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A szabadság és szobra
Cervantes évforduló van. Idén 400 éves a búsképű lovag.
Most, tizenöt évnyi forgolódás, forrongás, vajúdás után a 

hegyek szokás szerint megszülik újabb történelmi jelentősé
gű egerüket. Tessék körülnézni a szülőszobában, Albiontól 
Közép-Azsiáig, az EU-tól az egyre atlantibb Törökországig, 
ugyanazt lehet konstatálni: mint újesztendőre virradólag a 
lumpok, mindenki fogadkozott hogy megjavul, aztán min
denki megbízhatatlan maradt. Pedig milyen szép, szimbo
likus volt e nagy rezsim- és faldöntögetés. De most már 
egyetlen koherens valami világos: hogy a „politika” öli meg 
a „szabadságot”. Idézőjelben pompázik mind a két jeles fo
galom, mintha valóban egymással mérkőzni, szép selyem 
mezeket húztak volna magukra. Csak úgy dagadnak győ
zelmi esélyre utaló, megdolgozott, kidolgozott izmaik. Poli
tika kontra szabadság, szabadság kontra politika -  íme az 
új megörökítésre méltó Laokoon-csoport. Ezt a meccset nem 
mi, ma élő emberiség szerveztük, a fogadásokat se mi köt
jük az új forduló kimenetelére. Tény, hogy becsődültünk, 
mert becsődítettek-csalogattak a nagy csarnokba, aréná
ba, esélyeket lobogtattak, ígéreteket csillogtattak a felhaj
tok, mint rendszerint, mint mindig. És persze hogy a józan
ész és a becsületes szív a szabadságra tette volna fel kicsi 
pénzecskéjét, de az elit csúfondáros mosolya elhozta az elbi
zonytalanodást. Csak annyit kellett magabiztosan elterjesz
teni: nem akartatok ancien-régime-t a mi vezetésünkkel?^ 
Nos megkapjátok a tudományos-fantasztikus jövőt ugyan
csak velünk az élen. És máris nem biztos semmi, maga a 
bizonyosság sem. De legfőképpen megint az a valami, amit 
több ezer év legjobb, legnemesebb erkölcsi tervének tartot
tak. Amit az összes becsapott, kiszipolyozott nemzedékek 
megcéloztak. Hova lett? Nem látjátok, ő az egyik pasi ott a 
ringben, ő a pofozóember kezében a másik fél. Nem Grál lo
vagok kormányozták soha a világot, kavarták a frontbetöré
seket s a reneszánszokat. Nem is érthető: hogyan hozhatta 
ki megint a sodrából a kussoláshoz szoktatott emberiséget 
bármi, hogy elkezdett öt-tíz percig visszapofázni. Persze, 
az izgatok, bujtogatók, álmodozók, a szokásos agitátorok. 
Kár volt bedőlni. Petőfi ítélete helyes és kiterjedt értelme
zésben nem koronás főknek, hanem a mindenkori kiski
rályoknak is szólt, kolozsvári bírónak és valamennyi hóhér
nak, fürernek, főtitkárnak és diktátornak: „Akasszátok fel 
a királyokat!...” Ludas Matyi egyáltalán nem így nevezte 
meg, sorolta be Döbrögit, de mikor nehézségei támadtak ve
le, nem hogy nem mondott le, hanem megháromszorozta a 
programot! Nézzétek a végleges, végletes szabadságszobrot, 
az újabb álmokból ébredő Laokoon-csoportozatot: egy szép, 
erőteljes szentjánosbogárka emelkedik a Föld, a tenger, a 
dolgok fölé, és fáklyaként Don Quijotét emeli a magasba. 
A többi egy kikötőnek, bármelyiknek a lélegzetelállító, meg
nyerő kulisszája. Lehet hogy az igazi Araráté.

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!
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SZ Ő C S ISTVÁ N

MERENGŐ
Az nyelvművelésrül
Hogy úgyis hiába, mondják egyesek, 

a nyelvnek megvannak a maga öntisz
tító és önmérgezó' folyamatai. Ez igaz. 
Csakhogy amíg az előbbiek önmaguktól 
hatnak, önműködó'ek, az utóbbiak szán
dékoltak, gyakran irányítottak és szer
vezettek. Mondhatnám: manipuláltak. 
(A manipulál ige a Szókincstárban: bab
rál, piszkál, bíbelődik + ravaszkodik, 
mesterkedik, ügyeskedik stb. + befolyá
sol, irányít... Ehhez még hozzátenném: 
maszturbál, hamisít, félrevezet, torzít, 
sőt: uszít.

Az elsőre, az öntisztulásra gyakran 
idézett példa: mennyi latin szó élt még 
százegynéhány éve a köznyelvben, azt 
Jókai-szövegek szemléltetik, ma ezeket 
már (állítólagos, címzetes) filológusok 
sem mind értik. Másik példa: a német. 
Ezelőtt hetven évvel én magam és kör
nyezetem egyfolytában a spájz, eszcájg, 
platten, hokkedli, sámli, firhang, strimf- 
li, früstük -  azaz (élés)kamra, evőeszköz, 
(kályha)lap, konyhaszék, kisszék, füg
göny, harisnya, reggeli -  szavakat hasz
náltuk, ma unokáim ezeket nem értik, 
azaz nem élnek velük, bár valaki rossz
májban megjegyezhetné, utóbbi hármat 
már mint székely tájdivatú szót nem isme
rik. A konyhai szókincsből csak a ler él 
még „sütő” jelentésben (a kályha annyit 
változott alakban és jelentésben, hogy 
már tősgyökeresnek számít), bár hozzá 
kell tennem, az említett korszakban a sü
tő' főleg a főzőkályhát jelentette, s azt is 
többnyire, ha nem sütőnek, akkor kemen
cének nevezték. (Ahogy az illetéktelen 
hallgatózót is.) Egyébként e kitartó ler 
őse a német Röhre (?): csövet tészen.

Ellenkező irányú, szándékoltan idege- 
nesítő szóhasználatra sajnos temérdek a 
példa. A konyhában maradva a diósmá
kos, ’ünnepi kalács’ fertelmes bejgli ne
vét mindenekelőtt a sajtó (pl. a vicclapok), 
rádió és cukrászipar erőltette, annyi
ra konokon és fájón, mondhatni eszelő
sen, hogy ma már románok is használ
ják (baigli-nak írva.) A szalmakrumpli, 
’hasábburgonya’, (pirított) krumpliforgács 
esetében többször tanúja voltam, hogy az 
eladó, felszolgáló, pincér erőszakos nyo
matékkai rósejbnizott, kijavítva a vevőt. 
Mint ahogy engem is kijavítottak Dél-Bu
dán egy borpatika mellett: „nem töltelék 
az, hanem rollni” (talán joggal, mert elég
gé elkáposztátlanított töltelék volt az, ha
lomban egy tálon, lapi, lé, tejfel, csombor 
és füstölthús-emanációk nélkül).

Ha már a patikához értünk, ezt a né
met Apothekebői alakult szavunkat egy 
időben teljesen kiszorította a gyógy szer
tár. Ma azonban rádióbemondó, tévé-mű
sorvezető, sőt hivatalos személy is egyre 
inkább erőlködve patikázik, sőt az ódon 
zamatot hordozó patikaszert is erőltetik 
már gyógyszer helyett, eszünkbe juttatva 
mindannyiszor a klasszikus adomát: „Plá
ne Kati, hová méssz? -  Sőt direkt a pati
kába!”

Két közbeszúrt meg
jegyzés: a hová messzi 
„szándékosan” írtam 
kettős esszel, mert nem 
ettem mészt, pestiesen, 

• •  •  ^ogy ugyanakkor, ami
kor a jössz stb. ... A 
másik: a borpatika tör

ténetesen hangulatossága miatt is helye
selhető, hisz mint tudjuk, a bor kis adag
ban gyógyszer, nagy adagban orvosság, 
sőt patikaszer...

Az idegenesebb alak hivatalos eről
tetésére példa sajnos egyre több van: a 
Térképészeti Intézet Kartográfiai Válla
lat lett. És hogy hívták-e valaha a mete
orológiai állomásokat és intézeteket lég- 
körtani vagy időjárás-kutatónak vagy 
jelzőnek, nem tudom, de a meteorológiát 
ma sem tudják kiejteni plánekatiék, és 
meterológust mondanak, mint ahogy a hi
giénikus helyett higénikust.

Legvadabb szorgalmazását az idegene- 
sítésnek több évtizeddel ezelőtt egy Or
vosi Szemle nevű folyóiratban tapasztal
tam, valami Zoltán Imre szerkesztette, 
nemcsak a magyar orvosi nyelv nagy lele
ménnyel létrehozott szakkifejezéseit, de 
még a hagyományos latin szakszótárt is

angolszászra cserélendeni javallottá. S ol
vastam benne épp a főszerkesztőtől egy 
vezércikkfélét is, mely a húszmillióra sza
porodható magyarság elképzelését „vérgő
zös fasiszta ábránd”-nak nevezte. S hogy 
mennyire eredményésen harcoltak eme 
nagyvilágra nyitottak az ilyen ábrándok 
ellen: azóta szűnt meg a magyar népesség 
számbeli gyarapodása, sőt, fogyatkozik, 
és a politikusok által emlegetni szokott ti
zenötmillió magyarból legalább két millió 
nem tud, illetve saját kezdeményezéséből 
nem szokott magyarul megszólalni.

Ah, hol vagyon, aki ajakát hadidalnak 
eresztvén, a kémiát még meri vegytannak 
nevezni? Annak is már idestova negyven 
éve, hogy egy temesvári kislány a geoló
gus diák vőlegényéről tudta, hogy földké
reg-szerkezettan szakos hallgató...

Maga a jó szándékú nyelvművelés sem 
lehet addig eredményes, amíg csak szűk 
szakmai érvényesülés, vagy egy manda
rinnyelv működtetése a cél. Amíg nem a 
nyelv terjesztése és ezáltal a magyarság 
számbeli gyarapítása.

Az ügyetlen, hatástalan nyelvművelés
re a bennfentes szakmai körök agybajno
kai között találni leginkább példákat. Mi
nap is láttam egy feliratot egy repülőtéri 
felvételen: Repülőjegyek értékesítése... va
gyis a repülőjegyeket nem adják, nem el
adják, azok ott nem vásárolhatók, nem

kaphatók, csakis „értékesítik” őket, mint 
az elfekvő készleteket vagy kihasználat
lan ingatlanokat. Ám valaki letolt, ami
kor ezért morogtam: Úgy szeretnéd kiírva 
látni, hogy „Távolsági utazásra szolgáló 
repülőszerkezetek személyes igénybevéte
lére jogosító igazolványok forgalmazása 
pénz vagy bankutalványbeli ellenérték el
lenében?”

A hivatali és jogi nyelvek megfogal
mazásainak körmönfontságait minden 
időben ékes szidalmakkal illették az il
letéktelenek. Ez az oka vajon, hogy ma -  
javítási szándékkal? -  eluralkodott a kon- 
társág és a szabatosságról való lemondás? 
Egyetlen példa: egészen közkeletű kifeje
zéssé vált, hogy valaki ellen eljárás indul 
lőfegyverrel való visszaélés miatt. Avagy 
kábítószerrel való visszaélés miatt. Ám 
ilyen esetekben nem arról van szó, hogy 
valaki az engedéllyel tartott vagy szolgá
lati céllal ráosztott fegyverrel indokolatla
nul ijesztgetett, zsarolt, rabolt és jogtalan 
fegyverhasználat során ölt volna, hanem 
engedély nélkül tartott fegyverrel követett 
el bűncselekményt... s nem arról, hogy a 
neki átadott kábítószert nem vitte be fel
adata szerint a laborba vagy a rendőrség
re, hanem -  megette. „Elfogyasztotta”. 
Az engedély nélküli birtoklás nem vissza
élés, hanem kihágás, vétség vagy bűncse
lekmény!

Azt szokás mondani, hogy a nép legin
kább a gyenge vagy elbizonytalanodott 
zsarnokokat gyűlöli, azok ellen lázad fel. 
így van ez a nyelvművelésben is.

Ha a nyelvmívelő kenetteljes hangon 
arról értekezik, hogy mi a helyes: ha a 
kocsmában valaki a társaságnak még 
egy rundot, vagy még egy rundót fizet? -  
akkor a hallgató azt mondja: kell a falá
bamnak ilyen oktatás. Ám ha a nyelvész 
rájuk formed: Fizessetek még egy kört 
vagy menetet, aztán díszmenet, irány a 
családi otthon melege! akkor talán res
pektálni fogják, azaz megpróbálnak hall
gatni is rá.

Az intézményesített nyelvszegényí- 
tőkre legalábbis vissza kellene vicsorog
nunk. Azokra, akik noha egy latin igét 
végigragozni sem tudnak, de mindegyre 
oo^solnak, meg alma mátereznek.

Romániában, azt hiszem, több mint fél
száz olyan magyar könyvkiadó vagy sok
szorosító vállalat működik, amelynek ide
gen cégneve van. S ezzel mind a magyar 
nyelvet szolgálják? Azt érti még az em
ber, hogy annak idején a Kriteriont azért 
nevezték éppen így, mert nemcsak ma
gyar nyelvű könyveket adott ki. De a Po
liszt, például?

