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Pár szó egy  sp irituálé  elé
Szörnyű dolog végiggondolni, hogy állítólag oly- 

mérvűen olcsóbb ma a k ínai gyapot, hogy erre még 
az am erikaiak is felfigyeltek. Volt m ár konfliktus az 
olcsóbb, de minőségtelenebb lampion, ceruzahegyző 
vagy radíros végű írószerszám-piacokat elárasztó új 
keleti képződmények körül, de azt végiggondolni, 
hogy a tokét csakis a haszon érdekli, érzelmi hoz
záállása a nullával egyenlő, azért érdemes, m ert eb
ből az irányból sok minden fenyegeti a világot, köze
lebbről Amerikát. A gyapot dömping folyodmánya- 
képpen alakul, tornyosul képzeletünkben egy vérfa
gyasztó árnyék. Ha a tőke érdeke szent, h á t á t kell 
állni minden téren. Át is áll a pá rtjá ra  az olcsóbbat 
boldogan fogyasztó világ, szívesen feledkezik meg 
eddigi logikákról, vonzalmakról, gravitációkról, sen
ki se szereti kidobni a pénzt az ablakon.

H áttérzeneként m ár hallom is Paul Robeson cso
dálatos basszusát a gyapotszedők kórusának élén, 
és hallom a spirituálék templomban is táncoló, fék
telen ritm usérzékkel megáldott szomorú népének 
összes kórusát, Porgy and Bess korától a detroiti re 
giszterekig, Kunte K intétől M artin  Luther Kingig. 
Repül a nehéz logika, ki tudja hol áll meg, ha a bör-x 
zék „költészetét” találja homlokon, elég nagy baj le
het belőle.

M ert a tőke érdeke erősebb és aktuálisabb, m int 
a történelem, a szenvedés, a spirituálék könyörgé
se... Tessék mondani, tetszettek  látni osztályhar
cos korokban, mikor az ilyesmit úgy szerették expo
nálni, rajzokat, alaprajzokat, hajó-diagrammokat, 
fedélzetről fedélzetre, olyan rabszolgaszállító h a 
jókról, amelyeken évszázadokig Afrikából Am eriká
ba ugyanazok a tökedús ültetvényesek m unkaerőt 
im portáltak, toboroztak m aguknak a gyapotültet
vényekre? Tetszettek hallani azt is: milyen volt a 
halandóság? Napjainkban efféle úszó heringes do
bozok a globalizációs rabszolgajelöltekkel önként 
úsznak még Albánia és Itália  közt az Adrián. Nos 
most m ár vége a gyapotszedésnek, a rom antikus kó
rusoknak. Tam ás bátyáék a kínai dömping folytán 
ak ár indulhatnak vissza Afrikába. A jó héttörpe 
azaz a G8 óriás elengedi az eddigi tartozást. A 
skótszoknyát úgysem gyapotból szokták szőni eddig 
sem, a lóláb pedig ezután sem fog kilógni belőle, aló
la. Jöhet a poézis, jöhet a kórús-reminiszcencia, jö
het Mr. Robeson?

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!

A postai lapterjesztő nyilvántartásában a HELIKON katalógus-száma 2013. 
Folyóiratunkra a szerkesztőségben is elő lehet fizetni 10 és 14 óra között. 
Kolozsvári előfizetőinknek díjtalanul kézbesítjük a HELIKONT.
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MERENGŐ
M ilyen alakja van  
az ördögnek?
A Formátlan Új Világ megrázkódtató 

szellemével vagy negyven évvel ezelőtt ta
lálkoztam a maga kendőzetlen nyíltságá
ban. Vettem egy hanglemezjátszó készülé
ket, hosszú, rászerelt vezetékkel. Amikor 
fel akartam tekerni, kiderült, nem lehet, 
nincs hogyan és hova. Gyermekkoromból, 
a második világháború eló'tti évtizedben, 
megszoktam, hogy a hasonló célú „villany
drótok” párosán vannak összefonva, a réz
szálat nemcsak vékony-vékony gumi, de 
finom selyemcérna-szövet burok is védi, 
az egész nagyon hajlékony és szorosan 
feltekercselhető' és elhelyezhető egy neki 
szánt ágyban vagy tokban. Nos, új lemez
játszómnál, amely egy zseniális feltaláló 
nevét viselte, de semmi köze sem volt hoz
zá (Tesla), erre nem volt mód. A merev, 
műanyag kábel elhelyezésére egyetlen le
hetőség nyílt: „Gyúrd csak bé! ”, oda, ahol 
valami hely nyílik.

Utánanéztem, s kiderült, 1938-ban 
kezdték el gyártani a nejlont, amely ki
szorította a régi természetes alapanyagú 
viszkóz-szálakat, és amelynek során a vi
lágra szabadult a környezetet leginkább 
mocskoló fajta vegyi ipar. A nylon termé
kek is egyre gyarlóbb, „olcsóbb” minősé
gűek lettek, s velük a többi műanyag: 
nyúlás-tapadás-gyűrődés-ragadályság- 
undor; sőt, valami titokzatos súlypontelto
lásokkal elérték, hogy aktatáska vagy úti
táska, ridikül, iszák, tarisznya, zacskó, 
szerszámos vagy cukorkás doboz, ahogy 
leteszik, amint utánanyúlnak, amint fel 
akarják emelni, azonnal szájával lefele 
fordul és kiokádja tartalmát, legyen az 
bankjegy, gríz, gyümölcs, pornó képes
lap és kulcscsomó; az elmúlt huszonöt 
év során nagyszámú gúnyos pamfletét, 
elménckedő esszét és háborgó sajtóleve
let írtam, de nemcsak a helyzet nem ja
vult, amit nem is remélhettem, de még az 
együttérzés vagy együttelmélkedésre va
ló készség leghalványabb nyomait sem ta
pasztaltam, senki részéről sem.

Ezért is, többek között s azóta is, egyre 
kevesebbet foglalkozom közügyi témák
kal, s hajlandóságot kezdek mutatni a 
pornográf irodalomra való áttérésre (per
sze, ha volna egy menő sajtószerv, ame
lyik megfizetné).

Pedig egyedül e téren mutathattam fel 
némi sikert: irodalomkritikusi s másfaj
ta műítészi tevékenységem hatástalan, 
súlytalan maradt -  elpattant szappanbu
borékok, színes hólyagocskák után csak 
kellemetlen érzetet hátrahagyó szappan- 
lé-cseppek - , míg közügyi publicisztikám 
hatására pl. egyszer új árnyékszéket épí
tettek egy dél-mezőségi vasútállomáson, 
máskor renováltak egy kapubástyát, hely
reállítottak egy járdaszigetet, áthelyez
tek egy buszmegállót, és feddésben része
sítettek egy vállrángatós pincérnőt.

A színibírálat terén ennyit sem értem 
el soha, sőt, amikor szóvá tettem, szóvá 
tenni bátorkodtam néhány olyan jelen

séget, amelyben szintúgy a sátán incsel- 
kedését vélem felfedezni, mint a nylon
gyártásban és az antisúlypontosításban, 
nemcsak az elkövetők, de a közönség is 
kezdett deszolidarizálni velem. Például, 
legelőször, egy volt, akkor még kedves ba
rátomként ajnározott, különben valóban 
igen jópofa, temperamentumos és ráme
nős színész és lelkes szavalóművész, ta
lán éppen Ady-versek közben, egyszer 
csak kibújt a zakójából és leült a színpad 
deszkáira; én méltatlankodtam, de min
denki leintett, csak én láttam már ak
kor, hogy mindebből mi lehet még. Sőt: 
amikor egyszer egy nagyobb terem közön
sége előtt arról beszéltem, hogy amint a 
színpadon, úgy a szobrászatban többé sen
kit sem akarnak piedesztálra állítani, s 
divatba jöttek a gyalogszobrok, emelvény, 
azaz talapzat nélküliek, aztán majd olya
nok, amelyek alakjai mintha kádból vagy 
derékig érő ládából néznének ki, sőt Te
mesváron, amely annyi mindenben úttö
rő volt — trolibusz, villanyvilágítás stb. 
- , Zeállíttatott egy kéjesen dús combú Dó- 
zsa-szobor egy üres medencébe, szóval 
amikor minderről gúnyosnak szánt hang
vétellel értekeztem, egybefűzve azzal, 
hogy a színészek is egyre gyakrabban 
úgy rendeztetnek el a színpadon, hogy 
csak felülről lehet látni, mit csinálnak, a 
karzatról vagy a díszpáholyból, és hogy 
a primadonna, illetve a tragikai hősnő 
a függöny felgördülte után nem belibben 
vagy nem fenségesen bevonul a színre, 
hanem már ott van, egy matrac magas
ságú heverőn, kezét-lábát szétvetve stb. -  
akkor azt vettem észre, hogy a közönség 
szeméből hideg, elutasító gyűlölet szürke 
hamva mered rám. Nem is tartottam töb
bet abban a városban előadást.

Budapesten például, amikor pár éve 
utoljára elmentem színházba (a Vígszín
házba), a Vízkeresztbe, nem amiatt távoz
tam szünetben, mert Cesario-Violának 
a közönség röhögésétől kísérve szárazra 
kellett törülnie a vizes alsónadrágon át
domborodó nemi szervét Orsino herceg
nek, nem is azért, mert az észrevehetően 
fárasztó munkanap után a színházban jó 
szándékúan elernyedt közönséget gépies 
ütemben a színpad elejéről túlhangsúlyoz
va elsütött poénokkal frissítgették, ha
nem mert a színpadon mindenki, az igen 
tehetséges színészektől kezdve a többi 
szereplőkig, beleértve a herceg napszem- 
üveges gorilláit is, roskadt vállal, beesett 
derékkal, lóginyázó fejjel ámolygott ide- 
oda a színpadon, vagy csak állingált, 
ácsorgott és ücsörgött... de nem is ennyi 
volt a döntő oka távozásomnak.

Szünetben ugyanis átmentem a szín
ház mellé egy büfébe. És akkor, ahogy 
elém vonult a fiatal kiszolgálólány, a ne
mes, kecses fejtartás, az ünnepélyes, rez- 
zenetlen vonalú járás, a büszkén kihú
zott derék, a hátravetett váll: egyszerre 
kárpótolt Shakespeare összes degradált 
hölgyéért: hát akkor, ha már fizetni kell, 
inkább ezt nézem!... és nem is mentem 
vissza a színházba.

Na és, kérdezheti valaki. Azonban ez a 
valaki is meg fogja látni: az alacsonyság, 
a laposság, az alaktalanság, a bizonyta
lan egyensúly -  mind-mind olyan műfogá
sok, amelyekkel az ördög mozgósítja a cső

cseléket. Illetve csőcselékké avatja azt is, 
aki még nem az. Nemcsak arról fog szóla- 
ni már a nóta, hogy rongálják, firkálják 
a műtárgyakat, s nemcsak a magas ta
lapzaton állókat, hanem az alacsonyan 
és alacsony ízlésszinten telepítetteket is, 
hanem eltömítik a lélek pórusait, a lélek 
nem tud lélegzeni, fuldoklik, a messziről 
jött tudós szellemek is levegőhiányról pa
naszkodnak, és a végén hiába döntötték 
meg a béketábort, mely pedig, mint tud
juk, legyőzhetetlen, mert a béke útja biz
tos út, mindnyájan egy szibériai garnizon- 
ban fogunk ébredni egy szürke reggelen, 
és egész nap és másnap is szürke lesz 
minden, és a filmrendezőknek sem fog 
kelleni teherautókkal hordani a hulladé
kot, szemetet a forgatás színterére.

Azt viszont nem tudom, mi öröme te
lik ebben az ördögnek? És hogyan egyez
tethető ez össze azzal, hogy az ördög csak
is a szimmetriát kedveli, középtengelyes 
alapon, és az aranymetszéstől irtózik? 
Meg hogy az ördögnek mindazon hatal
ma van, amit megmérnek és megszámol
nak, és csakis azon? Akkor hogyan vi
szonyul a formátlansághoz? A kozmikus 
méretűvé dagadó szemétdombhoz?

(Kolozsváron járja egy hiedelem: a 
Szent Mihály székesegyház mindkét bejá
ratánál, mind a nyugatinál, mind a déli
nél, a kapu és fölötte az ablak azért nincs 
egy tengelyen, mert ez az eltolódás zavar
ba hozza a szimmetriamániás ördögöt: el
kedvetlenedik, hátat fordít és távozik.)

Azt hiszem, hogy ez az egész csak tak
tika és provokáció. Ugyanis amikor a 
szemétdomb már tovább nem nőhet: mi 
következik? A bulldózer, a talajgyalu, 
a kotrógép és a szállítószalag; és az ör
dög fogja azt mondani: márpedig rend
nek lenni kell! A sok alaktalanságot az 
ördög sem lesz képes számon tartani, jön 
megint a vinklivas, a körző, a stancni, a 
sablon, az öntőforma. A komszomolisták 
egyetlen reggelen eltakarították a NÉP 
zsibvásárját. A NÉP, azaz új gazdasági 
politika.

A piacgazdaság helyén felvonulási tér 
lesz, menetelő észak-koreai daliákkal. A 
hálózatból egyszerűen csak háló. És össze
húzzák. Vesd össze: A nagy török császár 
kiveti az hálózatot; valamint: Kivetik a 
hálót, megfogják a márnát...

Szóval az ördög ellen nem lehet tusa- 
kodni sem a kegyetlen szimmetria, sem a 
kegyetlen formátlanság álláspontjáról.

Csakis az aranymetszés alapján: va
gyis a középvonaltól mindig egy kissé 
eltérve. Eltérve, de nem nagyon. Hogy 
mennyire: hát éppen ebben van a kunszt, 
amit az ördög nem képes megtanulni... 
csakis a szabad lélek, ahogy Almos vezér 
mondotta volt...
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Számadás és számonkérés 
között a zenéről
Két esszékötetében -  Paramuziko- 

lógia1 és Zene tegnap, ma, holnap2 — 
Terényi Ede több tízéves zenetudósi 
m unkásságáról ad számot olvasójá
nak. A két köteten átvonuló szám adás 
ú tját tudományos-művészi alkotások 
sorozata világítja meg, elsősorban fő
műve, A  modern zene összhangzatta
na ,3 amelynek minél előbbi m agyar 
nyelvű megjelentetése hazai könyvki
adásunk nemes feladatai közé ta r to 
zik. És ugyanezt az u ta t kövezik ki 
újonnan megjelent orgona és énekka
ri partitú rá in ak  rangos kötetei is,4 s 
nem utolsósorban a D antesca5 gyönyö
rű  grafikái. Első p illanatra  úgy tű 
nik, hogy ezek a képek az Isteni szín
játékból kiemelt tercinák illusztrációi. 
Valóban azok, de egyben ennél sok
kal gazdagabb jelentést hordoznak. 
Összességükben a szerző hasonló cí
mű kompozíciójának méltó ikertest
vérévé válnak, és fennen hirdetik  ars 
poeticájának élő gyakorlatát, a zenei
ség és festőiség kölcsönös feltételezettsé- 
gét művészi alkotásaiban.

Az esszékötetek pedig já rják  a 
szám adás útját. Ám e mögött a szám
adás mögött számonkérés rejtőzködik. 
Számonkérés korától, kora alkotóitól, 
előadóitól, közönségétől s nem utol
sósorban önnönmagától. M ert a 252 
miniesszéből felnövő korpusz napok, 
hetek, hónapok, évek töprengéseit fog
lalja össze és bízza rá  gondolatjátékok 
sziporkázó változataira, amelyek vé
gül is a szerző ars poeticájának egé
szét részletezik oly módon, hogy a kö
te tek  pars pro totói m indig is a totum  
pro pars erejével hassanak. Amikor 
sorjában a „második” kötet előszavát 
olvasom -  „Ezek a mikro esszék nem
csak információkat közölnek a zene 
belső és külső világáról, de önm aguk
ban véve m in iatű r zenedarabok is. Ze
neként kell »olvasni«-hallgatni őket” 
(5. o.), nekem is zenei hasonlat ju t 
eszembe a műgonddal komponált írá 
sokról. Az elpihentető alvás és az ön
m agára ébresztő álmodás különbsé
gében »anti-Goldberg pasztilláknak« 
tekintem  őket. Kolneder idézi Bach-le- 
xikonában Forkel tudósítását az 1743- 
ban megjelenő Goldberg-variációkról. 
Megtudjuk, hogy a sokat betegeske
dő s olykor álm atlan  Keyserlingk gróf 
egyszer azt mondta Bachnak: szeret
ne néhány klavierdarabot zongoristá
ja , Goldberg szám ára, amelyek olyan 
szelídek és vidám ak, hogy némileg 
felvidám ítanák álam atlan  éjszkáit. 
A megkomponált varációsorozatot 
utóbb csak saját variációinak tek in

tette. És így kérte  Goldberget: Kedves 
Goldberg já tsszá l egyet a variáció
imból. A gyönyörű mű esténkén t -  
éjjelente m ár-m ár meloterapeutikus 
gyógyszerré, önkényes szóhasznála
tomban -  „Goldberg pasztillák”-ká 
aprózódott -  álm atlanság ellen (ta
lán  az elaltatás igényével?). I tt azon
ban éppen ellenkezőleg: Terényi 
„anti-Goldberg pasztillái” elmélkedés
re késztetnek, semmiképpen sem al
tatók. Az eszmény és valóság szivár
ványívén, a zeneiség hullám hosszán 
esszévariációi inkább a reá liákat le
simító és az eszményeket felborzoló 
álomba, de szép álomba ringatnak. A 
pihentető alvás és a felébredést jelző 
álom  köztességében mindig a lterna
tíva elé állítja olvasóját. Persze a ha
sonlat itt még nem ér véget. Különben 
is akad olyan hasonlat, am it tovább 
hason(l)ítani nem lehetne, különösen 
ha szerzőnk ludikus alkotói erőteré
re gondolunk? Valóban, a Goldberg- 
varációk folytonosságát csak akkor 
és csak ott szedték szét részeire. Hi
szen önmaga egyetlen Nagy mű, egyi
ke Bach csodálatos passacagliáinak, 
amelyben variációról variációra, az 
újabb és újabb jelentők sorjázásában 
állhatatosan  ott neszez a tém a, az 
alapgondolat, a m aga folytonosságá
ban, úgy, ahogyan mai előadásában 
hallhatjuk.

Itt, a két kötet esszéi megszakítót - 
tan , külön-külön, újra meg újra ismé
telten íródtak ugyanarra  a tém ára: 
a szám adás -  számonkérés oszthatat
lan  egységére. Ám a hasonlatra  épü
lő zenei variációk éppúgy összeveté
sek já tékára  alapozódnak, m int e 
miniesszék zeneisége ludikus jelentő
inek hosszú sorában. Já ték  ez a szó 
schilleri értelmében a felismert sza
badságért a széppel, és csak a szép
pel, zenében-írásban egyaránt.

