek ko
moly örömekhez és foglalkozásokhoz 
szoktatása, magasztos példákban gyö
nyörködés, könyvek és élet okos tan u l
mányozása”.6

Miké Im re előrehaladásának az 
előbb idézett életfelfogás, a „folytonos 
önművelés” volt a titka, term észete
sen hiba volna azt feltételezni, hogy 
ez a felfogás hivatalba á llásának  első 
perceitől szigorúan vezérelte az ifjú 
Mikó mindennapjait. Az életből tan u l
ni, am it annyira hangsúlyozott, folya
m atosan lehet és kell, de vannak foko
zatai. A tapasztalatgyűjtéshez Mikó 
Im re esetében is kisebb-nagyobb buk
tatók is hozzátartoztak. Ezek megha
ladásában segítették a nagyanyai in
telmek: „becsületedre, egészségedre 
vigyázz, s ne nagyon költekezz, m ert 
nincs rá  fedezet” -  ismételgették 
Ugrón Ju lianna  levelei. És ha mégis 
túllépte az unoka a szigorú mércét, 
jö tt a szemrehányás, például azért, 
m ert olyan lovat vásárolt, amely a „ku
tyának  se kell”, s le is dobta a hátáról, 
életét veszélyeztetve.7 Ezt azért nem 
volt érdektelen megemlítenünk, m ert 
később Mikó Im rét m intagazdaként 
ism erték, aki a lovakhoz is jól értett. 
M indenesetre a nagyanya gondoskodó 
szeretete Mikó Im rének nagy családi 
élménye volt, s ő majd a m aga gyerme
keit is ugyanilyen féltő szeretettel fog
ja  nevelni.

De addig még hosszú időnek kell el
telnie, m ert az első szerelme, m ár je 
gyese, Mikes M ária hirtelen meghalt, 
ő pedig sokáig gyászolta, önm agát fi
zikailag is gyötörve, csak hosszú idő 
a la tt tud ta  kiheverni a mély fájdal
m at.8 Ne feledjük: Mikó a rom antika 
korában volt fiatal, s lelkiélete egyéb
ként is könnyen rezdült az őt é rt ese
ményekre.

Előbb lassan, majd gyorsan emel
kedett a pályán, 1831-ben tisztelet
beli fogalmazóvá nevezi ki az u ra l
kodó ugyancsak a Guberniumhoz 
Kolozsvárra, am it b. Apor Lázár kan
cellár hoz a tudom ására.9 A követ
kező fokozat m ár tekintélyes rang: 
1834-ben gubernium i titk á rrá  léptet
ték elő, am i azt is jelentette, hogy a 
Gubernium szám ít rá  a továbbiakban 
is. És paradox módon emelkedése bo
nyolította életét, ugyanis ő nem szeret
te volna teljesen elkötelezni m agát a 
bécsi centralista politikát kiszolgáló 
Főkormányszéknek, m ert jobban von
zódott a nemzeti mozgalmat indító el
lenzékhez, amely az erdélyi hagyomá
nyos értékeket védte, de az európai 
civilizációs haladást is szorgalmazta, 
s a m agyar nemzet egységét is céljai 
közé ik ta tta . Ezt az erdélyi m agyar

nemzeti mozgalmat Wesselényi Mik
lós vezette az 1833-1834-es években, 
s nem hivatalos, de mégis valóságos 
központja a Kolozsvári Casinó volt, 
amelynek tagjai közt találjuk 1835. ja 
nuár 31-én Mikó Im rét is.10

Nos, Mikó Im re előléptetésére 
(1834) éppen akkor kerü lt sor, am i
kor az ellenzék az országgyűlésen ké
szült m egtám adni a törvénytelen kor
mányzást, Bécs pedig ellenlépésként 
Estei Ferdinánd főherceget királyi 
biztosként Kolozsvárra küldte, hogy 
a kellemetlenkedő ellenzéket letörje. 
Mikó valószínűleg nem szeretett vol
na részt venni ebben a várható konf
rontációban, elhagyta Kolozsvárt 
s M arosújvárra utazott. Ezt az 
egyénieskedést azonban a Gubernium 
nem tű rte , s elnöke, b. Jósika János 
azonnali visszatérésre szólította fel.11

Valószínűnek tartjuk , hogy Mikó en
gedelmeskedett a felszólításnak, de 
tény, hogy az ő nevével nem találko
zunk azon korm ánypárti követek 
közt, akik a kormánybiztos intézkedé
sei mellett szólaltak fel az országgyű
lésben. Mikó egyébként ezután sem 
vett részt az országgyűlési vitákban. 
Az 1834-ben összeült országgyűlést 
az ellenzék aktiv itása s főleg Wesselé
nyi Miklós jogkövetelő fellépése m iatt 
az uralkodó 1835. február 6-án felosz
la tta , s Erdélyben kivételes állapotot 
vezettek be.12 Wesselényinek menekül
nie kellett Erdélyből.

Wesselényi helyét az ellenzék élén 
id. gróf Bethlen János vette át, aki 
nyomban új országgyűlés összehívá
sát kezdeményezte, s 1835. május else
jére ennek érdekében tanácskozásra 
hívta az ellenzék vezetőit és szimpati
zánsait. Nem véletlen, hogy Mikót is

felkérték a megjelenésre. Mivel Mikó 
politikai s ideológiai orientálódásá
ra  s kapcsolatainak alaku lására  vet 
fényt, a szám ára ír t  felhívást teljes 
terjedelmében közöljük:

„Méltóságos Groff Ur!
Hazánk mostani környülményei 

azt kívánván, hogy az Ország gyű
lése, melyet Felséges Fejedelmünk 
igazság szeretetétől és törvénye
ink fenntartása kívánásától mél
tán reményihetünk mentői előbb 
helyes és célirányos utakon kiesz
közöltessék, s ez azt is elkerülhe
tetlenül szükségessé tevén, hogy 
az erre vezető, és törvényeinkkel 
megegyező utakról és módokról 
tanácskozzunk, mi alolírtak meg
határoztuk magunkban azt, hogy 
ezen célra mentői előbb több 
esméreteinkről és hazafi érzé
sekről ki jelelt hazafitársainkat 
és azok közül a Mlgs Groff Urat 
is f. é. május első napjára ide 
Kolosvárra meg hívjuk. El lévén 
hitetve arról, hogy ezen lépésünk 
csupán hazafi indulatnak és ér
zésnek fog tulajdonittatni, bátor- 
ságosan szóllítjuk fel, hogy ezen 
célra, mely a Haza jövendő sorsa 
iránti tanácskozást foglalja magá
ban, megjelenni méltóztasson.” 
Az aláírók: Bethlen János, Bánffy 
László, Kemény Ferenc, Ugrón Ist
ván, Bethlen Domokos, Teleki Domo
kos, Bethlen Imre, Kemény Domokos, 
Mikes János.13

Ami a fent idézett dokumentumból 
kiderül, az rendkívül lényeges volt a 
fiatal Mikó Im re pályájának a laku
lásában. Először is: az ellenzék tag 
ja i „hazafitársuk”-ként szólítják meg 
őt, és sietnek bevonni m unkájukba, 
„a H aza jövendő sorsa irán ti tanács
kozásába, tehát teljes bizalm ukat él
vezte. Másodszor: új reformpolitika 
alapvonásait ism ertették  id. Bethlen 
Jánosék. Ennek a módszere eltért a 
Wesselényi által kezdett radikális fel
lépések módszerétől, s a törvényesség 
erőteljes hangsúlyozása mellett kívánt 
Erdély jogaiért küzdeni. Ez a tak tik a  
közelebb állt Mikó Im re alkatához és 
elképzeléseihez, ezért lehetőleg m in
dig az ún. m érsékelt nemzeti irány
zat híveként fog politizálni, amelyet 
célravezetőbbnek ta rto tt, m int azt, 
amelyet Kossuth és Wesselényi képvi
selt. Ez az álláspont m ár nagyon ha
sonlított a Széchenyiéhez, akinek te 
vékenységét követte s írásait olvasta 
Kossuth műveivel együtt. Könyvtárá
ban -  am int látn i fogjuk -  gyűjtötte 
Széchenyi, Kossuth és Wesselényi mű
veit, de legalább ennyire fontosnak 
ta rtjuk , hogy az 1827-ben indult Erdé
lyi Híradó Nemzeti Társalkodó című 
mellékletét is já ra tta , amely pedig fog-

folytatás a 6. oldalon
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» > »  fo ly ta tá s  a z  5. o lda lró l 
lalkozott Széchenyi műveivel s a Kos
su th tal való polémiával is.14

A Gubernium vezetésének term é
szetesen tudnia  kellett Mikó kapcsola
tairól a nemzeti liberális ellenzékkel, 
de tudom ásunk szerint nem lépett fel 
ellene, inkább egyengette ú tját a bi
rodalmi fővárosban működő Erdélyi 
K ancellária felé. De ő nem lelkesedett 
ezért, sőt azt latolgatta, hogy elhagy
ja  a hivatali pályát, am iről beszámolt 
nagyanyjának. Ezt az újabb válságot 
az okozhatta, hogy Mikó nem szere
te tt volna a birodalmi érdekeket m in
denek fölé helyező politika hálójába 
kerülni. A nagyanya viszont majdnem 
dorgáló hangnem ben sietve intette: 
egy ilyen dolog, m int a pálya elhagyá
sa, „érett megfontolást kíván s elsiet
ni teljességgel jó nem lehet.”15 Biztatja

egyik bécsi kancelláriai tisztségviselő 
is: ne késlekedjen, szeretné m ár Bécs- 
ben látni, ahol további előmenetele te 
kintetében is jobb reményeket táplál
hat, m int Erdélyben. Mikó mégsem 
sietett, sőt ismét M arosújvárra hú
zódott vissza nagyanyja betegségére 
hivatkozva. Bécs pedig k ivárt és biz
ta tta : kinevezésével az uralkodó „ke
gyelmének újabb bizonyítékát adta”, 
nem követeli azonnali felutazását, de 
bízik abban, hogy mihelyt lehetőségei 
engedik, „új hivatali helyére fog siet
ni s kettőztetett szorgalommal” telje
síti majd a hivatali kötelességét, s „ez-
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által megbizonyítja háládatosságát és 
másfelől megelőzi a további késede
lemből következhető balvélekedést”.16

Nem kétséges, hogy m ár kezdett 
gyanússá válni Mikó késlekedése, 
de ő végül nem hagyta  el a hivatali 
pályát, s az Erdélyi Udvari Kancel
lária  titkárakén t elfoglalta Bécsben 
az állását. Bécsi életéről és tevékeny
ségéről alig tudunk valam it. Levele
zése ebből az időből nem áll rendel
kezésünkre. Az azonban bizonyos, 
hogy ismerőseinek köre jelentősen 
kibővült, s a birodalmi vezetéssel s 
élettel való kapcsolatai nem váltak 
kárára. Az uralkodó ekkor az I. Fe
renc helyébe lépő V. Ferdinánd volt, 
akinek parancsszerű ajánlataival ké
sőbb is többször kell majd szembe
néznie Mikónak, Erdély közügyeinek 
vagy személyes dolgainak intézése so

rán. Mikó nem a k a rt Bécsben m arad
ni s 1837-ben visszatért Kolozsvárra 
-  kormányszéki tanácsosként. Ponto- 
sítanunk kell: őt az 1837-i Nagysze
benben ülésező erdélyi országgyűlés 
választotta meg tanácsosnak, am it az 
udvar megerősített, és így lett Erdély
ben főméltóság. A Guberniumban fő
leg a közigazgatási ügyekkel foglalko
zó szekciót irányította, s ezáltal m ár 
befolyást gyakorolhatott Erdély ügye
ire. Szerepe az országgyűlésekben, 
ahol királyi hivatalosként volt jelen, 
megnövekedett. Erről győznek meg 
az országgyűlési irományok. Erdély

ben az 1841-1843-ban ülésező ország- 
gyűlésen a reformellenzék m eghatáro
zó szerephez ju to tt, a konzervatívok 
viszont visszaszorultak. Ezért foglal
kozhatott a diéta végre a bevezeten
dő reformok kérdésével. Hosszas és 
heves vita zajlott a m agyar hivatalos 
nyelv lehetőségéről; erről vált neveze
tessé ez az országgyűlés. Az viszont 
kevésbé ism ert, hogy ugyanaz az or
szággyűlés tárgyalta  a m agyar kultu
rális intézmények: a nemzeti színház 
és a nemzeti múzeum ügyét is. És eb
ben m ár Mikó Im re érdekelt volt, ami 
meggyőző választ ad a rra  a kérdésre, 
hogy hol állt ő a nemzeti megújító tö 
rekvések és a birodalmi érdekeket 
képviselő erők között. Mikó Imrét a re
formországgyűlés bízta meg első' ízben 
magyar érdekeket szolgáló közügyek ve
zetésével.

Az országgyűlés 1843. jan u ár 7-én 
határozott egy öttagú Országos Szín
házi Bizottság felállításáról, elnökévé 
Mikó Im rét választották. Ezzel a Ko
lozsvári Nemzeti Színház ügyeinek 
intézése az ő gondja lett, s feladatát 
-  ezt később részletesen kifejtjük -  
a legnagyobb odaadással és szakérte
lemmel 1875. június 4-ig lá tta  el.17
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OLVASÓNAPLÓ VIII.

H űség
Nagy örömmel, elégtételérzéssel tet

tem le Ferenczes István Székely tántorgó 
című könyvét. Ugyanakkor némi keserű
séggel is. Ez utóbbit azonban nem a nagy
szerű kicsi könyv szerzője keltette ben
nem -  hanem a testesnek nem mondható 
kötetke budapesti kiadója, a Magyar Nap
ló — írott Szó Alapítvány teljesítménye. 
De vegyük sorra.

A szerzőt igen régóta, mintegy 35-40 
éve ismerem. Költőként indult -  meg is 
maradt annak, olykor prózával, rangos 
publicisztikával-közírással is jelentkező, 
kiváló költőnek. Verskötet volt bemutat
kozása is, a Forrás-sorozatban megjelent 
Nyári vándorlások című könyve. Még a 
vitára is emlékszem, amikor Ferenczes 
István elsőkötetes díját egy baráti kis
közösségnek sikerült eloroznia egy kü
lönben folttalan tisztességű, de immár 
(akkor) 50 esztendős pályatárs első (és 
tegyük hozzá: egyetlen) verskötete javá
ra. Nem tudom, Ferenczes Istvánt törte- 
e le, hogy első könyvét nem díjazták, de 
nem hiszem, hogy a munkakedvére ez kü
lönösebb hatással lett volna. O különben 
se tartozott a grafománnak minősíthető 
toliforgatók közé. Csak akkor írt, amikor 
már nem tehetett mást, amikor le kellett 
ülnie íróasztalához. Manapság is ritkán 
ír -  verset, prózát vagy publicisztikát egy
aránt. Ám mindenik újabb verse, írása 
eseménynek számít a jó költőben, publi
cistákban, sőt prózaírókban sem szűköl
ködő hazai magyar irodalmunkban. No
ha a magyarországi irodalmi lapok is 
szívesen közlik verseit-írásait, Ferenczes 
István csak akkor szólal meg, akkor vesz 
tollat a kezébe, ha fontosnak vélt monda
nivalója van, amikor már nem halogat
hatja tovább, ki kell mondania a benne 
már megérlelődött gondolatot.

Jelentkezésekor viszonylag szabadabb 
periódusa volt a „szocreált” hirdető iroda
lompolitikának. Cenzúra ugyan volt, de a 
70-es években, a 80-asok elején nem pró
bálták mindenáron „leütni” a kezdőhan
got a megszólalni kívánó költőnek, és 
tisztességes prózát is lehetett írni. A sza
badabb légkör ellenére Ferenczes István 
második verskötete mégis csak öt évvel 
az első után jelent meg, 1978-ban, Utol
só kenyér cím alatt. A rendszerváltást kö
vetően — noha a cenzúra megszűnt — to
vábbra se jelent meg túlságosan sűrűn 
könyve, ám amelyik napvilágot látott, 
az mindenik figyelemreméltó eseményé
vé vált könyvkiadásunknak, amellett, 
hogy a Székelyföld című folyóiratot, ezt 
a határainkon túl is jól fogadott, havonta 
megjelenő kiadványt szerkesztette, szer
keszti mindmáig, kiváló tehetségű fiata
lokat gyűjtve a lap köré. No, de beveze
tőként érjük be ennyivel, szóljunk talán 
Ferenczes István Székely tántorgójárói, 
erről a vaskosnak igazán nem mondható, 
szűkszavú, bár igen szép, tartalmas lírai 
megemlékezéseket, szülőföldje „diktálta” 
feljegyzéseket tartalmazó könyvről. Ami
kor Ferenczes István esetében szülőföldet

említünk, akkor nemcsak Csíkpálfalvára 
gondolunk, ahol meglátta a napvilágot 
(bár nem utolsósorban szülőfalujára is), 
hanem egész Székelyföldre, sőt Erdélyre. 
Mert a szerző úgy szól családja, a diktatú
ra legsötétebb éveiben Moldvában bujdosó 
édesapja sorsáról, hogy ebből az egész ro
mániai magyarság sorsa kiolvasható. És 
tekintete megáll a most már (Istennek 
hála) ismét „felfedezett” moldvai csángó
kon is -  mégpedig nem a divat szintjén. 
Nem mondom egyébként, hogy -  kivált a 
moldvai csángók jövője tekintetében -  tö
kéletesen egyetértenék Ferenczes István
nal, aki még lát jövőt a csángó magyarok 
anyanyelvű oktatásában szülőföldjükön, 
a magyarul való nevelésükben. Vele szem
ben én attól tartok, hogy egy emberöltő 
múltán már eltűnik a még magyarnak 
számító csángóság Moldva tájairól, a Kár
pátok keleti vidékéről. Más megoldást lát
nék azok „megmentésére”, akik még ra
gaszkodnak anyanyelvükhöz, akik meg 
szeretnék tartani azt. Adná azonban a 
Fennvaló, hogy ne nekem legyen igazam, 
hanem neki.