Ilyesmire azzal válaszolnak, hogy a ha
tóságok nem engedélyezik magyar sza
vak cégtáblára való kiírását. Nos, akkor 
az volna a helyes, hogy a szintén nem 
engedélyezett s főleg senki által a maga 
mélységében nem értett kulturális auto
nómia helyett például azt kérjük, hogy a 
magyar izéket magyarul emlegethessük, 
vagyis: engedélyezzék a magyar nyelv ke
reskedelmi használatát. S akkor nehogy 
azzal vágjanak vissza: minek az nektek, 
hiszen ti is csak az idegent szeretitek? 
És felsorolják hatvanhat magyar könyv
kiadó vagy művelődési egyesület, alapít
vány satöbbi nevét!

2



HELIKON

EGYED EMESE 

hajnalról
(Strófa)

Midőn még harmat frissíti
a várost,

bukaresti ligetek fáit, 
hm, Bukarest..., 
útnak ered a lány.

Járgányok mókás burrogása
indul,

nyitogatják a boltokat.
Kanyarog emberáradatban,

lépcsőn
(szellő 
szalad), 
szapora lépte 
könnyűség, könny:

testvér- integetés 
a fényben.

Félúton (baj, robaj), 
fél
úton:

virágzó kársak közelében.

POM OG ÁTS B É L A

A hűség 
lovagrendje
Zajló időben élünk, mondhatnám, visz- 

szariasztó és visszataszító időben, már ré
gen mögöttünk maradt a másfél évtizede 
visszaszerzett szabadság büszke mámo
ra, és mind fáradtabban és kedvetleneb
ben nézünk szembe azokkal a köznap
okkal, amelyek mindig új kihívásokat 
és türelmi próbákat hoznak, mind nehe
zebb szívvel vesszük tudomásul a rossz- 
indulatot, a rágalmakat. Ilyenkor jó ta 
lálkozni azokkal, akikkel a történelem 
kötött össze bennünket, a közös hit ab
ban, hogy egy emberi közösség sorsát 
jobbra lehet fordítani, legyen ez az embe
ri közösség a magyar nemzet vagy éppen 
az erdélyi magyarság. Meggyőződésem 
szerint a hűség erkölcse és napi gyakor
lata volt az az erő, amely a mai napon ki
tüntetett két erdélyi írót: Sütő Andrást 
és Domokos Gézát, valamint a magyar- 
országi irodalomtudóst: Görömbei And
rást egy bizonyos eszmei és baráti, mond
hatnám így is : harcostársi közösségben 
helyezte el, és reményeim szerint ennek 
a közösségnek a képviseletében beszélek 
most én: a laudáció előadója is.

Sütő András az Anyám könnyű álmot 
ígér óta, vagyis negyven esztendeje, az er
délyi magyarság gondjainak és reményei
nek, sorsának és vágyainak a hordozója 
és kifejezője: elbeszéléseiben, naplójegy
zeteiben, drámai műveiben és esszéiben 
egy olyan emberi közösség történelmi sor

(Antistrófa)

HAJNAL azon fáradozik 
hogy a halódó tavaszt, 
az ájult nyárt 
életre lehelje, az ezer fejű,

könyörtelen tél
nyakát
kitekerje!
Igazítson a világ 
kerekén.

(Az ablakközben elvarázsolt lepke.)

Ősszel
Ilia Mihálynak

El, ki a ritmust megköti, feloldja, 
él a világba jó hírek hozója, 
él a reménység temérdek alakban, 
csöndben, szavakban.

Van, aki ritmust adjon napjainknak, 
van, aki ritmust adjon napjainknak, 
van, aki ritmust adjon napjainknak: 
ébrszt, elringat.

Szunnyadó mondat, sarjadj új erőre 
Sétáló lábam, állj most felkelőre 
Könnyű a szívem: múlt könnyeket hordoz, 
Békülj ki, lélek békülj világodhoz.

sáról tesz vallomást, amelyet Trianon óta 
kényszerpályára terelt a történelem. A 
tanúságtétel és a hitvallás bátor felelős
ségét és felelős bátorságát nemcsak mű
veiben vállalta, hanem az életével, a sor
sával is. Domokos Géza, amióta annak 
idején létrehozta a Kriterion könyvki
adót, mindig az erdélyi magyar irodalom, 
az erdélyi magyar tudományosság és az 
erdélyi magyar közírás becsületét kép
viselte, és amióta visszavonultan emlék
iratok és naplók sorában ad számot a kö
zelmúlt megrendítő tapasztalatairól és a 
helytállás erkölcsi erejéről, az emlékezés 
becsületét képviseli. Görömbei András, a 
debreceni irodalomtörténet-író és egyete
mi tanár igen sokat és eredményesen te
vékenykedett annak érdekében, hogy a 
magyar irodalom nagy alkotó egyénisé
gei és értékei, Illyés Gyula és Nagy Lász
ló mellett az erdélyi Sütő András mun
kássága is tiszta fényben álljon a nemzet 
emlékezetében.

A munka, amelyet elvégeztek, nem
egyszer, mondhatnám, mindig bátor fele
lősségvállalást, a hatalommal szemben 
vállalt küzdelmet követelt. Nem mindig 
já rt érte elismerés, többnyire inkább 
akadályoztatás, neheztelés, fenyegetett
ség, Sütő András esetében még ennél is 
véresebb veszedelem. Valójában a múlha
tatlan hűség tartotta bennük egyenesen 
a gerincet, szívükben a tüzet, kezükben 
a tollat: a hűség a magyarság és a szel
lem, a hűség a nemzet igazsága és az 
írott szó erkölcse iránt. Nem mondhat
nám, és éppen most nem mondhatom, 
hogy ez a hűség osztatlan elismerést és 
köszönetét kapott. Gondolom, sokan tud
ják ebben a teremben is, hogy például 
Sütő Andrásnak éppen a mögöttünk lévő

Van, aki ritmust adjon napjainknak, 
van, aki ritmust adjon napjainknak, 
van, aki ritmust adjon napjainknak: 
ébreszt, elringat.

Szép egyenesség álombokrot hímez 
tápai napfény, közelíts a szívhez, 
villan a penge, készítik a pástot,

Van, aki ritmust adjon napjainknak, 
van, aki ritmust adjon napjainknak, 
van, aki ritmust adjon napjainknak: 
ébreszt, elringat.

Villan a penge, készítik a pástot, 
tápai szellő, adj reánk palástot, 
híveid volnánk: van, aki segítsen, 
adj reánk áldást, Gondviselő Isten!

(Van, aki ritmust adjon napjainknak, 
van, aki ritmust adjon napjainknak, 
van, aki ritmust adjon napjainknak: 
ébreszt, elringat.)

hónapokban kellett elviselnie gálád tá
madásokat. Nem vigasztalásul mondom, 
de a napokban került a kezembe egy ön
magát nemzetinek reklámozó folyóirat, 
benne egy vádiratnak is tekinthető írás, 
amely Illyés Gyulát rágalmazza, és az öt
venhatos forradalom egyik „alapokmá
nyáról”, az Egy mondat a zsarnokságról 
című költeményről a következőket jelen
ti ki: „mondjuk ki nyíltan: az Egy mon
data a zsarnokságról című vers hazug és 
aljas.” Ezt lehet írni Budapesten egy esz
tendővel a magyar forradalom félévszá
zados ünnepe előtt. Minden gyalázatra 
akad szerző, és minden gyalázkodásra 
akad folyóirat.

Szeretném kimondani, nem hangosan, 
de nyíltan: elég volt a mocskolódásból, a 
tárgyszerű múltfeltárásnak álcázott su
nyi rágalmakból. Elég volt abból, hogy a 
nemzet valódi akaratának kifejezőit szel
lemi és erkölcsi törpék próbálják kitusz
kolni arról a szakrális helyről, amelyet 
számukra a nemzet lelkiismerete és emlé
kezete kijelölt. Elég volt abból, hogy a köz
vélemény epatirozásának szennyes kalóz
lobogója alatt szabadon lehessen sárral 
dobálni az olyan írói életművet, legyen ez 
Illyésé vagy Sütőé, amely egykor: nehéz 
időkben a szellemi ellenállás egyetlen 
meghirdetője és a magyarság egyetlen 
látható képviselete volt. Örülök annak, 
hogy most nekem jutott az a megtiszte
lő feladat, hogy ebben az ünnepi percben 
köszönthetem Sütő Andrást, Domokos Gé
zát és Görömbei Andrást. Mindhárman 
a hűség virtuális lovagrendjének tagjai, 
és a hűségre, a nemzet, a szellem, a kul
túra iránti hűségre ma éppolyan szüksé
günk van, mint tizenöt és húsz esztendő
vel ezelőtt.
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KÁBÁN ANNAMÁRIA

Hasonlat és ellentét a szövegépítésben
Vajda János: H úsz év m úlva
1. A költeményt Vajda János 1876- 

ban írta, amikor Ginához fűződő szen
vedélyes szerelme már rég elcsitult, 
1880-ban Gina emlékkönyvébe alcím
mel is közreadta. A vers olyan „ritka re
mekmű -  jegyzi meg Komlós Aladár* - , 
mely egy egész élet drámáját tudja be
lezárni néhány sor tömör és mégis á t
tetsző, könnyed kristályába” (Komlós 
1980: 185).

A vers címe egy húsz évvel korábbi ál
lapot, érzésvilág emlékének felidézését 
ígéri, az alcím pedig tovább pontosítja 
az emlék tartalm át. A versszöveg egésze 
hasonlatra épül, amely sajátos módon el
lentétet bont ki. A hasonlat a versszöveg 
egészét átfogja, az ellentét viszont két 
részre tagolja a költeményt. Az első két 
szakasz a költő kihűlt szívét hasonlítja a 
Montblanc jegéhez, az utolsó kettő pedig 
a hasonlattal jelzett érzelemhiánynak 
egyfajta cáfolata. A Montblanc-hasonlat 
foglalja keretbe, zárja le és teszi ki
egyensúlyozottá a versszerkezetet. A 
Montblanc csúcsán a jég és a Montblanc 
örök hava túlzást és fokozást is rejt ma
gában.

2. Az első versszak mindjárt a hason
lattal indul. Az első két sor a hasonló, a 
harmadik és negyedik sor pedig a hason
lított bemutatását tartalmazza:

Mint a Montblanc csúcsán a jég,
Minek nem á r t se nap, se szél,
Csöndes szívem; többé nem ég;
Nem bán tja  újabb szenvedély.

A vers alaphangját már a kezdő mint 
kötőszó megüti, ugyanis jó előre sejteti, 
hogy a vers első két sorában feltáruló ter
mészeti kép, a csodálatos hegyóriás képe 
pusztán a hasonlat bevezető része.

A hasonlat, természetesen, sokkal 
bonyolultabb, mint azt első látásra/ 
hallásra gondolnánk, ugyanis a költő 
nemcsak csöndes szívét hasonlítja a társ- 
talanság, a magány gondolatát asszociá
ló Montblanc jegéhez, hanem az első tag
mondatnak alárendelt jelzői mondattal 
egy további, még fontosabb hasonlatot 
indít el. Amint a Montblanc csúcsán lé
vő jégnek nem á r t se nap, se szél, úgy 
nem bán tja  újabb szenvedély a költő szí
vét sem, amely többé már nem ég. Érde
mes a tagadószóval hangsúlyos helyre ke
rülő igék jelentését is szemügyre venni. A 
nem á r t  és a nem bán tja  hasonló jelen- 
tésűek, sőt a nem bán tja  itt az előtte ál
ló csöndes hangsúlyos névszói állítmány 
és a nem ég igei állítmány magyarázata
ként is hangzik. A hasonlatnak ez a része 
tehát azt sugallja, hogy a költő számára 
az égő szenvedély éppolyan bántó, mint 
amilyen ártó a hegycsúcs jegének a nap 
és a szél. Ebben a megfogalmazásban ben
ne lüktet a Szerelem átka és a Gina emlé
ke verseinek gyötrődve kínlódó szenvedé
se is. A Szerelem átka VI. darabjában írja 
Vajda:

Szeretlek, mint egy szép szobrot,
Mit a lázas szenvedély
Átölel, de szerelméró'l
Vele sohasem beszél...

A Húsz év múlva első versszakának szö
vegét a háromszor ismétlődő nem  hang
súlyos tagadószó és az utána következő, 
szintén hangsúlyos igék tagolják. Ennek 
a háromszor visszatérő tagadásnak nyo- 
matékosító szerepe van, és ezt még to
vább fokozza a két hangsúlyos se tiltószó, 
amely a valamikori szenvedély nagysá
gát érzékelteti. De a valamikori lángolás 
erősségét jelzi a többé nem ég időhatáro- 
zós szószerkezet is.

A második versszakban a költői szub
jektum kerül előtérbe. Erre utalnak az 
egyes szám első személyű birtokos sze
mélyjelek: körültem, fejemre, valamint 
az egyes szám első személyű igei személy
rag is: föl nem olvadok.

Körültem csillagmiriád
Versenyt kacérkodik, ragyog,
Fejemre szórja sugarát;
Azért még föl nem olvadok.
A

A versszak művészi hatását növeli a 
természeti kép és a költői szubjektum 
egybeolvadása, amit a sajátos szókincs 
érzékeltet. A kezdő hasonlat jelképerejű 
metaforává tágul itt. A költő Montblanc- 
emberré nő, és kozmikus dimenzióba 
emelkedik.

A versszak ellentétre épül, az első há
rom sor és a negyedik áll szemben egy
mással. Az ellentétet az első három sor
ban jelzett kozmikus túlzások még jobban 
kiemelik: csillagmiriád / Versenyt kacér
kodik, ragyog, / ... szórja sugarát. A vers
szöveg mondattagolása is megváltozik, 
az ige elé kerülő fókuszokra (versenyt; fe
jem re) kerül a mondathangsúly, illetőleg 
a második sorban két erős hangsúly is ta
lálható. Ezek a hangsúlyok szintén kieme
lő, nyomatékosító szerepet töltenek be: a 
költőt körülvevő hódolók sokaságára tere
lik a figyelmet.