A játékosság óhajtása a kötetek 
szerkesztéselvén is átvonul. A teoreti
kus Terényit a művész Terényi „illuszt
rálja”. A Paramuzikológia m indhárom  
tételének belső címoldalain grafikái 
sejtetik az adott részbe foglalt esszék 
eszmei-hangulati ta rta lm át. Az Ideg
sejt exponálja a (Parajgondolatokat ze
néről, zeneszerzésről', a második részt, 
A  csodálatos 20. század a zenében-1, az 
első kép expresszív m otívum ainak pa
rafrázisa, a Gumi (ab)roncsok között, 
vezeti be; végül a Reflexiók c. záró 
rész előtt az Idegsejt-motívum újabb 
grafikai variánsával, a Bogáncs című
vel találkozunk. Ily módon a három 
kép variációs eszközeiben program 

hordozóvá válik, s a kötet mondani
valóját egészében illusztrálva foglal
ja  össze. Ugyanakkor a Zene tegnap, 
ma, holnap belső rendezését a szerző 
partitúra-reprói vállalják m agukra, 
m integy grafikába metszve az idézett 
zenék első hangjait a kottaképek első 
oldalairól. A tételek és a zenék kölcsö
nös eszmei-érzelmi feltételezettsége 
itt is nyilvánvaló, ak ár az első kötet il
lusztrációi esetében. Minden m agyará
zat helyett ők saját m agukat ism erte
tik: minden új rész előtt, külön lapon, 
partitúra-illusztrációval saját művei
ből. Az Elmélkedések múltról, máról, 
holnapról a zenében első részt a szer
ző Fadrusz-Concerto orgonára és zene
karra kompozíciója fémjelzi; a Refle
xiókat egy emlékezés-zene előlegezi, 
a Hommage a Scarlatti. Cappricioso 
Grazioso for Harp (Harpsichord) 
solo, Strings, Percussion instruments', 
a Zenei csevegések c. harm adik  rész 
„kísérő zenéje” a »Jazz« Concerto 
for Harp and Orchester, dedicated to 
Elena Gan(olea; a negyediket, Zene 
-  szó, a szerző egyik női k a rán ak  kez
dete jelzi előre, az Ady Endre bará
ti köszöntője, am it a költő Lakodalmi 
köszöntő távolból című versére kompo
nált a szerző. A következő részt, S zí
nek és vonalak között, a kilencvenes 
években íródott A  hét torony kamara
szimfónia első tétele konferálja be: I. 
És készülnek a tornyok. M eghatóan 
találó a Megemlékezések sodrában be
vezetéséhez a Harangok (Glocken) fel
zengő hangjait idéző p artitú ra  oldal. 
Végül, a kötet záró részét, a Műhely
jegyzeteimet hetedik vonósnégyesének 
indító tétele -  a Virághegy -  fémjele
zi, megállás helyett a mindig továbbot 
szimbolizálva.

Ám a játékot lehet halálosan komo
lyan is játszani. Különösen akkor, ha 
értékeinket és hozzáfűződő értékelése
inket vetjük latba számadástól szám
bavételig.

A Paramuzikológia második részé
ben -  A Csodálatos 20. század a ze
nében — kiemelt címek a la tt elem
zi kortársaink  művészetét a szerző: 
A nagy NYOLCVANASOK  (199. o.); 
John CAGE -  a feltaláló (229. o.); 
STO CKH AU SEN -  avagy a vízcsapból 
is ZEN E folyik (235. o.); Ligeti -  avagy 
száz metronóm százféleképpen (241. 
o.); BOULEZ „gazda nélküli KALAPÁ
CSA” (238. o.). Ez utóbbi párhuzam  is 
egyben a mai zene három  nagym este
réről. Boulezt így m utatja be: „A nagy 
harm incas nemzedék századunkbeli 
prominens képviselője. Három évvel 
idősebb Stockhausennél és két évvel 
fiatalabb Ligetinél. Szinte beékelődik 
közéjük, m int átfogó, összetartó erő 
két világ- és zeneszemlélet között.” 
Majd így folytatja: „Stockhausen a 
nyugati civilizáció felkentje, Ligeti
> > > > >  folytatás a 4. oldalon
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> > > > >  folytatás a 3. oldalról 
keleti világát hozza magával, Boulez 
a m editerrán ku ltú ra  elkötelezettje”. 
(238-239. o.). Persze re jte tt k ritikai 
értékelés játékossága sem hiányzik. 
Összevetve a zeneszerző Boulezt a k a r
m ester Boulezzel, kérdezi: „Két ember 
él Boulezben? Azt hiszem, igen! És e 
két ember harcol egymással. A k a r
m ester Boulez sokszor győzedelmeske
dik a zeneszerző Boulez felett. így van 
ez rendjén?! Nem tudnám  megmonda
ni. De a sok évi zeneszerzői átlag azt 
m utatja, hogy ahol az előadó kerül elő
térbe, ott a zeneszerzésért kell megküz
deni (240. o.).

A Zene tegnap, ma, holnap c. köte
tében az első rész, Elmélkedések m últ
ról, máról, holnapról a zenéhen Nagy
betűs címekben idézi a m últa t és 
óvva előlegezi a távlatokat, például a 
M egfáradt ORPHEUSZ (32. o.); B A 
C H -  m agnificat (38. o.); 24 HOURS 
BACH (60. o.); vagy az INFO -  BIO -  
NANO rejtjeles címe, amely az infor
m atika, a biológia és a mikro részecs
kék ta n a in ak  közelségét nyomozza a 
zene történetében (62. o.). A ZENE 
a SEMMI szigetén miniesszéjében a 
zene vesszőfutásával ta lálkozunk „a 
term észet őshangjai, zajaidtól napja
ink művészetéig. A búvópatakként 
rejtőzködő-felbukkanó zene befogadá
sát contra m egtagadását ellenpontoz
za. „A rem ekm űvek sokaságában a 
ZENE m ár nem rejtőzködik: k itá ru l
kozik, m egm utatja igazi önmagát. A 
csúcsok m eghódítása u tán  ism ét be
zárkózik. Először az elvont szépség 
éteri világában, majd a m atem atikai 
form ulákban keresi tükörképét. A 
20. században visszahúzódik a civili
záció m esterséges zajtenyészetébe. Ti
tokzatossá, sőt tiltakozóvá válik. Ré
gi korok kövületeként múzeumokban 
keres m enedéket”(81. o.).

A m ásodik kötet utolsó része Mű
helyjegyzeteibe enged betekintést. A 
ZENE 1 az 1-hez esszéjében legelső 
tanulm ánykötetének kétkedő címét 
-  Zene m arad-e a zene? (Kriterion, 
1978) parancsoló á llítássá  szigorít
ja. Az előzmények -  számonkérés: 
m iért mondott le századunk kompo
nálás- technikájában az évezredes 
elvről, m iszerint zenét igenis csak 
zenéből lehet alkotni. M anapság, í r 
ja , „zenei ú jításaink  főleg a zenétől 
idegen anyagok felhasználásában és 
a m egm unkálás módjában nyilvánul
ta k  meg. Ebből szárm azik m inden sa
játossága a modern zenének. Nem a r
ról van szó, hogy ez rossz-e vagy jó, 
hanem  arról, hogy zenét alkotva nem 
a zene hangzó testéből indultunk ki. 
F u rcsának  hangzik, de így igaz.” És 
im perativusát, „A zene minden körül
mények között zene kell, hogy m arad
jon”, így zárja  le: „A posztmodernek 
ezt ism erték  fel, m uzsikájukat ism ét
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a zene anyagából te rem tették  meg” 
(282. o.).

A belső címlapot spirális kottakép 
díszíti, Demény János közlése u tán  
a Rézkarcok hidegtűvel c. kötetéből. 
B artók zongoraműve ez a szimboli
kus kép, a szerző kézirata, dodonai 
szöveggel: In  memóriám perpetuam  
horarum  6.7.8.9.10. pm. 16 II. 1909. 
Egyértelm űvé m agyarítva: 1909. feb
ru á r  16-án, e nap délutánja 6-tól 11- 
ig terjedő óráinak  örök emlékére. A 
115. esszéjében bővebben is szól e 
jelképről. B artók zenéjét hívja segí
tő tá rskén t Vajon m it hoz a jövő? ke
resésben. Ezt olvassuk: „Mindössze 
egyszer folyamodott rajzos p a rtitú 
rához, egy kis személyes érdekű zon
goradarabját »írta le« zenei g rafika
ként. Egy spirálvonalat rajzolt, és a 
középpontból kiindulva ko ttáz ta  le 
darabját: GALAXIS HANGJEGYEK
KEL. Különös rajzolat egy olyan da
rab szám ára, amely B artók h ázas
ságkötésének nap ját és óráját idézi. 
L ab irin tu snak  is felfogható, de ahon
n an  m ár tudja a kivezető u ta t a la 
b irin tu s t járó. Sokatmondó szim 
bólum! Vajon MI TUDJUK-E A 
KIVEZETŐ UTAT?, vagy végképp 
beleveszünk a körénk »font« lab irin 
tu sb a”? (245. o.).

A záró kérdés persze költői. Azt su
gallja, hogy a jelkép felfejtésének ú t
já t -  MI TUDJUK-E A KIVEZETŐ 
UTAT? -  m inden beavatottnak meg 
kell já rn ia . Elsősorban az olvasónak. 
M ert a jelkép lerövidített történet, 
am i m indig valam i titokzatosat re jt
jelez. K eresztm etszetté sű ríte tt üze
net kulcsa, amelyet szerzőnk játékos 
esszéiben olvasóinak szánt a jelenko
ri művészet lab irin tusba zárt titk a it 
nyitogatva a m egértésbe re jte tt kive
zető ú t irányában.

Jegyzetek
1 Terényi Ede, Paramuzikológia, 

Esszék, Gloria, Kolozsvár, 2001
2 Terényi Ede, Tegnap, ma, holnap, 

Stúdium, Kolozsvár, 2004
3 Terényi Ede, Armonia muzicii 

moderne (1900-1950), Media Musica, 
Cluj-Napoca, 2002

4 Ede Terényi, Organ Music, Grafy- 
color, Cluj-Napoca, 2005; valamint: 
Terényi Ede, Kóruskönyv. I. Gyermek- és 
női karok, Grafycolor, Cluj-Napoca, 2005

5 Ede Terényi, Dantesca, Editura 
Echinox, Cluj-Napoca, 2004
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Pogány tűz
Árkádiámban pogány tűz ég. 
Koszorúban a láng költó't idéz.
Ropog a tűz formát öltve, 
sámán pörög kör közepébe.
Ragyog az éjszaka, csillagban él. 
Holdhegyén ezüst, bizarr lény.

Árkádiámban galaxis mesék.
Ősi szó forrása égiek kézjegyével 
írja a vágy erősebb erejét.
Mágia a szó, himnuszban vére. 
Szerelemvarázs, Szíriusz világít le 
lélekszobámra. Poe hollóját várja a csend.

Sohasem. Sohasem. Sohasem. Sohasem.

“Ne h idd a csodát”
Jászai Mari emlékére 

Múzsám ha lennél, semmi más.
Nyíló tavaszban, hosszú tél után 
örök vándor V betűjében 
szállnak a darvak északi égen. 
Énekünk élet, vagy halál.
Fél tőlük falvak babonás népe, 
mint elkésett földi időben 
fiatal, bölcs szívedtől én.
Néha hasonlítok Rád.
Múzsád ha lennék, semmi más.

Hogy valóban élt
Még álmodom, hogy jó leszek 
ha csendem darabokra is zúzzák.
Még álmodom, hogy ott leszek 
hol a bölcsek kövét találják.

Még álmodom, ha fehér a tél, 
az olvadó tavasz nem hamis barát. 
Még álmodom az álmot, hogy valóban élt, 
kit bölcsen ér a hangtalan halál.

Még
Ódon vár. Repkény zöldje őrzi. 
Bujdosó múlt, Janus arcú jelen. 
Visszhang nélkül alig lélegezve 
várok egy szót, amiért érdemes.

Várok egy csodát túlélő földemen. 
Ellopott remény után vigaszként mi jöhet ? 
Hitvány valóság nehéz pora fed 
múltba süllyedt várat, éneket.

Még közös a szó, az emlék.
Távoli lélekpart, elérni nehéz lett. 
Intek, a mozdulat már szobor, de 
kevesen látnak akik néznek.

Fogy a hit, mit a semmi ápol.
Ki vezér lehetne, magáért gagyog. 
A célra csak barnbul, mint a szóra, 
mely értelemig nem hatol.
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E G Y ED  ÁK O S

Gróf Mikó Imre ifjúkora
A közéleti pálya. Családalapítás, önművelés és hivatástudat
(folytatás előző számunkból)

Az erdélyi m agyar múzeum ügye 
úgy kerü lt az országgyűlés napirend
jére, hogy gróf Kemény József és gróf 
Kemény Sámuel 1841. február 24-én 
keltezett levelükben először Küküllő, 
majd Kolozs megye rendjeivel közöl
ték: könyv-, kézirat- és ásványgyűjte
ményeiket egy Kolozsvárt szervezendő 
nemzeti múzeum szám ára felajánlják. 
Az ügyet két megye: Doboka, Kolozs 
megye, és négy székely szék: Csík, Ud
varhely, Háromszék és Maros szék, 
valam int számos közismert személyi
ség felkarolta, s így a múzeumi gon
dolat széles körű tám ogatásra ta lá lt 
Erdély m agyar társadalm ában .1 Az
tán  június 20-án a Kemény grófok ez
ú tta l Kolozs vármegyéhez intézett le
velükben h ív ták  fel a figyelmet egy 
erdélyi múzeum fontosságára, utalva 
Széchenyi Ferenc kezdeményezésére, 
amellyel a M agyar Nemzeti Múzeum 
alapjait rak ta  le. Gyűjteményeiket az 
Erdélyben létesítendő múzeum szám á
ra  ajánlották fel. A levelet az Erdélyi 
Híradó a Nemzeti Társalkodó című 
mellékletében közölte.2

Keményék levelét június 21-én az 
erdélyi országgyűlés elé terjesztették, 
m ás felajánlásokkal együtt, s azokat 
a m agyar követek többsége lelkesen 
párto lta és további intézkedés érde
kében a Rendszeres Bizottmány elé 
utalta. Ennek egyik albizottsága 
gróf Mikó Imre elnöksége alatt, 
Kemény József .javaslatát figye
lembe véve, munkához látott s ki
dolgozta a létesítendő erdélyi mú
zeum tervét.

Ezt a te rve t a Rendszeres B izott
ság gróf Teleki József elnökletével 
az 1842. december 13-án ta r to tt  
ülésén elfogadta,3 és jóváhagyta  
az országgyűlés is. A törvényjavas
la t uralkodói m egerősítése viszont 
elm aradt, és ezzel a m úzeum alapí
tá s  hosszú időre elhalasztódott. A 
törvényjavaslatok jelentősége azon
ban hősünk későbbi m űködésében 
kiem elkedő fontosságú volt, m ert 
azokat hivatkozási a lapként hasz
n á lh a tta  fel bizonyos jóváhagyások 
m egszerzésében.

A hivatali m unkán túlmenően, 
Mikó Im rére az erdélyi reform átus 
egyháznak is szüksége volt. 1838. má
jus 7-én a nagyenyedi Bethlen Kollé
gium főkurátorává, 1840. május 11- 
én az Erdélyi Egyházi Főtanács egyik 
főgondnokává választották. Természe
tesen nem véletlenül bízták meg ezek

kel a meghatározó jelentőségű funk
ciókkal: ez az eddigi életével szerzett 
bizalom kifejezése volt. A fiatal Mikó 
Im re vallásos nevelést kapott a család
ban, a nagyenyedi kollégiumban is, 
s felnőtt korában sem m ulasztotta el 
saját egyháza szabályrendje szerint 
a vallás gyakorlatát. A vallás olyan 
szükséglet a társadalom ban, m int a 
törvény, m ert egyedül képes fékezni 
a tömegek nyers szenvedélyeinek kitö
rését s szolgálni az igazság, jog és er
kölcs elveit. Am int írta: „Az igaz val
lásosság szerintem  nem vakbuzgóság, 
nem is szükségképpen értelm i sötét
ség, sőt ellenkezőleg: a szívnek a leg
bensőbb és magasztosabb érzelme.” 
Ugyanakkor elkötelezettje volt annak  
az erdélyi hagyománynak, amely tü 
relemre int a különböző vallásfeleke
zetek iránt: „Előttem nevetségesebb, 
sőt rútabb valam i nincs, m int vala
kit hitbeli meggyőződésiért nézni ke
resztül.’4

Az enyedi Bethlen Kollégium szá
m ára nem jelentett ism eretlen m un
katért, hiszen -  am int m ár foglal
koztunk vele -  tizenkét évet töltött 
diákként ebben az iskolában. Igaz, 
1838-ban nem ugyanazt az iskolát ta 
lá lta  főgondnokként, amelyet 1823- 
ban végzősként elhagyott: a Kollégi
um  belső helyzete az 1830-as években 
sokkal bonyolultabbá vált, m int koráb
ban. Amikor 1838-ban átvette a fő
gondnoki funkciót, a Kollégium belső 
zavarokkal küszködött. M ár az 1830- 
as évek elejétől behatolt az iskola fa
lai közé a nemzeti ébredés szelleme, 
amelyet a lengyel szabadságharc h í
re is táplált.

A diákok szervezkedni kezdtek, ol
vasótársaságot alak íto ttak  s olyan 
könyvek beszerzésére törekedtek, 
amelyekhez az iskola könyvtárában 
nem ju to ttak  hozzá. A diákmozgalom 
ellen a tan á ri k a r néhány konzerva- 
tív-aulikus tagja szigorú fellépést sü r
getett, politikai ügyet szerettek vol
na csinálni a történtekből nem kis 
részben azért, hogy a nagyhírű Szász 
Károly professzort háttérbe szorít
sák, esetleg eltávolítsák az iskolából. 
Szász Károly kétségkívül részt vett 
az erdélyi ellenzéki mozgalomban, s 
m int jogász könyvet ír t  arról, hogy a 
Habsburg-hatalom megszegi azokat 
az erdélyi törvényeket is, amelyeket 
a Pragm atica Sanctióban elfogadott.5 
Ót a jelentgetők azzal vádolták, hogy 
az ifjúság az ő tudtával szervezkedik. 
Az ügy kivizsgálására létrehozott bi
zottság javaslatára  a jogi katedráról

áthelyezték a term észettudom ányi 
tanszékre.6

Hogy Mikó Im rének milyen szerepe 
volt a belső konfliktusok kivizsgálásá
ban, a ku ta tás m ai állása szerint nem 
tudjuk megítélni. Az viszont valószí
nű, hogy ő az oktatás és nevelés ügyé
re volt ezúttal is tekintettel, s men
te tte  Szász Károly professzort, aki 
egyébként a M agyar Tudós Társaság 
tagja volt. K urátortársával, Kemény 
Ferenccel együttműködve 1843-ban 
nyugat-európai tanu lm ányútra  küld
te ki az enyedi kiváló ta n á rt, hogy az 
ottani oktatás helyzetéről szerezzen 
ism ereteket.7 Szász Károly 1845-ben 
számolt be útja eredményeiről s javas
latot te tt a tennivalókról is.8 Szász 
Károly 1843-ig m atem atikát oktatott, 
de a forradalom idején Pestre kellett 
távoznia, ahol Eötvös József közokta
tási m iniszter á llam titkárrá  nevezte 
ki a m inisztérium ába. Mikó Im rének 
m ár az 1848-ban betöltött funkciói mi
a tt is kapcsolatot kellett ta r ta n ia  ve
le.