Szinte felujjongtam olvasás közben, 
amikor az Erdélyi triptichon című, há
rom feljegyzést tartalmazó írásához ér
keztem, kiváltképpen a harmadikhoz, az 
Egyetlen himnuszom címűhöz. Nem mint
ha a triptichon másik két vagy a kötet töb
bi írása nem fogott volna meg, nem talált 
volna visszhangra bennem. Ám ez külö
nösen kedves volt nekem. Annál inkább, 
mert himnuszügyben már jómagam is le
tettem a garast, szólni mertem erről egy 
alkalommal a Hargita Népében, arra gon
dolva, amire Ferenczes István is gondol
hatott Egyetlen himnuszom megírásakor, 
hogy egy népnek-nemzetnek általában 
egy himnusza szokott lenni, márpedig 
mi, székelyek -  természetesen -  magya
rok vagyunk. Annak idején (Kardalus Já
nos barátom a tanúm rá, aki egy Csíksze
redái küldöttséggel szintén ott volt), tán 
a rendszerváltást követő második évben 
a magyarországi Abasáron, egy emlékmű
avatást követő vacsorán, amikor pohárkö- 
szöntőmben megköszöntem, hogy semmi
féle székely himnuszt nem énekeltek a 
lélekemelő ünnepség során -  de elénekel
ték a székelyek himnuszát, amelynek szö
vegét Kölcsey Ferenc írta, dallamát pedig 
Erkel Ferencnek köszönhetjük. Akkor ott 
igencsak megtapsoltak, de idehaza kevés
bé a Hargita Népében közölt írásomért, 
amelyben hasonló gondolatomat (nem
csak az enyémet egyébként) fejtettem ki. 
Nagyon kedves, régi csíkmenasági bará
tom, Bors Lajos, akinek sokat köszönhet 
a faluja, köszönhetünk valamennyien a 
diktatúra évtizedeiben tanúsított helytál
lásáért, végtelenül szomorú levelet írt írá
somra reagálva a lap szerkesztőségének. 
„Hát már ezt is el akarják venni tőlünk?” 
kérdezte a székely himnusszal kapcsola
tos soraimra célozva. Dehogyis akarok, 
nem akartam én akkor se elvenni semmit 
tőled, drága Lajos, semmit, amit magadé
nak tudsz, mondasz, vallasz. Csak arra 
gondoltam, ha én magyargyűlölő román 
ember lennék, akkor nemhogy tiltanám 
a székely himnuszt, mint ahogy ezt szi
gorúan tiltották is a Kárpátok Géniusza 
idején, de a hadsereget is tisztelegtetném

— HELIKON
reá, jelezvén, hogy lám, a székelyek külön 
nemzet, nem magyarok, hiszen saját him
nuszuk is vagyon. Szerencsére azonban, 
mint minden nemzeti elfogultság (köztük 
a magyar is), a román is ostoba, ezért til
totta a magyar himnusszal együtt a szé
kely himnuszt. Lám, miért olvastam én 
különös lelki elégtétellel Ferenczes Ist
vánnak ezt az írását a csodálatosan 
szép és mélységesen igaz lírai vallomá
sok, helyzetjelentések, sőt moldvai csán
gó testvéreinkről is írtak között ebben 
a könyvben, amelyet csak azért tettem 
le némi csalódottsággal, amiért oly szűk
szavú volt a szerző, hogy már nem olvas
hatom tovább, nem szól hozzám folytatóla
gosan ebben a kötetkében magáról (hogy 
szavaiban magamra ismerjek), gondjaink
ról, életünkről és arról a -  sajnos, sokszor 
keserves -  nagybetűs HŰSÉG-ről, ame
lyet az anyatejjel szívtunk magunkba jó 
néhányan, és amely immár mindörökre 
szülőfalunkhoz, szülőföldünkhöz, Erdély
hez köt.

Most úgy illenék, hogy olvasóként 
megköszönjem a Magyar Napló Kiadó
nak, az írott Szó Alapítványnak, amiért 
a Nemzeti Kulturális Örökség Miniszté
riuma támogatásával kiadta ezt a nagy
szerű kis vallomáskötetet, ezt a gondolat- 
ébresztő könyvet. Úgy illenék -  mégsem 
tehetem.

Hazai kiadóink némelyikét -  a leg
jobbak közül is — már nemegyszer bá
torkodtam bírálni, amiért (valószínűleg 
takarékosságból) nem törődtek azzal, 
hogy egyik-másik könyvüknek szerkesz
tője is legyen, aki mindazon munkákat 
(előkorrektúra, végső korrektúra) elvég
zi, amire a kiadó főszerkesztője mégse 
fogható, ugye. így aztán nagyszerű kiállí
tású, kifejezetten vonzó könyveik is jelen
tek meg sűrű sajtóhibákkal éktelenked
ve -  ami eleinte csak egy kissé zavarja, 
később azonban már igencsak bosszant
ja az olvasót. Nos, a budapesti Magyar 
Napló kiadó szépen rálicitált említett ha
zai kiadóinkra. A könyv kiállítása (cím
lap, kötés -  bár a könyvecske csak fűzött 
formában jelent meg) átlagosan sikerült
nek tűnik: nem rossz, nem is ízléstelen, 
ha különösen figyelmet érdemlőnek nem 
is mondható a címlapon lévő székelyha- 
risnyás bácsi ellenére. Szedése azonban? 
Bármelyik hazai (romániai) magyar 
könyvkiadó termékének a színvonala 
alatt marad, ha összeszámolom a benne 
található súlyos vagy kevésbé súlyos saj
tóhibákat, betűhibákat. Mivel a szerző
ről elmondható, hogy „erdélyi az ürge”, 
úgy látszik, a kiadónak már nem telt 
könyvszerkesztőre is, aki az utolsó simí
tásokat elvégezze, és idő se jutott arra, 
hogy az itthon elkészített korrektúra sze
rint átjavítsák a szöveget. A Nulla óráim 
c. írás befejező fél oldalán, a 14. oldalon 
például négy olyan betűhibát számlál
tam meg, amelyikből egy is bőven elég 
lett volna. Nos hát a hibákban bővelke
dő szöveg miatt nem mondok köszönetét 
a kiadónak. Ferenczes Istvánnak annál 
inkább. És várom, várjuk további köny
veit, az íróét, aki csak akkor szólal meg, 
amikor nagyon fontos, halaszthatatla
nul fontos mondanivalója van -  amivel 
nem hallgathat tovább.
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A * « 9 H K ilometriK
R IG Á N  LÓRÁND 
Hé t h a i a s s z a !
Száműzetésben bár, de a bíborszín köpenyemben 
járok a térre le, fürdeni és lakomákra is én.
Minden időben a főhelyen ülvén jussom a borból 
-  méltón dalnoki ranghoz, ám sose többet a jóból! -  
biz’ kiveszem. Koszorúmat itt sem irigy agorázó, 
sem derűs isten, és vitavívó, bölcs filozófus 
görbe szavával sem veti földre. Ha jó kivetettnek, 
hát emberi sorban isteni dalt mond hermetikósztok. 
Boldog nem lehet ? Ismer a földi halál gonoszabbat: 
istenek még sose sírtak! A könnyek mind igazabbak. 
Jönnek a jóra, s a rosszra se múlnak. Ám Ariadné 
tudta a szép férjeknek a titkát. Hulla halálra 
sok minotaurusza -  isten még sose sírt! A halandó 
zátonya nem labirintus. Hull a halálra teérted,

ízleli nyilván tomporodat, kielégül a harcban.
Hogyha ezekről még tudom én a valót öregem, 
megszegi -  mind apagyilkos! -  emberi sorsa határát, 
otthona, vére parancsát az, ki hajózik a három, 
jó evezősoros úton a tengeri szörnyetegekkel.
Elviszi népe tudását körbe, kikérdezi végre 
műthoszait, hazatérni felejt és barbarikósz lesz 
sok szigeten. De görög még félni se tud, se pihenni: 
trószokat ölve Apollónt is lenyilazza akháj!
Hübrisze kergeti görbe szavakra, utakra, ne fedd!
Isteni hübrisze van, míg gyermeki, szép szemeket hord. 
Holnapi vére kifolyt születéskor, a gyáva pihen csak!
Nőt nem ölel, ha csatára bocsátja magát, buzi hős.
Jobb idegennek a háznál, szolgai nőnek Athénban: 
tudja az ösvényt, és biza nem tér máshova hálni.
Szolga elalszik, az istene óvja, de nem szabad ember.
Dús a türannisz? Szebb a csavargás hajnali ködben!
Hol leli útja határát meg szabad isteni szárny ?
Hol van a tenger, az isteni? Szabadna határt, hova lépjek! 
Hol lehet most a határ, ha az isten szárny aszegett!

Rigán Lóránd: 1980-ban született, egyetemi gya
kornok a BBTE-n, a Korunk szerkesztője.

HAJÓS JÁNOS
M e g e lő le g e z e t t
g y á s z j e l e n t é s
avagy egyféle posztumusz
1.
(”Gaia-rab. A 
hajósból mi marad?!”)

Anyám temetésre készül. 
Kíméletlen sértéseket 
vág a Sors fejéhez. Egy össze
dőlt világ tetején 
kukorékol a kakasunk.
Anyám ledönti őt is
-  egyék a gyász. (Ekkora 
hatalmat magamról — ! — 
sosem tételeztem föl!).

Közelebb kerül házunkhoz 
a látóhatár s ami e világban 
történik: fekete fantasztikum 
és változás!(Hogy ilyesminek, 
én, okáig nőhetek, 
eszembe eddig sosem jutott).

Anyám befejezi művét: 
kihordott s most behord... 
Lehord -  az alapok-ba...
Vissz-a Gaia-mama valagába!

2.

(”S-írogat a kísértet, 
miközben ti kisértek...”)

Amott fekszik a hullám.
Áztatja falumbeli hullám -  
(rokonok, ravatalturisták) 
alig férek hozzá, (Hozzám?) 
Megfogom a kezemet: 
érzéketlen disznóláb...

Most látom, hogy nem is voltam 
csúnya fiú! (O, én hiú kisöreg, 
esés után szemüveg!) Alantason
-  kísértetiesen -  megkívánom 
magam. Végül is tagadhatatlan: 
örökkön önmagámra fájt
-  ó, a fogam...

Hajós János: 1976-ban 
született Kolozsvárott, jelenleg 
is itt él.

Próbálok hát visszabújni 
egy percre -  
hízelgő szellemsóhaj 
hull az ex-testemre:

Hideghúsú szerelmem, egy percre, 
engedj bémennem, ha kérhetem. 
Egy kenetteljes szekundumra, 
egy slukk-időre, ha lehet, 
míg a számba veszem a nyelvemet, 
mit úgy szerettem -, 
s amivel (és aminek!) annyi gyönyört 
szereztem,
s ami multifunkcionálisabb vót, 
mint maga a gyönyörbot!

(Persze ez csak nyersfordítás. 
Anyám se értse félre: kísértet- 
érzéseket fordítok az élők nyelvére.)

Próbálok hát visszabúni,
(ó, én egocentrikus, 
egoszexuális,
ego-bújó ego-buzi!) na de nem lehet. 
Osszeaszott mélység és felület -  
imádatom egykori tárgya, 
már csak perspektivikus trágya! 
Feszegetem hiába...
Földöntúli zár az ...
Ajkam merev és szoros, 
a seggem meg túl... száraz.

Búcsúzom
hát... (Sötéthajú esők nyelve 
majd engem is benyálaz...!)

3.
(’’Sáncban a lóvíz 
könnyű hajóst visz”)

Anyám átfésüli műveimet, 
halálom okait kibogozza. 
Könnyekkel oldoz hieroglifeket. 
„Ismeretlen orcáim” cukra 
ragad hámozó kezéhez—

Anyám a temetéssel elkészült. 
Tudniillik meghaltam. Persze, 
sosem voltam egy Tudniillik, 
s ehhez képest hihetetlen, hogy 
mennyire hihetetlen (és dolog!)

amit e meghalással elkövettem. 
Anyám szemében, persze.
Kis helyen is elfér,

mi hihetetlen.
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FRIED ISTVÁN
„...amennyi szó szerint is benne van..." 
(Lövétei Lázár László pályafordulata") 

„s végre belehúzhatok ezerrel"
(folytatás előző lapszámunkból)
Töprengtető, miként vált át A szegény 

kisgyermek panaszai mindenféle köny
ve egyetlen, határozott néveló's könyvvé, 
amelybe bejutás a számon tartás, az én-léte- 
sülés vágyának dokumentuma. A versből a 
Kosztolányi-vonatkozásokat kiemelve a ha
todik rész zárlatát írom ide:

valami egyszer csak kialakul, 
s törölhetem a nagy kedvencemet, 
a «Setét eszmék borítják eszem...»-et, 
mert hátha jobb lesz -  legalábbis részben... 
És amúgy sem vagyunk otthon az égben...

A(z első sorával idézett, idézőjelek közé 
írt) Vörösmarty-költemény s a jelöletlen, 
szintén átírt, többes számúvá tett Koszto- 
lányi-utalás a lírai én monológját irodalom- 
történeti távlatokba vetíti ki, nem pusztán 
a költészet múltjában keresve és lelve meg 
a rokonítható hangzatokat (amelyek az „ere
deti” helyre gondolva aligha lehetnének ro- 
koníthatók), hogy aztán az át/szétírás se
gítségével az egymás mellé rendelésében 
jelöljék meg a költészettörténeti olvasást. 
Hasonlóképpen szinte játékosságba csap 
át a szintagmába foglalt Kosztolányi-vers- 
cím szétszedése, eltérő viszonyok közé he
lyezése, szintaktikai változtatása. Az oda
vetettelek tűnő műfaji vonatkozásnak a 
vers végére tulajdonítta- 
tik szövegközi jelentés, 
az elődköltők egymással 
történő szembesítése az 
én újrarendező szándé
kairól árulkodik. A sze
mélyesbe visszaperelt 
megszólalás egyben ki
fordítása a közhelyessé
gig emlegetett sorsnak, 
amely különféle diskur
zusokban üresedett ki. Ennek a kiürese- 
dettségnek olyaténképpen vállalása, hogy 
a felismerhető utalások és a lényegükből, 
nyelvtani alakjukból kifaragott, tartalmi 
idézetek egy lendületben kimondása meg
szünteti a vég tudatában tragizálóvá válás 
esélyeit, és jóval több teret biztosít az öniró
niának, a könyvbe beíródás elmulasztása 
helyébe lépő (költői) pótcselekvésnek:

Ne várjon tőlem senki holmi ódát: 
se hajnal nincs, se részeg nem vagyok,
(s nem ez lesz úgyse, amit itt hagyok); 
nem is készültem elég ügyesen: 
itt szinte minden túl erős nekem...
Nincs hátra más, mint a semmittevés -  
ez az én munkám? És nem is kevés...