Erre következik a rezignált, szentencia
szerű megfogalmazás: Azért még föl nem  
olvadok. Az első versszakhoz hasonlóan 
itt is a tagadószóval ellátott igére kerül 
a mondat főhangsúlya, amely az ellentét 
kidomborítására szolgál. Azáltal, hogy a 
föl igekötő a tagadószó elé kerül, rá is erő
sebb nyomaték jut, aminek következté
ben a nem  tagadószó hangsúlyát dallam
emelkedő is kíséri, ugyanis verstanilag 
a jambikus láb gyönge ízére eső mondat
hangsúlyt hangemelkedő pótolja itt. Ez 
jól érzékelhető, ha egybevetjük a sor más 
lehetséges mondattagolásával: Azért még 
nem olvadok föl.

3. A vers második szerkezeti egységé
ben bekövetkező fordulatot a de ellenté
tes kötőszó vezeti be:

De néha csöndes éjszakán
Elálmodozva, egyedül -

Múlt ifjúság tündér taván
Hattyúi képed fölmerül.

Nem harsány ez a fordulat, ugyanis 
a kötőszó a jambikus versláb gyönge ízé
re esik, ezért alig érzékelhető. Egyfajta 
csendes, tétova merengés jellemzi egyéb
ként is a versszak hangulatát. Szerkeze
te is egészen más az eddigiekhez képest. 
Szinte nyomatéktalan, felsorolásszerű 
mondatszerkesztés jellemzi. Egyetlen 
mondategység alkotja a versszak szöve
gét. Határozók halmozására épül az el
ső három sor: két időhatározó (néha, éjsza
kán), két állapothatározó (elálmodozva, 
egyedül), amelyet még egy gondolatjel is 
követ, és egy minőségjelzővel bővített 
helyhatározó (tündér taván) vezeti be a 
versszak egyedüli állítmányát, amely a 
versszak főhangsúlyát hordozza. Az sem 
véletlen, hogy ez a hangsúlyos szó a vers
szak legutolsó szava. A hosszú, hangsúly
talan előkészítő rész tűnődő magatartása 
után itt indul el a költői emlékezés. Egy
fajta dobbantó szerepe van tehát ennek 
a szakaszzáró hangsúlynak. Fölmerül 
a költő emlékezetében az elfelejtettnek 
hitt kedves képe, és ez megváltoztatja 
az eddig olyannyira elhárított érzelmet. 
Egyfajta megszépítő, esztetizáló, elégi- 
kus múltidézés jellemzi ezt a versszakot: 
az ifjúság tündér tavává változik a múlt, 
amelyben feldereng a kedves eszményí
tett, hattyúi képe.

Az utolsó versszak erről a magaslatról 
indít:

És ekkor még szivem kigyúl,
A

Mint hosszú téli éjjelen
Montblanc örök hava, ha túl
A

A fölkelő nap megjelen...
A versszak első sorát magas intonáció 

és szünet választja el a további három sor
tól. Ebben a kigyúl ige ejtését kísérő dal
lamcsúcsnak is fontos szerepe van, amely 
a hosszú, hangsúlytalan bevezető rész 
után mintegy a költő szívének fellobba- 
nását sugallja. A záró verssorok visszaka
nyarodnak, immár ellentétes előjellel, a 
Montblanc-hasonlathoz: mégiscsak képes 
ennek a zord és jéghideg hegycsúcsnak 
az örök hava fölizzani. De a dallamemel
kedővel is kiemelt örök jelző itt a költő szí
vének végleges elcsendesedését is sejteti. 
Pillanatnyi tehát ez a fellobbanás, mint 
amilyen pillanatnyi a Montblanc örök ha
vának ragyogása a felkelő nap sugará
ban.

4. Befejezésként megállapítható, hogy 
a versszöveget átfogó hasonlat úgy tágul 
kozmikus távlatokat magába foglaló, jel
képerejű metaforává, hogy közben egy 
alapvető ellentétet bont ki, és az ismét
lés, túlzás és fokozás alakzatait is magá
ba építi. Emellett a hangsúlyoknak és dal
lamemelkedőknek is fontos szerep jut az 
élmény bemutatásában. A versszöveg vé
gén visszatérő hasonlat lezárttá, kiegyen
súlyozottá teszi a költeményt.

*Komlós Aladár: A  m a g y a r  k ö l té s z e t  
P e tő fi tő l  A d y ig . Második, módosított kiadás, 
Gondolat Kiadó, Budapest, 1980.
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BOGDÁN LÁSZLÓ 
G ellert S á n d o r I
Először a legendájával ismerkedtem, a verseiről szóló 
paródiákkal, végül a verseivel. .. Mindenesetre 
amikor ’83 elsüllyedt tavaszán megláttam, úgy éreztem 
öt éve halott apámmal találkozom. A rokonszenv 
kölcsönös lehetett, ezért amikor két üveg borral 
megérkezett a szállodai szobába (órákig dedikálta 
magánya szikláján A magány szikláját, a vacsorát is 
lekéste),
már az első pohár rizling után megkérdezte, mi a 
véleményem
Adyról és Sinkáról, mert szerinte ők a legnagyobbak, 
az óriások!
És az olyan kávéházi poéták, akik poharakban köröző 
kanaluk csörgésétől sem hallhatták meg az eltévedt 
lovas vakügetését
és verseikben sem érezni távoli puszták kancaszagát, 
nem számítanak!... Sár kos ítélete kissé megdöbbentett 

és elkezdtem üvölteni: hogy édes hazám fogadj 
szívedbe.
Fenn a Hargitán megdermedtek a magányos fenyők.

G ellért S á n d o r II
Mondtuk a magunkét. 0  Sinkát és Gulyás Pált idézte,
Én A bús férfi panaszaiból egy részt, hogy nem veri 
már
vissza versünk a Kárpát és az Adria. Elbeszéltünk 
egymás mellett.
A bor fogyott. Az erdélyi mocsárból előmászott a 
démon.
G.S. arca setétveresre váltott s bicskát ragadva 
indulatosan követelte, vallják színt, kávéházi poéták,
hazaárulók uszályába keveredtem volna, mert ha most 
azonnal meg nem tagadom ezt az egész, Európát majmoló,
nyugatos, rímkovács bagázst, búcsúzhatok elfuserált 
életemtől! ...
„Ide szúrj!” - rúgtam ki magam alól a széket, ingem 
szétszakítva.
Szerterepültek a gombok... Reggel arra ébredtem, hogy 
fehér ingemre fekete cérnával varr ja fel őket s 
vigyorogva kérdi:
hogy is van az ecsém, hogy mégis magyarnak, 
számkivetve?...
És a démon vicsorogva hibbant el a fényben. 8 óra 
volt.

A z erdély i m ocsár
Gellért Sándorral, Csíkszeredában, egy vendéglőben 
kibékülénk.
Kérdi megintcsak: Ady vagy Sinka? Melyik a 
poéta-óriás?
És ne is halljon a kávéházi rímkovácsokról, mert 
begurul.
Kosztolányiról, se Tóth Árpádról. Hát olyan mindegy. 
Kis senkik ők!
Babits vagy Lőrincz? Rím cemendéi! És ráadásul: 
vers-árulók.
Nyugatos álság. Cifrálkodások. Elhihetem, hogy nem 
magyarok.
Nem érezni poézisükben Hunor vagy Magor rémálmait. 
Dúl király három világszép lánya vízióikban nem 
istenül.
Hagyjam már őket! Ne mind idézzem! Sűrű erdő ez. 
Eltévedünk.
S ha ki is jutnánk ? Mit érünk el vele? Az erdő szélén 
ott a mocsár.
Nagyobb, mint egykor az ecsedi láp volt s ottan

tanyáznak a démonok.
Mélyben Atlantisz harangoz egyre. Üvölt a tévé. Nem 
hallani!
Ezért, amikor kikel a démon, hogy elragadjon, 
védtelenül
mormoljuk egyre: még nem lehet vége! Oltalmaz minket 
Úristenünk!

S ü tő  D an i I
Támadjál fel, Sütő Dani! Szeretnélek már hallani.
Ahogy perelsz, fújtatsz, dadogsz. Ahogy vedelsz, fújsz 
és maszogsz!
És látni is szeretnélek, harminc éves koravénnek.
A vonaton ért a halál. Számodra az idő megállt. 
Másvilágról gyere vissza. Vodkáidat már más issza. 
Györffy Kálmán, Mózes, Egyed. Emlegetjük még a neved. 
És rólad írt Lövétei -  dicsőség ez is, kései! -  
emelhetjük a kalapot, államvizsga dolgozatot!
Tizenhat év, hogy elrepült. Szertefoszlott és kiderült
annyi ellenálló között, kétely és kín nem nyűgözött 
senkit úgy le, ahogy téged. Örömóda ma az élet.

Mert mindenki ellent állott! Hírnevére úgy vigyázott. 
Protestáltak szakadatlan, a hús és túró sorokban, 
így lett a hús, túró almás. Tanulhatnál tőlük tartást.

S ü tő  D an i II
Marlowe sorsát élte át, bár nem szúrták szemen. 

Elúsztak angol gályái, erdélyi tengeren.
A szőke férfi zöld király. Hazug a kártyalap. 

Kétely kutyája vicsorog és a szívünkbe kap.
Hogy elmúlt minden hirtelen. A varázslat oda. 

Szól bennünk szakadatlanul az Ave Mária.
Berúgunk, kijózanodunk. Szép szokásunk szerint. 

És hajnalban rádöbbenünk, hogy átvertek megint.
Rácsok árnyéka arcodon, már le nem moshatod. 

Nem ér véget az éjszaka. Az „adok” és „kapok”!
Hajóra szállunk. Vár reánk Balassi tengere.

Az óceánumon vagyunk. Ne tétovázz. Gyere!
Szél fúj Poklos patak felől. Már indul a vonat. 

Áthúzott versek tépik, roncsolják arcodat.

Orfeus és E u rid iké
A világ változik. A képernyőn reklámok futnak 
egymásra.
Ariel mosópormárka lett, de félő ő sem lesz képes 
mindent
tisztára mosni!...Csak uncle Sam elégedett a 
virslijével,
felmutogat hüvelykjével az égre, ezt még ő is megenné, 
biztosan...
S miközben az erdőd udvarán, lábuk között egyszer már 
kibiztosított fegyvereikkel szundikálnak a 
kivégzőosztag katonái,
Az elítélt -  utolsó kívánsága jogán -  maroktelefonon 
udvarol
Euridikének, aki feljött az alvilágból, betéteket 
reklámoz
és mosolyog. A Hádeszek öblén vízibalett. Tétován 
siklik tova
Kháron ladikja. Az isteni révész, kilopva az obulust a 
holtak
nyelve alól, obszcén ajánlatokat tesz a lányoknak 
s a feledni nem tudó Orfeus úszva közelíti az alvilág 
bejáratát,
alászáll, újra meg újra. Nem tudja, hogy már nincs is 
ott Euridiké!
Nincs ott senki, csak az irigy Proteus alakoskodik a 
félhomályban.
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JA N C SÓ  M IK LÓ S

Mese
felnőtteknek
Volt egyszer, hol nem volt, a Jólé

ti társadalm akon innen, messze tú l 
azoktól az országoktól, ahol -  a legen
da szerint -  az emberek meg tudnak 
élni a fizetésükből, nyugdíjukból és 
nevetve, gondtalanul néznek a kiszá
m ítható emberi jövő felé, volt egyszer 
egy Naiv Ember.

Ez a Naiv ember, mesénk hőse, pon
tosan olyan volt, m int a többi ember, 
csupán annyiban különbözött tőlük, 
hogy m indent komolyan vett, am it Fel
sőség írt, mondott, nyilatkozott, kért, 
követelt tőle.

Komolyan vette Naiv Ember -  ak
kor még Naiv Kisfiúcska hogy a 
jótanulók boldogulnak az életben, 
és csakis ők. A ztán ifjúként komo
lyan vette a szerelmet, a hűséget, 
az adott szó b e ta rtásának  kötelezett
ségét, és így tovább, egyéb, ma már, 
idejétm últa erkölcsi norm ákat.

Később, im m ár m int felnőtt Na
iv Ember, megfellebbezhetetlen igaz
ságként fogadta el, hogy egyszercsak 
lesz egy boldog szocializmus, amihez 
ugyan göröngyös út vezet, és p illanat
nyi, átm eneti nehézségek az útjelzők, 
de em lített ú t végén napfényes jövő ra 
gyog, ahol boldog és szép és okos és 
egyenlő lesz m indenki mindenkivel, 
és egyáltalán.

H ittel, jegyrendszerrel, korgó gyo
morral, no meg nemesnek mondott 
ideákkal lelkében nézett Naiv Ember 
a várt, beígért boldog jövő elé. Aztán, 
ha  nem is azonnal, de kiderült a szo
cializmus útjáról, hogy nem vezet az 
sehova, főleg nem általános felhőtlen- 
ségbe és egyéb politikai és gazdasági 
és kultu rális beígértségekbe.

No de oda se neki. Szép, és a m a
ga nemében egyedi hazánk egy bo
rús decemberi napon, kiábrándulva 
a sok napfényességígéretből, sietve 
a Demokrácia jótsejtető ösvényére lé
pett, de h á t ezt az ösvényt is pilla
natnyi, bár változó és mélyülő-szé- 
lesedő zökkenők tark íto tták , ahogy 
azt Naiv hősünk meg is tapasztal
ta  saját következetesen növekvő 
életszínvonaltalanságán.