Mikó Im re életéhez s közéleti m un
kásságához biztonságos h á tte re t je 
lentett a családalapítás. M ár 35 éves 
volt, am ikor nősülésre gondolt. A nősü
lés jórészt azért m aradt idősebb korá
ra, m ert -  am int emlékezünk rá  -  első 
nagy szerelmének, menyasszonyának 
elvesztését nehezen tud ta  feledni, 
részben pedig elfoglaltságai m iatt ké
sett a családalapítás, és bizonyosan so
káig nem ta lá lt méltó p á rt m agának. 
De a nősülés nem m aradhato tt el, 
m ert Mikó Im re a családot nélkülözhe
tetlennek ta rto tta ; azt vallotta, hogy 
az ember m agára hagyatva nem áll
ha t fenn, a férfi pedig „a m unkásság 
és küzdés korszakában” egyedül nem 
boldogul. Olyan nőt válasszon a férfi, 
ki hozzá illik, kinek érzelmeivel, néze
teivel saját „nézetköre” összhangban 
van. A családalapítás szerinte tá rsa 
dalmi kötelesség, ezzel a férfi tartozik  
a hazájának s nemzetének, valam int 
azzal is, hogy a gyermekeket „gondo
san jó emberekké” nevelje. Ezt ajánl
ja  az utódoknak is, mert: „Mint a fát 
a gyökérzet, úgy köti az em bert a hon 
földéhez a gyermek. M ár akkor nem 
állsz egyedül, lombbal vagy borítva, 
gyümölccsel vagy rakva, m int a ne
mes élőfa: testvéreid, barátid  vannak, 
nőd és gyermekeid környeznek, csalá
dot képezel, melyért élned kell, mely
nek te feje, gyámola s boldogságáért 
felelettel tartozó vagy -  földi hivatá
sod félig teljesítve van!”9

Igen: Mikó Im re h ivatástudata  a ke
resztényi erkölcsben s a társadalm i el
kötelezettségben gyökerezett, ez a 19. 
század szellemével összhangban volt.

1840-ben házasságot kötött gróf 
Rhédey M áriával, gróf Rhédey Fe
renc volt kincstárnok, gazdag földes- 
> > > > >  folytatás a 6. oldalon
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> > > > >  folytatás az 5. oldalról 
ú r lányával. A Mikó család élete bol
dog lehetett, s am int a hátrahagyott 
iratanyagból, levelekből kiderül, az is 
volt. Gróf Rhédey M ária művelt, intel
ligens nő volt, aki trag ikusan  végződő 
élete végéig szeretetteljes családi ott
hont biztosított férjének. A gyerm ekál
dás sem késett: négy gyermekük szü
letett: M ária, Adám, Ferenc és Anna. 
A szerényebb Mikó örökséget Rhédey 
M ária hozománya nagy vagyonnal 
egészítette ki. Mikó Im re gróf 1840- 
től Erdély egyik leggazdagabb földes
u ra  volt. Minden m egadatott neki ah
hoz, hogy elégedett legyen a sorsával: 
boldog család, vagyon, országos veze
tői méltóság, tekintély. És ezeket a 
szellemi m unka öröme egészítette ki 
vagy tetézte. Tudományos és k u ltu rá
lis érdeklődéséről, önképző m unkájá
ról a könyvtára is tájékoztat.

Mikó Im re sokoldalú elfoglaltsága 
mellett is nagy gondot fordított könyv
tá ra  gyarapítására, amelynek értékes 
része volt a görög és római klassziku
soknak m integy 800 kötete,10 a vi
lágirodalom kiemelkedő szerzőinek 
nagyszám ú alkotása.11 A m agyar iro
dalom nagyjai közül Berzsenyi, Csoko
nai, Fáy András, Kölcsey, Kazinczy, 
Vörösmarty, Petőfi, Arany, Eötvös, 
Tompa, Erdélyi János és mások mű
vei term észetesen nem hiányoztak 
a gyűjteményből. A filozófiai irodal
m at K ant számos műve, köztük a 
Kritik der reinen Vernunft, Herder 
és mások m unkái képviselték. Min
ket azonban most jobban érdekelnek 
a szakm ai irányultságára s politikai 
felkészültségére mutató szerzők. A 
m odernitás felé nyitó Montesquieu-t s 
Bentham öt em lítjük meg, a nagy fran 
cia rom antikus történetírók közül pe
dig Thierry, Thiers, Guizot nevét, de 
könyvtárának jegyzékében olvassuk 
B urckhardt, Macaulay és m ás jelen
tős civilizációtörténészek nevét, ami 
gyűjtőjének igen széles körű és mo
dern szellemű érdeklődésére vall.

A m agyar reformkori legnagyobb 
kortársak: Széchenyi, Kossuth, Eöt
vös, Wesselényi alapvető m unkáinak 
jelenlétéből nem nehéz a rra  a követ
keztetésre jutnunk, hogy Mikó Imre 
nyomon követte korának nagy politi
kai-társadalm i vitáit, amelyekhez hoz
zátartoztak az erdélyi írók, pl. Kemény 
Zsigmond, Szász Károly. Nem érdekte
len adat az sem, hogy korának gazda
sági irodalm át Albert Thaer mellett 
Milotay Ferenc, Pethe Ferenc munkái 
képviselték. A régebbi erdélyi történet
írók közül Cserey Mihály, Bőd Péter, 
Benkő József munkáival találkozunk 
könyvtárában. A Supplex Libellus 
Valachorum 1791-i kiadása, Bedeus 
Joseph Erdély alkotmánya c. munkája 
és mások ugyancsak Erdély története 
iránti figyelméről tudósítanak.

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

Könyvgyűjteményében magyar, né
met és latin  nyelvű művek szerepel
nek, de néhány francia és más nyelvű 
kötetet is begyűjtött. Egyet kell é rte 
nünk Vita Zsigmonddal abban, hogy 
Mikó Im re a 19. század nagy erdélyi 
bibliofiljei közé tartozott.

Nem szorul bővebb m agyarázatra, 
hogy a könyvtár sok m indent elárul; 
az emberek nem gyűjtenek minden 
könyvet, m int a közkönyvtárak. Mikó 
Im re nagy gonddal válogatta könyve
it. A fiához ír t  intelmeiben olvassuk: 
„Általános tudásra  ne törekedjél. Ezt 
gyarló emberi agy nem bírja meg, in
kább szakmíveltségre ju tás  legyen ta 
nulásod célja.” Ehhez nyomban hozzá 
kell gondolnunk, hogy az általános tu 
dásra vonatkozó mondata tulajdonkép
pen csak annyit jelentett, hogy nem 
tűzhet az ember m aga elé a tudomány
ban sem végeláthatatlan célt, vagy 
nem gyarapíthatja tudásá t teljesen á t
gondolatlanul. Azért szólunk erről kü
lön is, m ert ő széles körű s elmélyült 
általános műveltséggel rendelkezett.

Ennek forrásai kétségkívül a gö
rög s római klasszikusok művei vol
tak; azért szerette ezeket, m ert „a 
páratlanul szép egyszerűség és ere
detiség mellett, azon ős erő, gondolati 
teljesség és kifejezési határozottság, 
mellyel azok a dolgokat, a tudományo
k a t s azok egyes kérdéseit felfogják és 
tárgyalják, ma aránylag kevés írónál 
feltalálható”.12 De ez nem jelenti az 
újabb irodalom háttérbe szorítását: az 
angol irodalm at komolysága s alapos
sága, a franciát könnyű, szabatos és 
vonzó tárgyalási módja m iatt kedveli.

A németek közül Schillert és Goe
thét ajánlja. A m agyar irodalm at a 
kezdetektől az újabbakig ismeri, ta 
nulmányozni kell: a K isfaludyakat, 
Csokonait, Berzsenyit, Kölcseyt, Vö- 
rösm artyt, Aranyt, Petőfit, Tompát, 
m ert ezek „nem csak éldeletet adnak, 
áthevítnek, most magas és szép esz
mék szárnyain hordoznak, majd mély 
érzelmek árján  visznek (...), egyszer
smind m egtanítnak azon hazaszere
tetre, melyet csak nemzeti költőkből 
tanulhatn i.”

A történelm i szakirodalom, a tudo
mányos művek azért fontosak, m ert 
„ezek a haza és nemzet múltjával is
m ertetnek meg, melyből lett a jelen s 
fejlik ki a jövő”.

Mikó m ár az 1848-as sorsfordító 
esztendő előtt mély s többirányú ál
talános és szakm ai műveltségre te tt 
szert. Jancsó Elemér szerint a m a
gyar írók „sötéten látó komorságát 
és elmélyülő erkölcsi m agatartását 
magáévá teszi, de ugyanakkor a so
hasem  csüggedő nemzetépítők derű
látásával egyesíti azt”.13 A jól váloga
to tt könyvtár segítette abban, hogy 
a forradalom és szabadságharc u tán i 
években értékes, m aradandó alkotá

sai szülessenek a kivételes tehetség
gel megáldott Mikó Imrének. De még 
1848 előtt ta rtu n k , így még a főkincs
tárnoki kinevezéséről és működéséről 
is meg kell emlékeznünk.

Mikó Im rét az 1846-1847-i erdélyi 
országgyűlés felterjesztésére az u ra l
kodó 1847. október 6-án nevezte ki 
főkincstárnokká az Erdélyi K incstár
hoz, amelynek székhelye Nagyszeben 
volt.14

Erdély pénzügyi igazgatását a Habs- 
burg-hatalom szervezte meg, még a 
18. században, feladata -  a M agyar 
Kam arához hasonlóan -  az állam  tu 
lajdonát képező birtokok, bányák, va
lam int a vám hivatalok m unkájának 
irányítása és ellenőrzése, a jövedel
mek behajtása volt. A k incstár élén 
a bécsi „Hoffkammer”-től függő kincs
ta rtó  vagy kincstárnok állt, akitől 
Bécs teljes lojalitást v á rt a M onarchia 
s a H absburg-dinasztia iránt.

Ennek a várakozásnak az eddigi 
kincstárnokok teljes m értékben igye
keztek megfelelni. Közvetlen előd
je, Nádasdy Ferenc gróf konzervatív, 
Habsburg-hű, szakm ai feladatát jól 
ellátó tisztségviselő volt. Mikót k ine
vezése alkalmából a következő sza
vakkal üdvözölte: „...különös meg
nyugvásomat leltem abban, hogy a 
K incstárnak korm ányát egy olyan r i t
ka tulajdonságú, jeles képességű, és 
erényeiért mind az ország, mind pe
dig felséges U runk által k itün te te tt 
férfinak adhatom  á t”,15 ti. m int Mikó 
Imre.

Nádasdy jellemzése helytálló: Mikó 
Im re ekkor m ár köztiszteletnek örven
dő főméltóság volt, akit lenn és fenn 
bizalom övezett.

A bécsi udvar term észetesen azt re 
mélte, hogy Mikó hűséges tisztségvi
selője, bürokratája lesz az udvari Ka
m arának. Lássuk, így történt-e.

Ebben a kérdésben is megbízható 
tanúnak, forrásnak ta rtju k  a Kincs
tá rn á l tisztviselősködő Jakab  Ele
ket, a későbbi neves történészt. Sze
rin te  Mikó előtt germanizáció, a 
német nyelv egyeduralm a és „púra 
fiscalitas” jellemezte a Nagyszeben
ben székelő K am arát. Mikó elnöksé
gével viszont „határozott m agyar jelle
get” kezdett ölteni a k incstári munka. 
A német nyelv „most szűkebb körre 
szoríttatott; a tisztviselők társalgá
si nyelve m agyar le tt”.16 Az új kincs
tárnok igyekezett m aga mellé vonni 
tehetséges m agyar fiatalokat, s így 
a szász fővárosban élő m agyar „koló
nia” megerősödött, s behatolt közéje a 
reformkori szellem, amelynek Erdély 
s M agyarország uniója állt a célpontjá
ban, és ennek Mikó őszinte híve volt.

Természetesen ő is pontosan teljesí
te tte  kötelezettségét a bécsi K am ara 
irán t, s az Erdélyi Udvari Kancellári
ánál is teljes bizalm at élvezett, igye-
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kezett megadni a császár-királynak 
is, „ami a császáré”. Például nem mu
lasztotta el 1847-ben V. Ferdinánd ne
ve napján a K incstár személyzetének 
nevében a felséges „fejedelmük irán 
ti legmélyebb hódolatát, rendíthetet
len hívségét” tolmácsolni. A köszöntőt 
Puchner Anton tábornok által ju tta t
ta  el Bécsbe; Mikó az erdélyi fő hadpa
rancsnokkal is jó kapcsolatot ta rto tt 
fenn, am it 1848-ban szeretett volna a 
magyarok és az erdélyi társnépek, a 
románok és a szászok közti béke érde
kében gyümölcsöztetni, de ez nem si
került. Mikó Im re a főkinestárnokság- 
gal a gubernium i írnokságtól Erdély 
második főméltóságáig ju to tt el. So
kan  írtak  és szóltak -  igaz, röviden, 
de -  elismerően erről a sikerdús pályá
ról. Ezek közül báró Kemény Gábort 
idézzük, aki a M agyar Történelmi 
Társulat egyik ülésén ezeket mondta: 

„Köznapi nyelven szólva: ez igen 
szép pálya. Negyvenkét éves korá
ban excellentiás ú r Erdélyben, hol 
az excellentiás u rak  száma viszonyo
sán mindig kevés volt; és m int kincs
tárnok oly állásban, 
melynek hivatali elő
dei, Erdély különállá
sának  korszakában, 
a négy-öt tagból ál
ló szűkebb fejedelmi 
tanácsnak, m ondhat
nám  Erdély akkori 
korm ányának, belső 
titkos tanácsának  
rendes tagjai voltak, 
és habár az újabb idő
ben á lta lán  kevesebb 
political szereppel is 
b írtak , m int az or
szággyűlések vezeté
sével megbízott orszá
gos elnökök, statuum  
praesesek, de rang
ban a kormányzó 
u tán  közvetlenül kö
vetkeztek. És igen 
szépnek nevezhetjük 
e pályát, ha  hozzá 
tesszük, hogy a nagy
méltóság mellett annyira b írta  a köz
bizalmat, akkora közbecsülésben ál
lott, hogy m iután b. Józsika Sámuel 
erdélyi korlátnok 1848. áprilisban hi
vatalából lemondott [...] a felség Mikót 
h ív ta meg az udv[ari] kancellária el
nökségére.”17

Ezzel a jellemzéssel egyet kell ér
tenünk: a hivatali pálya emelkedésé
nek rangját, kivételes egyenes-vonalú- 
ságát pontosan le írta  Kemény Gábor. 
De mégis ki kell egészítenünk egy má
sik méltatója, Horváth Boldizsár aka
dém ikustársa véleményével, amely 
Mikó Im rének a társadalom ban m ár 
tisztségviselőként kivívott megbecsü
lésére teszi a hangsúlyt. Mikó jöven
dő nagyságának alapját m ár a for

radalom előtt fokról fokra vívta ki a 
„hosszú, fárasztó közszolgálat, nagy 
tehetségeit is túlszárnyaló szorgalma, 
mindenekfölött pedig egyéniségének 
szeretetreméltósága, jellemének á tlá t
szó tisztasága á lta l”.18 Ezt a gondolko
dásmódot röviden Mikó így fogalmaz
ta  meg: „Tégy jól, akikkel tehetsz -  ez 
emberi kötelesség”, bízni kell az embe
rekben, hogy ők is bizalommal legye
nek irán tad .19

Világos, hogy Mikó Im re politiká
ján ak  alapvonása, személyi jellem tu
lajdonsága a reformkorban alakult 
ki. Ami a politikai alapvonást illeti, 
a rra  az volt jellemző, hogy egyik er
délyi párthoz sem csatlakozott. De 
mind a nemzeti liberális p á rt vezetői
vel, m ind a konzervatív p á rt kiemelke
dő tagjaival kapcsolatot ta r to tt fenn, 
s bár eszméi az előbbiekhez álltak  kö
zelebb, a konzervatív Gubernium ban 
lá to tt el vezetői tisztségeket. Em iatt 
a középutasság és az ebből következő 
kettősség határozta  meg politikáját. 
Ez a kettősség -  am int az élet bizonyí
to tta  -  nem volt lehetetlen a reform

tulajdonságú Mikó Im re a Habsburg- 
hatalom  és a m agyar nemzet nagy 
konfrontációjában. Vajon annyira cső
döt mondott politikája, hogy jobb nem 
beszélni róla -  m int te tték  kiváló ku
tató elődeink - ,  vagy inkább fel kell 
tá rn i tetteit, állásfoglalásait, hogy kö
zelebb kerüljünk az egész élet tö rténe
ti korszakonkénti sokszínűségéhez, 
változásaihoz. A válaszokat próbáljuk 
meg lehetőleg eredeti forrásokból ki
hámozni a következőkben.
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korban, s M ikónak azért biztosított te 
kintélyt, közmegbecsülést, m ert úgy 
végezte feladatait, hogy az alapvető 
m agyar érdekek csorbát ne szenved
jenek. S m ert jellem szilárdsága meg
óvta a szélsőségektől, hozzáértése, te 
kintélye és karizm ája nagy közéleti 
szerepvállalásra te tte  alkalm assá.

Csakhogy a reformkor békés évti
zedeit 1848-1849 viharos korszaka 
váltotta fel, am ikor az em lített közép
utasság, kettősség nem bizonyult fenn
tartha tónak . A forradalom kitörésé
vel Mikó Im re pályájának első nagy 
szakasza lezárult, és a m egpróbáltatá
sok, nagy kihívások ideje következik.

Kérdés, hogy melyik oldalra áll az 
alapvetően békés, term észetű, jellem
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ÁRMOS LÓRÁND
M in ta m o n d a
A  kétkedésre szánt időd lejár ma végleg. 
Rövidebb lesz a nappal, bezár a nyári részleg, 
most még bemérhetők, de már nem érdekelnek: 
A  lányok elvonulnak, zárnak a nyárikertek.
A z ócska létszínház habár magányba bújtat 
a sápadó reménytől szíved most begyullad:
Egy zökkenő ülésen helyrezökkensz mindjárt, 
kőrútjain az este lebontja most a cippzárt. 
Felfedhetők a kártyák, ledől egy furcsa halmaz: 
izm aid forognak, de nem, ma még nem alhatsz; 
Talán még most megérné, ha jobban érdekelne,
-  hiába hígul egyre, beléremegsz a versbe -  
Ha képeslapra írnád, leválik majd a bélyeg:
A  kétkedésre szánt időd lejár ma végleg.

R ó z s a h ú s
A Szülőknek

Emlékeznek rád a megkopott, rózsa
hús szívű emberek minden fordulóban.
Kit kosztba, kvártélyba terelnek az évek, 
most a rózsa-hús szív abban is feléled 
mikor újra csengetsz, ahogy régen szoktad, 
a kopott körfolyosók sárga fénybe gyúlnak. 
Száz kulcscsomó bokra csapódik a zárba, 
száz anyóka rezzen az előszobába. 
Felmorajlik száz anyóka rózsa-vére, 
száz szerelmes jesszus felkereng az égbe.
Ha abban a házban körbekong a lépted, 
abban a nagy házban mindenki felébred. 
Ennyi szín: csak ajkuk, s a szívük piros még, 
m int málladó falban izzó biztosíték.
De emlékeznek rád a megkopott, rózsa
hús szívű emberek minden fordulóban.

A m it bejárnak, persze, egyre bőgve; 
Sok szájüregnyi lég marad nyomodba, 
s a lélegeztetés, hogy újra elmész:
Úgy várnak m ár az első mondatodra!

A r c v o n a l
Rendszereimben úgy kavarogsz, m int 
izmos, nyúlánk, fűszagú állat: 
bőröd a bőrömig ér. Nyalnálak 
most is, te dolgozol éppen. 
Szántasz-vetsz ezer határba: 
orvosi szaklapba rajzolsz, 
falat raksz a tűzraktárba,

Egy a béke, harcolsz érte, 
tudom, így szebb a világ.
Tűntetsz, szervezel: ha kell, 
építesz újabb filozófiát...

Esténként lopva figyellek, 
ahogy fenn szavalsz, a gáton.

Mindent pontosan rögzítek.
Ha kell, később újrajátszom.