József Attila dunatáji történet- és lét
bölcseletének trivializálódása az íródó szö
vegben fokozatosan alakul át, miközben 
szembekerül a Kosztolányi-átírásokkal. 
a leglátványosabban a nyelvtani alakok 
más viszonylatokba átfordulása, illetőleg 
az egyes szám első személyének perspektí
va váltása érzékelteti a világszerű, a kozmi
kus, a pszichoanalitikai „narratíva” rangja 
fosztódását. Kosztolányi és József Attila (a 
versben még Dsida Jenő, méghozzá a Psal
mus hungaricus) a kanonizálás elit helyén 
lelhető versei mellé applikált önidézet előké

szíti a tónuskeverés fölerősítését, annál is 
inkább, mert az írás, irodalom köréből szár
mazó „terminológia” jelzői eleve elidegení
tő, deretorizáló hatásúak: már idéztem az 
„ilyen vagy olyan furcsa vallomás”-t, hozzá
teszem a szintén ismerős „férc”-et, a főmű
vet, a tiszta lapot, a papír-eget, a „pedig 
összeírok mindent” a mondatot követőleg 
előhívott Dsida-idézetet, amely „megjelölt - 
sége” ellenére a fenségest leszállítja egy 
alacsonyabb szintre, folytatom a néma rím
mel, a slusszpoénnal, a falurossza baka
durva szája beiktatásával, majd az immár 
modern időket reprezentáló vírusölő prog
rammal, a följebbi hosszabb idézetben a 
holmi ódával... Ellenszegülés (rezistanse) 
az irodalomnak? A létezés prózaiságához 
szabott megszólalás? A modernség-periódu
sok szimultaneizmusa? Hiszen miközben a 
századfordulós modernség versciklus, A sze
gény kisgyermek panaszai mondatai mögé 
rejtezik a lírai én, a világba beleveszettség 
emblematikus megfogalmazásától idegenít 
el, addig a kései modernséget „fonák”-já- 
ról mutatja föl, s a hangsúlyozottan kissze
rűvel kísérel meg azonosulni, mely művelet
ben éppen a hangsúlyozottság ébreszti föl 
az olvasó gyanúját: a fennkölt verstárgy le
rántása a köznapi cselekvések és kifejezé
sek világába nem egyszerűen a pátosz teme
tésének deszekralizáló rítusára emlékeztet,

hanem arra is, hogy a lírai én önmagától ré
szint eltávolítja a kanonikussá vált alakza
tokat, beleértve az önmagában, de József At
tilától is „létösszegzésre” alkalmasnak hitt 
ódát (az Ódát, valamint A Dunánál meg a 
Hajnali részegség műfaji változatát), részint 
az újra/át/szétírás során ellen-poétikát hoz 
létre, amely a létrontódást, a személyiség 
nyelvi megalkothatatlanságát ugyan szi
gorúan kötött formában, mégis egy alacso
nyabb fokon, a trivialitás nyelvi eszközeit 
igénybe véve jeleníti meg. Ez a létrontódás 
egyben a bizalomvesztésből is fakad, az is
métlés, az ismételhetőség célszerűségének 
tagadásából: olyan „alkotó szövegköziség”- 
ből, amely az előszövegekből kísérleti szöve
geket képes szervezni. A közeli múlt angol 
irodalmából vett példával érzékeltetném, 
mit nevez ennek egy német értelmezője. 
Dickens 1861-es Great expectations (ma
gyarul kissé megváltozott címmel: Szép 
remények) című regényét Sue Roe az aláb
bi címmel adta közre, a női főszereplő ne
vét felbontva, az ő várakozásait jelezve: 
E.S.T.E.L.L.A.-.Her Expectations (1982); 
Lövétei Lázár lényegében ezt teszi a Haj
nali részegséggel, „se hajnal nincs, se ré
szeg nem vagyok”; a tagadó alakon túl a 
szintagma felbontása, elemeinek önállóso
dása, a lírai énre vonatkoztatása, továbbá 
a Kosztolányi-címből áradó elragadtatott-

ság, extatikus állapot átfordítása a (megint 
le kell írnom) a triviálisba annak „teherpró- 
bája”, miként bírja el az egzisztenciális, sőt 
egzisztencialista szembenézés, számadás 
verse, hogy egy szentségtelenítő kísérlet 
tárgya legyen. S ha Zola A kísérleti regény 
című művében ama megfigyelését adta köz
re, miszerint Balzac akképpen kísérletezett 
alakjaival, hogy új és új helyzetekbe állítot
ta, nem a naturalista esztétika felújításá
nak szándéka vezet, mikor Lövétei Lázár 
László eljárását hasonlóképpen próbálom 
körülírni: ama megfigyelését adja közre 
versei gyakorlatában, miképpen viselked
nek kanonikus szövegek új meg új vershely
zetekben. A „holmi óda” depoétizáltsága 
nem József Attilára hull vissza, hanem a 
himnikus elragadtatottságú óda írásának 
nehézségeit példázza, az a fajta „létösszeg
zés”, amelyre idézett versünk meg általá
ban a Két szék között kötet vállalkozik, nem 
tűri az ódának tulajdonított fentebb stílt, 
még kevésbé az ebből fakasztható ünnepi 
hanghordozást, a legkevésbé az imitátio 
és az aemulatio évszázadokon át bevált(?) 
alakzatait. A „szabad rendelkezés” a ha
gyománnyal (H.R. Jauss) ugyan a posztmo
dern egy értelmezését segítene a Két szék 
között verseinek jó részére ráolvasni, csak
hogy a lírai én „ellenállása” nem hagyható 
figyelmen kívül, a könyvbe írás esetlegessé
ge versus valószínűsége között nem reali
zálható a választás, sem az egymást kioltó 
„törlés”, éppen ellenkezőleg ebben a köztes- 
ségben nyílhat lehetőség (korántsem a lírai 
én megragadhatóságára, hanem többnyire) 
esélyeinek latolgatására. Ahol nem temati
kailag, hanem a versformát, a kompozíciót, 
a vers-komponenseket illetőleg tárul föl az 
elő(d) szövegekhez, versalkotási módokhoz 
a viszony, éppen az ismert (külső) formához 
ragaszkodás fölismertető aktusai döbbente
nek rá a radikális eltérésekre, arra neveze
tesen, hogy a játékosság csupán rövid időre 
képes elterelni a figyelmet a poétikai külön
bözőségektől; a lírai én teljesen mástípusú 
elemekből kísérli meg önazonossága igazo
lását, számolván avval, hogy talán utoljára 
nyílik tere egy szubjektumpozíció elhatáro
lására, ezen keresztül önmaga megnevezé
sére. Ismét József Attila, valamint Arany 
János segítségét kéri a lírai én. A Születés
napomra bravúrra késztető (külső) formá
ja Szőcs Gézától Orbán János Dénesig éb
resztette föl a vetélkedni szerető poéták 
kedvét a maguk változatának közlésére. 
Lövétei Lázár László radikálisabb megoldá
sai és abszolút formahűsége versen belüli 
vitahelyzetet teremtenek. Míg Szőcs Géza 
belép József Attila versterébe (azzal a köz
léssel, hogy ő is harmickettő lett), Lövétei 
Lázár beszélője kívül marad. A vers indí
tása: „Harminckettő leszek vajon?” eleve 
az időbeli távolság révén érzékelteti a meg
szólalás eltérését, a közlés helyébe lépő kér
dést és annak következményeit. Majd a 
megcélzott jövőidejűség a bizonyosság esé
lyével játszik el, s ezt tetézi a lírai én ön
idézete: az egyes szám első személyű be
szélő a „mondom”-mal jelölt megszólalását 
idézőjelek közé teszi, szavait övéihez(?), a 
világhoz!?), utókorához!?), kritikusaihoz!?) 
intézve:

Ma reggel csak az érdekel,
hogy vajon hogy érhettek el,
ha ott
halott

leszek ?

További elmélkedésre készthetne a ha 
ott/halott rímjáték, amely a ha ott hiány-

te-fei A  »«a* KlLOMETRlK



HELIKON
zó 1-je körül forogna, az előbb elhallga
tott, eufemisztikusan körül/leírt állapot 
kimondását nem halogathatja, a halott 
a „semmit” immár névvel és alakkal ru
házhatja föl (hogy magam se mellőzzem a 
szövegköziséget), s a vers további részében, 
minthogy a nehezen közölhető leíratott, im
már nincs akadálya a nyersebb megszóla
lásnak, az 1-ben sincs hiány:

mondom majd jóval azeló'tt, 
hogy járnátok a temetó't, 
ahol -  
a hol -

napi beszélgetésre várva (...)

Nemcsak az „eredeti” hely íródik szét, a 
lírai én mit sem törődik a szó „egységével”, 
szétdarabolja a rím kedvéért, így az össze- 
csengetés, verselési bravúr mögött húzódó, 
véletlenszerű összefüggésekre nyit, egy- 
egy mássalhangzó elmaradása, beiktatá

sa révén a hiány és kiegészítés kapcsolódá
saira derítve fényt. Ha úgy tetszik, a halál 
szakralitásának profanalizálása lesz elgon- 
dolhatóvá:

olyan
majom

halott nincs, hogy kényelmesen 
egyszerűen csak elpihen 
a föld 
fölött

csodára várva mereven, 
pláne, hogy azt már megüzen -  
te Is
ten is.”

A vers végére az önazonosság dichotó- 
miájában megmerítkező lírai én szinte 
visszavonni látszik mindazt, amit leírt, be
látása és nem tudása, szólása és szólni kép
telensége egyazon „érme” színe és fonákja 
a kibeszélhetés, a kimondhatás esélye sem 
adatik meg számára, legalábbis az önpre
zentáció szinte a hiábavalóságok hiábava
lóságaként íródik/íródhat le. Mindez ekkép
pen tetszik föl az első megközelítésben, a 
„szó szerinti” értelmezésben. Ám amennyi
ben különféle szövegek párbeszédeként, vi

tájaként, küzdelmeként fogjuk fel a verset, 
akkor az önmagát a világ, a hivatalos tu
dat reprezentánsa ellenében meghatároz
ni igyekvő József Attila-beszélő, a Születés
napomra „aktánsa” mellé lépő költő-lírai 
ént kell elgondolnunk, amely a Thomas 
Mann üdvözlésének hely- és időmeghatáro
zására emlékeztet: arra ugyanis, hogy az 
„ordas eszmék”-kel megküzdő szellemiség 
nyugtalanító kérdései közepette pillanat
nyi megnyugvás derenghet föl, a befoga
dás változatai között kitetszhet az együtt- 
érző-örvendő (kevésbé az élvező) hallgatóé, 
azé, aki csupán örül, hogy lát „ma itt/ Fehé
rek között egy európait”. A jól ismert mon
datból csupán elemek iktatódnak be a Har
minc című versbe, József Attila hangsúlyos 
hely- és térkijelölései a Harmincban részint 
eljelentéktelenednek (hiszen úgyis min
den hiába?), részint az anagrammatikus 
játék révén markánsabbá válnak. Főleg 
ez utóbbi, mivel csattanóként hangzik el, 
olyan belső összefüggések fonetikáját jelez
ve, amelyekből kétfelé lehet következtetni. 
Részben a váratlan és önkéntelen elrende
ződésre nyílhat rálátás, részben a kiszámít
hatatlanságra, hiszen a kifejezések rögzít - 
hetetlenségére vetülhet fény akkor, amikor 
egy anagrammatikus újra-szerveződés a 
hangsorok változékonyságát sugallja.

a csóré telkemig alázva
azon
kapom

magam, hogy semmit sem tudok, 
és még annyit se mondhatok, 
amit 
ma itt.

Töprengtető a három részből álló kö
tet Függeléke: sem az első, sem a második 
rész (vagy ciklus) nem kap címet, a harma
dik is inkább a kötetben elfoglalt helyre 
vonatkozik. A töprengtetés egyik oka az, 
hogy a köteteimet adó költemény itt talál
ható, méghozzá a versek között az utolsó
ként, a második okként az jelölhető meg, 
hogy a verscímek utalnak az előszövegre, 
a harmadik pedig az, hogy a lírai én az itt 
lehető három versben újrabeszéli részint a 
kötet tematikáját, részint összegzőleg je
löli ki a maga helyzetét, tudniillik a ma
ga viszonyát az elő(d) szövegekhez. En
nek révén sugallja kritikusainak, miféle 
hagyomány történései folyamatában gon
dolják el költészetét és kiváltképpen en
nek a kötetnek a verseit, ugyanakkor a 
szövegköziségre vonatkozó nézeteket is se
gít rétegezni. Méghozzá azáltal, hogy a jól 
ismert intertextuális változatokhoz mellé
keli a maga eljárását. Az első versben meg
nevezi, melyik vers példája lebegett szeme 
előtt, a címmel meg egy elbújtatott jelzővel, 
a harmadik vers viszont az emblematikus 
Babits-vers elégikusságát fordítja ki, már a 
címmel: Ősz és tavasz között -  Két szék kö
zött (e versből vett egyik szakasz található 
a kötet hátsó borítóján, a szerkesztői vagy 
alkotói „szándék” mindenesetre többszörö
sen is hangsúlyozza a Két szék között jelen
tőségét, bizonyára nemcsak a kötet számá
ra), a depoétizált címadás azonban nem 
zárja ki a szószerinti idézések beilleszté
sét (kurziválva emelődik ki az egyik, míg 
a Babits-verscíme szintén belesimul a vers
menetbe), talán a ritmus figyelmeztet a 
leginkább arra, merre kutakodjunk a vers 
elő(d)szövegeinek nyomába eredve. Még egy 
tényezőt említenék: csak az első versben 
bukkanunk közvetlen, hatásszerű érintke
zésre, ezúttal nem a Lövétei Lázár által

fegfrjgg Egfrjgj

idézőjelbe tett verseimre utalok, hanem ar
ra az előadásbeli „anomáliára”, amely Er
délyi János és Arany János között polémiá
hoz, magyarázkodáshoz vezetett. Az Arany 
által az 1850-es években valóban (jobb eset
ben enigmatikus, rosszabb esetben) rendha
gyó strófaszerkesztés, az abbahagyás, az 
áthajlás szótagokat elválasztó, a rejtőzkö
dés és tévesztés módszerével, József Atti
la közvetítésével (Tani—/tani) ért el a XX. 
század végi költészethez, a játékosság, si
keres változatában az ambivalencia sugal
lata bújik meg benne. Lövétei Lázár Lász
ló több ízben alkalmazza, minden esetben 
a közöttiség állapotát érzékeltetve, szöveg- 
, nyelv-, poétika-köziséget mint „helyzettu
datot” érzékeltetve. Az 1850-es esztendők 
allegorikus költészetét kifordító Arany
versre reagál Lövétei, amikor úgy sajátít
ja ki az Arany-vers ötletét, ritmusát, „eljárá
sát”, hogy megfosztja kontextusától, adódó 
„referenciáitól”, s a magáévá birtokoltat ön
helyzetét értelmező stratégiáinak veti alá. 
Minek következtében az azonosságok eltéré
seiben, valamint az eltérések azonosságai
ban egyaránt érdekeltnek mutatja versbe
szédét. Néhány példával illusztrálok:

Arany János

Arkádia-féle

Én is Árkádiában ... szt!
Magas hangból kezdettem -  
Engem sem a gólya költött!
Nagy dolgokra születtem:
Jártam egykor, mint akárki 
Négykézláb,
S vagyok mostan, mint sokan nem 
Ép-kézláb. (...)

Közdologban, ahogy illik 
Vezetném az ügyeket;
Nem esnék oly összejövés,
Hogy ne vinnék szerepet;
Nem esnék -  azt minden ember 
Hiheti -
Olyan vásár, sem országos,
Sem heti.

Lövétei Lázár László

„Árkádia-féle”

Én is Árkádi... Na persze.
Ez hiányzik még nekem!
Olyan volt nézelődni...
Már azt hittem, hogy... De nem.
Eddig nem volt bennem semmi 
Eszement...
Ez a semmi most mégis túl 
Messze ment. (...)

Volna még egy mániám, de 
Ezt nagyon jól titkolom.
Legyen elég erről ennyi,
Hogy jobb híján itt lakom.
Teszek rá, hogy mit adok és 
Mit kapok:
Egyszer majd úgyis «.Hazámmá 
Rothadok»...

Ez a két szakasz szemlélteti a két köl
tő, a két korszak, a két vers irónia-felfo
gását, az én-szemlélet eltávolítását a pe
riódus „köz”-költészetétől. Lövétei Lázár 
László vers kevesebb, mint Aranyé, hiszen 
mindenekelőtt „reagálás”, reflexió, ha úgy 
tetszik, imitatio (s ezt ómaga állítja az idé
zőjelbe tett címmel), egy „kész” formába 
telepíti beszédét. Ugyanakkor egy lénye
ges ponton elfordul tisztelt előzményétől: a

A.««.* KilomgtriK
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Bach-korszak népszerűséget hajhászó haza
fiaskodását (a ,,dalidók”-at?) megcélzó vers 
ama formákat és alakokat helyezi a szati- 
rizálás tartományába, amely-akik a kor
szak kritikáinak tárgyaiul szolgáltak, és 
amelyektó'l-akiktó'l az Arany-vers beszélő- 
je elhatárolódik. S bár a verselés eleve ki
zárja a fentebb stílt, a látszólagosan fensé
ges hamar leszáll az alsóbb régiókba. Ezzel 
szemben Lövétei Lázár körmönfontan és 
körülírtan céloz csupán a helyzettudatból 
fakasztható „költó'iség”-rc. Elhatárolódá
sa nem az elő(d)szövegnek szól, hanem a 
helyzettudat retorizáltságának, amelyhez 
képest határozná meg a maga pozícionált- 
ságát. Ami azonban a leglátványosabban ér
zékelteti az imitatio mineműségét, egyben 
a két korszak „elvárásaiéval szembenál
ló beszéd visszavágását az elfogadott költé
szettanokkal szemben, az alábbi versszak 
(melynek Erdélyi Jánostól származó félreér
tését már megemlítettem):

allegorikus versbeszéd számára nem ada
tott meg a Bach-korszakban, az a XXI. szá
zadra a történelem/kultúra emlékezetévé 
vált, ellenben az irodalmiság körvonalazó
dása, a „lom” bevonása az irodalom körébe, 
az egymás mellé rendelt, személyhez sza
bott, személyesként megélt „ötletek” versbe 
írhatósága legalább annyi töprengésre ad 
okot, mint Aranynak a madár koppasztása. 
Az elitirodalmi és a „népszerű” összefogá
sa, a költőiség kritériumainak átértékelő- 
dése, a poétikai átrendeződés elméleti iga
zolásához juthat, ám messze nem bizonyos 
a „lom”-ok irodalomként befogadása általá
ban. Persze, nem pusztán e kissé talán túl 
közvetlen fordítás segít értelmezni a XIX. 
és XXI. század két, egymással találkoz- 
tatott versét. Az azonban mindenképpen 
hangsúlyosnak mondható, hogy előbb a poli
tika az a tényező, amelynek kimondásakor 
a folyamatos beszéd nehézségekbe ütközik, 
utóbb az irodalom, méghozzá olyanformán,

Arany János

Elpipáznék téli este 
Kávéházban, névnapon:
Koppasztanám a madarat,
Ha már meg nem foghatom;
Fosztanám a tollat, tudni
illik a...
De amiről szólni sem po...
Litika

Lövétei Lázár László

Egy nap halott nagyapámmal;
Egy nap «pirosfülű tél»;
Egy nap fönn, a vadvizeknél;
Egy nap «Gond egy szál se!» -  vér,
S még egy csomó «Hát ez meg mi -  
Féle»lom,
De amiről szólni sem i...
Rodalom ...