De Naiv Ember nem azért volt na
iv ember, hogy a tények tapasztaltán  
észhez térjen -  dehogyis, ő továbbra 
is bízott a politikai labirintusokban 
irány t vesztett vezetők éleslátásában: 
ellentmondásokkal teljes nyilatkoza
ta ik a t a kutató-kereső elme szárnya
lásaként értelmezte, melyekben nem 
kell, nem szabad következetességet, lo
gikát keresni, hiszen azok az átm ene
ti kor átm eneti nehézségeihez , szelle

mi hullámtörőihez igazodva születtek 
és születnek nap m int nap, az improvi
zált gazdasági élet, a „törvényhozás, 
m ám a így, holnap ki tudja” -  követke
zetesen következetlen, íra tlan  elvárá
saihoz simulva.

Á hítattal hallgatta  azokat a progra
mokat, melyek jövőt biztosító korláta 
között éjt nappallá téve terelgetik 
őt és sorstársait törvényesen megvá
lasztott vezetők a Demokrácia egy
re dráguló zsákutcáiban, hol jobbra 
szidva, hol balra  káromolva, miköz
ben messziről fel-felcsillantanak egy 
újabb Napfényest, k it ezúttal nem 
egyébnek, m int Európának neveznek 
a beavatottak.

Bízott továbbá Naiv Ember az 
itthonm aradás üdvösségében, hiszen 
azt mondták, írták , szem rehányták 
neki a nála okosabbak -  és m ár 
rég(szemérmesen nem dicsekedve ez
zel) dupla állampolgársággal és kül
földi lakással és bankbetéttel ren
delkezők, -  hogy m aradni kell, m ert 
m aradni ugyan nem a legkifizetődőbb, 
de itt kell élni és itt kell egyetemet vé
gezni, itt kell munkanélkülisködni 
és itt kell (ha nem is kötelező 
háziolvasmányként), tanulmányozni 
az országvezetők vagyonnyilatkozata
it, m int hasznos és tanulságos olvas
mányokat.

-  Leszek én még dupla állampolgár 
-  mondotta m agának esténként, lefek
vés előtt Naiv Ember -  sőt, egy éjsza
ka azt álmodta, hogy tisztességes or
vosi ellátásba részesítették, amitől 
úgy megrémült szegény feje, hogy haj
na lra  belázasodott.

Sietve felöltözött, kim ent az utcá
ra, tudta, a jó levegő leviszi a lázát, 
m int legutóbb, am ikor is k isétált m a
gából -  igaz, jó két hét a la tt -  egy 
tüdőgyulladást. Mélyen beszívta az 
utca porát( így edződik az ember), mi
közben belezöttyent egy bokáig érő eu
rópai tagság előtti pocsolyába.

Mosolyogva vigasztalta magát.
-  Sebaj, lesz még jobb is, a világ fej

lődik, mi is fejlődünk benne, jön Eu
rópa felénk, mi is oda ta rtu n k , lám, 
a benzin nálunk m ár drágább, m int 
odaát, különbek vagyunk bár ezen a 
téren  náluknál. Csak elérjük, hogy 
rán k  csodálkozik majd elismerően 
Európa.

Egy reggel Naiv Em ber agyon
használt borotvapengével gyötörte 
borostás állát a kötelező reggeli tisz
tálkodás jegyében, am ikor is a tükör
be nézett, egy kicsit figyelmesebben, 
m int ez idáig általában  tenni szokta. 
Megrémült attól, am it lá to tt és am it 
ta lán  eddig nem a k a rt észrevenni: 
egy ráncos öreg férfiarc nézett szem
be vele kérdően, bizonytalanul, füle fe
lett hófehér pamacsokkal.

Keze még jobban kezdett reszketni; si
etve abbahagyta a borotválkozást.Nagy-

nagy gyengeség fogta el, az ágyához bo
torkált, bebújt a takaró alá és álmot 
látott, nehéz, szomorú és igaz álmot, 
ami olvasható a következőkben:

Szép, tiszta ágyban álmodta m agát 
a Naiv Ember, az ágynemű m osásilla
tot árasztott, kék volt a párnabehúzó, 
piros a paplan, sárga a lepedő, hiszen 
Naiv Em bernek még az álm ai is lojá
lisak voltak. Békésen aludt álm ában, 
angyalokról álmodott, szép, fehértol
lú angyalokról. És íme, a megálmo
dott angyalseregből kivált hirtelen 
egy mosolygó szőke angyal, berepült 
a nyitott ablakon, könnyedén landolt 
az ágy közelében, rendbe szedte a tol
láit, és kedvesen, kérdően nézett az ál- 
mélkodó Naiv Emberre, m int soha ed
dig még szárnyas vagy szárnytalan  
nőszemélyek -  földiek vagy földöntúli- 
ak -  nem tették.

-  Látni kívántál engem, te szegény 
álmodozó -  mosolygott rá  az angyal, 
úgy, ahogy csak az angyalok tudnak  
mosolyogni. -  Eljöttem h á t hozzád: 
mondd, m it tehetek érted?

-  Ha korábban látogatsz meg, ked
ves angyal, mondjuk úgy jó harm inc 
évvel ham arább -  ta lán  sokmindent 
reméltem volna tőled. Most azonban 
csupán egyvalam it szeretnék: vígy 
magaddal engem. Egész életem az
zal te lt el, hogy bíztam  em bertársaim 
ba, feletteseim jóságába, szerelmeim 
hűségébe, barátaim  becsületességé
be és hasonló butaságokba. Elég volt, 
kedves angyal -  a rra  kérlek, repíts a 
m ásvilágra. Remélem, nálatok a ha
tárátlépésnél nem kell felm utatni sem
miféle iratot, m ert akkor bajba kerü
lök, ugyanis nekem még útlevelem 
sincs, nem váltottam  ki: k iért vagy k i
kért te ttem  volna? Viszont rugalm as 
vagyok és igénytelen: ha  nem lehet, 
nem lehet, lemondok a mennyország
ról, a pokolhoz sem ragaszkodom kü
lönösen, de jól meglennék a feltám adá
sig, mondjuk egy szerény, kétszobás 
égi panel apartm anban, affélében, mi
lyet is egyik szenátorunk kinyilatkoz
ta to tt összvagyonbevalláskor.

Elszomorodott az angyal, két k ris
tá ly tiszta  könnycsepp pottyant ki a 
szeméből:

-  Kérj bármit, te szegény, te minden 
rendszerek mindenkori áldozata, te -  
de ne kérd tőlem, hogy magam mal vi
gyelek. Nem vihetlek sem a menny
országba, sem a pokolba, két szoba 
összkomfortos szenátori palotát sem 
tudok hirtelenjében keríteni neked. Ne
ked itt kell maradnod a földön.

-  M árpedig én meg szeretnék hal
ni -  makacskodott a rá  nem jellemző 
módon a Naiv Ember -  velem minden
ki csak kitolt. Amióta élek. Képzeld, 
a szám láim at is mindig rendszere
sen fizettem. Az adómat is időre

» » » » » »
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bevallottam .M intapolgár voltam. És 
m it értem  el vele?

Az angyal elkomolyodott, majd így 
szólt:

-  Neked élned kell. M egadatott ne
ked az, am iért sokan életüket is ad
nák: a halhatatlanság . A te sorsod
-  ne haragudj a rossz vagy jó h íré rt
-  az, hogy örökéletű vagy, kedves ba
rátom.

Majd ünnepélyes arcot öltött és ked
vesen megjegyezte:

-  Vedd úgy, hogy közénk , h a lh a ta t
lanok közé tartozol. Ég veled!

Azzal felállt az ágy széléről, kecse
sen elrendezte szárnytollait, hogy 
azok majd simán, könnyedén szelhes
sék a levegőt.

-  M iért kell én halhata tlan  legyek?
-  jajdult fel kétségbeesetten a Naiv 
Ember.

Az angyal hosszan hallgatott, vé
gül mégis megszólalt:

Ej, h á t nem érted?
Nem -  jajdult fel a Naiv Ember.
H alhatatlan  vagy, barátom, m ert...
De könyörgöm - ,  miért?
M ert a hülyeség halhatatlan . Na, 

most m egérted végre? H a ti sokan 
nem volnátok,mi lenne akkor a sok 
okos emberrel? Egyensúly kell az em
beriség életében. Nyugodj bele, a főnö
köm ezt jól kitalálta.

Majd farktollával idegesen megle
gyezte magát:

Kellett ez nekem? Alaposan 
felbosszantottál és durvaságra 
kényszerítettél. Most három  napig 
sajogni fog a szívem a lelkiismeret- 
furdalástól, pedig teljesen m ás hétvé
gi programot készítettem  m agam nak. 
Elcseszted a vikendemet. Te tökélet
len. Hogy vinne el az ördög.

Azzal dühösen felröppent, és ki 
ak a rt suhanni az ablakon, de az ab
lak be volt csukva ( a huzat te tte  ezt, 
vagy tréfáskedvű ördögöcskék incsel
kedtek ilyen formában vele?), így a 
könnyed és elegáns távozás helyett 
hatalm as üvegcsörömpöléstó'l kísérve 
hagyta el a színt -  akarom  mondani a 
Naiv Em ber kis szobácskáját -  miköz
ben -  Uram  bocsáss! nyomdafestéket 
pirulva tűrő  kifejezések hagyták  el 
dühtol eltorzult angyalajkait.

A nagy zajra felébredt a Naiv Em 
ber, és csodálkozva látta , hogy az abla
ka teljesen be van törve, a szél pedig 
csípó's-hidegen vág be a szobába.

-  Úgy látszik, mégsem álmodtam -  
mondta fáradtan. -  De az angyal téve
dett. Megjött az eszem, így m ár nem 
vagyok halhatatlan .

Azzal, m int pillanatnyilag a leg
jobbnak tűnó' megoldás mindenféle 
nyavajákra, fogta m agát, kiugrott az 
ablakon és boldogan, elégedetten ször
nyethalt.

LÁSZLÓFFY CSABA
*

Á rva  B abszem  Jankó  
foh ásza ibó l
(P relűd)
Elképesztő a nincstelen; 
bármit -  csak ne bántsd édenem. 
A haragom, a szén: a rég 
kialudt tüzem, az a rét, 
a letarolt, a réveteg, 
ahová visszatérhetek, 
hol szajhaként szalmára dől 
s szoknyája alatt szöszmötöl 
a szél, s a Fekete Sereg 
Kinizsi nélkül dúlni kezd 
betegen; csonka végtagok 
várják leáldozó napod.

Felsír bennem a rémület, 
fej nélküli vad mén üget! -  
Uram, nincs ennél egyszerűbb:

oldd le e valótlan terűt 
gyermekszívemről. Ha megüt 
a villám s szennyes zuhatag 
zúdul rám -  tagadd meg magad 
(én is ezt teszem, te csaló!) 
mert nem voltál Mindenható.

(in terlú d iu m )
Nyüves, keserű málna még -  
egy bálna, majszolgatja vég
elgyengüléstől fulladván a 
rozsdás fenekű fürdőkádba.

Kormos pillám hegyéről, Bábelem 
csúcsáról kajánkodva néz le 
Káin: hová pötyög még Ábelem 
kiontott kövér vére?

(Főit) tétel)
A zizegés: levél, vagy látomás.
Öreg Babszem Jankó, rád ki vigyáz? 
Halott apám felül: „Kigyúlt a ház?” 
kérdi, s ismét hanyatt vágja magát.
„A szomjúság belül -  nyögöm -, a láz.” 
Csórécsiga! járom a Golgotát 
elárvultán; sehol az (r)égi máz.
S a barátok -  vajon hol vesztek el? 
Kiráz a hideg: hosszú utazás!
Lehet tisztítótűz is; ingerel.

Heges a bőr, a Liget s az eső 
áztatta, elrekvirált föld alól 
fénylő gilisztaként tekeredő 
egész emlékezés. Lelóg az orr, 
és kábán fintorog, mint amikor 
az ember álmosan rutint szagol.
Előbb egy harapás, s lábad alól 
már tünedezik s elfogy valahol 
a kavicsos kis Robinson-sziget; 
megmételyezve szív- s folyóvized, 
kifut alólad legforróbb nyarad, 
kihunynak búgó képek s bogarak.

Mint a krokodilus örömteli 
vigyora, mikor valakit bekap, 
minden oly morbid, ami emberi, 
a szádon át kifutó szó s a hab.

A hagymaszagú konyha s a kötény 
kád fölé hajló nagyanyádon, és 
a büdösen is jószagú görény, 
s mint lóherésben az a remegés, 
mikor utolszor átölelted a 
gidát a böllérkés-szúrás előtt.
Hát a lidércfény egy-egy éjszaka, 
mely beragyogta a Palatetőt!

Dicsőséget ígért neked? -  Vigéc, 
köpd szembe már! Jobb későn, mint soha. 
Távcsövön: mint ki p(m)us(z)kacsőbe néz -  
lehánynivaló, sok haramia.

(E lső  m ellékda l)
Isten Bokrétáját hagyom 
hervadozni az avaron.
Kóbor eb poroszkál -  vajon 
őt védi legalább a hon?

(Ú jabb k ité te l)
Kiapadt kutak mélyén békanyál; 
nyitott könyvlapon gyönyörű halál. 
Törik a jég és fölbuzog a víz, 
s a léken át a kihűlt lélek is.
Kinek kell félni s megbocsátani?
(A képernyőn műsikoly, távoli.)