A fo rm a  d i c s é r e t e
S z á j ü r e g n y i
Úgy várnak már az első mondatodra! 
Velőtapasztó rendszerekben élnek,
De míg beszélsz, halványuló szemükből 
előtolulnak m ind a szép remények.
Sok kulcsszavakra járó régi játék: 
megszólalsz, és szemükben újra nyár van, 
kibomlik néhány színtelen mező, 
és újra szél mozog egy messzi tájban.

Ármos Lóránd: 1980-ban született Nagykárolyban, 
Temesváron végzett a jogi karon, jelenleg Budapesten él.

Bőrdzsekijét a fotelbe hajítja: itt van a Mester.
Két hete adta a leckét: halljuk a hexametert, szól 
fürkészőn, s én érzem, kétely cseng a szavában. 
Kirántja kezemből, lássam, hát én, mentegetőzök, 
miről is írhatnék, hisz nyár van, vártam a buszt és 
egyből adta magát ez a képlet: necc-szerü kétes 
textilben csomagolt angyalka ment el a korzón, 
keccsel, közben a kirakatfényben nézte magát. Dús 
halmokként ugráltak a kis cicikék, s ha elindult, 
nyálazó szemmel fordult a reggeli házsor utána. 
Ezzel megvan, Mester, hexameter ma a penzum, 
jól van, nyugtáz, ám belecsendül a gúny is:
Színes, szép fing  lett, most engedd, szálljon az égig!
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MUSZKA SÁNDOR 

G u á te m á lá
S míg mind mind barátim 
Kocsma s bordély közt 
Énrám Dr. Weisz 
Várt és egy ágy

Műtőbe három 
Banya taszított 
S alattam sárgán 
Szaglott az ágy

Doktor Weisz Khopfner 
Kesztyűt húzott majd 
Csípőt s fogót kért 
Rázott a frász

Csak most uram ne 
Farkamba kábelt 
Dugott s mosolygott 
S míg arcomba gázt

Szúrta szikéjét 
Többször hasamba 
Doktor Weisz Khopfner 
És sandítva rám

Guátemálában 
Hó hullt gagyogta 
S alattam sárgán 
Szaglott az ágy

Halld meg neved te...
S a bőr már mellemről 
Lassan lejött mind 
Úgy súrolt keze

Hó hull gagyogtam 
Guátemálában 
Doktor úr önnek 
Madárszeme...

Van és míg én itt 
E bűztől aludni 
Sehogy se bírok 
Torkomba mit

Keres kezével 
S e tű itt karomba 
Guátemáláról 
Hallja? megint.

T ö r t é n t

Nemvolt pénzem is szajhákra ment el 
S bár ennem nem volt mit bánta a frász

Jobban a könyvnél a munkát utáltam 
S hiába kérlelt óvott anyám 
Egy napon végül már lopni is kezdtem 
S többé sorsom már nem volt talány

Nem segít rajtad Lázár se más szent 
Mondta a prépost se ima se böjt 
S  nem lesz belőled más csak kivert eb 
Holmi dögnyúzó kéregető

S  történt kétezer pontosan öt benn 
Hogy kocsmából jövet egy hosszú éj után 
A vonat elé állt ki e verset szerezte 
Kocsmából jövet egy hosszú éj után

Én i s
Mint ki rossz álmát ébreszti s várat 
Épít magának s rája a nincs 
Kerül címerként s pajzsként a nem volt 
S tornyára zászló a többé nem is

Mint ki tükrébe köpött s továbbá 
Sorsát az úrra bízva s a szél 
Járja helyette ha úgy van lakását 
S törölje földjét hóval a tél

Mint kit csónak már nem visz s a Sztixet 
Ússza magában s a parton betér 
S címez imákat nem létezőkhöz 
Nevet magában s az útról letér

Mint kit a föld is kivet gyomrából 
S egy árokban ülve ásít s kiköp 
Ingét a sártól s szemét kaparja 
Zokogni próbál s csak sóhajt s böfög

így megyek én is s a tájon nyomomban 
Agat tördelve lépdel a köd 
Mind kinek barmát vadak falták fel 
S  elvitte házát a megriadt völgy.

Igen barátim 
Elünk minek hogy 
Gatyára foltnak 
Bár nem lennünk se kár.

I g e n  s z e r e lm e m
S maradt utánad 
Pár vércsöpp s egy kis gond 
Lavór a széken 
Egy füles fazék

Némi mosatlan 
Pár bögre teának 
Igen szerelmem 
És maradtam én

S van még továbbá 
Egy fénykép kettőnkről 
Mit majd kidobnak 
A beköltözők

Igen szerelmem 
Maradt utánunk 
Lavór a széken 
Egy füles fazék

Ü zenem
S legyen tiéd hát e park a hársfákkal 
A magnóliák is s bár halak már nincsenek 
Jó lesz e tó is ha nyár jön hűsölni 
S tiéd legyen mind ha enyém már nem lehet

Mondjuk a főtér padján az álom 
A körúti kertek begóniák 
S fél hülye félszem hü ebként temelléd 
Üljön ha végre hazatalálsz

S legyen magányod jó társ a gondban 
Milyen nekem volt és adja az úr 
Neked mit nékem sajnált megadni 
S legyen te néked könnyebb az út.

M a ra d j
Figyeld a házat a gázsárga lámpák 
A kertet hűvös szél s a szökőkutak 
Ive mikéntjét s hogy egyé a zápor 
Mindenre szárnyát s míg árad apad

Aludj s ha úgy jobb látod magadra 
S míg furcsa meséit dalban az éj 
Fölver s vigyáznom ágyadhoz ültet 
Fejemre csörgőt sipkát a félsz

Történt hogy egy tél után 
Vonat elé állt egy éj után 
S vitte az ördög és hol kupán 
Hol rúgva fenéken

Heverni szerettem s nézni az eget 
S míg szemem előtt felhők 
S rajokban legyek 
Mézes csókjával altatott el a dél

Estére kelve rossz vérem tüzelt fel 
S ezer hadával űzött a vágy

K á r
S vagyunk barátim 
Szétzavart barmok 
Az ember ma holnap 
Lakni a holdra jár

Cégér csapvíznek 
Madárijesztők 
S vagyunk barátim 
Hisz nem lennünk se kár

Muszka Sándor: 1980-ban született 
Kézdivásárhelyen. A BBTE szociológia
antropológia szakának végzős hallgatója.

S hogy múlott mirajtunk 
Csóró bunkó nép 
Az ember ma holnap 
Lakni a holdra jár

Maradj az árnyat s ne féld hajóit 
Nem járja házunk s érted az éj 
Ha mégis hadával látod vigyáznom 
Aludj szerelmem csupán a szél...

V á r la k
S. H- nak

Mire a szerelem elmúlt és a pénz elfogyott
Cigánynak álltunk
Vissza
Lopakodjunk átall a régi városon 
A magány felkölti álmod 
Várlak
Villanyozzuk fel padlásszobáink.
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KOVÁCS ERVIN

Az elnök 
éjszakája
A fákra finom bársonyként telepedett 

az éjszaka homálya, csupán a langyos lel
kű hold világította meg a városka sétá
nyait, a korán záró boltok pultjain felej
tett kettős könyvelési füzeteket és Juana 
Inés arcának finom gödröcskéjét, mely
nek látványa mindig is enyhe borzongáso
kat indított el az elnök hátgerince táján.

Az elnök hátgerincét mindenki ismer
te, nem csupán édesanyja, a régóta tisz
telt, de két évvel ezelőtt jobb létre szen- 
derült özvegyasszony (aki, gyermeke 
apját mindössze 6 hónapig tudhatta ma
ga mellett), nem csupán a háború első csa
tájában hősi (ámde eléggé közönséges) 
halált halt apa, de Lizi néni, a szomszéd- 
asszony, valamint a rengeteg nagybácsi, 
nagynéni, unokatestvér és keresztfivér, 
akik mind ott sürögtek forogtak -  nem 
csak életének első napjaiban (lássák, 
meghal-e a kis dög), de később, kamasz
korának csetlő-botló idején is ott nyüzsög
tek körülötte, akár a legyek az elnök édes
anyjának koporsója körül.

Az elnök hátgerince, ahogy ezt Antonio 
Acero az elnök családjának háziorvosa is 
megállapította, teljesen normális hátge
rinc lett volna, ha nem éktelenkedik ben
ne egy öt centiméter hosszú és egy centimé
ter mély lyuk, amelyről Antonio Acero úgy 
vélekedett: „Ez minden bizonnyal az an
gyali kisded szárnytöve”. Csakhogy Jósé 
atya, úgy vélte: a lyuk, nem lehet más, 
mint az ördög patájának nyoma, amely 
a lassan fogyó holdsarló mögül kilépő go
nosz jelenlétét bizonyítja az elnök születé
sének pillanatában. „Márpedig -  emelte 
égnek tekintetét Jósé atya -  ki más bátor
kodna a szülés misztériumának közelében 
lenni, ha nem az igazi apa, s amennyiben 
az ördög itt hagyta e csecsemőn kézjegyét, 
pontosabban lábnyomát, akkor biztosak le
hetünk abban, hogy ő az apa.”

Az elnök születésének évében az egész 
ország az ördögi csecsemő megszületését 
várta, elsősorban azért, mert a püspök, 
aki egy villamosbaleset következtében si
keresen meghibbant, másról se prédikált 
mint ördögi csecsemőkről, fakuló rózsa
szirmokról, őrjöngő, villamos lovasokról, 
no meg a hét kecskebak tizennégy szarvá
ról, úgy általában.

Ilyen vészterhes időkben született az 
elnök, a városka barokk temploma mögöt
ti családi házban, amely azóta is rendel
kezésére áll.

Ebben a sárga, nem túl nagy, de mégis 
megfontoltságot sugárzó épületben üldö
gélt ágya szélén az elnök, és lassú mozdu
lattal, jobb keze nagyujját kissé mereven

Kovács Ervin: 1981-ben született 
Miskolcon, az ELTE magyar-filozó
fia szakán végzett. Jelenleg Budapes
ten él.

tartva megérintette a két lapockája kö
zött található sebhelyet, és arra gondolt, 
hogy talán a világ sem egyéb, mint egy öt 
centiméter hosszú sebhely az isten lapoc
kái között.

A templom órája elütötte az éjfelet, és 
hangjával sikeresen elkergette az elnök 
egyre eretnekebb, hívő katolikushoz ko
rántsem méltó gondolatait.

Az elnök végigsimította gyérülő fekete 
hajszálait, megtörölte izzadt homlokát, a 
teraszajtóhoz lépett, óvatosan félretolta a 
gyöngyfüggönyt és kilépett a teraszra.

Ahogy az utca nyúlánk és kiszáradás
ra ítélt fácskáit nézte, hirtelen bevillant 
Miramontes, a belügyminiszter olajzöld 
tekintete. A belügyminiszter tisztelettel
jesen üdvözölte az elnököt, de a jáspis- 
kígyó szemének hidegével. Az elnöknek 
fájt, hogy épp egy ilyen fontos ember, 
mint Miramontes az egyetlen, aki nem 
néz rá félelemmel vegyes csodálattal, az
zal a nézéssel, amelyet már gimnáziumi 
évei alatt megszokott.

Ezt a félelemmel vegyes csodálatot elő
ször Lizi néni unokahúgának tekinteté
ben vélte felfedezni, amidőn zsenge tizen
öt évének minden lendületével belenyomta 
az előtte térdelő kamaszlány szájába vas
kos, és enyhén fölfele ívelő phalloszát.

Akárcsak phallosza, karrierje is töret
lenül ívelt fölfelé. Szakszervezeti elnök
ként kezdte, majd a képviselőség, minisz
terként két kormány alatt is. Most ő az 
elnök -  a legerősebb ember, akit éppen ez 
a ringyó, ahogy a testőrparancsnoka ne
vezi a belügyminisztert; éppen ez a rin
gyó fogja kinyírni, először csak politikai
lag, aztán a szó szoros értelemében is.

Az elnök épp nyári szabadságát töl
tötte szülővárosában, és sejtette, hogy 
másfél év múlva már nem fogják újravá
lasztani. Persze megölethetné a belügymi
nisztert, de ezzel se érne el sokat, hiszen 
nem ez a nyavalyás Miramontes, hanem 
a tábornokok, pontosabban a Tábornokok 
fordultak ellene.

Pincehelyiségekben, kikötői kocsmák
ban többször is hallott róluk, a Tábornok
ról, a Tábornokokról, akik az ország igazi 
vezetői. Aztán, ahogy feljebb kapaszko
dott a politikai ranglétrán, egyre ritkáb
ban hallott róluk. A hadsereg tábornokai 
félelemmel vegyes tisztelettel üdvözöl
ték, néha elfogadott egy-egy vacsorameg
hívást is, melynek végén a házigazda 
visszavonult és magára hagyta egy zsen
ge, tizenhét éves lánnyal, aki általában 
valami unokahúg volt (a főváros úri ne
gyedeiben csak úgy hemzsegtek a vidék
ről érkező unokahúgok).

Miramontest három héttel a Casino- 
incidens után hozták fel az elnöki irodába. 
A sovány, és alázatos Miramontes, aki tel
jesen jelentéktelen figuraként szerepelt a 
hadsereg nyilvántartásában, mint 43-as 
tiszti bakancsot viselő ezredes, akit hirte
len tábornokká léptettek elő, aztán belügy
miniszternek neveztek ki -  ez a silány kis 
Miramontes három hónap alatt valami hi
hetetlen változáson ment át. A határvidé
ken felszedett bágyadtság eltűnt tekin
tetéből, és fél évvel beiktatása után úgy 
hunyorgott az elnökre az újévi fogadáson, 
hogy ettől az elnök — hosszú évek után

először -  zavarba jött. Mert Miramontes 
már-már nőiesen lágy mozdulatai mögött 
megérezte a támadásra kész hüllőt. Akkor 
jutottak eszébe a Tábornokok.

Antonio Acero, a család háziorvosa be
szélt róluk közvetlenül a halála előtt, ami
kor -  audienciára jelentkezett az elnöki 
irodában.

Acero órákon keresztül beszélt a csa
lád történetéről, arról, hogyan is költöz
tek a határvidékről az elnök szülőváro
sába még a századfordulón, ki mit csinált 
az életben, melyik nagybácsi mitől halt 
meg, melyik unokahúg kivel feküdt le, 
milyen nemi betegségek voltak a leggya
koribbak. Aztán a jelen időhöz érve, fi
gyelmeztette, hogy jó lenne eltüntetni a 
családi bolt kettős könyvelésről szóló füze
teit, hiszen azokban nemegyszer az elnök 
kézírása is felfedezhető, nehogy a tábor
nokok kezébe kerüljön. Az elnök résztve
vőén mosolygott a szenilis öregnek hitt 
orvosra, aztán egy rendesebb nyugdíjat 
ígérve finoman kitessékelte az irodából.

Aznap este nyitották meg újra az évek 
óta zárva tartó Sziget Casinót. Díszven
dégként ő vágta át a nemzeti színű sza
lagot, kezet rázott a tulajdonossal, aztán, 
ahogy ilyenkor lenni szokott gyorsan el
indult a részegség-csúzda irányába. Már 
javában siklott lefelé, amikor valaki 
vállonragadta -  megfogta az ő elnöki vál
lát. Józanság. Egy pofon, valami hang, 
hogy a Tábornokok nem felejtenek, aztán 
csak bordák reccsenése, gyors testőrgyű
rű és a padlógáz a hivatali kocsiban.

Verejtékben ázva ébredt föl hajnaltájt, 
és érezte, hogy agyában a már évek óta 
megszokott ürességet megtölti valami is
meretlen, gáznemű anyag, amit a sarki 
kocsmákban és az elnöki hivatal irodaren
getegében egyaránt félelemnek neveznek.

Attól félt, hogy ő is ugyanolyan csúf vé
get ér mint apja, akit súlyos sebesültként 
ejtettek foglyul, aztán egyenként vágták 
le ujjait, szedték ki szemeit, hogy végül 
lemetszett szeméremtestével szájában 
távozzon e földi világból. Ettől a csúfos 
haláltól félt, és ez a félelem állandósult 
azóta, hogy Lizi néni térdre rogyva kö- 
nyörgött bocsánatért -  mert a könyvelési 
füzetek nyomtalanul eltűntek, pontosan 
három nappal a Casino-incidens után.

Az elnök a terasz korlátjára támaszkod
va figyelte a hold lassú mozgását, a felszí
nén látható gödröket. Arra gondolt, hogy 
a föld talán mégse gömbölyű, inkább egy 
horpadt borbélytálra, vagy serpenyőre 
emlékeztet, amelybe a mennyei kéz még 
nem ejtette bele a rántottéhoz szükséges 
első tojást. Ez a tojás, a hold, ott lebegett 
az elnök feje fölött, az elnök pedig már 
hallani vélte az olaj sistergését, ahogy a 
hold összekeveredik az emberek állatok 
és növények alkotta, már finoman kipi
rult masszával.

0, aki azt hitte, hogy a föld gömbölyű 
felületének egyik pontján támaszkodik 
a korláthoz, lehet, hogy éppen egy gödör 
legmélyebb pontján van, és ebben az eset
ben már Juana Inéz arcának finom göd- 
röcskéi, a leghűségesebb női arc vonásai 
se tudják megnyugtatni, miközben az éj 
járja a maga útját.
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BOGNÁR ZOLTÁN L e v é l  K& H -nak:

F ü r d é s  r e g g e l
Hányinger, bűz és takony -  így kezdődik 
a másnap. Vonatok tolatnak testem belsejében, 
menetrend szerint hétfő van, de most vasárnap 
Semmi sietség, ne rontsuk el!
Serceg a gyufa, gyűl a dohány, 
csuklómon ketyeg még az óra 

-  nincs veszve semmi sem.
Csoszog a papucs, gyúl a villany, 
végzem a dolgom, csobog a víz, 
testem habfürdő lepi el.
A  kefe tudom, majd rendbe tesz mindent, 
a hátam, a fogam, a hajam, a porcelánt; 
ki nem elégít, de nyugtat a tudat, 
hogy hagytam valami szépet magam után. 
Zajlik az élet: ülök nyugodtan a kádban, 
egyféle luxus ez, előadom az Örömódát, 
újabb órákat töltök el.
A részletek rég nem érdekelnek, 
csak mindenre vagy semmire gondolok: 
a csempéről könnyen mosható a vér, 
hamar száradnak a lábnyomok.

N á p o ly i  t é l
Hallottam, havazott a nápolyi öbölben, 
és pár napja fagy Capri szigetén. 
Szürke az ég és fekete a tenger 
Amalfi napsütötte partjain.
Hallottam minden elmúlik egyszer, 
s, hogy ezt én is tudom, ne legyek 
gyerek, Lucullus romba dőlt 
birtokát az este bokáig érő 
latyak lepte el

B ognár Zoltán: 1980-ban született 
Aradon. A BBTE politológia szakán végzett. 
Jelenleg Kolozsváron él.

E lm ú lt  a  s z é t e s é s  v e s z é l y e
a . )
Azt mondtátok, pár magányos év kell,

és megszépül a múltunk. 
Mikor majd halálra keressük magunk vagy nyomorgunk 
nem lesz időnk unatkozásra. Igazatok volt, rég megszűnt 
már a holland kapcsolat, és eltűntek a kék testű lányok, 
akiket oly mohón habzsoltunk aprópénzért a rettegés után.

Menyi szesz és füst ömlött belénk, barátom! Hány millió 
perccel rövidítettük meg feleslegességünk korszakát!
Nem hiányzik Róma, de már nem lelem kedvem abban, 
amit birtokom nyújt nekem. Felvet a jólét: 
húzom a kötelesség igáját.