Hogy Arany versében valóban utalás ta- 
lálható-e Pató Pálra (ki elpipázza életét), 
de legalábbis olyan „vágyra”, amely e pa- 
tópálos életmódot kívánná élni, kétséges. 
Ám ismét a Bach-korszakbeli (és Jókaitól 
Az új földesúrban visszatekintve némileg 
megszépített) létezés kerül szóba, a kimon- 
datlanság a szójátékban és annak visszavo
nási kísérletében „formálódik”, akképpen 
lesz verssé, hogy a töredezettség, az elhall
gatás az áthajlások „szabálytalanság”-át 
használja arra, hogy eltaláljon a rímig. A 
rím felé vezetés aztán igazolja még a ké
pes beszédben is közölhetetlen megnyilat
kozás töredékben maradását, az allegória 
védettségében megszólaló tehetetlenséget 
a hatóságii?) tiltással szemben: így akar
va akaratlanul vét a verselés szabályai el
len, szétválasztja az összetartozót, a sorvé
gi határról nem látszik tudomást venni, 
ezzel (Erdélyi János a tanú) szabályt szeg, 
szokatlanra és meglepőre vetemedik. Ám 
éppen ennek segítségével figyelmeztet a 
szólás (külső és részben belső) akadályai
ra. Lövétei Lázárnak már nem kell törőd
nie a költészettanok előírásaival, az Arany 
János törte ösvényen bátran haladhat. Ä 
környezet különbözősége, nem kevésbé a 
„történelmi” korszak lényegi másfélesége, 
valamint az olvasói „elvárások” eltérései 
alkalmat kínálnak arra, hogy Arany ötle
teiből közvetlenebbül irodalmi önreflexi
ós stratégiát szervezzen. E vers egy koráb
bi versszakában Lövétei Lázár elismerte 
Arany kezdeményeinek jelentőségét, s csak 
e kezdeményekkel kezdett dialógus után 
„jöhet a többi geg” (bár inkább kérdez, mint 
állít). Ami a politikai megnyilatkozás, az

hogy a később született vers önmagát a ko
rábbihoz képest „szituálja”, úgy tesz, mint
ha imitálná (Lövétei Lázár verse utolsó 
szakaszában dőlt betűvel jelez egy sornyi 
átvételt!), időszerűsítené a XXI. századra 
a XIX. századi verset, miközben a régeb
bi formát változatlanul érvényesnek hirde
ti. Az imitatio nem vetélkedésbe, nem fe
lülírásba csap át, a „modernizálás” során 
inkább arra derül fény, mennyiben ültethe
tő át egy verses alakzat egy eltérő költésze
ti kontextusba; illetőleg: mint példázza egy 
XXI. századi vers egy XIX. századinak (ha
tás) történeti olvasását. Mert Lövétei Láz
ár és Arany verse kölcsönösen olvassák 
egymást, az ismétlés olyan változatai felé 
irányítván az értelmezést, amelyek az egy
más mellé íródó jelentések kölcsönösségé
re hívják föl a figyelmet. Arany verse a léte
zés és az (ön)ironikusan láttatott „verselő”-i 
foglalatosság szembesítését szemlélteti, az 
utóbb született vers viszont az Arany-idézet 
beemelésével érzékelteti irodalmi létét, mi
közben még a „jó halál” tematikát sem ké
pes önirónia nélkül megszólaltatni.

Arany János

Szóval, oly sokat tehetnék,
Annyi pálya nyitva áll;
Élnék s halnék függetlenül...
Amennyiben rajtam áll.
És nem volnék, ami vagyok,
Verselő,
Magyarosan: kapa-kasza- 

Kerülő.

Lövétei Lázár László

Van egy régi ismerősöm,
Rendes nevén: a halál.
Véle kéne kibékülni,
Amennyiben rajtam áll.
Biztos vagyok benne, hogy nem 

Is nehéz,
Hogyha Isten egy szemével 
Félrenéz.

Egyik vers sem hirdeti bevégzettnek 
beszélője beszédét, mindkettőben szerep
hez jut a feltételes mód. Csakhogy a sze
mélyes aktivitás kevésnek bizonyul a fel
tételek „való”-ra váltására, az Arany-vers 
a mondatok széttördelésével, az írásjelek 
szétszabdaló „potenciáljának” igénybe véte
lével, Lövétei Lázár viszont a transzcenden
cia deretorizálásával sejteti, hogy a vers 
végén mégsem alkotódik meg az a szubjek
tum, aki megszólaltatásának tétje az Ár- 
kádia-féléből az Árkádiába eljuttatás volt. 
Az „Amennyiben rajtam áll” megismétlése 
hat az Arany-versre is; az tetszik ki, hogy 
a szubjektum lehetőségei korlátozottak, a 
kilépés a szűk térből (vagy csak szűknek 
érzett térből?) aligha lehetséges, mivel a 
Lövétei Lázár-vers beszélője viszonylag cse
kély segítséget kap az Arany-vers beszélőjé
től (a címet, néhány ötletet, a ritmust, egy 
sort), a maga transzcendencia-hite pedig 
nagyon evilági, messze nem szakrális. S 
bár Arany lírai elbeszélőjének önszemléle
te ironizáló, a vers végére az eltávolítás az 
irodalomtól annak a játékos hanghordozás
nak ötlete, amely a költészettani szabályta
lansággal igyekszik önnön rendhagyó meg
szólalását elfogadtatni. Lövétei Lázár a 
létezés (saját létezése) anomáliáira tekint 
az Arany-verséhez hasonló nézőpontból, 
hogy kölcsönzésekkel erősítse külön útjá
nak elismertetését: a megbékélés állapotá
ba jut(hat)ás azonban nem adatik meg szá
mára, sem az Arany-versből átvett, sem az 
attól eltávolodó megszólalás nem elegendő a 
bevégzettség elérésére.

A Függelék második verse az 
enigmatikus Tíz parancsolat címet kapta. 
A különírással int a beszélő, hogy egy ter
vezett sorozat egy darabját kapjuk, az al
cím: Töredék, a Ill-mal jelzett vers olvasha
tó. A vers indítása („Szenteld meg minden 
napodat”) kétfelé nyit: együtt az olyan ki
fejezésekkel, mint kiböjtölt, a sovány meg 
a kövér év, az Üdvözítő és talán még az új 
nap a bibliai, a szakrális szféra jelenlétét 
láttatja, ugyanakkor a „nyugtával dicsé
red a napot” szólása, az „akkor inkább a 
közhelyek” motivikus ismétlődése eltérít 
a szakralitástól. A „bizony mondom” fordu
lat a fenséges megjelenése a versben, a „te

gyél mindenre: rákra, vérre”: a személye
sen megélt, személyesbe forduló/fordított 
beszéd jelződése. Az egymással összeférhe
tetlennek látszó szókincsbeli és „világnéze
ti” beszédek feszültséget okoznak, amely
nek feloldása várható lenne, ha részint nem 
maradna meg a vágyban, részint ne bizo
nyulna tartósabbnak a „közhely”. Az üdvözí
tő igékről lebeszél a vers, a vágy, amely az 
új nap fényének eljövetelét siettetné, azon a 
szinten található, mint a közhely(ek)...

A Két szék között kötetzáróról már elárul
tam, hogy változat Babits Mihály Ősz és ta-

folytatás a 12. oldalon

-MiöMöi hJt'Mhjfr-M A  K l L O M E T R l K
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folytatás a 11. oldalról
vasz között című versére. Vitaversnek is ne
vezhető volna, az áthallások távoliak, (volt 
róla szó) a ritmus-kölcsönzés meg egy el
térő' összefüggések között ideírt sor, vala
mint a cím idézése: a közvetlen egymásra 
vonatkoztatás lehetősége ezzel kimerült. A 
Két szék között-bői idézek: Valaminek vége 
akar lenni. / Mit tudom én, mi szeretnék len
ni”, (Babitsnál: Olvad a hó, tavasz akar len
ni, Mit tudom én mi szeretnék lenni), Két 
szék között: ősz és tavasz között volt bajom 
már. (Egy másik kurzivált sor: „de dicsérni 
jöttem, nem temetni”, a. Julius Caesar neveze
tes sora Vörösmarty átköltésében, illetőleg 
annak megfordítása.) A Lövétei Lázár-vers 
címe azonban a vers egész ismeretében szin
tén bevonható a megfeleltetések vizsgálatá
ba. Ami Babitsnál a természetiből vett alle
gória, a tél kimondatlanul azonosul az új 
kezdet, a feltámadás, az élet tagadásával, a 
Két szék között részint tárgyiasít, részint az 
elő(d)szöveg allegóriáját a köznapiságba, is
mét a szólásba fordítja vissza, a közbeszéd
be, az egymásra rakódó modernség-fázisok 
ellenében mintha Szabó Lőrinc (és József 
Attila) korszakváltó lírájához utalná az ol
vasót. Az „én” meg a világ tematizálódik a 
versben. Méghozzá olyképpen, hogy a szá
zadfordulós modernség én-képzetét eluta
sítja a beszélő („eleget piszmogtam a «Csak 
énben, / s az se volt jó.”; persze, nem tudom, 
mennyire merész feltételezés idevonni A lí
rikus epilógját), s a továbbiakban egyfelől a 
vég tudata felől szemlélődik („Valaminek vé
ge akar lenni”: minden második versszak 
így kezdődik), másfelől a kötet tematiká
ját gondolja újra: „harminckét év volt eddig 
a kölcsön”; „És hogy idővel / kibékülhetek 
a hosszú böjttel”; „ma izgalommal / bíbelő
dök mindenféle lommal”; „beinteni beteg
ségnek, ráknak”... A tragizáló hangvétel 
elkerülését biztosítja a különféle területek
ről kölcsönzött szókincs beiktatása, ilyen a 
gazdaságé: kvóta, kölcsön, maradék, arany- 
tartalék, hátralék; ilyen a tolvajnyelvé: ha
dováivá, ehhez csatlakoztatva az alacso
nyabb nyelvi regisztert: szívattam magam, 
belehúzhatok ezerrel, pláné a cím szólásidé
zése mellé: „Elmerülök nyári tejbe-vajba”, 
Babits és Shakespeare-Vörösmarty mon
datairól volt szó... Ez a „nyelvi” tarkaság 
nemcsak a beszélő világát közvetíti nyelvi 
tényezőként, hiszen a létezés különféle szfé
ráit más-más szókincsből vett kifejezések
kel járja be, hanem arra is int, hogy még a 
létszférának ez a bejárása sem biztosítja ré
szint a kiegyenlítődést a „jó felem” meg a 
„rossz felem” között, melynek kompetenci
ája, lehetősége egymásba ér (hiszen mind
kettő a Valaminek vége akar lenni függvé
nyében gondolható csupán vagy főleg el), 
részint kételkedik az autenticitásra törek
vés realizálódásában. S bár ennek emlege
tése hangsúlyossá válhatna, éppen a nyelvi 
regiszterek váltogatásával ejti le a beszélő 
a magasra törés reményét:

semmi többet
nem akarok, csak hogy az időmet
én töltsem ki. Elég lenne bőven
ennyi izgalom is. Pláné tőlem...

A z  utolsó előtti, írtam már, a hátlapra 
írt versszak fölveti, nem a túlélés, hanem 
az irodalommá szublimálás reményét: esze
rint a létezés metaforává, irodalommá vál
tásával alkothatódna meg az autenticitás, 
akkor lenne a beszélő más, „csak egyszer”, 
s akkor húzhatna bele végre ezerrel. Az 
utolsó versszakból kitetszik, hogy a közötti- 
ség köznapi költészete egyszerűbb és össze
tettebb a „nem halok meg egészen” antik

vitásból eredeztetett önvigasztaló, költői 
gesztusánál. Egyszerűbb, mivel néven ne- 
veződésével populárisabb természete ép
pen úgy előviláglik, mint az irodalmi al
lúziók révén beépülése a hatástörténetbe, 
megint a különféle szókincsrétegek össze- 
másolódása teszi nyitottá, továbbgondolha- 
tóvá és párbeszédképessé a verset, Lövétei 
Lázár László poézisét. De összetettebb, mi
vel a trivialitásból szökkenünk át a babitsi 
verseimhez, majd onnan eltávolít annak ki
mondása, amit Babits csak jelzett, hogy az
tán a szakralitás beszüremkedésétől óvjon 
a beszélő, újra a triviálishoz fordulva „men
tő” szóért, zárásul meg átírva a Babits- 
vers panasz-szavát, a kikerülhetetlenséget 
a versszak teremtette térhez viszonyítva 
mondva ki.

-  kár, hogy be fog dögleni a pink nyár: 
ősz és tavasz között volt bajom már,
s készülődhetek megint a télre, 
hogy ne arkangyal legyen a vége, 
inkább valami egyszerű hakni
-  bár ebbe is bele lehet halni.

A hátlapszöveg Lövétei László „halál- 
versei”-nek gyűjteményéről beszél, és az 
aligha vitatható, hogy első megközelítés
ben valóban a halál a versek megszólított
ja, ő a főszereplő. Alaposabb olvasás után 
kitetszhet, hogy a csekély kivétellel én-el- 
beszélő ugyan szembesül a halállal, saját 
halálával, ezt a magánügyet azonban a lé
tezés kalandként megélt epizódjaival szem
besíti. A Magánzsoltár beköszöntő versének 
utolsó^sorában teszi meg a beszélő ajánla
tát: „Éltem? -  Jó lenne kiegyezni ebben.” 
Az a felismerés, hogy Senki sem halhat 
meg helyetted...” rilkei magasságokba visz, 
A vashatos meg József Attilával vitázik: „A 
semminek is ága van”; ám olcsó kiegyezés
nek a Saját táv utolsó két sora sem nevez
hető: „A pálya vége most sem érdekel - /  és 
mégis jó, hogy véget ér, ha kell...”

A kötet erős (és részben tematikus) válo
gatás a költő 2000 és 2004 között írt/közölt 
verseiből. Mintegy másfél/két kötetnyi vers 
főleg erdélyi és magyarországi folyóiratok
ban pihen (még). Ez a válogatás azonban 
lehetővé tette, hogy a második kötet meg
jelenése óta megtett úton kísérjük e kötet 
szerzőjét. Nem állítanám, hogy nyílegyenes 
ez az út, a kötet megszólalási változatok, a 
mintául vett/vehető költészetek között nem 
kíván választani, gazdagon merít a magyar 
és a világirodalmi hagyományból, ugyanak
kor a saját költészet korábbi fázisainak el
hagyását, elfordulást kiküzdött formamű
vészetétől szintén tudatosítja. A hátlap a 
versidézet után így kezdi az ismertetést, 
az Erdélyben élő... Hozzátenném a pozso
nyi Kalligram publikálásában olvasható 
kötet, a versek többségét magyarországi 
folyóiratok közölték. Korántsem kívánnék 
vitát kezdeni a költészet „erdélyiség”-éró'l 
(a Dsida-idézet nem bizonyosan perdöntő
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érv), inkább azt kockáztatnám meg, hogy 
a XIX-XX.. századi magyar költészettel ki
tűnően sáfárkodik ez a kötet (s ebbe a ha
gyományba Reményik Sándor kései lírája 
éppen úgy beleértendő, mint Babits, Koszto
lányi, Arany vagy József Attila, Ahmatova 
meg Rilke és Shakespeare); ami számom
ra annyit jelent, hogy Lövétei Lázár Lász
ló a neki tulajdonított monotematikus lírát 
sokféleképpen szólaltatja meg, lírai én-je a 
szüntelen megalkotódás és visszavonás di
alektikájának tudatosulási folyamatában 
igyekszik maszkjait levetni, arcait megfor
málni. Ez a fajta közöttesség nyelvi és verse- 
lési sokféleség révén artikulálódik. Lövétei

Lázár László harmadik verskötetével eddi
gi teljes jogú magyar költői állampolgársá
ga mellé megszerezte a megkerülhetetlenül 
költészet beszélőjének járó elismerést. A to
vábbi gyűjteményes köteteknek érdeklődés
sel nézünk elébe.

Amit megkerültem, amitől óvakodtam, a 
„posztmodern” ráolvasása a Két szék között 
lírájára. Hogy a legújabb magyar költészet
re vonatkoztatható-e Fredric Jameson tézi
se a stílusfogalom végéről, az egyszeri és a 
személyes értelmében, szintén problemati
kusnak tűnhet. Annyit tudunk csak, hogy 
(mint Lövétei Lázár kötete) legalább annyi
ra folytatás a legújabb magyar költészet, 
mint valami újnak a kezdete. Játékossága 
általában a korábbi költészetekre reflektál
va állítja színre mindazt, ami a régi és az 
új lírában elképzelhető, olykor azt is, ami 
eddig nem volt elképzelhető.
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B Á N F F Y  M IK LÓ S

MILOLU
(befejező rész)

Zalagerszeg
Március 25-én este
Annyi minden tö rtén t velem, annyi 

re tten tő  sok minden, hogy alig tudom 
m agam összeszedni, hogy leírjam.