Transzilván-bolygó vígan hegedül; 
kikezdhetetlen húr s Bolyai-tér 
(pár fércelés, és összeáll az űr): 
félig ürgelyuk -  s habár mit sem ér 
félig haldoklás-pótló költemény. 
Gyakran ellenhatás a ráhatás,
Házi koldus, dolláros jövevény! 
Drágulás ellen jön a Drakulás.

(M ásodik m ellékda l)
Bús rongya életemnek (balkonom 
halkuló alkonya) nem érdem!
Már csak egy fantáziátlan torony
ház kényszerképzete az Eden.

(D anse m acabre)
Lehúz irigység, eltöm az iszap, 
lekonyul, leáll lassacskán, ami 
képes volt engem (s mást is) a minap 
izgatni és /vagy felbosszantani.

Maréknyi golyóbisom -  ez a végkor -, 
leválsz a Földgolyóról; s bár az ész 
kihűlő kásája még buborékol, 
agyamat elborítja a penész.

Bécsben, New Yorkban, Kanada 
pusztáin elpazarolt génjeim, 
csak halkan röhögjetek e haza 
még itthon botladozó vénjein.

„Bokámat szorosan tartó, durva kezek, 
emlékeztetni fogtok nemsokára 
valamire, amit nem ismerek.
Az életre, vagy a halálra.”

2004. február 19.
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20. Km

KARÁCSONYI ZSOLT
Hajléktalan művészek,
Egy budapesti aluljáróban egy koldus

forma nőnemű szerzet áll elém, mondván 
vásároljam meg a kezében tartott füzet- 
nyi verseskötetetek egyikét, annyit ad
hatok érte, amennyit akarok. Belelapoz
tam, láttam, tényleg verseket tartalmaz, 
adtam is 120 forintot, s indultam tovább, 
már hazafele tartva belelapoztam és telje
sen érdektelen, magamutogató, érzelgős 
verseket találtam benne, elraktam vala
hová, ma sem tudom merre lehet.

Egészen más a helyzet az Alkonyzóna 
címet viselő, hajléktalan művészek alko
tásait tartalmazó antológiával, mert ez 
egy nívós szöveggyűjtemény, olyan antoló
gia, melynek darabjait gyűrött papírlap
okról másolták át, valahogy úgy, ahogy 
néhány évvel ezelőtt Zudor János legutób
bi kötete, az És egy kicsit tovább... is ké
szülhetett.

Természetesen egy szöveg megírá
sának fizikai életkörülményei nem 
vonhantnak le, és nem is jelentek valami
féle többletet az szöveg önmagában álló 
mértéke mellett, mindegy ilyen szempont
ból, hogy valaki gyűrött papírra ír egy 
kukára támaszkodva, vagy fűtött szobá
ban él, ésott nyomogatja számítógépe bil
lentyűzetét. Miközben egyáltalán nem 
mindegy.

Valami azonban rögtön kiderül: haj
lék nélkül, sőt név nélkül is lehet jó verse
ket írni, mint ahogy ezt Baspeti, Dafnisz, 
Lalalilla és Nina Anonima is teszi. Az 
antológia egyes szerző valódi nevükön 
szereplenek ugyan, de én személy sze
rint kétkedek abban, hogy mindegyik 
esetben az igazi nevet látjuk, vagy fel
vett névről, esetleg amolyan harci név
ről van itt szó. Baspeti és Lalalilla nevei 
ilyen neveknek tűnnek. Lalalilla és Nina 
Anonima nevei azonban már irodalmi, 
költői nevek. Maguk a szövegek azonban, 
szerzőjük nevétől függetlenül -  igazi iro
dalmi alkotások, nem holmi kukában ta
lált maradékot olvashatunk itt, hanem 
(ki)válogatott szegénylegények és csavar
góleányok, koldusok, hajélktalanok verse
it, prózáit.

Irodalmi hajlékuk azonban két
ségtelenül az (és ez ami szoros ka
pocsként fogja egybe a különböző 
műveket), amit a fizikai valóságban haj
léktalanságnak neveznek. A kiadó, bár

hajléktalan irodalom
figyelmeztet, hogy nem valamiféle érzel
gős lelkiismeretfurdalásos koldus-roman
tika vezette az antológia megjelentetése
kor, mégis, már indulásból elválasztja, 
leválasztja a szerzőket a magyar iroda
lom egészéről, mondván ők -  mások, haj
léktalanok.

Csakhogy ők, ellentében Kassák
kal, vagy a Kassák által amolyan főcsa
vargónak tekintett Istratitól és Jack 
Londondtól, az antológia szerzői nem me
nekültek az irodalomba, megmaradtak 
a csavargók útján, közülük nem egyet a 
kiadó nem is tudott megtalálni, hiszen, 
mint tudjuk a csavargók és hajléktala
nok, koldusok világa nagyon kicsi és na
gyon nagy, külső ember nehezen igazodik 
el benne, arról nem is beszélve, hogy meg
találjon egy olyan csövest, aki nem akar
ja, hogy megtalálják.

Azonban ezek a szövegek mégiscsak 
utat találtak az irodalmi nyilvánosság 
fel, ha a hivatalos irodalom felé még 
nem is (hiszen ez utóbbiban, az antológia 
egyes szerzőit alaposan alulmúló szerzők 
is sikereket érhetnek elé).

De lássuk a szerzőket, a rabrímeket 
író Baspetit legelőször, aki olykor elját
szik a szavakkal, máskor lázadóan neki
megy az egész emberiségnek, szeretné le
nyelni azt, például a Dühös vers, de jó a 
vége két utolsó sorában: „Én szeretnék (tu
dod?!) galamb-szabadulni, / és lenyelni ke
resztbe az ember nevű torzót”.

Baspeti nyugodt és pontos szavakat 
ír le egymás után, önmagát ekként ha
tározva meg az Inter arma silent musae 
című versében: „Huszadik századi reme
te vagyok! Mindent elvesztek és mindent 
elhagyok.” Káliz Endre, az egyetlen, aki 
életrajzot is írt, így summázza életét: „Ta
nultam katonatisztnek, diplomatának, 
filológusnak, lekésznek, és lettem senki 
és semmi”. O az egyik olyan szerző, aki 
a periferikus léthelyzetet a nyelvi peri
féria kifejezésmódjával is érzékelteti: 
„ambiáltalak/ mon coeur/ eldacoltalak/ 
nemtőm / elbérmáltalak / metreszöml”. 
Csakhogy itt a különböző nyelvi szintek 
egységesítéséről van szó, nem valami 
(profi) nyelvi koktélról.

Káliz, akárcsak Leleszi Balázs Kár
oly „a Tiszta Forrás bukott angyalai” kö
zé tartoznak. Akik, amint ezt Leleszi ír

ja Kopjafák árnyékában című prózájában 
igen gyakran így cselekszenek: „A Laka
tos utcában jártunk, és hogy legyőzzük a 
hajléktalanságból adódó komplexusokat, 
betértünk a Tabdi borozóba, hogy igyunk 
valamit.” Miközben abban a világban él
nek, amelyet Sárközi László így ír le az 
antológia 145. lapján: „A padok ölében 
fingó, horkoló/ nők és férfiak heverik ki 
mohói vágyukat s tán feledik a véget!

Reális helyzetek kerülnek át az Alkony- 
zónának köszönhetően az irodalom rea
litásába, annak is azon dimenziójába, 
melyet sokan hajlamosak elfelejteni. A

■ A lkonyzóna
HAJLÉKTALAN
MŰVÉSZEK
ANTOLÓGIÁJA

vágáns, csavargó, deákos, hajlékltalan, 
garabonciás, goliárd irodalomra gondo
lok itt, amelyről Kardos Tibor úgy ír a 
magyar reneszánsz kapcsán, mint olyan 
irányzatról, melynek segítségével a ma
gyar szellemi élet folyamatos láncolat
ként tanulmányozható.

E újra és újra felbukkanó irodalmi 
és szellemi búvópatak lesz a főtémája A 
nagy Kilometrik következő számainak. 
Ha eddig csupán a Csavargó-könyvtár ro
vatban foglalkoztunk vele, most itt az ide
je, hogy feljebb emeljük a gépet.

A . - «  K i l o m g t r i Kg tevjaj frafr-fai



HELIKON

ARDAM ICA ZORÁN a versedből sem épül holnap máglya, 
az orvos is csak ereidet vágja...

k a p á lv a  k ö d ö t
M árkus-Barbarossa Jánosnak

tököt találva állok itt ma hetykén 
tüzes szakállra látok ej de rőt ő  
mesél emlékekből vigyor’gva nőt sző  
históriákba épp hogy belelesvén

talán ma én is álmodom és esvén 
hibába újra látom ifjúságom  
am int a múltból rám röhög barátom

fogatlan szájjal köpköd -  kurva álom 
csöcsök pinák közé időm kiáltom  
az életet de szánom s úgy szeretném

kapálva ködöt inni borom -  elvén 
a rímet kölcsönt hagyva francba éppen 
szerelmem csókját viszonozva szépen 
tököm találva állni m int heves mén

Mi a t l o n ?
Z. Németh Istvánnak*

csúszkálni a lét-idegcsomókon 
majd botladozva csücsülni seggre 
áhítozni a szépre és nyugodtra 
s hogy szopna múzsa művészi kegyre

találni nyelvét agyadba nyomná 
költőként állsz majd urad elébe 
kinyalt agyaddal nyergelhetsz verset 
öntesz tropikus italt e lébe

koktélod lesz így sok metatextus 
kattan a bilincs könyved zárt cella 
alkony és balkony elmaradt szexus

mozdulni hamar rímekért kell a 
népnek a szózat higyje hogy Nexus 
vére a tiéd époszra fel ma

^legutóbbi kötete Triatlon címmel jelent

K ocsm ák,, 
a h o l  a  m ú l t . . .
Kocsmák, ahol Villon a borba nézett, 
kurvák, akik a szádba nyaltak mézet, 
mind, m ind a múlt, s a tegnap

párás képzet, 
csak ősz, csak dér és haj,

ha már fehér lett...

Hazug a tűz, ha már nem vérszín
lángja,

a vágyad nőhet, bár nődet
nem hágja,

A rdam ica Zorán: 1970-ben született 
Losoncon. Költő, pedagógus, zenész.

Barnás a véred, s úgysem jő
már jobb kor...

Elbújt a hold, és tudja,
soha jobbkor...

Borodba Villon s kurvák szája
horkol...

Bort a nőkbe, a nőket öntöd borba,
táncolsz, m int őrült, részeg, heréit

Zorba!
Ványadt szélben könnycsepped

csípős torma...

a v a n tg á r d
f ü s tk o c k á k b a n
avantgárd füstkockákban 
keserű hangok 
lebegnek
picasso prim itív nőalakjai
rámosolyognak
erőtlen nyögéseimre
feketén hullámzó szem
éremszőrzetükön kubista
hajók úsznak a naturalizmus felé
destruktív happening az álmaimmal
magyarán
szétcseszik formalista terveimet 
kénytelen leszek 
a romantikába menekülni 
szimbólumok és ópiumgőz 
közé
levert forradalmak és legyilkolt
becsületek mellé
fekszem
aztán eltűnök Segesvár 
határában m int Petőfi 
a füstkockák mögött 
kis varróleányok 
pinájára gondolva 
a fene ebbe a nagy forradalmiságba 
még mindenki belehalt 
miért nem lehetek én 
agyatlan proli akinek a főnöke

az atyaisten
mindig csak a forradalom meg

a rock and roll
egyedül a világ ellen
egy szakadt farmerben meg egy

csomó dalban
őrület

4&$ A

mikor leszek már jól fizetett
középkáder

Káder János a második emeletről 
halott haverjaim sírjaikból

kimásznak
jól seggberugdosnak
és hazafiságra köteleznek
igazuk van egyébként
de legalább egy sört hozhattak volna
megitatnám a lelkiismeretem
ha m ár szót kell fogadnom

magamnak

r o n d ó b lu e s  
a p o l i t i k a i  
é l e s l á t á s u n k h o z  
c í m z e t t  f o g a d ó b ó l
elszabadult frekvenciák 
botladoznak barázdákban 
elszabadult frekvenciák 
botladoznak barázdákban

agyad szürke szántóföldjén 
összeaszott bokrok mentén 
temetőjén gondolatnak

összeaszott bokrok mentén 
ökörnyomok sorakoznak 
összeaszott bokrok mentén 
ökörnyomok sorakoznak

szent bambaság itt csírázik 
jó  kertésze elmélázik 
szikramentes gyászgyertyáknál

barázdákban botladoznak 
elszabadult frekvenciák 
sorakoznak bokrok mentén 
temetőjén gondolatnak

aratás lesz ne féljetek 
kommunista államokban 
mélán nézzük

szent bambaság

KilomctriK



HELIKON

RIGÁN LÓRÁND
Hogyan lesz a vizipók azzá, ami?
(csavargóesszé)

Mindent bele, még az ágydeszkát is!
(Jack Kerouac: Úton)

Jól mondta, aki mondta, a világtör
ténelem néhány metafora története 
csak. Nos, ezek közül az egyik legbaná- 
lisabb kétségkívül az utazásé. Persze 
nem véletlenül volt a valamiféle, már- 
m ár elveszettnek hitt izé, mondjuk ér
ték felkutatásáról, utazásról szóló me
se sokáig egyik kedvenc műfajunk. Mi 
sem kézenfekvőbb annál a gondolatnál, 
hogy az ember lényegileg in via, vagyis 
mint utazó él, útja során a rossz külön
böző' formáival szembesül, ezeket gyűri 
le, az általa keresett cél pedig olyasmi, 
aminek megszerzésével aztán mindent 
helyrehozhat. Tehát a pálya akkor és 
csakis akkor értelmes, sikerült, ha egy 
legalább elvileg, esetleg majdani üke- 
inknek elbeszélhető' útleírás formáját öl
ti, és cselekedeteink úgyszintén annyi
ban, ha beilleszthetó'ek egy ilyesfajta 
történetbe.