(2 .)
Megnyugodtam. Nem zavarna a vége.
Nem keresem, nem is tartom magamtól távol.
Hajómat, ezt a rozzant 120-as Skodát, 
nap végén büszkén kormányozom be 
egy szimbolikus révbe.

Mindig is féltem: egyszer eljutok ide, 
és hirtelen messze lesz a „bárhol”, 
különös műgonddal csukom be 
garázsom kopott kapuját; 
főzöm a kávét, szívom a cigit.

Elmúlt a szétesés veszélye!
Hitelüket vesztik a tavalyi szonettek, 
és oly magabiztosan vásárolok reggelente, 
hogy a polcok között lopva bámulnak utánam 
az emancipáltabb lányok.

Ez kell neked? -  kérdeztétek egyszer, 
mikor épp a vodkában tocsogó 
konyhaasztalon sodortátok a jointot.
Ha jól emlékszem, válaszul 
kihánytam az ablakon.

(3.)
Kényelmes kalandra hívtok tehát Afrikába. ígéritek: ott, 
ahol az oroszlánok vannak, magunkra találhatunk megint. 
Gyáva vagyok már ehhez, barátaim.

B Á L IN T  TAMÁS 

E z i l y e n
Már nem fürdik naponta 
s az utolsó kedves szót 
hónapok óta mondta, 
valami vigasztalót, 
mint aki többet sosem 
szidni s szólni nem akart, 
már tudta: a szerelem 
csak öt liter vérig tart.

A r r ó l ,
a h o g y  nem  k é s z ü l
Figyelve a tekintetét 
minek közben ágyaz, 
engem ajz, és vágy az 
csókra szája, 
csípejét riszálja; 
figyelve a tekintetét: 
ma sem lesz itt vers.

É s e s t e  ú j r a  
á l l  a  b á l . . .
Kiforgatva álltam félre, 
a sokadik húzás után 
nótám már tudom betéve, 
hajnaltól nem nézek sután, 
és a revans kör éjjelén 
barátaim meglátjátok: 
nem fekszem meg, ma éjjel én 
táncoltatom a világot.

Romok k ö z t ,  e g é s ze n
Zárt ajtók mögött, szobám 
jobb sarkában megtépázva 
vacogok összedőlt polcok és 
tépett könyvek romhalmazán, 
és vizes kezeim szárítgatva 
lángoló szemekkel figyelem 
a bal sarokban a Vihart.

B álint Tamás: 1985-ben született 
Székelyudvarhelyen. A BBTE közgazdaságtan 
szakának másodéves hallgatója.

Á t í r n i
Felötlik bennem egy emlék, 
míg összenyomnak a falak, 
éppen fogyóban a zsemlék, 
melyekért elárultalak.
Nem volt egyéb, mint üzlet, és 
én szinte mindent árultam, 
amit kaptam, noha kevés, 
de könnyű a préda ájulton.

Bár nem temethetlek sírba 
virágokkal, ahogy kérted, 
de lassan a présbe, sírva, 
míg leengedlek, mesélek:
Meghánytam-vetettem e részt 
a mennybe ezzel még beférek 
bár úgy tűnt a tervem merész, 
nem szenved csorbát a lélek,
el csak testileg adtalak.
S  felötlik bennem egy emlék 
míg összenyomnak a falak: 
kívánlak és újból ennék.

- M A » « * *  K i l o m e t r i K 11
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SZALMA RÉKA M ég c s a k TÁRNOKY BOTOND

M a c s k a - ja j  b a l l a d a
Tépett fülű macska 

ballag, fröccsen mocska. 
Fáradtság vasalja.

Rózsaszirom mancsa, 
s harmatdomb a háta.

Már semmijét sem nyalja, 
mert nyelve sincs, csak mocska.

Te, rongyos, mocskos macska, 
ne térj a bokorba,

Don Kandúrra vágyva, 
mert lehet a bokorba 

a halál, vagy az se várna.

Te, rongyos, mocskos macska, 
tépett fülű szajha, 

fel se nézel számra, 
pedig rólad szólva 
költők verset mára, 

csak nothing rímel rája.

Ajánlás:

Te hercegnő-macska, 
hátha egyszer, hátha, 

felnézel a fámra, 
egy sír feletti ágra!

M in d e g y

Még csak tizenhét vagyok, 
nem bírom a tengert, a kagylót: 

mondod ’’halló” s én leejtem a kagylót.

Még csak egyszer telefonáltál, egyszer, 
s akkor a kagylót elejtettem, 

még csak tizenhét...s nehéz a tenger!

*

Még csak tizenhét vagyok 
s ha nem vagy bolondom,

belebolondulok.
*

Még csak egyszer láttalak, egyszer!
-  Hallod-e, te Oxford, te Cambridge, 

máris Lonely Planet lettem!

Még csak egyszer láttalak, 
s e versszakaszok általad 

függnek össze.

V a s to p á n k a  I I
Forever szemelgetem 

a fuszulykát s a babot, 
ebből lesz a toalettem.
(forever trendi vagyok)

Véletlenül Jótündért is 
felfűztem a ruhámra, 

repülnek tollai, 
legyek dongnak rajta.

A j k a d t ó l  
á t k o z o t t  t a v a s z
három játékos medve táncolt 
ajkadon megfagyott a méz 
gyöngyökké szilárdult 
a három medve játszott 
s füzéred a számon 
méreggé morzsoltad vadul

kinyíltak a halál bimbói 
a Tavasz mint méregzöld palást 
lehullt s elterült a vállon 
a három medve fázott 
s lett a szelíd kékből 
tolvajlelkű mély

A b ű v é s z
Doboznyi emlék vagy maroknyi fényes kacat 
Bűvész is egyben ki egy pillanatra 
Előhúzom egy szebb magam

zöldmindegy nekem: Mértékegységét az idő
zöld a toliam s zöld a fészkem, tonnára váltja,

tehát mindegy, hogy otthon vagyok vagy a csend sáros sármja
sem -  a messzi bált takarja.

-  mondja a mester, 
de így mindegy, 

hogy az ő 
vagy az én 

véleményem

S én itt, Hamupipő 
már száz éve pipő... 

Kezem babot szemel, 
szakállam földet seper.

Forever....

Szalm a Réka: 1988-ban született Sepsiszentgyörgyön. Jelenleg a 
kolozsvári Báthory István líceum diákja.

H a lá lh a r a n g
gránitkupákból hörpintik barátaid 
utolsó lávafröccsenését szádnak 
míg halálkutak isszák lényeged 
kondul az őszi tájban halál, harang 
s úgy zuhan össze e két szó 
mint imára kulcsolt kezek

Tárnoky Botond: 1983-ban született 
Margittán. Jelenleg a nagyváradi Partium 
Keresztény Egyetem filozófia szakos 
hallgatója.

SCHMIDT HUBA
R e in k a r n á c ió

s o k a d s z o r
Nedves biztonságból kicsússzon az élet 

Első pillantásra azt hiszi eltévedt 
Görcsösen keresi kényelmét, s kedélyét 
Miben találná meg függő szenvedélyét

Felpattan szemhéja, pupillája szűkül 
Fátylas ragyogástól könnycsepp végig 

gördül
Elmosódott tárgyak, mit megvehet sok 

kincsen
Ezen új világon egyéb dolga nincsen

Schm idt Huba: 1982-ben szü
letett Gyergyószentmiklóson. Jelen
leg közgazdaságtan szakos hallgató 
Budapesten.

Elvdöntő erkölcsét gátlásoktól kapja 
Abban hisz így igaz lesz minden egyes 

napja
S amikor kezdené érteni túl késő 

Kőtáblán táncba kezd egy megkopott véső

A z  e lm e  
v e s z e d e l m e

Szabad akaratunk omladozó sóhaj 
Nyálkás elménkén elcsússzon az óhaj 

Endedd hogy engedjem szabadona terhét 
Ne csak az aszfalton 
Nyíljon meg az elméd

- M  teMii tó-M

S e m m isé g
Sehol soha senkivel 
suttogom a csöndet 
Sodródok sehova 

s elhagyom a földet

Senki meg nem állít 
nem érdekel semmi 
A semmibe akarom 

magam hanyatt vetni

E m b er  t e r v e z
Elvetem lábam, hogy térdemen járva 

zarándokoljak a végletig 
Homokórámmal összezárva 
az idő súlyából nem veszít 

Ráérek hát hogy elcsigázzam 
gondolatomnak terheit 

Nem hinni csodában mégis arra várva 
eljátszom egomnak terveit

A.«.*KilometriK
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L Á S Z L Ó F F Y  C S A B A  K A R C O L A T A I

A lo m u d v a r
H a meghalsz, nincs több tenniva

lód. (Legalább lesz időd naplót vezet
ni.) F ura  egy miliő a hátralevő idő!
-  m int am ikor egy végtelen peronon 
h á tra te tt kézzel sétálsz, és senkit sem 
vársz. Mégis jönnek, m int valam i több 
dimenziós álomban, ahányan csak te 
hetik. Van, aki a fogával mogyorót pu
col, egyszerre rágcsál s a héját köp
ködi. Van, aki m intha (v)alagútban 
fagyoskodna. Van, aki vérhólyagos 
ajakkal forró im át lehel a Jóisten fülé
be. Van, aki a ki(be)járatot keresi. És 
m indeniküknek legalább annyi kere
ke van, m int egy első- vagy másodosz
tályú vagonnak, vagy hálókocsinak. 
A mozdonyokat nem számítva. Zajár
talom zéró. Persze, nincsenek sínek; 
nem is hívják pályaudvarnak. Csak 
őrült álomudvarnak.

2005. szeptember 12.

N é v n a p  e lő t t i  
é js z a k a
A virrasztás árnyékhorpadásai az 

arcon, és a torokszorító felismerés, 
hogy mindegy, hol van Isten házon 
kívül, ha belőletek kiszállt? Itt éltél
-  a szoba melyik sarkából, honnan 
jö tt a felszabadító kacagás? Engedd 
el magad, mondja; de hol a hullámzó 
vágy, lélegzetetek ritm usa mikor egy 
volt, vagy azt h ittétek, hogy egy? Vala
hol elveszett, aki volt (belőle), az á ra 
dó fortélyos rosszat: a poklot elodázó. 
Léptei még e falak közt visszhangoz
nak, s a becs, a kecs főleg, am int a tá r 
gyakkal (el)bánik. M ár nem is kérded: 
„mondd, ki véd?”, ha nem a bőre a la tt 
futó vérereket nézed, és nem hallod a 
lüktetést; néha olyan eleven, m int ka- 
kukkos óra: minden ütése szíven talál 
téged is, nemcsak az időt. A derengés 
pettyei a bőrön; vagy csupán emlékfol
tok (mit tud  a megroskadt mellkas, a 
rugalm asságát vesztett méhfal? m ár 
csak egy elnyújtott sóhaj, a terem tés 
vonaglásaitól mind ritkábban lüktet 
a velő). Nemcsak össze- és megférni 
valakivel, de az áh íto tt harmóniai!) 
is, a megszépítő. A női szerep örök 
m isztérium a -  a m acskának nyolc éle
te van, mondja cinkos hangon a tévé
bemondónő - ;  m indig ugrásra  készen; 
ősi mesterség árnyékából kilépve. Lá
gyéka pompázatos völgye; megtáltoso
dik az idő, s egy kis résen át telkete
kig hatol az élmény. A fáradt vérben 
olyankor, ha  alszik a rög, felragyog a 
másik, amelyik az űrbe vágyott vala
ha. Ringatóztok, m int fényes ág a hó 
súlya alatt. A test áldott pazarlása,

nem a romboló szenvedély. Szelíd tü 
zű, ünnepélyes szempár (az erőszak ív- 
lám pafény-villanásainál meggyőzőbb 
banalitás), amíg nem kezd viaskod
ni benne az önvédelmi ösztön vagy a 
gőg. A génüszök. Zsibbadt és zilált és 
békétlen világ. Mire nyílik szemed: a 
rázós hegyi ú tra, ahol benzintől bűzlő 
tragacsból a hánytató kanyarokat szá
molva sandítottál a csúcs felé? Vagy a 
temetőhöz vezető utca földbe süllyedt, 
öreg házaira? Lazíts, mielőtt elhinné 
rólad ő is, hogy legyőztek. Az elragad
ta tás  hiánya -  ak ár a megszokás érzé
ketlen (sáros) lábnyomai a szőnyegen. 
Ragyog a hideg, s te szűkölnél, m int 
az állat, ha késszúrások elől menekül. 
Napokon át a „vétlen bűnök” m iatt is 
bűntudat nyomaszt. Elúszik fenyőtöm
jén-szag s birsalm aillat, vértelenül 
foszlanak szét a zsigerek a k iszáradt 
sárga bőr alatt. Sápadtan, m int a ful
dokló Kosztolányi, ha lálra  szántan, 
m int az óceánnal üzenő M árai. Mész- 
fehér személytelenség. Mikor semmi
lyen ösztönzés nem segít.

2005. szeptember 15.

Macskássy József: Gesztenyevirágok

A r n y é k b o k s z o lá s
Vitatkoztak a te ríte tt asztalnál, 

egymás szavába vágva, csak azután 
jö ttek  a sértegetések. Ki tudná meg
mondani, milyen sületlenségen, sem
miségen kap tak  hajba? (Mekkora le
hetett a „tét”, ha  volt egyáltalán?) A 
zsúfolásig telt, többnyire közönséges 
alakoktól hangos terem ben arcodba 
csapódott volt egy-egy ételillat, kelle
metlenebb -  ruha- meg izzadtság—  
(ember)szaggal keveredve. Pimaszko- 
dó balekok és püffedt (pöfeteg) belek! 
A fecsegésre jobban csúszik a bor, 
még ha savanyú is. A hangzavarban 
megfeneklett példálózgatásból s a tú l
zó hasonlatokból nehezen lehetett k i
venni, ha valaki ezer év szenvedései
re, netán  a Múzsa csókjára, vagy csak 
a szerkesztőségi gépírónő, M arika

idomaira hivatkozott... Mély szippan
tások a friss levegőn: „Nem árt, ha 
igyekszel kim enekíteni magad (nem 
kell szó szerint venned: nem csupán 
csikorgó csigolyádat), nehogy a rend
kívül zavaros és fű tött emlékmassza 
eszméletedhez tapadó képeivel -  ha 
csak fölidézve is egy fémcsattal feltű
zött, ormótlan merev konty, vagy egy 
szecessziós festmény egymásba torló
dó hangu latá t -  végképp agyonnyom
jon.” Persze, nem muszáj m indjárt tö r
ténetet kovácsolni belőle, főleg abból, 
ami nyomban elillan, mihelyt az agy, 
a szokatlan mennyiségű tömény ital 
és bor u tán  form álisan is kijózanodik. 
Csak a lélekben megrekedt rejtély ú t
ja  tűn ik  bonyolultabbnak, s ha  az eléd 
álló, feloldozásra váró alak(zat)ok és 
helyzetek olykor eltorlaszolják a kilá
tást, kezdődhet az árnyékbokszolás. 
Úgy tetszik, az emlékezés sem mindig 
kíméletes: fel-felrémlik egy tű sark ú  ci
pőbe bedagadt boka, vagy egy vaskos 
tréfa (tegyük fel, ku tyákat uszítanak 
rád heccből, s lihegve veted át magad 
a kőakadályon, nyálad a vártemplom 
omladozó falrésébe csorog) -  az em
ber utólag elszégyelli m agát, hogy 
mi minden történt, vagy inkább csak 
tö rténhete tt volna vele. Fordulsz, per
dülsz, hitvány tested  rémálmodban is 
bűzlik, m iként ha savba, szarba m ár
to ttad  volna; holmi szörnytől ta rto t
tál, s lám, te m agad vagy a szörnye
teg! Holott királyfi is lehettél volna, 
hogyha am a hajnalt, azt a véletlensze
rű  találkozást nem úgy éled meg. De 
szerencsére az a kapkodó lélegzetű, 
ügyefogyott alak, aki a ham is útvesz
tő  horror-variációkkal ijesztő, vagy 
csak közönségesen buja bugyogásától 
visszariadt, nem te vagy; elég volt egy 
pillanat, hogy eltűnjön. Ham arabb, 
m int a térképről egy lebombázott vá
ros.

2005. szeptember 15.

V ig y á z z ,  
e l  n e  c s ú s s z
Mióta nem éreztem m ár működő

képesnek érzékszerveimet a fém- és 
m űanyagvilágban. Az este vendégség
be hívtak; ismeretlen nő. A nemzetkö
zi gyorsvonat étkezőkocsijában ism er
kedtünk meg, véletlenül. Többek közt 
rám  loccsantotta kávéscsészéje ta r ta l
mát, még szerencse, hogy farm erban 
voltam. Gépzene szólt, szendvicsektől 
roskadó tá lak a t hordtak szét, m inden
ki zabáit, a legtöbben egyben nyelték 
le a szardíniás, olajbogyós szendvi
cseket. Egyetlen arcot sem jegyez
tem  meg, a névjegykártyákat otthon, 
am int szoktam, gondolkodás nélkül 
a vécécsészébe hajítom majd, és lehú- 
» » >  folytatás a 14. oldalon
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» > »  folytatás a 13. oldalról 
zom a vizet. N. (elegáns nevet takar, 
de N ikinek becézte mindenki) pillan
tásaival m intha nyílt sebet ejtett vol
na rajtam ; jóllehet érezte, hogy kiló
gok a díszes társaságból (vagy esetleg 
épp azért) iskolás hangnem ben több
ször is elszavalta, hogy barázdált, „in- 
diános” arcbőröm egybó'l elnyerte a 
tetszését. Poharazgatás közben egy
szer vagy kétszer m intha távoli rob
bantásokat hallottam  volna, és befog
tam  a fülem. N. sejtelmes mosollyal 
karolt belém, és egy mellék-kijárat 
felé húzott. Mikor m ár nem volt re
mény kubai, vagy bár osztrák rum 
hoz ju tn i, engedtem a paradicsomi csá
bításnak, m ert m int minden Éva, ö 
is m eglepetést ígért soron következő' 
Ádámjának. Az éj és a hajnali deren
gés m etszéspontján szó nélkül követ
tem, persze, fogalmam se volt arról, 
hogy létezik az a hosszú sötét folyosó. 
Nincsenek mellékes történetek, ju to tt 
eszembe, am ikor m ár gödröket kellett 
á tugrani. N. merev ta rtá ssa l ment 
eló'ttem, lám pánk sem volt, időnként 
egy-egy szál gyufát gyújtottam , de 
az is h am ar elfogyott. „A többire nem 
emlékszem” -  válaszoltam a faggató
zásra. Amikor a kábulatból m agam 
hoz tértem , erős reflektorfény világí
to tt az arcomba, be kellett hunynom 
a szemem, s nem ism ertem  rá  a folyo
sóra, m intha nem is ugyanaz a hely 
le tt volna. („Vigyázz, el ne csússz egy 
vízisiklón, vagy nehogy varangyos bé
kává változz!” — a fülemben csengett 
még ez az ugra tásnak  szánt tréfás 
megjegyzés, de szégyelltem vele elő
hozakodni; amúgy sem hato tt volna 
nyomós érvként.) Kivezettek a szabá
lyosan kiépített boltíves pincehelyiség
ből, gödröknek nyoma se volt. „A folyo
só végén állítólag csónak v árt ránk ... 
Ezt O m ondta” -  toldottam meg gya
nús vallomásomat elbizonytalanod
va. Az elegáns tá rsaság  védnökei (a 
’’kidobófiúk”) előbb lehordták, aztán  
kinevettek. Végül tudomásomra hoz
ták: arról a kib...ott csajról m inden
ki tudja, hogy holdkóros, csak a hü
lye nem veszi észre rajta!... Különben 
az is lehet, hogy felöntöttem a ga ra t
ra  -  és pim aszul m ustárszínű mellé
nyemre m utattak , melyen hányásnyo
mokat véltem fölfedezni m agam is. 
De hová lett N.?.. .Egyáltalán azonos- 
e az á ltaluk  holdkórosnak mondott Ni
kivel? (Akinek sű rű  szempillái valam i 
ősi titkot re jtettek  előlem, m int a leg
szerencsétlenebb kimenetelű gyermek
kori k irándulásom ra emlékeztető ná
das, ahol egyszer elmerültem, s mire 
kihúztak, a szám is tele volt iszappal.) 
H a agyonütnek, sem fogom elismer
ni, pláne ezeknek, hogy m egint berúg
tam , m int egy disznó, és az egész csak 
képzelődés, vagy álmodtam.