A tegnapi délután olyan viharokat 
éltem át, m int soha. — Rendeznem 
kell, sorba kell hogy rakjam  gondolat
ban a történteket, különben belezava
rodom, belebolondulok.

Sötét idő já rt, mikor elindultunk 
Klagenfurtból. A felhőzet, m int va
lam i szürke dunyha, rajtafekszik a 
dombtetőkön. Néhol egy-egy ködfosz
lány elindul valahonnan és végigsza
kadozik a hegyoldalak fáin. Vékony 
eső hull. Hűvös van, igazi náthafogó 
idő. Nagyon érezzük ezt Itáliából jö
vet.

Aggódtam Miloluért, nehogy meg
hűljön. Kérdeztem tőle: m iért nem te 
szi m agára a plédjét?

Milolu hátranézett. A plédje a fedél 
hálójában van alaposan leszorítva. 
Csak éppen odapillantott, és azt mond
ta: nem, nem érdemes. I tt elöl a motor 
úgyis meleget ta r t  -  ezt mondta.

Az út a Dráva mellett szalad. Mind 
szűkebb, mind szűkebb, mind szű- 
kebb lesz a völgy, ahogy elhagyjuk a 
város körüli térséget.

L akatlan  vidék ez, ahol haladunk. 
Balról, fölöttünk az erdő, odatúl is 
m indenütt zárt erdőség, egyetlen ház, 
egyetlen tanya sehol.

Magosán a folyó fölött visz az or
szágút. De ez egészen más, m int am i
lyen az Isonzo vonalán. O tt a hegy
oldalba volt vágva, a la tta  fásított 
lanka. Itt nem így van. Itt tizenöt
húsz méteres függőleges kőtöltésen 
áll, am it meredek sziklák tám aszta
nak  alá. Úgyszólván egyetlen fal le a 
szédületes mélységig, le a vízig. És a 
folyó is más, egészen más. Az Isonzo 
vize azúrkék volt, a Dráva szürke és 
zavaros. Borzasztó erővel rohan végig 
a szoroson az olvadástól földuzzadt ár. 
Sárszínű még a hullám zása is. Egy- 
egy kidűlt fát is visz, elsodort lim 
lom deszkadarabot, rothadt széna és 
szemét úszik rajta, am it lehozott a he
gyekről. Ide föl is hallatszik a zúgása. 
Az Isonzo mosolygó volt és derűs, ez 
azonban haragos és gonosz folyó, jaj 
volna annak, aki beleesnék.

M ár azért is óvatosan hajtok. Az 
ú ttest ilyenkor nagyon síkos. Semmi 
megcsúszást sem szabad kockáztatni, 
annál kevésbé, m ert korlát is csak he
lyenként van, hosszú darabokon pe

dig semmi sincs köztünk és a mélység 
között.

Nincs forgalom itt. Em bert sem lá t
tunk. Szembe se jön senki. Csak mi 
vagyunk itt, a hegyek, az ú t és a fo
lyó, akárha  elátkozott vidéken hajta
nánk  keresztül. És ez a szitáló eső 
még komorabbá tesz mindent.

így haladunk m ár vagy három ne
gyed órája.

Ekkor, még jó távol tő lünk meglát
tam  egy sötétszürke nagy teherautót. 
Felénk jön, onnan a szerb h a tá r felől. 
Jön, jön velünk szembe.

Önkéntelen lelassítottam  .
Jön, m ár itt kanyarodik be egy 

üverhajlásban. M ár ki is bújik onnan. 
I tt van velünk szemközt.

Hibás oldalon hajt, a mi oldalun
kon, itt a folyó felől! Reátülkölök, de 
csak jön, jön egyenesen reánk. M ár 
alig van tíz m éternyire. Belénk sza
lad, ha  én ki nem térek! H irtelen á t
fordultam tú lra. De alig fordultam, ő 
is azt tette. Ó is elém fordult. Ha rög
tön le nem fékezek, beleütközöm. Ezt 
ugyan elhárítottam , de a kis Lancia

Leonardo betűszerkesztése

is átfordult, és a hátsó sárhányó meg
csendült a teherautó oldalán.

K iugrunk. Én is és onnan két em
ber.

Szörnyen kiabálnak, szitkozódnak, 
pedig ők a hibásak. Ők hajto ttak  a ti
los oldalon.

H iába magyarázkodom, ők csak or
dítanak. Lehet, hogy semmit sem é rte 
nek? Nekik semmi bajuk sem történt, 
és ők dühösködnek! Nem is fognak 
hozzá, hogy egyenesbe állítsák  a gépü
ket, bár csak két-három  kerékfordu
lás kéne, és szabad volna az ú t nekik 
is, nekem is. De nem! Nem akarnak . 
Csak kiabálnak, és kárté ríté st köve
telnek, bár semmi k áru k  sincs. Iga
zán szemtelenek!

Én is dühbe jöttem , így álltunk  a 
szitáló esőben. Ordítva, vitatkozva. 
És akkor h irtelen hatalm as túragép 
érkezett oda. Hátulról jött, és meg
állt.

Schönberg-Belmonte szállt ki belőle.
Utolért! Itt van! Elfogott!

Két tá rsa  is volt. Az egyik az én pa
lermói szomszédom. Mindenik kezé
ben pisztoly.

Körülvettek. Most a két teherautós 
is elhallgatott és röhögtek. C inkostár
sak ők is; így volt ez kicsinálva, hogy 
m egállítsanak ezen a néptelen úton.

Milolu a Lancia m ellett halványan.
Hozzáfordult az a  főgazember és 

reákacagott.
-  Ugye mondtam m agának, hogy 

én a prédám at sohasem bocsátom el! 
-  aztán  parancsolta -  a kép? Azonnal 
adják elő!

Szörnyű harag  öntött el: Soha! Azt 
soha! K iáltottam  és neki ak artam  ug
rani Schönbergnek. De reám  vetették 
m agukat hárm an  és lefogtak. Birkó
zás közben a Milolu hangja sivít:

-  Ne bántsák! Én kiadom... ne bán t
sák! Ne bántsák!

Innen kissé zavaros, am ire emlék
szem.

Schönberg vádolta Milolut, hogy 
meg a k a rt szökni, be a k a rta  csapni, 
és Milolu védekezett, hogy ő az alkal
m at várta , hogy eddig nem állt módjá
ban. De most szavának áll.

Mi ez? M iért mondja ezt? El volt 
h á t kötelezve?! Elkötelezve a rabló
bandának!

És valóban: kinyitotta a kocsink aj
taját, benyúlt és a plédjét k ihúzta a 
felső hálóból. De nemcsak azt. Papír
ba pakolt lapos és vaskos csomagot is. 
A kép! A kép ott volt! Oda készítette! 
Oda dugta el! Száguldott át az agya
mon, oda dugta el, hogy azonnal á t
adhassa! E rre készült! Mindent előre 
tudott hát, hogy így reákészült! Bor
zasztó meglepetés volt ez!

-  Itt van! -  mondta Milolu most és 
mosolygott. -  Látja, szavam nak áll
tam.

Schönberg vigyorgott, mikor átvet
te. Rögön ki a k a rta  bontani, hogy 
megnézze, de Milolu tiltakozott: -  Ne! 
Ne bontsa ki, esik. A víz, a nedvesség 
m egárt neki... Csak szobában lehet...!

-  Okos nő m aga — szólt erre a rab 
lóvezér - ,  m indenre gondol, azt sze
retem. -  És aztán  a legszörnyűbbet 
mondta, nekem a legszörnyűbbet: -  
Én is betartom  tehát, am it ígértem: 
m agát m agam m al viszem Párizsba. 
Meglátja, micsoda élete lesz ott. Jöj
jön!

Milolu egy p illanatra  habozott. Úgy 
rémlik, hogy hozzám ak ar jönni, mon
dani nekem valam it. De nem jött. 
Megfordult és beült a Schönberg au
tójába.

Elhajtottak.
És most a két teherautós is. Azok is 

beugrottak a kocsijukba, mely vissza- 
farolt egyenesbe, és elhajtottak ők is.

Az egész néhány perc a latt zajlott le.

folytatás a 14. oldalon
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» > »  folytatás a 13. oldalról
Néhány perc, ami engem tönkre

tett. O tt m aradtam  egyedül. O tt m a
radtam  ezzel az iszonyú csalódással. 
Milolu! Milolu erre képes!

Képes itt hagyni, elhagyni egyetlen 
szó nélkül! Elmenni azzal a világhí
res zsivánnyal... Borzalom! Borzalom 
még elgondolni is!

A nnyira le voltam sújtva, hogy sem
mihez sem fogtam. Leültem egy ke
rékvetőre, kezeimbe tám asztva hom
lokomat. Nem néztem sehová, csak le 
az örvénylő folyóba. Legjobb volna be- 
leugrani, elpusztulni! P ár pillanat, és 
minden megszűnne... Megszűnne ez a 
szenvedés!

Meddig ültem így, nem tudom. Az 
eső a nyakam ba hullott. Nem törőd
tem  vele.

Egész kalandom Miloluval most vé- 
gigszáguldott bennem. És ahogy végig
gondoltam az első óráktól mostanáig, 
borzalm as tervszerűség bontakozott 
ki belőle. A történések összekapcsolód
tak  és bizonyítottak. Bizonyították, 
hogy én csak eszköz voltam. Ostoba 
balek, ak it fölhasznál ez a nő. Akit k i
használ, hogy vagyonhoz jusson, hogy 
elvigyék Párizsba, hogy megzsarolhas
sa a saját bűn társá t -  igen!

Ezért volt szüksége reám , csakis 
ezért! Ezért le tt a szeretőm, ezért ösz
tökélt a képvásárra! Ezért! És hogy 
időt nyerjen, hogy hosszasan alkud
hasson, azért kellett végigszaladnunk 
Itálián! Az adatok összeillesztődnek 
és bizonyítanak.

Azt a Lakatost ő küldte Pestről 
Palermóba, de nyilván ő is á ru lta  el, 
hogy elfoghassák, eltűnjön, ne zavar
ja  az üzletét. Mikor onnan elindul
tunk, bizonyára ő adott h ír t arról, 
hogy M essinába futunk — m ásként 
honnan tu d h a tták  volna? O ak arta  
azt is, hogy Bodokit m agunkkal vi
gyük Nápolyból. Az is hazugság lehe
te tt, hogy azelőtt nem ismerte. Azért 
ak arta , hogy elvigyük, hogy kapcso
latban m aradhasson a rablókkal. És 
mikor a hajón az autóban töltötte az 
éjszakát? Azt is tá n  azért akarta , 
hogy a hátam  mögött beszélhessen 
azzal a fickóval, üzenetet küldjön tő
le! A ztán ott Paduában leszerződött 
Schönberggel. M ár ott megígérte, 
hogy engem elárul, ha  őt Párizsba vi
szi! Ezt meg is vallotta nekem, vázla
tosan, de megvallotta! Megvallotta, 
hogy ígéretet te tt.

És milyen tökéletességgel játssza a 
szerepét! Én befaltam  mindent, m in
dent! Milyen szam ár vagyok! Befal
tam , pedig első perctől fogva éreztem, 
hogy valam i nyugtalanító van rajta, 
valam i gyanús, valam i titokzatos. Va
lam i rejtélyes abban a tudó mosolyá
ban, abban is, ahogy néz, ahogy csak 
azt mondja, am it akar, csak annyit,
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egy szóval se többet. Bedűltem neki 
mégis, mert... igen... azt hittem , hogy 
szeret, és -  m ennyire szégyelltem 
most! -  én is majdnem szerelmes vol
tam  belé!

Ebbe a nőbe! Ebbe az álnok, szívte
len nőbe!

Ilyen ökör vagyok. Akkor kellett vol
na kirúgnom, mikor azt az aljas mo
solyát m egláttam  véletlenül, akkor, 
midőn az Excelsior csarnokában ra jta 
kaptam  azzal a Schönberggel. De én 
mindig ilyen ostoba vagyok a nőkkel! 
Mindent elhiszek nekik, am it monda
nak, és aztán  becsapnak és kikacag
nak!

Ez gomolygott az agyamban. Oly
kor egy-egy ellentmondás is felszín
re került. A term észetem  is tiltako
zott tán , mikor ez a kérdés eszembe 
ötlött: M iért nem fogadta el h á t tőlem 
ajándékba a képet, hiszen az egysze
rűbb lett volna! De ez sem érv! Nem 
zsarolhatta volna a főrablót, ha  vala
mi nagy érdemet nem tud fölmutatni. 
Csak akkor, ha  tőlem lopja el, csak ak
kor szerezhet érdemeket annál a betö
rőnél.

Rettentően fájt mindez! Százszor és 
ezerszer elszám láltam  Milolu tetteit. 
Százszor és ezerszer... és mindez na
gyon, nagyon fájt!

Borzasztóan fájt!
így ültem  ott a kövön. Az eső még 

mindig hullott, de én csak a folyóba 
bámultam.

Dübörgő zörgés. Motorbicikli hang
ja, ez zavart fel mostan.

O tt jön a város felől, szédítő tempó
ban.

Jön. Jön. Jön. O tt fordul, eltűnik és 
jön. Szörnyű sebességgel jön. Apró fe
kete pont, am it m intha dróton húzná
nak, irtó gyorsasággal.

M ár itt is van. Megáll hirtelen. És 
ki száll ki belőle? Milolu!

Hozzám szalad. Átölel és összecsó
kol. Összecsókol sírva és nevetve. Sok 
százszor csókol, és m ár nem tudom: 
az esőtől nedves-e az arcom, vagy a 
könnyeitől és a csókjaitól. És minden 
csók között boldogan rebegi: itt va
gyok! Megszöktem! Meg tudtam  szök
ni!

P ár pillanat ez, aztán  súgja, persze 
magyarul: azt mondtam a mentőknél, 
hogy baleset ért, hogy te elájultál, ezt 
mondd te is neki!

Csak most ocsúdtam fel. Most lá t
tam  meg, hogy vöröskereszt van a mo
toros karján . Milolu átsegített az üd
vözlésen: há l’ Isten, hogy magához 
té r t a férjem... Mikor elhagytam , ön
tudatlan  volt... De ugyanakkor azt 
is súgta nekem: adj neki ham ar vala
mit, aztán  m enjünk azonnal, m ert va
lószínű, hogy u tánam  jönnek azok...

Én ugyan egyetlen szót sem é rte t
tem  mindebből. Bőséges ju ta lm at ad
tam  a mentőnek, aztán  beültünk a

kocsimba és elhajtottunk. Szerencse, 
hogy az autóvezetés olyan, m int az 
úszás. Aki egyszer m egtanulta, önkén
telen is jól úszik és önkéntelenül is jól 
hajt. Minden hiba nélkül elértük az 
osztrák vám hivatalt, bár most sem tu 
dom, hogy ju to ttunk  oda, annyira ká
bult voltam.

Vám itt, vám odatúl a szerbeknél.
Gyorsan ment minden, félóra 

az egész. És most tovább, tovább 
M arburgba. U tunk a la tt Milolu el
mondta a menekülését, de akkor még 
csak röviden, és én sem tudtam  odafi
gyelni hajtás közben.

A városi sorompónál altiszt várako
zott reánk. Radics barátom  állította 
oda, hogy m inket elkalauzoljon a vil
lájába. Mikor m egérkeztünk, nagyon 
szívesen fogadott.

Legényember ő is, m int én. Kissé 
meghízott, mióta utolszor láttam , de 
alapjában ma is olyan jókedvű és k is
sé bohém fickó, amilyen régen volt.

A villában szép vendégszobák. Egy
más mellé szállásolt, nem is kérve 
semmi m agyarázatot, és csak egyszer 
v illant ham iskásan a szeme, mikor 
m egm utatta a közös fürdőszobánkat. 
— Csak ez az egy van itt fönt, meg kell 
osztozkodjanak rajta... -  mondta moso
lyogva. -  Más semmi sem áru lta  el, 
hogy sejti, m iért u tazunk mi együtt.

A bőséges vacsora és kitűnő borok 
u tán  elmondtam neki a Schönberg dol
got. Elmondtam mindent, ami velünk 
történt. Csak Milolu elmenését, vissza- 
jövését hallgattam  el, m ert ennek m a
gam sem ism erhettem  pontosan a 
részleteit. Milolu pedig m ár koráb
ban fölment a szobájába. Elmondtam, 
hogy azért alkalm atlankodtunk nála, 
hogy védve legyünk. Radics megnyug
tato tt. A villa magos vasrácsa zárva 
van. Rendőr őrszem is van a közelben. 
Azt is fölhívta azonnal, és m egparan
csolta, hogy figyeljék az utcát.

-  Holnap m ás intézkedést is 
teszek... -  mondotta, mikor jó éjt k í
ván tunk  egym ásnak.

Fönn a lakásunkban minden elő
készítve éjjelre. Milolu pakolt ki, m i
a la tt lenn m aradtam . A pizsamám 
az ágyamon, tiszta fehérnemű k irak
va a kanapén. A toalettkészletem  az 
asztalon.

De m ás is volt ott.
A tükörhöz tám asztva ott állt 

ugyanaz a csomag, akkor azt hittem , 
ugyanaz, am it Schönberg magával 
vitt. O tt állt fehér papírral borítva, le
ragasztva, összezsinórozva, ott állt a 
Lionardó!