Ez volna hát az élet műfaja, ame
lyet, mi tagadás, nem nehéz megunni. 
Miért is kellene, egyáltalán kell-e ta 
nulságot a legvégén levonni? Menetel
ni, önkeresni napestig izzadságszagb
an? Avagy szemlélted-e már a kicsiny 
argyroneta aquatica-t, ki nemhiába 
kapta a csodapók nevet, mert se nem 
vet, se nem arat, de önkéntelen balettje 
közepette alig érinti a víznek felszínét? 
Ő az elegáns rovar, semmi kétség. De 
nem ó' lesz a téma, legalábbis nem köz
vetlenül. Hanem inkább az, amikor az 
ember, ahelyett hogy előrelépne, halad
na a korral és a többivel, egyszerűen le
lép, közben történik egy s más, mind
egy, ez egyelőre nem rossz.

Vannak ám a vízipókon kívül más, jó
val értelmesebb szerves életformák is. 
Jelesül, nem nehéz kitalálni, a kávéma
nók. Ok lent voltak Trójánál, dolgoztak 
illatszergyárban (a m ár említett fránya 
izzadságszag leküzdése végett), majd 
összedobták a velocipédeket, és azóta 
kegyetlen gőzerővel, hurrá, hajtanak! 
Valóban ők a legutolsó ember. A vízipók
okról ugyanis, mivel az általános hajna
li mozgósítás közepette az evolúció vek
kerórájának csörrenésére angolosan 
leléptek, nem m aradt fenn megbízható 
írásos bizonyíték.

Stílusosan kanyargós, de azért mély 
értelmű beszámolóban, amelynek sava- 
borsa fincsi szövegkollázs, most még
iscsak az ő értelemszerűen töredékes

R igán  Loránd: 1980-ban született, 
a Korunk szerkesztője, a BBTE dok- 
torandusz hallgatója.

történetük, szokásaik és világnézetük 
rekonstruálására vállalkoznánk, feltűr
vén ingujjat, esszé gatyaszárat. Mele
gítsünk be, lélegezz-kifújj, mielőtt még 
egynéhány hiteles vízipók-töredék kö
zös olvasásának nekilátnánk. Munka 
közben, hogy ne legyen unalmas, já té
kos gyakorlatokat és feladatokat fogal
mazunk meg a kezdő vízipókok számá
ra. A végén buli, svédasztal közben is!

Tegnap óta vacakolok a következő so
rokkal: Ich komme, ich weiß nicht woher, 
/ Ich bin, ich weiß nicht wer, / Ich 
sterb’, ich weiß nicht wann, / Ich geh’, 
ich weiß nicht wohin, / Mich wundert’s, 
daß ich fröhlich bin. Tudod, ez am iatt 
lenne fontos, mert leváltja ama világ
képet, amely még ezekre a kérdések
re egyértelmű válaszokat tudott adni 
a homo viator ősnarratívájához folya
modva, amire az első bekezdésben utal
tam. (Lásd még ehhez Luther verzióját 
mich wundert’s, daß ich traurig bin be
fejezéssel.) Lefordítaná ezt valaki ma
gyarra, hogy idézni tudjam? Mert ez a 
vízipókok, olcsó szójátékkal élve a ho- 
bó viátorok egyik fő himnusza a kávé
manók rezesbandára írott indulóival 
szemben.

Itt volna továbbá a szinópei Dioge- 
nész, illusztris vízipók, akit a kávéma
nók többszörösen szívattak száműzött 
mivolta mián. Te nyomorult, válaszol
ta, hiszen éppen emiatt lettem filozófus. 
Máskor meg ezt mondták neki: Szinópe 
népe téged száműzetésre ítélt. Én meg 
őket arra, hogy otthon maradjanak, 
emígy szívatott vissza derék pénzha
misítónk. Vajon ez annyit tesz, hogy a 
törvényszegés, a határokon tú lra  elcsa- 
vargás mégse minden görögnél számí
tott hübrisznek, hiába éltek ők olyan 
kozmetizált világban, ahol még min
den a priori szépen rendezett volt? Sőt 
hübriszüket ezek a kutyák nem átallot
ták  „átkeresztelni” erénnyé, miközben 
folyton a helyes mértéket dicsérték?! Va
jon ravasz vízipókok vagy álcázott kávé
manók voltak?

- M  E aH & j E&frjg*

Vesd össze válaszodat az Antigoné 
„óda az emberhez” fedőnév alatt ismert 
kardalával: Sok van, mi deinós, / De 
az embernél nincs semmi deinósabb. / 
Ő az: ki a szürke / Tengeren átkel, / A 
téli viharban / Örvénylő habokon stb. 
Figyeljünk közben mindvégig a kulcs
terminus, a deinós melléknév kettős ér
telmére: 1. szörnyű, rettenetes, ijesztő; 
2. bámulatos, rendkívüli! Lám, innen 
szűri le M artin Heidegger az ember „tu
lajdonképpeni görög definícióját”, a „leg
hátborzongatóbban otthontalan”-t (tó 
deinótaton): mert az ember mint olyan 
kilép, kimozdul a maga közvetlenül és 
többnyire megszokott, otthonos határain 
túlra, merthogy mint erőszakot tevő átlé
pi az otthonos határait.

De illene m ár mutatni egy ilyen... 
mit is? És nemcsak úgy általában szöve
gelni meg célozgatni rá összevissza. Il
lusztráció: a világhírű Albrecht Dürer 
(akit, úgy gondolom, nem kell a magyar 
olvasóknak bemutatni, hiszen az ötvös 
család magyarországi, Ajtós községbeli 
származása m iatt egy kicsit a sajátunk
nak érezzük őt) A Lovag, a Halál és az 
Ördög című metszete. Van ugye rajta 
egy klasszikus ló-lovas-kutya kompo
zíció, egyébként igen kiegyensúlyozott. 
Elmondható még, hogy a ló (a hívő lé
lek és a józan ész szép lovának) erős, 
egészséges, élénk léptei futásra készte
tik a hűséges kutyát; ezt én most, vicc
nem vicc, a Nemzetközi Lovas Magazin 
weboldaláról másoltam ide, mintegy 
összekötve a kellemest a hasznossal. A 
Halál lova a Lovagéhoz képest enyhén 
szólva gagyi, ami logikus. Még jó, hogy 
nem látszik teljesen, mert a Lovag lova 
félig-meddig takarja. Lovagunk persze 
teljesen cool, calm, collected, amint egy 
Rolling Stones-szám refrénje fogalmaz, 
rá  se rán t a kollégáira, se a Halálra, se 
az Ördögre, akiről babonából most nem 
írok semmit. A szoros útját, kanyaru
latait követve, a távolban egy várat lá
tunk, az Erény várát, mely tagadhatat
lanul hasonlít a Helikon, sőt a Korunk 
régebbi, Nagy-Szamos utcai szerkesz
tőségére, ahonnan októbertől elköltö
zünk*

Gondolom, világos, hová akarok ki
lyukadni: Nietzschének azokra a so
raira, ahol Schopenhauer és heroikus 
pesszimizmusa jelképéül a Dürer által 
megrajzolt páncélos lovagot teszi meg, 
ki egyedül lovára és kutyájára hagyat
kozva, kemény tekintettel, bár reményte
lenül járja borzalmak szegélyezte útját, 
ügyet sem vetve rettentő útitársaira. Már
most ez a bizonyos hősies, halálittas, ro
mantikus és mégis kitartóan az Erény 
vára felé menetelő alak vajon a vízipók
ok vagy a kávémanók emblémája-e?

Na jó, segítek. Amennyiben úticélját, 
a Várat figyelembe vesszük, nyilván tel
jesítményorientált, sikerember kávéma-

A.*.* K i l o m e t r iK
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nónak mondaná az ember. De az is le
het, hogy a Lovag ebből a szóban forgó 
Erényvárból most éppen lelécel, mond
ván, hogy otthon sürgős dolga van, 
mert a szerelőt várja: m ár napok óta el
romlott a hűtő, és romlik rá a majonézes 
kaszinótojás meg a franciasaláta, úgy
hogy vízipók, aki kacskaringózik egyet 
csöppet sem egyirányú útján. Ki tudja, 
a Halál és az Ördög talán  nem is a reg
geli személyiségfejlesztő tréning kerék
kötői, hanem a kóbor Lovag cimborái, 
akikkel sörözni indult. És ne feledjük 
azt se, hogy a Nemzetközi Lovas Maga
zinból idézett tanulmány szerint a Lo
vag hűvös komolyságú arcán rejtélyes 
mosoly bujkál, szóval dezilluzionált, 
ahogy Thomas Mann mondja, aki szin

tén utalt m ár erre a képre, de azért vi
gyorog egyet fanyarul a hurráoptimista 
kávémanók világjobbító ideológiáján.

A kávémanók színrelépése Adorno/ 
Horkheimer tézise szerint azzal indul, 
hogy Odüsszeusz az árbochoz kötözte- 
ti magát, hogy ellen tudjon állni a szi
rének csábító énekének. Egy vízipók, 
tegyük hozzá, alighanem önfeledten lu
bickolt volna! Egyszóval Odüsszeusz én
je megkeményíti, gúzsba köti magát, 
erőszakot alkalmaz önmagával szem
ben, józan önfenntartása árbocát öle
li süketen, hogy a veszélyes, zenei el
kalandozás helyett hazavergődjék 
Csíkszentjehovára.

Különben lánykorában Vama Veche 
egészen pöpec hely volt, mert szó sem 
esett még akkoriban arról, hogy zene
k art nevezzenek el róla, és megmenté
sére még több másnapos nudistát csá
bítsanak le. Volt ott Gólyáéknak egy 
olyan strandjátéka, hogy a frizbi elbúj
hat mellette: gumilabdákat kellett do
bálni a forró homokba, lehetőleg dél 
körül, a napon úgy, hogy a pirosat mi
nél jobban megközelítse, az ellenfélét 
pedig kiüsse. Ezt aztán nyomtuk is so
kat azon a nyáron, Alexnek pedig elve
szett a szemüvege a tengerben, mert el
felejtette leemelni úszás előtt a hámló 
orráról, máskor meg egy szappant ha
gyott ott, képzelem, amikor a delfinek 
megtalálják a szajrét, és a fődelfin ke
rek lennon-szemüvegben vételezi szem
ügyre a planktonok állagát vagy mit. 
A fenti szöveg alapján állapítsuk meg,

hogy aktualizálható-e a mindannyiunk 
számára kedves, Legszebb nyári élmé
nyeim című fogalmazás, ami irodalom
nak, elismerem, elég tré, de szubjektíve 
azért nem a legutolsó! Soroljunk fel mi
nél több ilyen szöveget!

Legyen, ahogy mondani szokás, az 
AB szakasz. A gyors és ellenfeleivel 
mindig nagyvonalú vízipók előnyt ad 
az önmagát ugyan serénynek képze
lő, de nehézkesebb mozgású kávémanó
nak. A vízipók tízszer gyorsabban fut 
a kávémanónál, ezért tíz méter előnyt 
ad neki. Míg a versenyfutásra fogott ví
zipók ezt a tíz métert lefutja, a kávéma
nó egy métert halad előre, míg lefutja a 
vízipók ezt a métert, egy decimétert ha
lad előre a kávémanó, míg lefutja a ví
zipók ezt a decimétert, egy centimétert 
halad előre a kávémanó, míg lefutja a 
vízipók ezt a centimétert, egy millimé
te rt halad előre a kávémanó, míg lefut
ja a vízipók ezt a millimétert, egy tized 
millimétert halad előre a kávémanó 
és így tovább a végtelenségig, azaz ha 
örökké fut is a vízipók, sosem érheti el 
a nála tízszer lassabb manót. Ennélfog
va a vízipókok útja végtelen, pontosab
ban nem érhet célhoz, és a vízipókok a 
kávémanókkal szemben mindig veszíte
ni fognak, quod erat demonstrandum. 
Hogyan oldható fel a paradoxon? Tragi
kusnak mondható-e a vízipókok sorsa? 
Számoljuk ki, nagyjából hol ta rt a vízi
pók, feltéve, hogy nem unt rá az egészre 
m ár az első tíz méter után, amikor a ká
vémanót kinevezik vezérigazgatónak!

Az égitestek neve görögül hói 
plánétes, szó szerint „vándorok”, „csa
vargók”. Keresetlen megnevezésük el
lenére mégis vérbeli arisztokratáknak 
tekinthetők ezek a csavargók a mi kis 
szublunáris, keletkezésnek és pusz
tulásnak alárendelt világunkhoz ké
pest. Romolhatatlan anyaguk ugyanis 
nem azonos a négy földi elem egyiké
vel sem, hanem éteri kvintesszencia. 
Testük nemcsak szebb a mienknél, de 
tartósabb is, hiszen halhatatlan élet
tel megáldottak. Hozzájuk igazíttatnak 
a munkák és napok, ők látnak el min
ket az idő, mi több, halandó mivoltunk 
tudatával, mivelhogy mi, emberek nem 
vagyunk képesek hozzájuk hasonlóan 
„összekötni a kezdetet a véggel”, vagyis 
örök körmozgást végezni; inkább, lesz, 
ami lesz, előrefutunk a halálba. É rte
lem dolgában sem igen vehetjük fel ve
lük a versenyt, mert ők sohasem térnek 
le a megadott pályáról, mégpedig azért 
nem, mert mozgásukban a jó racionális 
követéséből adódó szükségszerűség ér
vényesül. Hasonlítsuk össze a vízipók
ok nyugtalan és rendezetlen cikázását 
az égitestek fenséges nyugalmat árasz
tó körmozgásával! Mit gondoltok, ironi- 
kus-e az égitestek görög megnevezése? 
Hogy jön ez ide?