2005. szeptember 16.

1 4 -------------------------------

Sétatéri
Anonymus
Nem is vér már, inkább kásás (me

szes) hó kering az idő erezetében. A tó
p a rt közelében a p latánfa körül ólálko
dó nyúzott, egérképű alak  a lehántott 
fatörzs iniciáléit silabizálja s az a rit
m etikai jeleket. A szürke ruhás (za
kójának lelógó zsebei agyonhurbolva), 
de prófétai pózban tetszelgő kisöreg 
a holdsarló, később a viharfelhős ég 
a la tt vakoskodva, különös révület
ben tapogatózik, m int aki megrázó él
ményt keres: valam i a lak talan , nehe
zen m eghatározható, de semmiképp 
sem semmitmondó rejtjelet! (Az se 
baj, ha  taszít.) M iután akkurá tusán  
megszámozta az anonim szerzők em
lékszövegeit -  ő, egy más, langyosabb 
és fényesebb korszak gyermeke - ,  vak
merő cselekvésre szánja el m agát h ir
telen: a p latán csupaszon fénylő bő
rébe úgymond szecessziós falloszt 
kanyarít. Emlékezet-csuszamlások, 
képzelet, vakító lavinája a csontszí
nű fában. Mind m agasabbra nyújtóz
kodik, hogy az ábra, amibe hetven esz
tendő tanulságát sű ríte tte  bele, még 
legalább hetven évig látható legyen; 
annyi időnként virágzik a kelet-indi
ai pálma, a talipot, gondolja, és könny 
szökik a szemébe. „Milyen rövid volt 
az életem, én Istenem !”... Gyorsan el
m úlik az este, az éjszaka. Mi lenne, 
ha  itt várná  be a fukar fényű v irra 
datot?

2005. szeptember 16.

Az emberkerülő 
álma
Megszenvedte ő a hazátlanság  álla

potát. Törzs helyett torzsa, term őta
laj helyett porladó rög. A még fel nem 
ocsúdó faluhosszán eljutott a letapo
sott sövényig; mögötte a ringatózó fű. 
Ilyen korai órában még szendergett; 
de am int szemével újra meg újra be
fogta a tágasságból kiszakíto tt földda
rabot, m ár érezte, hallo tta a zizegést, 
a zengést, ahogyan a zihálást mellka
sa a latt. Rég kiszemelte m agának ezt 
az elkerített üres telket (nem volt ko
pár, csak elhagyott, elhanyagolt); v ár
ta , hogy leszálljon a hajnali köd, m ást 
nem látott, csak kiirtanivaló gazt, 
gyomot, mégis azon já r t  az esze, hogy 
hová tenné a kertkaput. Mindig vala
milyen menedékre vágyott. Volna te 
hetsége gondozni egy ilyen kerte t s 
gyümölcsöztetni. Azt mondják, igaz, 
semmi sem olyan veszélyes, m int a te 
hetség. Ám ahányszor m agányosan 
végigkóborolt a réteken, s elérve az 
erdő szélét, lepillantott, nem tudott

megkapaszkodni másba, m int ebbe az 
elhanyagolt kuszaságba. M intha vala
hogy kilógott volna Isten zsebkendőjé
ből, melyben a táj ringatózni látszott. 
Mi kell ahhoz, hogy emberarcot ad
jon valaki az elhagyatottságnak?... A 
kert álomképébe kapaszkodott. Hogy 
legyen valam i, am i kitölti az öregség 
napjait. M intha kicsúszott volna a ke
ze közül az igazi lehetőség, vagy ő csú
szott ki egykor a szerencse markából. 
Csak em bert ne lásson. Jócskán ben
ne van a korban, nem szívesen osz
tozkodna senkivel (eddig se tette). So
se tudott kitárulkozni se barátnak , 
se fehérnépnek. De egy ilyen k e rt
ben minden lehetséges volna. Képze
letbeli beszélgetésekkel töltötte meg 
m áris. Lesz-e ereje küszködni a bur
jánokkal? Kigereblyézni a földből a 
gyökérmaradványokat, összeszedni s 
elégetni a gazt? A bürök terem, nem 
vetik. Elég egy ringó ág, vagy egy fű
szál rezzenése, hogy ne azt lássa m a
ga előtt, ami elmerül, ami belevész a 
sárba, hanem  am ire örökké vágyott: 
a sápadtzöld, zsenge palántákat. Me
legség já r ta  á t testét, arom ák, illatok 
sűrűjébe érve a kert em berarcát ke
reste. Fölnézett: egy magányos fa ága
in pár szem, m adárcsőrtől megfekete
dett aszú meggy. Behunyta szemét, 
s lassan lebegni kezdett. A terem tés 
m egtapasztalásának szabadságára 
vágyott mindig. A kerti m unka a leg
jobb szer, hogy ne gondcj egyéb nyo
morúságodra. A kapor, lám, magától 
is megnő. Lestyántövet, bazsalikomot, 
rebarbarát valahonnan szereznie kell. 
H át még a csombor, a kakukkfű! Épp 
az hiányozzék a kertjéből? Lesz pet
rezselyem, saláta, tök, paprika, para
dicsom. Érezd, hogy nősz, miközben 
az, am it elültettél, gyökeret ereszt. 
Hol is olvasta, hogy a gazda lába nyo
ma hizlalja a talajt!?); és am it megíz
lelsz, a keserű, a savanyú, az édes — 
minden term és a tiéd. A kicsírázott 
tavalyi hagym át, ha  idejében földbe 
tetted, májusban friss zöldhagymát 
vehetsz ki. Egyszer aztán, a kutyatej 
kibuggyanó mérges fehér leve helyett, 
fénnyel telik  meg a kezed. Ki szab ha
tá r t  a színeknek, az illatnak? A szél 
szabadon száll a m agasban, meg a ma
dárdal; de mindez a m egtartó  hely tu 
data nélkül aligha szerez örömet. A sü
ket csendben letarolva minden, hiába 
lesed a lélek neszezését. A pusztulás 
képe, az üresség semmivel sem mérhe
tő. Állt félig m ár napban, félig árnyék
ban, savanyú szagot böffentve. Végig- 
kódorogta, végigaludta a fél életét; 
egy idő óta valam i zavaros nyugtalan
ság űzte az elhagyott telekre. Hány
szor ólálkodott itt, ak ár egy spicli?! 
Idegenek jöttek, be-bekukkantottak 
a düledező kerítés mögé (akkor még 
nem hordták el a környékbeliek a lé
ceket); egyik alkalom m al egy kopasz
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fejű srác bemászott zöld alm át lopni. 
B izalm atlanul figyelte, m intha őt fél- 
egesítené meg. így rejtegeti vagyonát 
a koldus, gondolta -  de ki elől? Amint 
átadtad magad bármely hitvány kis 
szenvedélynek, gyötrelmek várnak. 
Több ez, m int am ikor a tek in tetet va
lam i rendkívüli vonzza, m int köröskö
rü l a hegyek, a nyírfaerdő. De am it itt 
lát, se nem szép, se nem fenséges; in
kább formáját vesztett. S no persze: 
rendeltetését!...H a hanyatt fekszik s 
lehunyja szemét, akkor is csak bizony
ta lanság  és homály. Tarackos földda
rab, hosszan állt művelés nélkül. De 
az esőtől felázott földet az ásóval jó 
mélyen megforgatja majd, s ha  az al
só rétege homokföld, remény van a r
ra, hogy szőlőjét nem lepik meg majd 
a gombabetegségek. Korai szőlőfaj
ták ra , ham burgeri m uskotályra gon
dolt. Képzeletben m ár törte  a gyepűt, 
ahol a szőlősorok helye lesz. És két-há- 
rom mogyoróscserjét is elültethet. Elő
re izgatta, hogy heves zivatarok ide
jén hová folyik alá majd az esővíz. A 
sövényen kívül az árok szélén fekete 
malacok dideregtek; a szamócatövek 
az ösvény m ellett várakoztak nyakig 
iszapban. „Ne felejtsek el kiszórni egy 
veder faham ut, ha  elültettem  az eper
töveket. S a gyökereket, a burjánbok
rokat kivágni egy fejsze is kéne -  kö
högte fel csúnyán minden gondját - ,  
ha volna.” Mégse kívánható el tőle, 
hogy egyből: kertté  váljon!

Demencia
Mellőzés volt a része. „Édesem” -  

ezt a szót nem hallotta, ta lán  még ko
rán  elhunyt anyja szájából sem. Ma a 
piacig gyalogolt el, de úgy bedagadt 
a lába a cipőbe, hogy nem tud benne 
já rn i...

Fekete rigó hangját várja, lesi, m int 
őszi délelőttökön. „Párnák közt halok 
meg, ugye, doktor ú r?” Reménykedik, 
hogy nem lesz majd ilyen leszázalé
kolt, csonkult a következő életében. 
Mégsem lenne igazságos, a Jóisten 
ezt mindenkinél jobban kell hogy tud
ja. Csak addig tartson ki a hite, amíg 
valami nagyobb szerencsétlenség, vagy 
csak egy időárnyék, kíméletlenül lecsap 
rá... Meddig van az ember kiszolgáltat
va a véletleneknek? Már bakfiskorában 
feltette m agának ezt a kérdést. Sok jó
képű iíjú megfordult a házukban (kérő, 
igaz, annál kevesebb), apja rokkantán 
is a vaspántos ládákat tologatta szótlan 
mogorván, időnként azért rászólt „nyel
velő”, hóbortos leányára, hogy: »Mikor 
mész m ár el innen dolgodra, hisz kecs
kék, a  tejelő állatok közt a helyetek?!« 
É rtette ezt minden fehérnépre, aki meg
keseríti az ember életét. Egyik ködös 
reggelen a szomszéd kertész vette ki 
(az öreg akkor m ár összeroppant) dü

höngő karjai közül, s egyben védelmé
be is vette őt.

A hanyatlása lassúbb, m int a szivár
gó víz a rozsdás lavórból. Egy lá th a ta t
lan lény ágaskodik a m ellkasa alatt, 
hiába próbálnák lencsevégre venni, 
úgysem látható. „Fülig ér a szátok 
-  mióta követtek, kim érák?... Aztán 
cserbenhagytok, ebből is látszik, hogy 
m ennyit értek!”

A téboly lehet egy ember áttörése 
önmagához. Vagy ak ár a gyarló föl
dön tú li világhoz... M ár nem emlék
szik rá, hol olvasta ezt. Harm ónia 
helyett az a sok kiálló kampó minde
nütt, s a sanda tekintetek.

„A bőröm kihűl, ha  sokat bámul
nak, ha csak m egérintenek.”

2005. október 4.

Platón mátkája
Nem tudok többet mondani Dórács- 

káról: amikor sokat ivott, m intha a 
m eghatottságtól csillogna a szeme. 
„Maga ragyog. Hagyom. / Kicsordul 
a tőgye: vagyon” -  Lazac pimaszul 
ilyen Tóth Á rpád-parafrázist („Ma
gam vagyok...”) olvasott volt rá. Dó- 
rácska nem sértődött meg, elmosolyo
dott, és m ásnap az irodában kiéhezve

próbált fel újabb négy-öt hatalm as 
m elltartót dúsan elomló keblére, me
lyeket kolléganői szereztek be nem 
kis u tánajárással. Okos nő -  mondo
gatják lekicsinylőén a h á ta  mögött. 
Tizenöt évesen m ár jegyben já rt, de 
aztán  lehúzta a gyűrűt, s azóta ejtet
te a férfiakat. A három  lánytestvér 
közül egyik elvált, a m ásiknak bör
tönben ül a férje. A legidősebb, Dórács- 
ka pedig?... „O is az én leánykám, ren
dezni fogom a sorsát” -  szabadkozik a 
megözvegyült apa. Dórácskának persze

esze-ágában sincs púpot kötni a hátára, 
márpedig egy férj azt jelentené számá
ra. Legalábbis itthon. Amerika egészen 
más tészta a szemében (megrázza „lok- 
nis” haját, s a huncutka gesztenyeszínű 
csigák a homlokába hullnak): ott terem
nek a Dórácska kaliberének megfelelő 
férfiak. Egy-egy bokszolóból vagy súly
emelőből lett kormányzó! Mint, teszem 
azt, Schwarzenegger. (Habár a kortes
hadjárat viszolygással tölti el Dórács- 
kát, de azért siet a könyvtárba angol 
nyelvtudását gyarapítani.) „Egy Platón 
mátkája lehetett volna!” -  sóhajtozik az 
apja. Sokszor m ár az volt az érzésünk, 
mintha a nagymellű „Platóna” lemon
dott volna a férfiakról. (Úgy látszik, le
szokott a dohányzásról, még mielőtt ci
git vett volna a szájába! -  mondaná, ha 
élne, Lazac.) Nemrég Dórácska közelé
ben ültem a tévé képernyője előtt, am i
kor egy, az óceánparton nyúló natu ris
ta  strandot m utattak  éppen: a gang 
hang amatőrjeit akció közben. A két 
szeretkező partnert magányos férfiak 
vették körül, ülve-állva vagy a sarkuk
ra  kuporodva, a farkukat verve kapcso
lódtak be a szabadban közösülő pár él
vezetébe. A nekik hátta l álló amazon, 
anélkül, hogy hátrafordult volna, né
melykor egy kézm ozdulattal jelezte,

hogy továbbra is igényt ta rt-e  a kö
réjük gyűlt kanok külső izgatására. 
Nem lehet tudni, hogy Dórácska elbi
zonytalanodott-e a szokatlan képso
roktól, vagy növekedett tőle az önbe
csülése? Este szokása szerin t ham ar 
elálmosodik, hajnal felé azonban 
m ár többször előfordult, hogy kétség- 
beesett hangon férfineveket kiabált. 
Ilyenkor szokta megjegyezni az apa 
letörten: „Ha a férfiak  okosabbak vol
nának , álm ában kontyolnák meg a 
lányomat.”
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Filmtekercs
Meglehetősen rendetlen ember va

gyok. Azt hiszem, m ár semmi és sen
ki nem fog m egváltoztatni -  közeledik 
a nyugdíj, ebben a korban m ár csak 
nagyot mondani, m últat és életpályát 
szépíteni szokás, nem pedig megvál
tozni.

M ár évek óta még újév táján  sem 
teszek m agam nak -  m ásnak még 
úgy sem -  fogadalmat: elsejétől nem 
eszem szalonnát, nem leszek lusta, 
nem és nem. És igen és igen. Arról is 
lemondtam rég, hogy rendes ember le
szek -  a szó feleségfogalom értelm ezé
sében.

A szobám is rendszerint rendetlen. 
A kár a sokfiókos íróasztalom, ahol so
ha nem találom  meg azt a pillanatnyi
lag szükséges munkaeszközt, hasz
nálati cikket, am it keresek. Vannak 
azonban a fiókjaim mélyében olyan 
használaton kívüli tárgyak, am ik 
mindig, m integy felsőrendezői u tasí
tá sra  a kezembe kerülnek következe
tesen, figyelmeztetően, a lehető leg
váratlanabb pillanatokban, akkor, 
am ikor m ár teljesen megfeledkezem -  
úgy érzem legalábbis -  azok emlékfel
idéző, m últkísértő  szerepéről.

Évek óta nem hiszek a Véletlenben. 
Persze jelentéktelen véletlenek előfor
du lhatnak  az ember életében -  de in
kább vallom a Sors meghatározó sze
repét életünk folyásában, ak ár egy jól 
m egírt színdarabban, m int a buta, k i
szám íthatatlan  Véletlenek eseménye 
irányító szerepét. Nem hiszem ma 
m ár azt sem, hogy a tárgyak, életünk 
e szerves, nemegyszer meghatározó 
tartozékai -  véletlenül tűnnek el vagy 
bukkannak  fel életünkben.

így vagyok azzal a filmtekerccsel 
is, am i az utóbbi években egyre gyak
rabban kerül a kezembe. Leragasz
tott, elő nem hívott filmtekercs, né
hány évtizede hányódik az egyik 
íróasztalfiókom alján. Magam sem tu 
dom, hogy vészelt á t kétrendbeli köl
tözést, sokrendbéli íróasztal-átrende
zést. Nyilvánvaló: nem véletlenül.

M ár-m ár babonás félelem fog el, 
ha  este benyúlok a bal felső íróasz
talfiókba, és kezem ügyébe kerül a 
filmtekercs. Hetek múlva a jobb felső 
fiókból kerül elő ugyanaz a tekercs ah
hoz, hogy később az alsó fiókok vala
melyikében bukkanjak rá. Valószínű, 
nyugtatom  magam, én teszem egyik 
helyről a m ásikra, csak közben meg
feledkezem -  ta lán  nem is tudatos -  
gépies, szórakozott tárgyrendező moz
dulatomról.

És később, esetleges feledékeny- 
ségemről megfeledkezve -  m isztikus 
érzések fognak el, valahányszor feke

te, fényvédőpapírba csomagolva a fiók
kihúzáskor látószögembe gurul a fu r
csa filmtekercs.

Egyik este éppen Edgar Allan Poe 
versét mondtam halkan , m agam  saj- 
nálón szobám magányában:

„És én vártam : h á tha  virrad, s a 
sok vén betűvel ír t lap

Bánatom ra h á tha  ír t ad, szép 
Lenórám halva bár 

Fény leánya, angyal-néven szép 
Lenórám halva bár,

S földi néven senki már.”
És akkor újra, váratlanul és m in

den bizonnyal sorsszerűén, de semmi
képpen nem véletlenül kezembe került 
a filmtekercs: most azonban szokásá
tól eltérően nem az egyik fiókból buk
k an t elő m agakellető mementóként, 
hanem  az íróasztalom rendetlenségé
ből parádézott szemet bántóan, lélek
be markolóan. Tolakodóan feketéllett 
ki a fehér papírlapok, megkezdett, fé
lig befejezett kéziratlapok közül.

-  Mit akarsz tőlem? -  kérdeztem 
m agam ban, miközben ujjaim közt for
gattam  a szakszerűen, fénytől óvóan 
becsomagolt múltidéző hírnököt.

...H arm inckét éves voltam, ő hu
szonnyolc. Akkor még nem tudtuk, 
az első, a legelső találkozás p illana
tában, hogy valam i sorsszerűség foly
tá n  ősidők óta egym ásnak rendeltet
tünk , akkor még nem is sejtettük, 
hogy találkozásunk nem volt, nem le
hetett véletlen, akkor még nem is sej
te ttük , hogy egymás nélkül soha, leg
alábbis a földi életben és értelemben 
nem lehetünk boldogok, legfeljebb -  
idővel -  elégedettek és sorsunkba be
letörődők.

Én akkortájt a nagy m agam keresés 
időszakában irodalmi eszményeim ön
pusztító életét éltem, ő m ár -  ahogy 
mondani szokás -  kiforrott egyéni
ség volt, komoly, határozott, céltuda
tos lány. Találkoztunk. Szerettem 
a komolyságát, józanságát. Szerette 
bennem a bohém, ugyan szórakozta
tó, de meglehetősen felületesen érző 
partnert, barátot, szeretőt. Kiegészí
te ttü k  egymást. Ami egyikünkből h i
ányzott, megvolt a m ásikban. M ara
déktalanul.