Nem értettem . Megfogtam és bero
han tam  vele Miloluhoz. Mi ez? Hogy 
kerü lt ez vissza?

Ő m ár ágyban volt és rám  kaca
gott:

-  H át csak nem képzeled, hogy oda
adtam  neki? -  ideges ujjakkal letépte
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a zsinórt, le a szalagokat, va ttá t és se
lyempapírt, és felém nyújtotta a meg
m entett műkincset.

-  H át ez hogy lehet? Hogy lehet? -  
kérdeztem.

És most elmondta. Végre m egtud
tam  minden részletet.

M egtudtam, hogy abban a m ásik 
csomagban Victor Em manuel volt, az 
a faberakásos kép, am it ő Paduában 
vett. M ár akkor a rra  gondolt, hogyha 
reánk  törnek, legyen valam i hasonló 
csomag, amivel félre tudja vezetni a 
rablókat. Hiszen a rablók ilyenkor siet
nek, nincs idejük a csomagot vizsgál- 
gatni -  ezt gondolta akkor.

Ezért is te tte  azt a táblát a hálóba, 
hogy kéznél legyen, ha útközben meg
tám adnának.

-  Igaz, hogy nagyon veszélyes volt, 
Schönberg -  emlékszel -  azonnal meg 
ak a rta  nézni. Szerencse volt, hogy 
esett. így hát meg tudtam  akadályoz
ni, hogy kibontsa. Ha kibontja, vé
günk van. Bedobnak a folyóba m in
ket, kiveszik a képet és aztán  az autót 
is betolják a mélységbe. Bizonyos ez. 
Mikor K lagenfurt felé v itt vissza 
Schönberg, azt kérdeztem tó'le: 
mi történik, ha  nem adom át a 
képet? Ezt felelte rá, ahol én dol
gozom, ott alapos m unkát végez
nek. Autóbaleset. M ást senki se 
tudott volna bizonyítani, azután 
sem. Ezért muszáj volt vele men
nem, különben ott bontja ki az 
autójukban a csomagot. Ám mi
vel követtem, ez eloszlatta a gya
nakvását a kép iránt.

Visszaérkeztek a városba, me
sélte tovább Milolu. O tt ahhoz 
a szállodához hajto ttak , ahol 
mi laktunk. Mikor kiszálltak, 
Schönberg őt a csarnokban hagy
ta  azzal, hogy ők ketten azonnal 
u taznak  tovább, de neki előbb ki 
kell fizetnie az itteni tá rsait. -  
Ez volt a szerencsém!

Gyorsan kellett cselekedni, mi
előtt Schönberg reájön a képcse
rére. O tudta, hogy a mosdókon 
tú l más kijárat is van, ott, ahol 
a poggyászokat hozzák be. Ezt 
választotta, m ert bizonytalan 
volt, hogy a főbejáratnál nem le
si-e valaki. Sikerült. Künn volt 
az utcán. Szaladt pár száz lépést, az
tá n  megállt. Mit tegyen? Hogyan me
neküljön hozzám? Csak egy mód van: 
a mentők! Ezeket kérdezte egyik járó 
kelőtől.

-  Itt vannak  ebben a mellékutcá
ban. -  Odaszaladt. Nem kellett hogy 
színlelje az izgalmat, elég izgatott 
volt valóságosan is. Gyorsan elhadar
ta, hogy baleset érte a férjét a Dráva 
menti úton, hogy eszméletlen vagyok, 
agyrázkódás ta lán , hogy azért jött, se
gélyt kér, hogy azonnal, azonnal segít
senek.

Készenlétben egy motorbicikli. A 
mentős ráugrott, rögtön visszaszágul- 
dottak. Óriási tempót megy egy ilyen 
motoros kerékpár. Ezt ugyan utol 
nem éri senki.

így kerü lt vissza hozzám.
Ezeket mondta el, én elborzadtam, 

micsoda veszélynek te tte  ki m agát 
Milolu. Csak asszony lehet ilyen vak
merő!

A karjaim ba vettem. Mindaz, am it 
róla elgondoltam ott a Dráva fölött, 
most reám  tört, és szörnyen szégyell
tem  magam. Szégyelltem, hogy aljas
nak  hittem , szégyelltem, hogy úgy fél
reismertem . De erről nem mondtam 
semmit, csak átöleltem és csókkal bo
ríto ttam  a haját, m ert Milolu, mikor 
elhallgatott, arcát a vállam ba fúrta.

P ár perc múlva észrevettem, hogy 
sír. Zokogva sír, mind, mind erőseb
ben. Az idegei engedtek ki most.

— Mi az? M iért sírsz, kedves? Ne 
sírj, most m ár minden jó lesz, minden 
baj elmúlt! Újra együtt vagyunk.

A keze föltapogatott a karomon. 
Följött a nyakam hoz, föl a homlokom
hoz. Olyan volt, m intha bizonyossá

got ak arn a , hogy én vagyok, o tt va
gyok...

Lassacskán csillapodott, bár még 
ráz ta  a sírás, midőn meghallottam, 
hogy halkan  kacag is.

-  Mit kacagsz, édes?
Most fölemelte a fejét. Az orcáin 

még könnyek, a szeme azonban tág ra  
nyílva és a szája nevet.

— A rra  gondoltam, milyen pofát vág 
majd a Schönberg, mikor kipakolja a 
csomagot és a Lionardó helyett meg
látja Victor Emmanuelt! Azt a förtel
mes Victor Emmanuelt!

Villa terve

Én is kacagtam , de csókoltam is. 
És ham arosan elfeledtünk mindent, 
am it átéltünk. Minden eltörlődött és 
elmerült, gond, veszély, aggódás és fáj
dalom, m indent túlharsogott az egy
m ásra találás, m int valam i diadalm a
san föltomboló zene.

Még borotválkoztam, mikor Radics 
reggel bejött hozzám.

P ár üdvözlő szó u tán  érdekes dolgot 
mondott.

A tegnap este még fölhívta a klagen
furti rendőrséget. Megkérte, já rjan ak  
azonnal u tána, hogy ez a Schönberg- 
Belmonte nevű francia állam polgár a 
városon van-e és hol lakik. Félóra múl
va jelentették, hogy az illető ott volt, 
de elutazott a hétórás Tauernbahn 
gyorsvonattal. Alighanem az Arlberg- 
expresst akarja  elérni Salzburgban, 
m ert a csatlakozás irán t érdeklődött 
a hotelportásnál.

M egszabadultunk h á t tőle!
De m ást is mondott a házigazdánk. 

Azt mondta, hogy ez a Schönberg teg
napelőtt reggel itt is já rt. H arm adm a
gával jött. Ő és az egyik tá rsa  egy nap

ra  szóló határátlépéssel jö ttek  és 
még kora délután vissza is mentek 
Ausztriába.

A harm adik  azonban, aki m a
gyar útlevéllel volt ellátva, nyilván 
itt m aradt vagy másfelé ment.

De ez még nem minden.
Ugyanaznap este egyik külváro

si lebujbán ism eretlen ifjú ember 
öngyilkosságot követett el. Szíven 
a k a rta  m agát lőni. Rosszul célzott 
és nem halt meg, de a vérveszte
ség folytán m ostanáig öntudatlan. 
Nem is tud ták  eddig kihallgatni. 
Semmi írást nem ta lá ltak  nála, se 
csomagja nem volt, sem semmiféle 
pénze. Nem volt egyebe, m int az 
a Browning. Beszállították a kór
házba. Tegnap a határrendőrség
gel megnézették. Ezek azt hiszik, 
hogy ő volt a harm adik  útitárs. A 
följegyzésben a nevét hevenyész
ve írták  be. Andrej Bodoli vagy 
Bodokinak lehet olvasni.

-  Ezért jöttem  ilyen korán hoz
zád. M enjünk el a kórházba. Nézd 
meg. Alighanem ez am a Bodoki, 
akiről tegnap beszéltél nekem. Ha 

ő, akkor ez fontos adat volna a későb
bi bűnperben.

Odamentünk.
Lezárt különszobában feküdt, m ert 

nem ak arták , hogy bárkivel érintkez- 
hessék. Az ápolónő közölte, hogy ma 
hajnal óta valam ennyire magához 
té rt, de roppant gyönge most is. Még
is bem entünk hozzá. Valóban ő volt.

Elalélva feküdt, halotthaloványan 
és behunyt szemmel, bár az volt a be
nyomásom, hogy nem alszik. Ezért 
halkan  megszólítottam. Szemei tág-

» » >  folytatás a 16. oldalon
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> » »  folytatás a 15. oldalról 
ra  nyíltak  és reám  nézett. Öröm is és 
kétség is sugárzott a szeméből. -  Ma
ga az, Mester... m aga az...? -  aztán  föl
emelte a ka rjá t és a székre m utatott.

-  Mondani akarok valamit... Vala
m it mondani akarok... csak önnek!

Radicsnak intettem , hogy hagyjon 
m agunkra, és odaültem közel. Hogy 
lelket öntsek belé, tréfás hangot ü tö t
tem  meg:

-  M inek csinál ilyen bolondságot?
Elhárítólag mozdultak az ujjai.
-  Legjobb lett volna meghalnom... -  

most szünetet ta r to tt pár pillanatig, 
aztán  folytatta - ,  m ert én loptam el 
azt a képet. Én, m ert bajban voltam, 
m ert annál a vállalatnál sikkasztás 
történ t, nem én, más, de aki ott sik
kasztott, az kölcsön adott nekem több
ször, sokszor. Én nem tudtam , hogy lo
pott pénz. Én is belekerülök az ügybe, 
ha  nem fizetek m indent vissza. Bűn
tá rs  -  azt mondták. De honnan? Mi
ből? Ekkor aztán  jö tt ez a Schönberg.

A szempillái lecsukódtak. Hosszan 
hallgatott. M ár azt hittem , nem mond 
többet, mikor újból megszólalt:

-  M indent ígért... külföld, könnyű 
élet! Ő rültség volt, őrültség, hogy vál
laltam... őrültség! És idejutottam... a 
m arkában voltam. Csak ő ta r to tt el. 
M indent úgy kellett tennem... ahogy 
parancsolta... és aztán  itt hagyott. 
Idehozott és itt hagyott... itt hagyott, 
hogy szabaduljon tőlem.

Kezdtem szánni ezt a szegény ördö
göt. De többet akartam  tudni. Rész
leteket. Hogy van az, hogy útlevele 
sincs, sem az a kis csomag. Ezekről 
kérdeztem.

-  Ide hozott... m indent elvett tő
lem, hogy ne szökhessek sehová... és 
azt mondta, hogy m ár m egírta Pest
re, hogy én loptam el a képet, azt is, 
hogy itt vagyok, és holnap m ár elfog
nak... és azt a pisztolyt hagy ta  csak. 
Tudta, hogy inkább megölöm magam! 
Ezt különben én mondtam m ár az
előtt neki...

E lhallgatott, és én azon gondolkoz
tam , m iként segíthetnék rajta, hiszen 
nem is igazi bűnöző, csak könnyelmű 
és gyönge.

Azt tanácsoltam  tehát, jelentkez
zen ő maga. Az önkéntes vallomást ja 
vára fogják írni. I tt mindent mondjon 
jegyzőkönyvbe, mielőtt keresnék. An
nál inkább, m ert meg vagyok arról 
győződve, hogy Schönberg azt csak ha
zudta, hogy Pestre írt. Elítélik persze, 
de aligha kap sokat, hiszen az öngyil
kossága is mentőkörülménynek szá
mít. Egy év ta lán , nem tudom. De ha 
így tesz és leülte a büntetést, én meg
próbálom valahol elhelyezni, mivel h i
szem, hogy ezután tisztességes ma
rad.

H álásan  nézett reám.

1 6 -------------------------------

-  Igazán... igazán? -  aztán  hozzátet
te -  úgy teszek, ahogy ön mondja.

Búcsúztam. Kezet nyújtottam . H a
bozva fogta meg, és mikor nagyon, na
gyon gyöngén megszorította, két las
sú könnycsepp guru lt le az arcán.

Radicsnak elmondtam mindent. Ő 
vállalta, hogy még ma gondoskodik ró
la, hogy a vallomást fölvegyék.

Visszatértünk a villába. Bőséges tíz
órai várt ott minket. Aztán megköszön
ve a vendéglátást, indultunk.

Indultunk Miloluval hazafelé. Milo- 
lu és én! Mi ketten, boldogan, mi ket
ten, én és Milolu!

Szenzáció volt, mikor Vida Tibor a 
Szépművészeti M úzeumban á tad ta  a 
Lionardót.

Csak egyedül ment oda, pedig ő 
Miloluval együtt a k a rta  volna ezt 
megtenni. De Milolu nem akarta . 
Nem! Semmi áron! Csökönyösen k ita r

to tt emellett.
-  Ez a m aga képe -  m ert itt Buda

pesten a tegezést próbálta abbahagy
ni —, ez a m aga képe, nekem semmi 
közöm hozzá.

Hihetetlen! Ezt mondta: semmi kö
zöm hozzá! Ó, aki egyedül m entette 
vissza.

Persze, óriási öröm fogadta a ha
zakerült műkincset. Az összes alkal
m azottak összecsődültek, és ham aro
san m aga az öreg Behr is. Ó csak egy 
p illan tást vetett reá, és döntött: -  Ez 
m ár igen, ez az eredeti.

Az igazgató fölhívta a m inisztert. 
Közölte a nagy h írt. A m iniszter is 
örült, hogyne! De az érdem egy kis ré 
szét m agának tulajdonította.

-  Tudtam  én, hogy megkerül. Szent 
A ntalnak  szép összeget ígértem, és 
mondhatom, én sohasem csalódtam 
benne.

M eghagyta azonban, hogy ne be
széljenek róla. -  Eddig is titkoltuk, 
ezután is m aradjon titokban. A képet 
visszahelyezzük szó nélkül, és ennyi

az egész. Ha bárki m egtudná, hogy 
csak most kerü lt meg, az ellenzék rög
tön reám  tám adna. Megvádolna, am i
ért idáig elhallgattam . A kormány 
nem elég szilárd, hogy ilyen tám a
dást kibírjon. Téged is, édes igazgató 
uram , bemocskolnának. A te helyze
ted m iatt is ezt kell követelnem. Mert 
én igazi apja vagyok minden tisztvise
lőmnek, úgy védelmezem őket, m int
ha fiaim  volnának. De téged aligha 
tudnálak  megvédeni, ha  ez a dolog k i
sülne.

E szavakban fenyegetés is lappan
gott. Mégis, Vida Tibor érdemeit nem 
hagyhatta  említés nélkül.

-  Hogyne, hogyne! Ezt én nagyon 
nagyra becsülöm. Előterjesztést is fo
gok tenni a m inisztertanácsban, hogy 
az Érdem rend középkeresztjét adjuk 
neki, mégpedig „külföldön szerzett 
művészi érdemei” címen. Ebbe m in
den belefér, de a képet külön nem 
szándékozom említeni.

-  Megkérdezzem, hogy elfogadja-e, 
itt van nálam? -  szólt az igazgató.

-  Minek azt kérdezni? Rendkí
vül magos kitüntetés ez, hiszen az
V. rangosztályon alul nem adható. 
V idának pedig semmi rangja nincs, 
és muzsikus ilyet sohasem kapott. De 
ezúttal kivételt fogok tenni. Azonban 
neki is mondd meg, hogy ne beszéljen 
sehol a képünk dolgáról. Ez m indent 
elrontana. Megértettél...? Mindent el
rontana!

így végződött a párbeszéd.
Az igazgató tito k ta rtásra  kérte 

Vida Tibort, am it ez örömest meg
ígért, amúgy sem szándékozván b á r
m it is elbeszélni, aminél Milolu neve 
is előfordulna.

A Lionardó eltűnése és csodás 
visszaszerzése mégsem m aradt titok. 
Nem is m aradhatott, ahhoz tú l sokan 
tu d tak  róla. Tudott róla a Szépművé
szeti egész személyzete és azok az ipa
rosok is, akik ott dolgoztak. Tudott e r
ről a Külügy, a Belügy és a rendőrség, 
és bár ezek titoktartók, egymás közt 
mégis beszéltek róla. De tudott más 
is. Tudtak róla az Est-lapoknál, a szer
kesztőség és római tudósítójuk. Amit 
ennyi ember tud, az bizony titok nem 
m arad, pláné nálunk, m agyaroknál, 
k ik  a legkibeszélőbb fajta vagyunk az 
egész világon.

Az újságok nem ír ták  meg ugyan -  
ebben Milolu is eljárt - ,  de városszer
te tud tak  róla.

így tö rtén t aztán, hogy a m iniszter 
nagy titok ta rtása  balul ü tö tt ki. És 
hogy a történetnek ezzel az oldalával 
végezzünk, elmondjuk itt, ami azon
ban jóval később történt.

Öt héttel azután, hogy a képet 
v isszatették a helyére, interpelláci
ót intéztek a miniszterhez és a képlo
pást kipakolták a parlamentben.
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A m iniszter mosakodott. Minden 

felelősséget az igazgatóra háríto tt. A 
Tisztelt Ház tudom ásul vette a vála
szát, és úgy határozott, hogy ezzel le
záru lt az ügy minden következmény 
nélkül a m iniszter ú r szám ára.