Az ismeretlen német lírikus 
(Martinus von Biberach? vagy ő csak 
újraköltő?), Diogenész, Dürer Lovagja, 
Odüsszeusz és a többiek, nudisták, atlé
ták, görögök kerékasztalhoz ülnek, nem 
annyira kutatási eredményeik összegzé
se végett, mint inkább ünnepelni, hogy 
ilyen szépen összejöttek itt. Lakomáju
kon elhangzik a válasz ama kérdésre, 
hogy honnan ered és mennyiben jogos 
a külvilág létezésébe vetett hitünk; mi
ért van egyáltalán a létező, nem pedig 
inkább semmi; és hogyan lesz a vízipók 
azzá, ami.

Az elsőt hagyjuk, nem túl érdekes. A 
másodikra akár azt is mondhatnánk, 
hogy csak, de azért ezt egyelőre ne zár
juk rövidre. Harm adik problémánk
ra, bár alkalmazni lehetne az előbbi
re is, a válasz nem más, mint az, hogy 
játék által. Szoktunk beszélni a fény já 
tékáról, a hullámok játékáról, a testré
szek összjátékáról, szójátékról. Ilyenkor 
mindig valami ide-oda mozgásra gon
dolunk, mely nem kötó'dik semmilyen 
konkrét célhoz, melyet elérve befejeződ
ne, hanem állandó ismétlődésében újul 
meg. Valahová ide, a gadameri játék
koncepció közelébe helyeznénk tehát a 
csavargás fogalmát, amelynek körüljá
rása felkértek.

De nem esik messze tőle Zarathustra 
A három átváltozásról szóló beszéde 
sem, amely Hegel-paródia gyanánt is 
beválik. Az ember először teve, a siva
tagban kószál, csupa kötelmekkel meg
rakodva. Majd oroszlánná változik, 
szembeszáll a kötelmek világával, mert 
felfedezi magában saját akaratát. Mivel 
azonban harcol, negatív módon, dialekti
kusán még mindig azoknak a kötelmek
nek a foglya, amelyek ellen lázadt, hiá
ba tűnik  az ő számára úgy, hogy immár 
szabadon kószálhat, csatangolhat és te 
kereghet, amerre kedve tartja. Mert a 
lázadás, a dac kényszere is csak kény
szer. A „csavargás” igazi oldottsága, a 
játékos úton-levés valódi spontaneitása 
akkor érhető el, ha gyermekké válik új
ra: De mondjátok testvéreim, mire képes 
a gyermek, amit még az oroszlán sem te
het meg? Ártatlanság a gyermek és fele
dés, újrakezdés, játék, magából pördülő 
kerék, első' mozdulat, szent igenlés. Hát 
így lesz végül a vízipók azzá, ami volta
képpen: csodapókká.

lapzártakor a Helikon még nem költözött el.
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A N T A L  ORSOLYA

Erdélyi szép szó 2005
Az antológiát kézbe vevő' olvasónak el

ső' ránézésre, amellett, hogy a kötetben ér
vényesülő pluralizmust, akár tematikus, 
akár stílbeli vonatkozásban felismeri, az 
a benyomása támad, hogy ez az Erdélyi 
szép szó tulajdonképpen nem más, mint 
egy seregszemle. Közel ötven, tehetséggel 
és költői felkészültséggel (többé-kevésbé) 
felvértezett szerző ad hangot általa arról, 
hogy itt vannak, írnak, alkotnak; kisebb
ségi irodalomról lévén szó, talán nem eről
tetett ilyesmiről beszélni. S ha az ideit 
megelőző kötetekre is vetünk egy pillan
tást, ez a benyomásunk csak erősödik: 
egy sorozatos és rendszeres seregszemle 
az Erdélyi szép szó, hisz arról tudósít, ki 
az, aki még benne van, s ki az, aki már 
nincs a csoportban. Az antológia tehát 
egy írói közösség ittlétéről, meglétéről ta
núskodik -  s úgy tűnik, ez a közösség az 
évekkel (persze csak 6 évről van szó) nem 
sokat változik. Nyilván ezt csak az össz
termés szemrevételezése alapján jelent
hetjük ki. Hisz az idei kötet például a ta
valyihoz képest nyolc új szerzőtől közölt 
publikációt, míg hattól a tavalyiak közül 
nem. De úgy a kimaradt szerzők, mind 
az ideiben megjelentek, nagyjából már 
feltűntek az előbbi évek antológiáiban. 
Tehát a közösség stabil, s ha valóban az, 
akkor ennyi idő alatt már ki kellett ala
kulnia egy sajátos hangnak, egyfajta ha
gyománynak, amely az Erdélyi szép szót 
jellemzi, ami a sajátja, s amelyet az Er
délyi szép szó propagált?). Egyrészt te
hát egy olyan összehasonlítási szempont 
kínálkozik, mely azt vizsgálja, hogy kik 
azok a szerzők, akik helyet kapnak ebben 
a kánonban, olyan értelemben, hogy költé
szetük milyen irányok felé orientálódik.

Ami annál is inkább érdekesebb, mert 
egy olyan kánon-elképzelésnek a célkitű
zése és megtestesülése ez a kötet(sorozat), 
amit maga az erdélyi magyar irodalom fo
galmaz meg saját magáról. Ha az önrep
rezentáció terminus túlságosan merész, 
maradjunk csak annyinál: reprezentatív. 
Azaz a szerkesztő, aki maga is az itthoni 
irodalom egyik szereplője, bizonyára egy 
olyan szempont szerint válogatja össze a 
kötetbe bekerülendő műveket, hogy az it
teni irodalmi állapotokról rajzolt kép min
denki számára reprezentatív, vállalható 
lehessen. Az Erdélyi szép szó így belül
ről rajzolja meg az erdélyi magyar iroda
lom képét, ilyen értelemben éppenséggel 
ama belső értékrendszer miatt is érdekes 
lehet akár egy hazai, akár egy külföldi ol
vasó számára.

Mint olyan reprezentatív válogatás
hoz, mely minden évben felmutatja az 
irodalmi termést, elválaszthatatlanul kö
tődik a hitelesség és az aktualitás feltéte
le. A kötet szerkesztőjére igencsak felelős
ségteljes feladat hárul: hisz a válogatás 
mindig egy tudatos/öntudatlan, de min
denképpen szubjektív szelekció. Úgy tű
nik azonban, nem róható fel a szerkesztő
nek az, hogy kihagyna valakit a sorból, 
hisz ő kimondottan csak a folyóirat-pub
likációkból válogat. Sokkal inkább prob

lematikus az aktualitás kérdésköre: hisz 
ha már többször vettünk a kezünkbe Er
délyi szép szót, az ideinél újra az az érzé
sünk, mintha kicsit megállt volna az idő, 
vagy mondjuk úgy: szerzőkre lebontva, 
gyakran nem vehető észre szinte semmi
féle változás az előző évhez képest. Csak 
néhány példát említenék: Balázs Imre 
József versei közül a 2004-es kötet négy 
verset közöl a vidra-ciklusból, a 2005-ös 
kötet újra hármat ugyanabból. Sántha 
Attilától a 2004-es kötetben a Harmadik 
razglednyica és a Negyedik razglednyica 
olvasható, s a következő éviben az Ötö
dik. Ha a prózát vizsgáljuk, szintén sok 
hasonlóságra bukkanhatunk, így példá
ul Demény Péter esetében azonos tema
tikájú, Nagy Koppány Zsolt vagy Mol
nár Vimos esetében ugyanolyan műfajú, 
hangnemű, típusú elbeszélések jelennek 
meg mindkét kötetben. Persze, ez valame
lyest természetes, hisz egy év alatt nem 
kell feltétlenül megváltozzon egy szerző 
költői érdeklődése, de ha a szerkesztőnek 
van miből válogatnia, miért nem mutatja 
fel a különbséget, az újdonságot az előb
bi évhez képest? Egyáltalán az is nagy 
kérdés, hogy a szerkesztő milyen szem
pontok, elvek szerint válogatja a szerző
ket és azok műveit. Az a benyomásom, 
hogy az Erdélyi szép szó-antológia eseté
ben lényeges cél a folytonosság felmutatá
sa. Más magyarázatot nem találok arra, 
hogy bizonyos szerzőkről miért sugallja 
azt, hogy költészetük/írásművészetük -  
monotematikus volna.

Célom tehát nem annyira a szerzők, 
mint inkább az antológia méltatása, a kö
tetkoncepció, és -  kompozíció vizsgálata. 
Hisz egy antológiában való megjelenés vo
natkozásában beszélni valakinek a költé
szetéről -  elnagyolt, sőt téves ítéletekhez 
vezethetne. Az Erdélyi szép szóban szerep
lő versek, elbeszélések kötetekből és élet
művekből kiragadott darabok, értelmezé
sük gyakran/többnyire elengedhetetlen 
feltétele eredeti szövegkörnyezetüknek, 
a költői alkotás folyamatában elfoglalt he
lyüknek az ismerete. Elég, ha Szőcs Gé
za, Lászlóffy Aladár vagy Kovács András 
Ferenc verseit említjük példaként. Szőcs 
verseinek aurateremtő ereje, a tárgyak, fi
gurák, történetek mitizációja, a Lászlóffy 
életművét átszövő utalásrendszer, Kovács 
András Ferenc maszkjainak játékosan ko
moly váltogatása csakis költészetük, vagy 
legalábbis némelyik kötetük ismeretében 
nyeri el az értelmezéshez elegendő kon
textust. Olyan költők versei (is) szerepel
nek tehát ebben az antológiában, kiknek 
költészetesztétikája egy teljes kötetben fo
galmazódik meg, melynek alkotórészei fo
lyamatosan mozgásban tartják, újraértel
mezik egymást.

Ami a kötet elrendezését illeti, a szer
zőket betűrendben közli egymás után, s 
láthatóan ezek tartalmilag sem kötődnek 
egymáshoz. Az antológiában nincs kötet
szervező motívum, egymástól független lí
rai tartományok kerülnek egymás mellé. 
A szerkesztő a lírának és a prózának egy

aránt hasonló teret enged, a kettőt arány
lag egyensúlyban tartva.

Úgy a próza, mint a líra vonatkozásá
ban elkülönül a művek egy olyan vonu
lata, mely valamiképpen a múltra ref
lektál. Lőrincz György Az örökség őrzője 
című elbeszése asszonyfigurájának tör
ténete a kommunizmus idején játszódik, 
s noha egy egyéni dráma képzetét kel
ti, mégis jól kivehető, hogy üzenete en
nél általánosabb érvényű. Hasonló Simó 
Márton A magyar lobogó című elbeszélé
se is, mely az emlékezet logikáját követ
ve eleveníti fel egy pásztor emlékét, aki a 
kisgyermekeknek a magyar zászlóról be
szél. A diktatúra és a kisebbségi lét tehát 
tematizálódik még az erdélyi magyar pró
zaírók írásaiban, de egyre kevésbé hang
súlyosan. Az Erdélyi szép szóban sokkal 
inkább olyan elbeszélések jelennek meg, 
amelyek a jelen, különösképpen az egyén 
személyes problémái felé fordulnak. Ilyen 
például a Gergely Edit Para című elbe
szélése, amely egy tragikus balesetről 
és az emberi kegyetlenségről szóló meg
rendítő beszámoló, vagy a Húsvét Kré
tán (Demény Péter), melyet az emlékezés 
tárgya és hogyanja, az erőteljesen sze
mélyes hangvétel, a gondolatok szabad 
ívét követő hiányos központozású mon
datszerkesztés tesz összetéveszthetetle
nül egyedivé.

Ugyancsak figyelemreméltó azon elbe
szélések csoportja, mint a Molnár Vilmo
sé, Nagy Koppány Zsolté, Szántai Jánosé, 
Vida Gáboré, vagy a Zsidó Ferencé. Közös 
jellemzője ezen írásoknak a humor, az iro
nikus hangnem, a fikcióra tudatosan rá
mutató reflexivitás. Nagy Koppány Zsolt 
Könyvtári följegyzések című írásának kivé
telével a fent említett szerzők mindegyi
ke vagy egy anekdotára vagy egy emberi 
gyengeségre építi fel elbeszélését. Zsidó 
Ferenc elbeszélése valóságos komédia: 
egy kis pékség igazgatójának vacsoráját 
meséli el alkalmazottja s annak férje tá r
saságában, melynek során a főnök, Hatos 
János szinte az önkívületig jut a felhábo
rodásban a férj hatalmas étvágya láttán. 
Úgy vélem, erénye az antológiának a pró
zaválogatás, mert felmutatja az erdélyi 
magyar próza sokszínűségét, úgy tema
tikai, mint műfaji vonatkozásban. S az 
ilyen ironikus, vicces, anekdotázós törté
netek csupán árnyalatnyi túlsúlyba he
lyezésével rámutat arra az egyre inkább 
specifikusabbá váló és népszerűsödő 
irányra, melyet egyre többen követnek, 
talán arra is utalva, hogy úgy a témá
ja, mint a humorérzéke, és a nyelvi felké
szültsége is megvan a hazai íróknak ah
hoz, hogy ilyen típusú elbeszéléseket nem 
kevés sikerrel írjanak.