Egy alkalommal, nyáron, akkor 
m ár néhány éve együtt éltünk, elmen
tü n k  nyaralni néhány napra Debre
cenbe. A Nagyerdőbe. V ittünk m a
gunkkal neszkávét, rum ot, színes 
üveghalakat, konyakot, köröndi vázá
kat és egyéb, akkoriban, az 1970-es 
években Magyarországon jól eladha
tó rom án és nem rom án termékeket. 
Viszonylag bőven volt pénzünk -  egy 
kis faházikót béreltünk ki egy hétre, 
olcsó és jó és mámorító volt a m agyar 
bor, akárcsak az anyaországiak sze- 
retete  (akkoriban még nagyon szeret
tek -  vagy csak sajnáltak? -  minket,

erdélyieket). Csodálatosan teltek a na
pok a szerelem és az otthonérzés illú
ziójában.

Meztelenül hevertünk egy nap a bé
relt faházikó szobácskájábán -  akkor 
tám adt az a furcsa ötletem, hogy le
fényképezem őt. Vettem a fényképe
zőgépemet (általában nem szoktam 
fényképezni, hiszen az emlékek, ha 
valóban a rra  méltóak, úgyis tovább 
élnek bennünk, halálunkig, u tána 
pedig kinek mi köze rögzített életpil
lanatainkhoz?) és nevetve lefényké
peztem, am int felháborodva próbálta 
m agát valam i ruhadarabbal nevetve- 
bosszankodva betakarni-eltakarni. 
A ztán végül is m iért ne? N evettünk 
egy nagyot, és ő is lefényképezett en
gem csórén, am int játékosan, szemé
rem takaró gesztussal rejtegettem  a 
rejtegetni illőt.

Egy egész filmtekercset elbolondoz
tunk, e lkattin tgattunk. A ztán vége 
lett a nyaralásnak, hazajöttünk, k i
vettem  a filmet a fényképezőgépből, 
és eltettem: előhívatni nem akartam  
m ással, mondjuk egy hivatásos fény
képésszel, ez természetes. Majd előhí
vom én m agam -  döntöttem el, hiszen 
valamikor, m int kam asz, többek kö
zött fényképezgettem, így a filmelőhí
vás, ha  majd a rra  kerül a sor, gondol
tam , nem okoz majd gondot.

Mint említettem , irodalmi példa
képeimet majmolva hajnalig ta rtó  
kocsmázásokkal tark íto ttam  színész
életemet. A kárcsak a többi fiatal szí
nészkollégám, ta lán  azzal a különb
séggel, hogy én holmi eszményeket 
követve rúg tam  be nap m int nap, ők 
pedig csak úgy, a bor, sör, vodka kel
lemes bódulatáért v irrasz to tták  át a 
szocializmus k ilá tásta lan  éjszakáit. 
Barátnőm  -  ta lán , m ert érezte, úgy
is hiába tenné -  nem szólt bele ebbe 
a szám ára minden bizonnyal érthe
tetlen és elfogadhatatlan életmódba. 
Becsületére és gyönyörű, közös emlé
keinkre legyen mondva, nem próbált 
megjavítani. Biztos vagyok ma m ár 
abban, hogy bízott szerelmemben, tud
ta, előbb-utóbb m agam ra és persze rá 
találok.

Valamelyik kocsmai éjszakázásom 
alkalmából ismerkedtem meg egy 
rendkívül vonzó, ha nem is művésze
tet, de művészeket mindenképpen 
kedvelő hölggyel. Néhány napos in
tenzív szexuális kapcsolattá mélyült 
a fehér asztalnál megkezdett -  mi a 
véleményed az avangárdról? kezdetű 
fennkölt irodalmi eszmecsere.

A ztán viharos szerelmünk, ahogy 
jött, úgy is múlt el. Barátnőm  -  ma
gam sem tudom - ,  hogyan -  tudom ást 
szerzett hűtlenségemről.

-  Igaz, hogy megcsaltál? -  kérdezte 
találkozásunk első perceiben.

-  Igen -  válaszoltam könnyedén - ,  
de csak téged szeretlek -  te ttem  hoz-
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zá, akkor még nem is sejtve, hogy mé
lyen igazat mondok.

-  Én is megcsallak ezért -  jelentet
te ki komolyan, de én csak nevettem  a 
furcsa, szigorú tek in tettel te tt kijelen
tésen. Bocsánatkérően megcsókoltam 
az arcát. Magamhoz szorítottam: so
káig éreztem arcomon könnyeit.

Megbékéltünk, szerettük továbbra 
is egymást. Teljesen megfeledkeztem 
az indulatosan te tt női fenyegetésről.

Egyik este, szeretkezés u tán  v á ra t
lanul hozzám fordult:

-  Mondd, megvan még az a film, 
am it a debreceni Nagyerdőben készí
tettünk? Ahol meztelenül örökítettük 
meg egym ást...

-  Megvan -  mondottam - ,  csak ép
pen még nem hívattam  elő. Illetve én 
nem hívtam  még elő.

-  Érthető. Egy ilyen őszinte film 
kényes — mondta nagyon komolyan. 
Majd váratlanul hozzátette:

-  Még mielőtt elmennék, ne felejt
sem közölni veled, megcsaltalak. -  
Majd mosolyogva hozzátette: -  De 
azért csak téged szeretlek.

Nagyot nevettem. Nem hittem  neki. 
Vidám an felöltöztünk, hazakísértem . 
A kapuban megcsókoltam, ő is meg
csókolt, majd nagyon komolyan rám  
nézett.

-  Nem tréfáltam . Lefeküldtem va
lakivel. Csak azért. Kötelességem ezt 
közölni veled.

Belépett a ház kapuján. Sokáig áll
tam  a sötét utcában. Akkor nem is 
éreztem, milyen mély, milyen nagy 
sebet kaptam . Lassan hazafelé, de
hogyis hazafelé, vendéglő felé indul
tam , ahol -  és ebben biztos voltam — 
kollégák, barátok, kurvák  társasága  
nem vár ugyan, de befogad engem, a 
bohém szerepben tetszelgő fiatalem 
bert.

Bármilyen furcsa is, nem tudtam  
elfelejteni, hogy megcsalt. M agam
nak  megbocsájtottam azt, hogy szinte 
egyetlen szerelmi a lkalm at sem hagy
tam  ki életemből együttlétünk a la tt 
sem, de neki nem tudtam  elfelejteni 
azt a szörnyű kijelentését, hogy lefe
küdt m ással...

Nem részletezem szerelm ünk tör
ténetét -  valahol a vég ekkor kezdő
dött el. De ennek ellenére találkoz- 
gattunk, szerettük és egyre többet 
kínoztuk egymást.

-  Nem tudok megbocsájtani neked 
-  mondtam egy alkalommal. -  Ha fe
leségem lennél, m indig ott lenne köz
tü n k  az a harm adik.

Nagyon komolyan nézett rám .
-  Nagyon furcsa, am it most mon

dani fogok: azért szeretlek, m ert 
nem bocsájtasz meg. Kemény és kö
vetkezetes vagy. Ezt az erőt szere
tem  benned -  elmosolyodott. -  Ezt is. 
Ne bocsáss meg. H a megbocsátasz, el
hagylak.

Nem válaszoltam semmit. Nem tud 
tam  hirtelenjében eldönteni, komo
lyan beszél, vagy gúnyolódik velem.

És egyik nap felhívott telefonon: be
jelentette, férjhez fog menni.

-  Menj -  mondtam, és lecsaptam a 
telefonkagylót. De a hűtlenséggel seb
zett szerelmi érzés tovább mélyült szí
vemben. Nem volt bátorságom szem
benézni m agam mal. Ma m ár tudom: 
nem lett volna szabad engednem, 
hogy férjhez menjen. Hogy ilyen for
m ában álljon bosszút rajtam . És ön
magán.

De h á t minden elmúlik -  mondják 
a bölcsek, és ez valóban így is van, 
így kell legyen: halálunkig nem hor
dozhatunk fájdalm akat, sértettsége
ket, m int ahogy a boldogságot sem

Paulovics László: Az idő' üzenete

vagyunk képesek -  objektív okokból 
-  későbbi, rosszabb időkre gondolva 
konzerválni.

Megnősültem, családot alapítottam . 
Megfeledkeztem arról a lányról, aki 
egyszer nagyon komolyan azt mondot
ta  nekem: csak veled lehetek boldog. 
Bizonyára az a barna lány is elfeled
te, am ikor két csók közt azt mondot
tam  neki, hogy csak őt szeretem. És 
csak vele lehetek boldog.

Az érzések elmúlnak, de megma
radnak  az azokból származó emléktö
redékek és törmelékek. Az egykor for
rongó, égő-égető lávafolyam emlékét 
k ihűlt vulkáni kőzetdarabok őrzik.

Egy ilyen kőzetdarab volt ez a film 
tekercs. Amiben a fiatalságom, a

boldogságom, és ki tudja? egy elmu
lasztott nagy lehetőség emléke volt 
megörökítve, egy boldog, szerelmes
mámoros kiránduláson.

A napokban m egint valahogy elő
tolakodott életemben a leragasztott 
filmtekercs. Szobám padlóján hevert, 
íróasztalom közelében. Ezúttal nem 
gondolkoztam azon, hogy került, ho
gyan kerü lhetett oda -  elhatároztam , 
most m ár mindenképpen előhívom 
a filmet. Szembenézek a filmkockák
kal. Az emlékekkel. Végére járok egy 
titoknak -  határoztam  el férfias bátor
sággal. A ztán elmosolyodtam, hiszen 
csak emlékekkel kell szembenéznem, 
nem titkokkal. Az emlékek pedig nem 
veszélyesek -  bátorítottam  magam.

Mindenekelőtt megvásároltam a 
filmelőhíváshoz szükséges kellékeket. 
Titokban persze, m int egy bűnöző, 
egy betörő, aki beszerzi munkájához 
a szükséges szerszámokat, feszítőva
sakat, egyebeket. Vásároltam piros 
villanykörtét, filmelőhívót, rögzítőt. 
És vártam  az alkalm at, a megfelelő 
időpontot, am ikor előhívhatom a fil
met. A m últam at. Amikor előhívom 
és feltámasztom és megidézem egy ré
gi filmkockasor segítségével boldogsá
gomat. Napokkal később elérkezett az 
alkalm asnak tűnő pillanat: feleségem 
és fiam  egy este színházba mentek. 
Valamilyen ürüggyel otthon m arad
tam . Ahogy eltávoztak, azonnal m un
kához láttam . Egy fazékban hideg 
vizet hoztam be szobámba. (Ezzel mo
som meg a két vegyszeres kezelés kö
zött a filmet.) Becsavartam  a piros 
villanykörtét íróasztalom lámpájába: 
ennyi és ilyen fény feltétlenül szüksé
ges volt ahhoz, hogy elvégezzem a film
előhíváshoz szükséges műveleteket.

Előkészítettem az előhíváshoz szük
séges vegyszereket, a filmelőhívót, 
rögzítőt, és feloldottam azokat lan
gyos vízben.

-  Minden rendben van -  állapítot
tam  meg elégedetten. És lekapcsol
tam  szobámban a fehér fényeket: 
majd az íróasztalom lám pájába csa
v art piros színű villanyégőt k a ttin 
to ttam  fel: a vörös fény sejtelmesen, 
m isztikusan világította meg XXI. szá
zadi, improvizált, szellemidéző boszor
kánykonyhámat.

Türelm etlenségtől reszkető kézzel 
bontottam  ki a filmet: régi fényképe
zőgépbe illő széles cellulóz szalag szür- 
kéllett kezemben. Ma m ár ilyen fil
met nem használnak  még az am atőr 
fényképészek sem, amely 6x9-es, illet
ve 4,5x6-os fimkockák készítésére al
kalm as. Jó minőségű Beirax fényképe
zőgéppel fényképeztem: a gép remek 
műszer, m a is megvan, szinte mindig 
minőségi felvételeket produkált.

Óvatosan letekercseltem a filmet 
a fémvégű fahengerekről, és bele-

folytatás a 18. oldalon
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» » >  folytatás a 17. oldalról 
m árto ttam  az előhívó vegyszerbe: 
húzigáltam  a lében, hogy a film tel
jes felületét érje a folyadék. Majd ala
posan beáztattam  tiszta, hideg vízbe. 
Mennyi ideig is kell mosóvízben ta r 
tan i a filmet? -  tűnődtem. H a jól em
lékszem, bő tíz percig kell áztatni, le
hetőleg folyó vízben, vízcsap alatt, 
hogy a vegyszer eltűnjön a szalagról. 
(Vízcsap nincs a szobámban, nem baj, 
a bő tá l víz is megteszi -  reméltem.) 
Mikor úgy éreztem, hogy a film m ár 
tiszta, m inden szükséges műveletet el
végeztem, a még nedves tekercset a vö
rös fény felé ta rto ttam  (dehogyis volt 
türelm em  kivárni, amíg az megszá
rad): de csak valam i egyforma szürke
séget világított át a piros lámpa. Amo
lyan tej szürkeséggel. Lemostam újra 
a filmszalagot, bár tudtam , teljesen fe
lesleges, am it művelek: valam i tö rtén
hetett ezzel a filmtekerccsel, hiszen 
az előhívás sorrendjét pontosan be
ta rto ttam . Valami barnás, elmosódott 
képsornak csak körvonalazódnia kel
lene. De semmi nyoma annak, hogy 
az exponálás valamiféle változást idé
zett volna elő a szalagon.

Mi történhetett?  N etán üzenet ér
kezett messziről, ilyen formában, egy
kori szerelmemtől, hogy ne háborgas
sam a közös emlékeket? M isztikus, 
babonás félelem fogott el: fényképezni 
tudtam , h ívtam  m ár elő fényképeket, 
m ásoltam  is azokról -  és akkor most 
egyszerre egy szürke semmi néz szem
be velem, m int a m últam  legszebb, leg
féltettebb dokumentuma?

Jelképértékű filmsötétülés -  saj
náltam  m agam  hirtelen. Hiszen még 
ennyim sem m aradt ebből az álm a
im ban is dédelgetett kapcsolatból: né
hány filmkocka... Pedig azt hittem , 
évek, évtizedek óta azt hiszem, hogy 
ott, a fiók mélyén Csipkerózsika ál
m át alussza egy élő emlék, am it én 
bárm ikor fel tudok tám asztani, és 
így újra átélhetem  azokat a régi, elfe- 
lejthetetlen napokat, ott a debreceni 
Nagyerdőben.

Újra széthúztam  az összegöngyölt 
film tekercset, és a vörös fény felé ta r 
to ttam , de csoda ezúttal sem történt. 
A filmtekercs szürkén, nedvesen csil
logott a víztől. Egyértelm ű lett: a film 
használhatatlan . A rögzítőszerbe m ár 
be sem m árto ttam  -  ugyan minek?

Fényképész barátom  ju to tt eszem
be: utólag ugyan, de mégis felhívom. 
Kíváncsi voltam a véleményére. Kike
restem  telefonszámát a telefonfüze
temből, és tárcsáztam . Szerencsém 
volt: otthon találtam , ő vette fel a 
kagylót.

-  Szakm ai ügyben zavarok -  tértem  
azonnal a lényegre - ,  elő ak artam  hív
ni egy jó harm inc éve exponált filmet. 
Tudod, én valam ikor fényképeztem -  
beraktam  a filmet előhívó szerbe, az
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tán  lemostam, fixáltam , illetve, na ez 
az: nem volt m it fixálni. Szürke volt 
az egész tekercs. Teljesen üres.

Fényképész barátom  egy pillanatig 
hallgatott.

-  Mi a film m árkája?
-  Egy pillanat -  mondtam és kéz

be vettem  a filmről letépett papírt. -  
Agfa-fehér-fekete film. H a jól tudom, 
keletnémet gyártm ány, 20 DIN.

Barátom  nevetett.
-  Valószínűleg lejárt a filmed, öreg. 

Egy idő u tán  a filmre v itt vegyi anya
gok felbomlanak. A te filmed amúgy 
is gyenge minőségű lehetett. Valószí
nűleg ezért ment tönkre.

-  Köszönöm -  mondtam.
-  Ugyan, semmiség. Szervusz.
-  Szervusz. -  És letettem  a telefon- 

kagylót.
Hangosan, tiszta  szívből felnevet

tem. H át persze, erre az egyszerű 
tényre nem gondoltam, am it úgy ne
veznek: Idő. Bizony, lejárt a film, le
já r ta k  a történelem  során a különbö
ző társadalm i rendszerek, lejárnak 
az élelmiszerek is. Az érzések is le
já rnak , m int a telefonkönyvek vagy 
az autóbusz- és vonatmenetrendek. A 
tartósítószerek is lejárnak, és minden 
eltett, féltve őrzött holmi előbb-utóbb 
megromlik.

Minek sorsszerűséget keresni ott, 
ahol csak az Idő, az Elmúlás az egyet
len igazi és nem vitatható dram aturgi
ai és nemcsak dram aturgiai törvény. 
Érdemes lenne, tűnődtem filmelőhívó 
kellékeim között (mint kudarcot valló 
aranycsináló tégelyekkel és egyebek
kel felszerelt, sejtelmesnek tűnőlabora- 
tóriumában), egy rendszert bevezetni 
az érzelmekbe is. Melyik érzés med
dig tart.?  Mikor já r le végérvényesen
-  mondjuk -  egy barátság? Harminc, 
netán negyven év kell ahhoz, hogy há
zastársak végképp meggyűlöljék egy
m ást és azokat az eszméket, amelye
ket vallottak -  ha vallottak ugyan
-  valamikor ifjan, amikor még nem sej
te tték  Idő ú r mindenható hatalm át? 
Talán egyszer a tudomány eljut oda, 
hogy műszerrel mérhető lesz a Szere
lem. A nnak minősége, tartóssága, é rté
ke stb. És akkor mindenki kapna egy 
kis táblácskát, amire hivatalosan rá ír
ná a Felsőség (hogy ne lehessen vissza
élni vele), mely szerint például ki hány 
esztendős hűségre van berendezkedve. 
Vagy csak kalandot óhajt, netán tiszta 
szerelmet stb. Ezeket az adatokat eset
leg be is lehetne tetováltatni a bőrbe... 
Apropó: tetoválás.

Emlékszem, valam ikor az 1970-es 
években Erdély egy iparosodó kisváro
sában szerelmet és tréfát kedvelő kül
földi vendégm unkásoknak nagy sike
re volt tisztességtelen és tisztességes 
lányok-asszonyok körében. Diszkré
ten  és intenzíven folytak a szerelmi 
ügyek, melyekben term észetes módon

nem utolsó szerepet já tszott a pénz. 
Boldog volt mindenki: az asszonyok 
hozzájutottak kávéhoz, zsebpénzhez, 
egy kis emberi életlátszathoz. A m un
kások pedig m egkapták azt, kevés 
pénzért, am it a feleségek férjeiknek 
ingyen osztogatnak.

De a vendégmunkások egy gonosz 
tréfát ta lá ltak  ki: kerítettek  pecsét
nyomókat, am ikre rá ír tá k  illetlen
ségeiket: Jól csinálod, anyu! Mozogj 
szorgalmasabban. Ölel Tinó. stb., és 
ezeket a pecséteket bekenték lemosha- 
ta tlan  pecséttintával.