Az igazgató azonban a hanyagság 
vádját igen zokon vette és nem hagyta 
ezt m agán száradni, nem is lévén m in
den tám asz nélkül. Jó barátja volt ne
ki az államfő másod-unokatestvére, 
sógora vejének a nagybátyja. Ehhez 
fordult hát, hiszen ugyanez ju tta tta  őt 
a múzeum élére, ezelőtt háromnegyed 
évvel. így tö rtén t aztán, hogy néhány 
nappal a válaszadás u tán  a m iniszter 
gyönyörű szép írást kapott, melyben 
az államfő „számos érdemei elismeré
se m ellett” őt „egészségi okokból és sa
já t kérésére” elbocsátja.

M ert van igazság a földön.

A bűnügy persze tovább folyt. 
Bodoki vallomása befutott. A szerb 
kormány, mihelyt szállítható volt, k i
adta, és ő vizsgálati fogságba került.

Főtárgyalásra azonban még nem 
került sor, ami egyébként nem h á trá 
nyos reá nézve. Jogszakértők szerint 
eíég enyhén fogják elítélni és a vizsgá
lati fogság idejét is beszámítják.

Közben Lakatos is kiszabadult, m iu
tán  a m agyar központ egy főtisztvise
lőt küldött utána.

Egyelőre azért sem kerü lt sorra tá r 
gyalása, m ert közben Schönberg ellen 
indult a vadászat, őt a k a rták  előbb 
kézre keríteni.

O tehát most Párizsba utazott, h i
szen személyesen ismeri a bandave
zért. Nagy lendülettel dolgozik, ak ár 
a megvadult véreb. Eredmény még 
nincs, de remélhető, hogy a főbűnös 
ham arosan hurokra kerül, bár az 
ilyen nagypénzű bűnözőnél azt egé
szen bizonyosra mégsem vehetjük.

így áll ez a dolog ma.
Es Milolu?
Oh, az egészen más dolog.
Hogy megtudjuk, legjobb, ha  belené

zünk Vida Tibor naplójába.

Budapest. Április 16.
M egérkezésünk óta nem írtam  ide 

semmit. M ert ez itt egészen más élet, 
m int az a három  hét, am i legutóbb le
zajlott.

Az viharos volt, hogyne, idegfeszítő 
és veszélyes, de gyönyörű is.

Mindig együtt lenni azzal a bájos, 
sima bőrű nővel, mindig együtt, nap
pal is és éjjel. Mindig látni, figyelni 
minden mozdulatát, ahogy jár, ahogy 
leül, ahogy m egtám asztja az állát 
visszahajló ujjával. Ahogy elváltozik 
az arca, mikor átölelem. Kiduzzad az 
ajka, kissé széjjelnyílva, és megvillan
nak  fehér fogai. Ahogy elragadja a sze
relem hullám a, és panaszló hangja jel
zi végül a teljesülés feloldó akkordját.

Gyönyörű volt ez és olyan pazarul gaz
dag, amilyet sohasem éltem át eddig. 
Sohasem éltem így együtt valakivel 
és nem is képzeltem, milyen bűbájos 
így élni, benne élni abban a halk  női 
illatban, am i m indig és m indenütt kö
rülvett.

Ennek azonban most vége van.
Most is találkozunk, persze, majd

nem naponta.
De csak majdnem. Egy-egy nap üre

sen m aradt -  egy ízben kettő is - ,  hogy 
nem lá ttuk  egymást.

És m ás ez. Megbeszélni az órát, he
lyet. Ó rára nézni, sietni. Rövidre szab
ni a beszélgetést, minden pillanatot 
kihasználni.

Hozzá csak nappal látogathatok és 
illedelmes vizitákra, m ert ő a nagy- 
nénjénél lakik, egyetlen szobában az 
öregasszony mellett. Ha hozzám jön, 
azt is csak nappal teheti. A Ritzben 
lakom, mióta „globetrotter” lettem, 
így föltűnnék, ha éjjelre m aradna. 
Persze, sokan ismerik, és én sem aka
rom őt hírbe hozni, bárm ennyire is vá
gyom egy szabad, boldog éjszakára.

A m unkája is lefoglalja. Lapjának 
most cikksorozatot ír a mai R ábá
ról; könnyű csevegést arról, am it ott 
látott. Ezért küldték őt oda. Nagyon 
tehetséges írás. P ár részletet föl is ol
vasott. Azt a kis, vastag Pansát, a pa
lermói szállodást is be fogja illeszteni 
és azt a furcsa kékbojtos intarzia-m ű
vészt, akitől a Victor Em m anuelt vet
te.

Engem is ide-oda rángatnak , tá rsa 
dalmi meghívások, az ügynököm, a k i
adóm.

Ostoba élet ez így! Ostoba! Ostoba!

Néhány napja fölkerestem Miklós 
Andort, az Est-konszern vezérét. Jó 
barátom  régtől, első műveimet is ő tá 
m ogatta a sajtóban. El ak artam  mon
dani neki m indazt, am it Milolu te tt a 
Lionardó érdekében. Legyen valaki, 
aki tud  erről. Aki tudja róla, milyen 
okos, bátor, sőt vakm erő tudott lenni 
az az asszony.

A szerkesztőségben fogadott. Mert 
ő ma is m indent személyesen intéz a 
lapjánál.

Hosszasan beszéltem, hiszen annyi 
mondanivalóm volt.

Mikor végre befejeztem, reám  né
zett azokkal a tú lzo ttan  nagy, kiülő 
szemeivel. A ztán rövid szünet u tán  
mosolyogva szólt hozzám:

-  Igazában m iért nem veszed nőül 
Radák Miiiát?

Hogy én nőül vegyem! E rre soha
sem gondoltam. Nem tudom, m it he
begtem válaszul, ta lán  azt, hogy öreg 
vagyok ehhez. És sietve távoztam.

Ékkor lá ttam  meg hirtelen azt a ve
szélyt, amiben forgók.

Megházasodni? Lekötni magam at? 
Minden agglegény irtózik ettől.

Rögtön fölsorakoztak az érvek.
Megházasodni? Mindig pontosan 

hazajárni, m indenről beszámolni, 
mindig tek in tettel lenni valakire, ak i
nek joga van hozzá? És tá n  gyermek 
is, aki most születnék, egy vagy két 
év múlva, aki mindennél ha talm a
sabb, m ert csecsemő vagy poronty, és 
felelősek vagyunk érte? Nem! Nem va
ló ez művészembernek.

Lemondani minden kalandról, m in
den váratlanról, am it elénk hozhat a 
jövő? Nem! Hiszen az a szépség a mi 
életünkben, az a bizonytalan és tá n  el
jövendő csoda, am it mindig várunk. 
Bár egy titkos hang azt súgta, hogy 
ami kalandom volt eddig és am i még 
reám  vár ta lán , az m ind silány, közna
pi és olcsó Miloluhoz képest.

De van m ás is. Komolyabb. Én m ár 
negyvenöt éves vagyok. Az asszony 
alig több harm incnál. Ekkora korkü
lönbség! Én ham arosan vénember le
szek, és ő még soká fiatal nő marad. 
Akkor aztán  jön valaki, valaki más, 
és elviszi.

Nem!
Nem!
Legokosabb volna azonnal szakíta

ni, mielőtt m indennapivá lesz a viszo
nyunk, megszokássá. Azt a szépséget, 
am i idáig betölti, csak így őrizhetjük 
meg, m int el nem pusztítható és örö
kös kincset. Igen, ez volna a legoko
sabb.

Igen! Ezt kell! Ezt fogom tenni. Las
san előkészítem, és aztán... Úgyis 
külföldre kell utaznom előbb-utóbb. 
Sőt, valószínű, hogy Am erikába is, 
hiszen most tárgyalunk azzal a New 
York-i agentúrával. Az ilyen eltávozás 
hosszú hónapokra am úgy is szakítást 
jelent. Mikor onnan visszajövök, én is 
m ásvalaki leszek, és ő...? Hogyne, ő 
is, hisz nem apácának született. Ó is 
m ás férfira ta lá lt m ár akkorra!

Előbb! Igen! Előbb kell szakítani.

Április 18.
Az elutazás ham arabb jött, m int 

gondoltam. Nem Amerikába, hanem  
Berlinbe. A Sakuntala  századik elő
adására  h ívnak és azt akarják , hogy 
én dirigáljam. Csinos összeget ígér
nek. Csak egy hétre mennék, két pró
bát ta rtan ék  és az ünnepi estét.

Ez jól jön. A pénz is jól fog, de nem 
em iatt fogadom el.

Elfogadom, m ert ez olyan előké
szítésféle. Alkalom kissé elszoktat
ni magam. Itt m ást sem csinálok, 
csak Milolura gondolok. Nem is dol
goztam semmit. Pedig itt áll a h a ta l
mas Steinway és tiszta  kottapapír az 
asztalon. Csak hozzá kéne ülni. De én 
egész nap csak várok. Reggel a telefon
já t, délután a jöttét, este is a ta lálko
zást, színházban vagy társaságban. 
Ez így nem m aradhat. A vége az talál

folytatás a 18. oldalon
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> » »  folytatás a 17. oldalról
lenni, hogy lekötöm magam, azt pedig
semmiképpen sem akarom.

Jövő' hét szombatján indulok, addig 
még kilenc nap.

Milolunak elmondtam ma délután.
O is helyesli, ha  odautazom. Na

gyon okos nő ez, nem olyan, aki ka
paszkodik az emberbe. Sőt, jókedvű 
lett, am ikor hallotta, majdnem pajko
san jókedvű.

Vajon miért? M iért örül annak, 
hogy elutazom?

Volna valam i más terve? O is szaba
dulni ak ar tőlem? Vagy találkozott va
lakivel, valam i fiatalabb férfival?

Ez a gondolat csak átfu tott rajtam , 
de nem hiszem. Nem, ő nem olyan fér
fiéhes. Eddig se volt viszonya itt sen
kivel -  így mondják, akik régóta isme
rik. De tá n  ő is látja, hogy most a mi 
életünk sokkal sivárabb, m int ott Itá 
liában. Józanul ítéli, hogy előbb-utóbb 
úgyis el kell válnunk. Nem mondta, 
de tá n  erre gondolt.

Az nyugtat meg, hogy ilyen okos. 
Rendkívül okos, soha ilyen okos nőt 
nem láttam . Ez nagyon megnyugtató.

Igen... bár... bár... Eh! Utálok erre 
még gondolni is!

Április 19. reggel
Alig aludtam  ma éjjel. Forgolódtam 

folyvást! Ez a nagy üres ágy! Vissza
gondoltam, hányszor aludtunk el egy
m ás karjaiban, összefonódó karok
kal, de mély álomban, ahogy a nagy 
fenevadpárok alusznak.

Végigszámláltam az együtt átélt 
napokat. Alig másfél hónap, mégis 
úgy érzem, m intha időtlen idők óta 
együtt éltünk volna. És hátrafelé sé
tá ltak  az emlékeim. Milyen elragad
ta tás  volt, mikor Milolu visszatért a 
motorbiciklin, és végigsorakozott min
den, vissza addig az első bemutatkozá
sig az Excelsiorban, midőn az árverési 
plakátnál mellém lépett. Azóta megval
lotta: azért jött oda, hogy alkalm at ad
jon, hogy megszólíthassam. Azért is 
állt olyan közel hozzám. Örök nőstény, 
aki szótlanul, de m ár az illatával, pusz
ta  ottlétével is kihívja a hímjét...

így búcsúzkodtam emlékeimtől.
Es most ellátogatok a múzeumba. 

Még nem lá ttam  a képünket, mióta 
visszahelyezték. Illik tőle is búcsúz
ni, hiszen ő hozott m inket össze. Ne
ki köszönhetem azt a ragyogó három  
hetet, férfiéletem legboldogabb idejét. 
Nála kezdem a búcsúzást.

Április 19. délben
A Lionardó! A Lionardó! O nnan jö t

tem  most haza.
De ta rtsu n k  sorrendet.
Kimentem a képtárba. Nem lévén 

járatos itt, a terem őrt kérdeztem. Ó 
m utatta  meg az irányt.

1 8 -------------------------------

Két kisebb szoba. A ztán beléptem a 
harm adikba. Itt szürkészöld bársony- 
kárp it fölött, pazar aranyrám ában 
egyetlen kép: a Krisztusfej.

Előtte hosszú, párnázott pad. Egy 
nő ül ott. Milolu!

Ő is idejött! Ó is Lionardóhoz jött!
Előrehajolva ül, tenyérbe tám asz

to tt állal, és a képet nézi. A képet nézi 
merően, tág ra  nyílt szemmel és moz
dulatlan. Talán régóta nézi.

Nem hallo tta a lépésemet. M ár mel
lette voltam, m ár melléje ültem, de ő 
csak a képre bámult.

-  Milolu! -  mondtam —, Milolu!, te 
is idejöttél...?

Felém fordult az arca. Nagy barna 
szeme teli könnyel. így nézett reám, 
végtelen bánattal, és piros, duzzadt 
szája kissé szétnyílt, de hang nem jött 
ki rajta.

Az emberi test arányai

Átöleltem. Milolu! És megcsókol
tam . Soká m arad tunk  így, összeforrt 
ajkakkal, de ez nem viharos csók, ez 
számomra a szeretet csókja volt, az 
összetartozás csókja.

Mikor arcunk elvált, ő m egtörülte 
a szemeit, rám  nézett és végül meg
szólalt.

Megszólalt, halkan, nyugodtan és 
lassú adaggióban mondta:

-  Csak visszagondoltam... csak 
azért van ez.;. Én nem sírok. Nem, ezt 
ne gondold. Én megértem. Megértem, 
hogy elmész, neked hivatásod van. 
A nnak kell élned. Tudom, nem mond
tad, de tudom. Tudom, hogy... hogy 
most ezért utazol... azért, hogy szé
pen... barátságban... hogy így váljunk 
el... lassacskán. Művész vagy, és tiéd 
a nagyvilág... Egy hosszú viszony, az 
nem való neked. Egy asszony csak 
kölönc!... -  és most elmélyült a hang
ja: -  így is hálás leszek mindég, azért, 
hogy szerettél..., hálás, hogy örömöt 
adhattam  neked...

Olyan megkapó volt, olyan nobilis, 
annyira megragadt, am it mondott, 
hogy nem bírtam  el.

-  Milolu! Én azt nem akarom.
Reám mosolygott.

-  Kedves, én azt jobban tudom. És 
tán  igazad van. Együtt élni, ahogy 
ott, Itáliában, az a mennyország. De 
itt, ez a  néha ellopott pár óra, ez a 
folytonos színlelés, bujkálás, ezt én 
sem vagyok képes folytatni. A term é
szetem is tiltja; én nem születtem  tit
kos szeretőnek, bár a karjaidban... 
-  a keze föllendült a visszaemlékezés
ben, aztán  folytatta: -  Nem! Jobb, ha 
most hagysz el és végleg. Valahogy ki
bírom... Kibírom valahogy... te ne ag
gódj értem...

Most hirtelen  rádöbbentem, m it ve
szítek el, ha  Milolut elveszítem! H ir
telen fellángolt bennem a vágy a m ár
ványteste után , a követelés, hogy az 
enyém legyen, az enyém, most és örök
ké. Hol találnék  m ást, aki ennyire 
megért, aki ennyire tá rsam  és aki így 
szeret?! H irtelen világos lett. Világos 
lett minden!

Nőül veszem! Csak ezt lehet. Csak
is ezt kell! És ahogy m egszületett ez 
az elhatározás, pazar boldogság sza
ladt rajtam  végig.

Átöleltem újra és nem a fülébe, de a 
szájába súgtam: -  M egesküszünk és a 
feleségem vagy!

A karjai reám  fonódtak. Újra 
hosszú csók. A ztán azt kérdezte: -  
Nem fogod megbánni? -  és mikor azt 
feleltem, hogy sose bánom meg, kaca
gott azzal az ő buja, gerlebúgás kacajá
val és azt mondta:

-  Én se hiszem, édes, és gondoskod
ni fogok róla, hogy ne bánjad meg so
ha.

Majd gyorsan azt mondom:
-  En innen a polgármesterhez sza

ladok. Neki joga van kihirdetés nél
kül összeadni minket. így m ár együtt 
u tazhatunk  Berlinbe, m int férj és fele
ség.

Fölálltunk, odaléptünk a Lionardó 
elé.

Ez is búcsú volt, örömteljes és biza
kodó búcsú. És más is. Köszönet is. 
Egyikünk sem mondta, de m indket
ten ezt éreztük.

Ő hozott m inket össze. O tt kezdő
dött szerelm ünk nála. Ő k ísért m in
ket végig az utunkon. Olyan volt, 
m int a jó barát, aki a javunkat szol
gálja szótlanul és némán. O tt álltunk 
így jó ideig. Megvallom, kissé megha
tódva is.

A ztán karonfogva indultunk ki 
együtt. De az ajtóból még visszanéz
tünk.

A ranytűzben ragyogott a rám a.
Lionardó K risztusa akárha  élt vol

na, és m intha magasztos arca az áldá
sát küldené utánunk.

Kolozsvár, 1949. június 28.

(vége)
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„Miértek”
Bár ilyen tudatosan sokáig nem tudtam megfogal

mazni, amióta csak az eszemet tudom, mindig rendkí
vül vonzott minden, ami szép. A középkori templomépí
tészet és egyházi képzőművészet mégis kissé kerülő 
úton került az érdeklődésem középpontjába. Ugyanis 
a kalandvágy sarkallt újabb és újabb utazásokra, el
sősorban és a mai napig legjobban szeretett módon, 
„természetesen” autóstoppal. A középkori művészet hi
hetetlen gazdagságára, változatosságára és belülről fa
kadó különleges szépségére először az itáliai utazások 
döbbentettek rá. Aztán már ment minden, mint a kari
kacsapás.

A középkori egyházi művészet iránti érdeklődésem 
tehát nem elsősorban a vallásosságomból ered, bár bi
zonyára ez is közrejátszhatott. Az igazi ugyanis a be
lülről jövő szépség, a nemes egyszerűség szépsége, a 
visszafogott, hatásvadász elemektől mentes, viszont 
szeretettől, ihlettől és vallásos áhítattól átitatott szép
ség, amely a romanika és a gótika építőmestereinek és 
freskófestőinek (valamint a nép művészeinek későbbi 
korokban is) még a vérében volt és a hitéből eredt, a 
művészet tényleg más, magasabb dimenzióba emelt, az 
esztétikum mindig valamilyen magasabb rendű igaz
ság kifejezését segítette, sőt szolgálta.

Aztán jött az annyira dicsőített reneszánsz, amely 
visszalökdöste az embert a földre, a kiüresedés folya
matát a barokk álságos, hatásvadász elemekkel igye
kezett elfedni, hogy aztán a jelenkor divatkövető „mű
vésze” ezt a semmit, mint kifejezni kívánt lényeget 
cinikus módon szobortalapzatra emelje... Ez bizony 
elég határozott értékelés az elmúlt néhány évszázad 
művészetéről, akit zavar, térjen napirendre felette (te
gyen úgy, mintha nem olvasta volna), akit elgondolkod
tat, az -  némi absztrakcióval -  akár erkölcsi tanulsá
gokat is levonhat belőle... Az azonban nem baj, ha meg 
tudjuk különböztetni a látszólagos értéket a valódi ér
téktől... (A XX. század komoly érdeme egyébként, hogy 
bár erősen a perifériára szorítva, de egyes művészeti al
kotásokban ismét megjelent ez a belülről fakadó, hite
les szépség.)

Az Európa-szerte tett rengeteg utazás mellett Gon
dos Béla barátommal Magyarország, vagyis a Kárpát
medence műemlékeit is módszeresen igyekszünk minél 
részletesebben és alaposabban megismerni. Megmoso
lyogtató számomra, hogy olykor a szakemberek között 
is akad olyan, aki szegényesnek képes nevezni ezt a ha
talmas mennyiségű és kiemelkedő színvonalú emlék
anyagot. Parányi románkori falusi templomaink hihe
tetlen változatossága, a rendkívül gazdag és sokrétű 
középkori freskókincsünk és a szó szerint páratlan ér
téket jelentő festett kazettás mennyezeteink mind ar
ról mesélnek, hogy Magyarország, mint évszázadokon 
át meghatározó európai nagyhatalom, nemcsak a kö
zépkori Európa életében, hanem a középkori művészet
ben is vezető és nem másodhegedűs szerepet játszott.

„Hogyanok”
A sok műemlék-túra és élmény elsősorban a magam 

gyönyörűségét szolgálta és szolgálja. A fokozatosan létre
jövő jelentős fotóarchívum és a sok ismeret birtokában 
azonban fel kellett tenni a kérdést, hogy jogom van-e 
mindezt megtartani csak magamnak. A válasz egyértel
műen: „nem”. A következmény pedig a Magyarországon 
és más európai országokban tett sok utazás során össze
gyűjtött anyagok alapján a középkori (valamint kisebb 
részt ókori és prehisztorikus) építészeti és képzőművé
szeti emlékek megismertetését célzó tevékenységek.

Részletek Horváth Zoltán György Ani, az ősi 
örmény főváros c. könyvéből (2003)
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O düsszeusz ünnep -  m onoopera
Odüsszeusz az örök emberi, maga 

az EMBER.
Féli isteneit, nekik áldozva keresi 

jóindulatukat, kéri-könyörgi segítsé
güket, mert közreműködésük nélkül 
beleveszne az ÉLET Óceánjába.

Rettegi az elemek dühét és mind
untalan kihívja maga ellen haragju
kat. Bízik benne, hogy uralma alá 
hajhatja óriási erejüket; szeret küz
deni és szeret győzni.

A legnagyobb küzdelmet önma
gával vívja. Ebben a fantasztikus 
örök harcban sokszor elbukik, de új
ra megpróbálja a lehetetlent: akara
ta alá hajtani ÖNMAGÁT.

Az Odüsszeia az emberi társada
lom világtörténeti összefoglalója: az 
Ember és Társadalma minden kor
ban más, de földrajzi tájba gyökere
zetten ugyanazt az útját járja be, le
gyen az egy ultramodern technikai 
civilizáció vagy egy barbárnak hitt 
„letűnt” korszak emberi világa. Az 
ember, az emberiség minden korban
teljes életet élt.

*
Kalypszó a paradicsomi élet utá

ni emberi vágyakozás megtestesü
lése. Ha Odüsszeusz ott marad, is
tenné lehetett volna a „szépfonatú 
nimfa” kegyéből. De nem maradt, 
hazatért inkább a maga ácsolta lé
lekvesztő tutajon, „a halas, haragvó 
habokon át”.

Kirké palotája a tökéletesnek 
álmodott luxustársadalom érzék
letesen megfestett víziója. Állati 
NIRVÁNA, embert nem bántó orosz
lánokkal, farkasokkal, no meg disz
nókkal. Innen indul a lótuszevőkhöz 
(drogfogyasztás), az agresszív Kük- 
lopszokhoz, s Szirének kéjsóvár lé- 
lektelenségéhez, a Nap, Elisz tehene
inek leöléséhez (arany utáni gyilkos 
vágy) és Hádészhez, a holtak világá
hoz, a mély tudat ösztönvilágába.

Végül mindezen Világokat végig 
küzdve, végig élvezve, az istenek 
megadják Odüsszeusznak a győze
delmes hazatérés boldogságát. Ha
zafelé vett útjában még találkozik 
Nausikaá tiszta, minden rossztól 
érintetlen világával, és ebben meg
tisztulva válik igazi önmagává, is
mét. Lelkében, mélytudatában, 
felsőbbrendű Énjében is végre ha
zatalál. Nem azért, mert az ember 
célja, hogy otthon legyen valahol a 
világban, hanem hogy egyszer HA
ZAÉRKEZZEN. Sok helyen és sokfé
leképpen lehetünk és vagyunk is ott
hon a világban, de h a z a é r k e z n i csak 
egyetlen egyszer tudunk.

Odüsszeusz nem leplezett célja: a 
KÜZDELEM -  EMBER, küzdj, és 
bízva bízzál, vallja Madách Imre is.

Pénelopé, a zene nyelvén szól
va, TÓNIKÁI nyugvópont, ok a ze
nei folyamatban is — újra meg újra 
kilendülünk erről a központi nulla

pontról domináns, szubdomináns 
kalandok felé. A nullapont az UNI
VERZUM, Pénelopé kozmikus lény, 
az örök OTTHON édes nyugalmá
ban, a SEMMI BOLDOGSÁGÁBAN 
vár ránk, mindnyájunkra. Mert mi 
mindnyájan Odüsszeuszok vagyunk, 
férfiak és nők; gyermekként vagy ag
gastyánként egyformán éljük meg
o d ü s s z e u s z i  lé n y ü n k e t.

*
Az Odüsszeiában az istenek na

gyon Emberek, az Emberek nagyon 
istenek vagy is te n  k ö ze liek . A dolgok 
is megszemélyesítődnek: a Szél, az 
Óceán, a Csillagképek, és még a ször
nyek is nagyon emberszabásúvá vál
nak. Ez a régi felismerésem ösztön
zött, hogy zenei utat keressek ehhez 
a csodás Világhoz. Először a négy nő
alak ragadott meg: Kalypszó, Kirké, 
Nausikaá, Pénelopé (Les femmes 
d’Ulysse), azután Odüsszeusz élet
igénylése, lángoló életenergiája, 
mely embert, elemet, tárgyat képes 
átforrósítani (Les flammes d’Ulysse) 
végül az a mámoros belefeledkezés 
a szép, méltóságteljes köszöntők, 
a gyönyörű szavak, gesztusok, bol
dog együttlétek ünnepi pillanataiba 
(Les fétes d’Ulysse) -  Ez a három vi
lág szépen egymásba olvadt képzele
temben, felmagasztosult, odüssze
uszi látomássá alakult. VÉGRE 
MEGTALÁLTAM, AMIT MAJD  
FÉL ÉVSZÁZADA KERESEK  
-  a KOZMIKUS LÉNYT, AKIT 
NÉHA DANTÉNAK, MÁSKOR 
SHAKESPEARENEK VAGY É P
PEN ODÜSSZEUSZNAK NEVE
ZÜNK.

*
Háromrészes művem: ZENEI 

UTAZÁS ODÜSSZEUSSZAL. A 
hangszerek — az énekhang is! -  lé
nyeket, elemeket, tárgyakat sze
mélyesítenek meg. Odüsszeuszt a 
trombon kelti életre, Nausikaát a 
harangjáték. Kirke a csemballó ki
csit szálkás, pattogó hangján lép be 
a cselekmény sodrába. A hárfák a 
szél száguldozásától az emberi érzel
mek megpendítéséig sokféle elemet, 
érzést jelenítenek meg. A zongora az 
Okeánoszt „vetíti” a zenei folyamat 
mögé; vagy éppen a mérhetetlen, 
kozmikus víztömeg hangzásképé
ben. Az ütőhangszerek a VILÁG szí
neit varázsolják elénk, az érzékek 
nyújtotta boldogság megtestesítői. 
Az ÉNEKHANG a szellem megtes
tesítője, általa válik élővé a szavak 
mögül kibontakozó UNIVERZUM. 
Zeném mai olvasata az Odüsszeiá
nak, annak a műnek, amely az embe
ri szellemből indulva az istenek vilá
gát tárta fel előttünk. Értelme és új 
meg újabb értelmezése ma aktuáli
sabb, mint valaha volt a történelem 
folyamán bármikor.

TERÉNYI EDE
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HELIKON

Novemberi évfordulók
I -  235 éve született Constantin Diaconovici-Loga

román filológus
2 -7 0  éve született Palocsay Zsigmond költő'

30 éve halt meg Pier Paolo Pasolini olasz költő
3 -  130 éve halt meg Aleksander Groza lengyel költő
4 — 40 éve halt meg Nyikolaj Kornyejevics Csukovszkij orosz író 
5 -3 0  éve halt meg Ján Rostra szlovák költő

100 éve született Ilona Leimane lett írónő 
6 -  170 éve született Cesare Lombroso olasz tudós 

100 éve született Simion Stolnicu román költő
7 -  85 éve halt meg Endrődi Sándor költő
8 -  85 éve halt meg Konsztantinosz Hadzopulosz görög író 

130 éve született Jevgenyij Viktorovics Tarle orosz történész
9 — 170 éve született Emilé Gaboriau francia író
10 -  30 éve halt meg Lányi Sarolta műfordító

110 éve halt meg Alexandru Odobescu román író 
150 éve született Tábori Róbert író

II  -  150 éve halt meg Sörén Kierkegaard dán filozófus
12 — 80 éve halt meg. Elémir Bourges francia író

140 éve halt meg Elizabeth Gaskell angol írónő 
50 éve halt meg Tin Ujevic horvát költő

13 -  50 éve halt meg Romulus Cioflec román író
14 -  100 éve született Szanuszi Pane indonéz költő

50 éve halt meg Robert Emmet Sherwood amerikai író
15 — 150 éve született Bársony István író

160 éve született Vasile Conta román filozófus 
335 éve halt meg Jan Amos Komensky cseh pedagógus 

16-110 éve született Michael Arien angol író

135 éve született Eugenio Donadoni olasz író
60 éve halt meg Janovics Jenő kolozsvári színigazgató

17 -  100 éve született Adam Wazyk lengyel költő
18 -  85 éve halt meg Matthias Jochumsson izlandi író

180 éve született Lévay József költő
19 -  150 éve halt meg Vörösmarty Mihály
20 -  185 éve született legidősebb Ábrányi Emil író

85 éve halt meg Fraknói Vilmos történész 
80 éve halt meg Stefan Zeromski lengyel író

21 -  135 éve halt meg Karel Jaromír Erben cseh költő
30 éve halt meg Gunnar Gunnarson izlandi író

22 -  80 éve született Gyertyán Ervin író
23 -  85 éve született Paul Óelan osztrák költő

100 éve született Petru Comarnescu román kritikus 
135 éve született Ráth-Végh István művelődéstörténész 

2 4 — 110 éve halt meg Jules Barthélemy Saint-Hilaire francia filozófus 
135 éve halt meg Lautréamont francia költő 
130 éve született Anatol Vasziljevics Lunacsarszkij orosz író 
85 éve halt meg Alexandru Macedonski román költő

25 -  120 éve halt meg Grigore Alexandrescu román költő
26 -  130 éve született loan Adam román író

150 éve halt meg Adam Mickiewicz lengyel költő
27 -  110 éve halt meg Alexandre Dumas fils francia író

120 éve született Liviu Rebreanu román író
28 -  130 éve született Dékáni Kálmán író

185 éve született Friedrich Engels német filozófus
85 éve született Somlyó György költő
90 éve született Konsztantyin Mihajlovics Szimonov orosz író

29 — 30 éve halt meg Birkás Endre író
160 éve született Dóczi Lajos író

30 -  170 éve született Mark Twain amerikai író

V izet préd ikál
Amikor Antiszthenészt beavatták az 

orphikus misztériumokba, a pap közölte 
vele, hogy a beavatottaknak nagy boldog
ságban lesz részük a túlvilágon.

kérdezte Antiszthenész.

V ÍZ SZ IN T E S
1. Antiszthenész kérdése; első' rész. 14. 

É rk ezését arra a h elyre rem élő. 15. In te l
ligen cia . 16. A  fö ldszin tre m egy. 17. É l
jen ez . 18. Te é s  én. 19. M eztelen  te s te t  
ábrázoló m ű (olasz). 20. A  m élybe. 21. 
T alá l. 24. Á sván y i fűszer. 25. F am in tá 
zatot k észítő . 26. L eereszkedő jó indu
lat. 28. A ttó l kezdve! 30. Japán  város, 
olim pia h e ly sz ín e  volt. 33. R észben  k ire 
pül! 34 . R itk a  férfinév. 36. É lő szervezet. 
37. Ó rahang. 3 9 ... .  M ontand, francia  sz í
nész. 41. S irá lyszárnyak! 42. K icsin y í
tő  képző. 43 . ...-Souci, francia  k irályok  
k a sté ly a . 44 . M agával cipel. 46. F ekete  
Istv á n  gólyája. 48. T haiföld i, ném et és  
zam b ia i au tójelzés. 49. „... szép, ... szép” 
(nóta). 50. Őrlő. 52. A zonos betűk . 53. 
Á ll a la tti zsírp árn a. 55. ... ta lá lm án ya , 
Adolfo B ioy C asares sci-fi novellája. 56. 
É n ek lő  szócska. 58. B ecézett Orbán. 60.

Ollós á lla t. 61. B ecézett T itusz. 63. A  la n 
té n  vegyjele . 65. E tik ett. 67. Tokaj köze
li  hegység . 69. V édelem . 71. ...kék, k r is tá 
lyos v eg y ü le t . 72. Antiszthenész kérdése; 
második, befejező rész.

FÜ G G Ő LE G ES
1. M ely helyen . 2. D él-Jem en  fővárosa.

3. N a g y szü lő  beceneve. 4. ... szava  (Jack  
London). 5. A  francia  k á rty a  eg y ik  színe.
6. K örút, röviden. 7. N u ll-nu ll. 8. S zótla 
nu l elgondolkodó. 9. T öm egesen  p u sztít. 
10. E nnivaló . 11. Prim őr zöldség. 12. T úl 
a szélein! 13. T agadószó. 17. A z ox igén  e l
avu lt neve. 20. N em esfém . 22. M egrésze
g ít. 23. P éldául az U SA  vagy  K ína. 25. 
Teljes. 27. Rio ..., brazil folyó. 29. A h e 
ly iség e t e lhagyó. 31. R an gjelző  szócska. 
32. A szabadba. 35. A  földre helyező. 37. 
Lel. 38. K is a szélein ! 40. N ém án  esd!
42. G öm bölyű. 45. B aum  varázslója . 46. 
J u h szá llá s . 47. Tova. 50. N épi hangszer.
51. R itk a  női név. 54. S zám ítógép es b etű 
típus. 57. A z e llen ség h ez  pártol. 59. T alá
ló. 61. A radi szü le té sű  költő  (Árpád). 62. 
P sota  ..., színésznő . 64. A  n egyven  rabló
ellen fele . 66. H ajít. 67. H árom  kecsege! 
68. ... K am oze, rap együ ttes . 70. M agad. 
71. N oli ... tangere! (ne il le s s  engem !)

BOTH LÁSZLÓ
TÁMOGATÓINK: V

Kolozsvár Város Tanácsa 
Magyar Kultúra AlapítványRomániai írók Szövetsége

ILLYÉS KÖ ZA LA PÉI VÁ NY
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