Szeretkezés u tán  egy óvatlan pilla
natban „lepecsételték” a hölgyek fene
két. Akik nem vették észre a művele
tet, úgy vélték, a fenékcsiklandozás 
csak mintegy záróakkordja p a rtne
rü k  addigi szerelmi tevékenységének.

Mondanom sem kell, a pecsételés-já- 
téknak  meglehetősen kínos visszhang
ja  lett, amikor is férjek, szerelmesek 
ámuló érdeklődéssel olvasták kedve
seik fenekére pecsételt jótanácsokat, 
észrevételeket, bátorításokat, k ritiká
kat. Szegény fenékpecsételte asszo
nyok próbálták levakarni fenekükről 
a pénzkeresés szemmel látható jele
it, de a pecsételés, m int általában  a 
külföldiek m unkája, alapos és, ha  il
lik így fogalmazni, minőségi volt, így 
a különböző szerekkel történő lemo- 
sási kísérlet kudarcot vallott, sőt, a 
hölgyek em lített testrésze a sok dör
zsöléstől kipirult, am inek eredménye
ként em lített kisvárost a  piros fenekű 
asszonyok elszaporodása jellemezte.

Vagyis h á t -  döntöttem el felderül
ve az em lített történeten -  nem lesz 
jó ez a bizonyos előre lepecsételés. De 
egy biztos: rendet kell terem teni a la
kásban, a kam rában a befőttek kö
zött. És nem utolsósorban a fájó vagy 
nem fájó emlékeket is rendezni kell 
végre.

Fogtam hát a még nedves film teker
cset és behajítottam  az íróasztalom 
m ellett levő szemetes kosárba, a meg
kezdett, be nem fejezett, rossznak ta r 
to tt írástöredékeim  közé.

Bolondság ez a sok sebtépés, éljünk 
h á t a jövőnek -  bátorítottam  magam, 
miközben átsétáltam  a szomszéd szo
bába. Gondoltam, bizonyára vetítenek 
valamiféle olyan filmet, amiben szí
nészkollégák verik egymást, ahol bő
ven folyik a paradicsomlé, m int vér
imitáció, ahol a film végén minden 
szép és jó lesz.

Bekapcsoltam a készüléket. Aznap 
a Duna-televízió dokumentumfilmet 
sugárzott M agyarország egyik kisvá
rosáról, Debrecenről. A film részle
tesen bem utatta a debreceni egyete
met, amelyik a város mellett elterülő 
Nagyerdő területén  épült. Ahol vala
mikor kényelmes faházikók szolgál
ták  az o tt kiránduló bel- és külföldi tu 
ris ták  kényelmét.
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%0‘D‘E X -
Talán valamennyi vallás közül az iszlám változott a leg

többet az évszázadok során. Sokféle nép szelleméhez kel
lett alkalmazkodnia, mindazokéhoz, melyek a sarkkörtől 
(szibériai és finnországbeli muszlimok) az egyenlítőtől dél
re fekvő vidékekig (malájföldi és szudáni muszlimok) Mek
ka felé fordultak, s ráadásul alkalmazkodnia kellett az 
időbeli fejlődéshez is.

Amikor az iszlám a 7. században elterjedt a Közel-Ke
leten, e térség középkori civilizációja már igen magas fok
ra jutott. Ettől fogva fejlődése egybefonódott a keleti kul
túráéval.

A pártus korban (i. e. 250 -  i. sz. 226), amikor e tér
ség kultúrája még egészen kialakulatlan volt, és a 
szászánidák alatt (i. sz. 226-622), amikor e kultúra a 
„reneszánszát” élte, a középkori Közel-Kelet az Indiával 
szomszédos vidékeken a buddhizmus „nagykocsi” irányza
tában hitt; Szamarkandban, Perzsiában és Arméniában a 
zoroasztrianizmus, Mezopotámiában a szabeizmus, Szíriá
ban és Kis-Azsiában pedig a kereszténység hódított.

A 8. században e némi közös vonást mutató különböző 
vallásokat maga alá temette az iszlám, amely ekkoriban 
főként a világi hatalom meghódítására törekedett. Ám a 
9. században a Közel-Kelet beleunt az iszlám haszonelvű- 
ségébe és materializmusába, s újból elterjedtek az iszlám 
előtti régi vallások.

Mohamed (571-632) és közvetlen utódai teremtették 
meg az iszlám mozgalom kezdeti formáját, amely Medi
nából, Hedzsáz vörös-tengeri tartomány székhelyéről in
dult ki, és végül Damaszkuszban, a Fekete-tengertől nem 
messze fekvő szíriai városban szilárdult meg (661—744). 
Az iszlám e korai változata magán viselte a monofizita ke
resztény tanok hatásának nyomait; az Eufrátesztől kelet
re lakó, nesztoriánus és párszi népek szemében „nyugati” 
támadásnak tűnt föl, és megjelenésétől fogva általános 
ellenállásba ütközött. Azok között, akik szembeszálltak 
e támadással, hogy helyreállítsák a vallásszabadságot 
és vele együtt a „keleti” -  vagyis hindu és párszi -  ha
tás túlsúlyát, első helyen kell említenünk a Perzsa-öböl 
-  Bahrein, Hadzsar, Lahsza, Tawag szigetek és kivált a 
Kharg szigetek -  hajósait és kereskedőit (Kharg az ókori 
Kharacénia bölcsője, a mandeusok vagy szabeusok hazá
ja, akiket a „Keresztelő Szent János keresztényei” néven 
is emlegetnek).

A khargiak első perctől fogva engesztelhetetlen ellen
ségei voltak a hazájukban megjelenő iszlámnak; olyannyi
ra, hogy nevük a káridzsita alakban az „iszlám ellen láza
dók” szinonimája lett. Itt csak azt vizsgáljuk, hogy milyen 
szerepet játszottak mint szú fik, vagyis az iszlám megújí
tok [...] Tanításuk szerint a világ urai láthatatlan lények 
voltak, akik hierarchikus rendben uralkodtak: háromszáz 
bonc püspök — akhyar — függött hét bonc érsektől -  abrar 
-, ez utóbbiak pedig négy bonc pátriárkának — awtad — hó
doltak. S végül a pátriárkák egy Nuqaba nevű háromsá
got tiszteltek, köztük az élő Mohamedet. Mohamedet, a 
mennyei parancs letéteményesét, Qutb-nak, Sarkcsillag
nak nevezték.

Ez az értékes leírás, melyet Hugwirinek (|1072), a 
szúfizmus indo-iráni történetírójának köszönhetünk, 
szemlátomást megfelel a szúfik valóságos szervezetének, 
amely egyfajta titkos társaság, rend vagy társadalom 
volt, olyasféle, mint a manicheusoké. A szúfik egyébként 
köztudomásúlag néhány nagy közösségbe tömörültek; köz
pontjuk Baszra volt, a Perzsa-öböl híres kikötővárosa, me
lyet a 7. században alapítottak, Kharg szigetének, az egy
kori Kharacéniának a közelében. Magában Bagdadban is 
volt szervezetük, és innen, az abbászida kalifátus székhe
lyéről rajzottak ki az iszlám világ egész területére.

ALY MAZAHERI: A muszlimok mindennapi élete 
a középkorban (1989) (részlet)
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A zen e illa n
Tóth Árpád szép verse köd

ük fel emlékezetemben. Régen 
olvastam, és most, hogy oly sok 
zene illan el életemből, eszem
be idézem a csodált verssoro
kat: „Az Öröm illan, ints neki, 
/ Még visszavillan szép szeme, 
/ Lágy hangja halkuló zene, / 
S lebbennek szőke tincsei.” A 
záróversszakzeneien, mint akár
csak bármely más verse a költő
nek, kontrapunkttá váltja a kez
dő szavakat: „Az Öröm illan, 
ints neki, / Még visszabámul 
szép szeme, / Lágy hangja elfúló 
zene, / S ezüstfehérek tincsei.”

A zene minden más művé
szi felvillanásnál illékonyabb 
anyagból születik, törékeny 
természete közismert: addig 
él, amíg szól. De akik alkot
ják -  zeneszerzők, előadómű
vészek és maga a hallgatóság 
is -  rendkívül szilárdnak, élet
erősnek, mindent lebírónak hi
szik. Fel sem merül bennünk 
a gondolat, hogy mindaz a szép
ség, nagyszerűség, amit most 
az általunk ismert, befogadott 
zenében oly nagyon szeretünk, 
akár pillanatokon belül is el
tűnhetik életünkből, a társa
dalom életéből. Naponta sok 
ezer új zene születik és -  sze
retném hinni -  ugyanannyi 
is tűnik el a világból. De való
színűleg a veszteség még na
gyobb, mint a születések szá
ma. Ki törődik az „elfelejtett” 
zenékkel? Észre sem vesszük 
eltűnésüket, pedig néhány nap
pal vagy órával azelőtt még ra
jongtunk értük és -  tudat alatt 
-  örökéletűnek is hittük őket. 
Az új mű (új művem) ki tudja 
meddig él. Néha csak az első fel
hangzás percei, órái az élettar
tamuk. A legkedvezőbb fogadta
tás esetén is lehet, hogy hosszú 
ideig „elnémul” a mű: várja az 
új életrekelés lehetőségét. Mil
lió mű várja, hogy valaki vagy 
valakik újra észrevegyék őket. 
Kínos és felemésztő várakozás 
ez a szerzők számára. Egyetlen 
gyógyír rá, hogy újabb kompozí
ciókkal tovább vigyük a zene 
láncolatát, és bízzuk az időre, 
hogy mit tart meg emlékezeté
ben, és mit felejt el. Azzal vi
gasztaljuk magunkat, hogy 
az IDŐ bölcs és jóindulatú, és 
mindent megőriz, ami érték. 
És azután tapasztaljuk, hogy 
nemtörődöm, feledékeny és né
ha még rosszindulatú is.*

Nemrégiben vágy ébredt 
bennem, hogy visszamenjek 
az antik görög költő zenei biro
dalmába: Homérosz muzsika

világába, hiszen az Odüsszeia 
verssorait énekelve, hangsze
res kísérettel adták elő. Milyen 
dallamokat énekeltek ezekre a 
hosszú, epikus veretű szólán
cokra? Emlékeztem, hogy van 
néhány zenei emlékünk abból 
a pár ezer évnyi történésből, 
amely oly nagyszerű leírásban 
ránk maradt ebből a régmúlt 
világból. Néhány dallam, kilenc 
vagy tíz. Egyikét, Szeikilosz 
Sírfeliratát többször láttam kot
taképben, különböző szövegek
ben, elemzésekben olvastam 
róla, így emlékeimben élő va
lóságként őriztem. Rövid bor
dal életről-halálról: „Halandó, 
vigadj, könnyed ne ontsd, hidd 
el, kár! / Rövid az élet, hamar 
száll. / Időd, ha lejár, a halál 
vár.” Nagyon magkapó a dalla
ma is: kezdése dúr hármast ír 
körül, a vége pentaton dallam
fordulatot idéz, de se nem dúr, 
se nem igazi pentaton, valahol 
a kettő között imbolyog az Élet 
nappala és a Halál éjszakája kö
zött lebegve. Meszomédesz Him
nusza, Pindarosz Ódája, ennyi, 
ami a zenészt élete útján elkí
séri a régi görögök zenéjéből. 
Még zenei megízlelésnek is ke
vés. Hogy lehet az, hogy ennyi
re nem törődtek a zene megrög
zítésével? Pedig nincs hiány 
a muzsikálás örömének képi 
megjelenítésében: húros hang
szerekben, auloszon játszó nők, 
férfiak képe sok vázafestményt 
ékesít. Még a zene tanítását is 
megörökítette egy szép rajz: 
öreg mester fiatal tanítványát 
oktatja. Egész lényük átszelle
mül a közös muzsikálásban, 
be kár, hogy nem tudjuk, mit 
is játszhattak kecses hangsze
reiken, talán éppen valamelyik 
fennmaradt dallamot. Képzel
jük el, hogy így volt, és akkor 
valóban megelevenedik előt
tünk egy darabka abból a sok
színű zenei Valóságból, ami az 
akkori emberek életét széppé 
varázsolta. Az öröm, amely ezt 
a képzeletbeli jelenetet kíséri, a 
legújabb zenei kutatások fényé
ben máris messzire illan, hi
szen a minap hallottam, láttam 
egy televíziós műsorban, hogy 
a sokat idézett Pindarosz Ódá
ja  HAMISÍTVÁNY, de még hoz
záfűzték a beszélők, hogy igen 
jól sikerült hamisítvány.

Ismét elvesztettünk egy gö
rög zenei emléket? De ha ez 
már így van, nincs más hátra, 
mint hogy újra kitaláljuk ezt a 
régi szép muzsikát, az európai 
zene hajnalát.

TERÉNYI EDE
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HOL-
Életmű-díjjal tüntette ki Sütő And

rást és Domokos Gézát az Erdély Ma
gyar Irodalmáért Alapítvány (EMIA). 
A Székelyudvarhelyen október 29-én 
megtartott rendezvényen Hídverő-díj
jal értékelték Görömbei András mun
kásságát. Az idén tízéves fennállását 
ünneplő székelyudvarhelyi Erdély Ma
gyar Irodalmáért Alapítvány jövőre 
egy új erdélyi magyar irodalomtörténet 
megírására ír ki pályázatot.

Meghalt Eörsi István író. A 74 éves, 
súlyos betegségben szenvedő Kossuth- 
díjas írót, a 80-as évek demokratikus el
lenzékének tagját október 13-án hajnal
ban érte a halál. Eörsi István egyetemi 
évei alatt Lu-kács György tanítványa 
volt. 1952-ben jelentek meg első versei. 
Részt vett az ’56-os forradalomban, 8 
év börtönbüntetésre ítélték. 1960-ban 
amnesztiával szabadult. 1983-tól 1986- 
ig Nyugat-Berlinben élt, ott mutatták 
be A kihallgatás és A kompromisszum 
című darabját. 1989-től részt vett az 
SZDSZ országos tanácsának munkájá
ban.

Lövétei Lázár László költő, a Székely
föld szerkesztője az idei Déry-díj egyik

kitüntetettje. Az író emlékére létreho
zott alapítvány emellett még egy erdé
lyi származású szerzőt díjazott Drago- 
mán György személyében. Az október 
21-én Budapesten átadott rangos iro
dalmi elismerésben részesült még Ágh 
István, Báthori Csaba és Sajó László.

Szitányi György Diploma d’Onore 
Prae-mium Hóra kitüntetést kapott az 
olaszországi Osservatorio Lettererio ki
adónál megjelent novelláskötete művé
szi teljesítményének elismeréseként.

Szeptember 12-én tizenharmadik 
alkalommal osztották ki a Salvatore 
Quasomodo-emlékdíjat, melyet Kiss 
Dénes kapott Fénylik, sötétlik című 
verséért. Különdíjban részesült Tóth 
Krisztina Tévutak című alkotása. A 
meghívásos verseny nemzetközi dí
ját az olasz Giuseppe Bonaviri nyer
te el. A másodízben átadott Bertha 
Bulcsu-emlékdíj irodalmi riport kate
góriájának fődíjasa Horváth Péter, 
különdíjasa V. Kulcsár Ildikó, oklevelé
ben részesült Balázs Attila. Az irodal
mi publicisztika kategóriában Kovács 
István, Tüskés Tibor, Kellei György, H. 
Bartha Lajos és Györffy László kapott 
díjat. A díjátadáson köszöntőt mondott 
Paolo Guido Spineli, az Olasz Köztársa
ság nagykövete, Kalász Márton, a Ma

gyar írószövetség elnöke és Bóka Ist
ván, Balatonfüred polgármestere.

Az ez évi Bródy-díjat október 7-én 
a Műcsarnokban adták át a Pozsony
ban élő 28 éves Gazdag Józsefnek Kilá
tás az ezüstfenyőkre (Kalligram Kiadó, 
2004) című novelláskötetéért.

Október 23-án délelőtt 11 órakor a 
Magyar írószövetség székházában ke
rült sor az Arany János-díjak átadá
sára. Az idei díjazottak: Arany János- 
nagydíj: Borbándi Gyula történész, író, 
esszéista. Arany János-díjban része
sült: Csokits János költő, Fekete J. Jó
zsef irodalomtörténész, Nagy Gáspár 
költő, Tamás Attila irodalomtörténész, 
Vida Gábor író. A díjazottak Arany Já- 
nos-kisplasztikát kaptak, melyet Kő 
Pál Kossuth-díjas szobrászművész ké
szített el.

A Magyar Művészetért Díjat 19. al
kalommal december 15-én a Károlyi
palotában adják át. Más művészeti 
ágak képviselői mellett díjat kap: Do
monkos István költő, Grendel Lajos író, 
Lászlóffy Aladár költő, Spiró György 
író.
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Üresség
VÍZSZINTES
1. Lao-ce gondolata; első rész. 

14. ősi finn népi hangszer. 15. 
Felcsíki település. 16. Becézett 
Aranka. 17. A fizika ága. 19. ... 
Kóbó, japán író. 20. Orosz igen. 
21. Becézett Otília. 22. Ifjúsá
gi, röviden. 24. Antik római apró
pénz. 25. A magyar főváros része.
27. Egyik szülő. 29. Olasz város. 
31. Francia regényíró (Émile). 32. 
Ritka női név. 34. Vörös ..., viking 
hajós volt. 35. Betilt! 36. Meteoro
lógiai jelenség. 38. Óvoda. 40. Má
sol. 43. Hanglemezt lejátszó. 47. A 
jelzett dolgok. 49. Borszőlőfajta. 
50. Népiesen ju tta t. 51. Abba az 
irányba. 54. Hibáztató. 56. Gyalo
gos katona. 58. Alátaszít. 60. Ro
mán focista volt. 61. Könyvben sok 
van. 62. Kefir-cseppek! 63. Nem
zetközi autójelzés. 65. Állami il
leték. 66. A szobába (népies). 67. 
Jerry  társa. 69. Egyfajta időmérő. 
72. Krém. 73. Csillagászati szám. 
75. Mondatszó. 7Z Lao-ce gondola
ta; második, befejező rész.

FÜGGŐLEGES
1. Nem működik gördülékenyen. 

2. Aprító. 3. Sindo Kaneto babája.
4. Csendes lét! 5. ... Hungarorum. 6. 
Folyónkkal kapcsolatos. 7. Mauna 
..., hawaii vulkán. 8. Thaiföldi, mál
tai és olasz autójelzés. 9. Ázsiai vad
ló. 10. Cigarettafüstöt arra a helyre 
kilélegez (népies). 11. Éneklő szócs
ka. 12. Hátul jobbra! 13. Gilgames 
szövetségese. 18. Ragad. 21. Az ud
varon (népies). 23. Erre a helyre. 
26. Ulm bejárata! 27. Attól kezdve!
28. Föníciai betű. 30. Női név. 32. 
Illetéket fizető. 33. Előtag: mirigy. 
37. Skandináv váltópénz. 39. Dolog 
lényege! 41. Nyomdai betűnagyság. 
42. Férfi kiskabát. 44. Haramia. 
45. Gyenge, kényes gyomrú. 46. Ar
ra a helyre áll. 48. Testi erőnlét. 51. 
... van der Maet: Apáczainé. 52. Újí
tás. 53. Páros fadöntő! 55. Alá. 57. 
Jószívű igéje. 59. Péksütemény. 61. 
A völgyben (népies). 64. Londoni 
eső! 65. Sémi nép. 68. Római 1002.
70. Lies-... 71. Oxigén, hidrogén és nát
rium vegyjele. 72. Három kappan! 
Csendes Lina! 76. Lenn a szélein!

A Helikon 20. számában közölt Vizet prédikál cí
mű rejtvény megfejtése: Hát akkor miért nem igyek
szel mielőbb meghalni ?
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