Ha írásom elején a pluralizmust emlí
tettem, úgy vélem, a legkézenfekvőbb azt 
azon terület felől indokolnom, amelyben 
megléte kétségbevonhatatlan. Hisz az Er
délyi szép szó abban, ahogyan a verseket 
válogatja, nyilvánvalóan törekszik arra, 
hogy ne titkolja el, milyen változatos a 
lírai törekvések irányultsága az erdélyi 
magyar irodalomban. S abban, ahogyan 
mennyiségi tekintetben a kötet a külön
böző jellegű verseket elrendezi, s egyálta
lán, hogy milyen típusú verseket milyen 
arányban enged közölni, valószínűleg az
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irányok, stílusok létjogosultságáról, ezek
nek a maga által elképzelt hagyomány
ban, kánonban való helyükró'l is sok min
dent elárul. Népszerségükró'l talán annál 
kevesebbet.

Mint említettük, a múltidézés, mint 
téma az antológia verseiben is feltűnik, 
általában a kisebbségi léttel, szülőföld
del kapcsolatos reflexiókkal kapcsolód
va össze. Anavi Ádám, Ferenczes István, 
Gál Éva Emese, Lászlóffy Aladár, Létay 
Lajos vagy Tompa Gábor az antológiában 
feltűnő némely versének esetében nyil
ván nem beszélhetünk arról, hogy ezek 
a versek a transzszilvanista hagyomány 
folytatását képeznék, vagy hogy annak 
valamiféle mesterséges életben tartásá
nak szándéka volna belőlük kiolvasható. 
Ezeknek a verseknek már nem az ideoló
giai töltet a lényegük, hanem a múlthoz, 
gyakran a nemzeti múlthoz való viszo
nyulás eltérő modalitásait jelenítik meg 
egy adott élethelyzetben. S az, hogy most 
őket egy helyen említettük, nyilván nem 
azt jelenti, hogy egy kalap alá kívánjuk 
őket helyezni: ami közös bennük, az pusz
tán tematikai jellegű.

Egyszerűbbnek látom a stílbeli elté
résekről beszélni azon költők esetében, 
kiknek művei egymásmellé helyezésével 
a különbség alaposabb, mélyre menő ér
telmezés nélkül is könnyen láthatóvá te
hető. Itt említeném meg azon erdélyi ma
gyar költőket, kiknek kísérletező kedve 
a depoetizált versbeszéd lehetőségeit ku
tatja.

Meglepő például, hogy az Erdélyi szép 
szó látszólag mintha nem propagálná 
olyan látványosan a transzközép líriku
sait. Sőt, ami egészen meglepő: a kötet
ben például egyetlen vers sem jelenik 
megOrbán János Dénestől. Feltűnnek 
viszont versek Farkas Wellmann End
rétől, magától Fekete Vincétől, vagy 
Sántha Attilától. Mindhárom szerző ese
tében észrevehető az a törekvés, vagy 
vívódás, amelynek eredménye, vagy 
intencionáltan létrehozott jelentéshor
dozó közege: a depoetizáltság. így példá
ul Farkas Wellmann Endrénél a látszó
lag sokat ígérő verscímek mögött a vers 
íve egy-egy köznapi formula beszúrásá
val folyamatosan megtörik. A költő azon
ban szemmel láthatóan tudatosan esik 
ki, vagy kíván kiesni az omnipotens lí
rikus szerepéből. A Trójai képeslap Ko
lozsvárról című versében eleve így indít: 
„partjain csak krokodil az asszony: / itt e 
folyó, holmi Szajna-féle,/ hívják Donnak, 
Temzének, Szamosnak/ nem tudom, de 
nem talál e képbe.”, azaz már a vers ele
jén megteremti azt az ironikus hangot, 
mely a teljes művet jellemzi. Fekete Vin
ce mindkét kötetben szereplő verse, ta
lán amiatt is, mert mindkettő egy-egy 
történetet beszél el, de szintén a gondo
latok szabad áramlásának választ olyan 
formát, mely ugyan verses, de rímtelensé- 
ge, és erős epikus sodrása révén a lírai ki
fejezésmód egy szubverziója bizonyos ér
telemben: a gondolatmenet szakaszokon 
át vezet, s noha az olvasót segíti a köz
pontozással, de a szakaszhatárokat időn
ként nem veszi figyelembe. Fekete Vince 
enjabement-ja már igencsak határtalan 
formai szabadságot hirdet: „ahol most kü

lön fogják a fejüket,/ ahonnan már nem 
mozdul a láb, nem enge-...” majd a követke
ző verszakban folytatja: „...delmeskedik a 
láb, és szó nem jön a szájra...” Fekete Vin
ce esetében a versforma már másodlagos, 
pusztán keret, látszólag csak kelléke a 
versnek, vagy a szöveg és a forma diszk
repanciájával, összeegyeztethetetlenségé- 
vel épp szerves összetartozásuk fontossá
gára hívja fel a figyelmet. Sántha Attila 
Ötödik razglednyicá-ja egy köztudottan 
intertextuális játékot játszik. De kérdé
ses számomra, hogy ennek a játéknak 
van-e valódi tétje: „Túl az ember féletén,/ 
hajnalban néha fel’jedek:/ azt álmodom, a 
vész kitör/ és én nem vagyok veled”. Ez a 
sajátos, köznapi, a költői üzenettől szán
dékosan óckodó, az elsődleges jelentéssel 
operáló, deretorizált hangnem ugyan egy 
ironikus, de nem egy ironikusan artiszti- 
kus forma, és kérdéses számomra, hogy 
bír-e valamilyen jelentéssel.

Egy másik elterjedt gesztus fiatal köl-

Löwith Egon szobra

tőink körében az öntematizálás. Ebben 
a vonatkozásban említeném Lövétei Láz
ár László Hol volt, hol nem valamint a 
Két szék között című versét, melyben a 
költőnek az intertextuális játékkal si
kerül az öntematizálás ironikus gesztu
sát s az adott kijelentést új, szerves kon
textusba helyezni (bővebben lásd erről 
Fried István tanulmányát a Helikon októ
beri számában). A depoetizált versbeszéd 
szélsőséges esete is helyet kap az antoló
giában. Jobb példát erre a Király Zoltán 
verseinél talán nem is említhetnénk. A 
szerző A Nő  című 16 frappáns kijelentés
ből felépített szöveged) azonban inkább il
lene az ajándékboltok manapság népsze

rű táblácskáira, amelyek a nő, a férfi, a 
sör, és más hasonló dolgok meghatározá
sát kínálja vicces, frappáns, de nem túl 
magas szintű megfogalmazásban. A Nő cí
mű vers így kezdődik: „Általában a férfi
nak nevezett állatnak párja”, és így végző
dik: „megfigyelések szerint/ arcvonásai 
megerősödnek,/szemei megnőnek, esetek
ben szikráznak,/ ha más nő azonosító ne
vével illetik.” Ezt a fajta versbeszédet én 
is értem ugyan, de versnek nem szívesen 
nevezném.

Az antológia szerkesztője azonban va
lószínűleg költészetnek tekinti, amiatt 
is helyezte egy kötetbe azoknak a szer
zőknek a verseivel, akik az önmeghatáro
zásnak és a világra való reflektálásnak 
egy egészen másfajta lírai modalitását 
fogalmazzák meg, mint Bogdán László, 
Cseh Katalin, Egyed Emese, Jancsik Pál, 
Jánosházy György, Karácsonyi Zsolt, Ki
rály László, Kovács András Ferenc, Lász
ló Noémi, Lászlóffy Aladár, Lászlóffy Csa
ba, Tompa Gábor vagy Visky András. A 
nyelvvé alakulás problémája munkál az ő 
verseikben is, de náluk az erre adott vá
lasz még pozitív, nem mondanak le a köl
tői kifejezésmód, a vers, a forma fontossá
gáról. Hisz elég, ha csak Egyed Emese 
vagy László Noémi verseinek dallamát, 
zeneiségét, poétikai mívességét emeljük 
ki példaként (és ellenpéldaként).

Összefoglalásképpen: az Erdélyi szép 
szónak, mindenképpen erénye, hogy úgy a 
prózában, mint a lírában a költői kísérle
tezésről tudósít, hogy eltérő költői maga
tartások megfogalmazásának széles ská
láját tünteti fel, egyáltalán a költőszerep 
mai korszerű (hazai) értelmezéseit helye
zi egymás mellé, egyetlen kötetbe. A kö
tetben szereplő szerzők eltérő tematikus 
érdeklődése, kifejezésmódja, hanghordo
zása, módszere, vagy éppen a módszer hi
ánya, tagadása egy több irányba mutató 
képet körvonalaz az erdélyi irodalomról, 
s nem mellékes az sem, hogy ezáltal egy 
egészséges irodalmi rendszer működésé
ről is tanúskodik.

A kötet célja talán maga a különbözés
re való rámutatás, és létjogosultságának 
elismerése. Ennek a feladatnak azonban 
az antológia csak önmagában tesz eleget, 
a sorozat részeként kevésbé. A sorozat ol
vasása közben inkább az a benyomásunk, 
hogy inkább a folytonosság jellemző, mint
sem fordulat, legalábbis 2005-ben. Azaz a 
kötetben szereplő alkotások a szerzők ese
tében, egymáshoz és önmagukhoz képest 
változatosságot jeleznek, az évek vonatko
zásában az antológia tartalma, üzenete 
mégis egysíkúnak tűnik.

Végül, de nem utolsó sorban szólhat
nánk bővebben arról a fénykép-összeál
lításról is, mely idén a kötet végére ke
rült. Vajon miért sorakoznak a szerzők 
fotói verseik mellé? Alkotó és olvasó sa
játos viszonyának kialakításához szolgál
nak segítségül, vagy egy ilyen kicsiny lét
számú közönség esetében, mint a miénk, 
az otthonosság, az ismerősség érzetét kí
vánják erősíteni? Tudjuk, az efféle dolgok
nak van nálunk hagyománya. A válasz
tól most eltekintenék. Erénye azonban az 
is az idei antológiának, hogy idén néhány 
darabbal felújította, aktualizálta szoká
sos fotógyűjteményét.
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F O D O R  SÁ N D O R

OLVASÓNAPLÓ IX. 
Kiáltás a mélyből
Kedves barátom , Ferenczes Is t

ván, a kiváló költő, a Székelyföld c. 
folyóirat főszerkesztője, a H arg ita  
K iadóhivatal igazgatója jóvoltából 
két -  igencsak figyelemre méltó -  
könyvhöz ju to ttam . Demse M árton 
Csángó küzdelem c. könyvéhez és 
Gábor Felicia Csángó vagyok c. m un
kájához. M indkettő moldvai csángó 
szerző. A két könyv sokban hason
lít egymáshoz, de -  am i term észe
tes -  különböznek is. M indkettő ön
életírás, vallomások sorozata, és 
m indkettő  szűkszavúnak mondható, 
csak a legszükségesebbet, a h a lasz t
h a ta tlan n a k  véltet mondja ki, m int 
népköltészetük, és im m ár m indket
ten  M agyarországon élnek. Mivel a 
két könyv, am int mondtam, hasonlít 
ugyan egymáshoz, de különböznek 
is, külön szólnék róluk, m ert m ind
kettő  megéri és megérdemli.

Gábor Felicia alig 110 oldalas köny
vecskéjével kezdeném. A könyv meg
írásakor (tavaly?) alig 28 éves fia
talasszony kötetcíme nem valam i 
népszerűség-hajhászó vagy figyelem
fölkeltő fogás. Ez az ő 15 év előtti fel
ismerése. Tizenhárom éves korában, 
Csíkszeredába érkezve tud ta  meg, 
döbbent rá  arra , hogy ő tulajdonkép
pen „csángó”. Ez a csodálkozás köszön
ti az olvasót a könyv címlapjáról.

A könyv m egírására tulajdonkép
pen néhány oldalas, pályázaton első 
díjat nyert írásának  sikere és egyik 
bará tjának  a levele késztette. M ár 
az első oldalak lebilincselik, meg
ragadják az olvasót, egészen kiváló 
íróra emlékeztető tömör, kifejező fo
galm azásukkal. Azzal, hogy bemu
tatkozáskor elmondja élete, gyermek
kora nagy gondját (anélkül, hogy ezt 
így megfogalmazná). Még gyermek
lányként súgja ugyanis fülébe csángó 
gyóntatópapja, hogy aki Dumnyezót 
Istennek mondja, az pokolra kerül. A 
Fennvalónak hála  azonban édesany
ja  -  és kiváltképpen bölcs nagyapja -  
„felvilágosítják”. Hogy mit mondanak, 
mit mond nagyapó, ez nem derül ki, 
de ettől kezdve, valahányszor im ád
kozik, nyugodt szívvel hozzáteszi a 
„Dumnyezó”-hoz, hogy „Istenem”.

M int m indenki azon a vidéken, 
m ár kislányka korától dolgozik, mos 
a patakon, vigyázza, dajkálja kisebb 
testvéreit, mesét is mond nekik, mie
lőtt e laludnának (mint ahogy neki is 
m ondtak nagyobb testvérei). Egyéb
ként a  moldvai csángóknál közkeletű, 
szinte a mindennapi foglalatosságok 
közé tartozik  a mesemondás, teszik 
ezt a mindenkori nagyobb testvérek,

az édesanyák és a nagyszülők egy
aránt. A mese ugyanis életükhöz kötő
dő valóság, az igazság kötelező diada
lával együtt. Olykor a m indennapok 
eseményeit is a mesék erkölcsi üzene
tével m agyarázzák.

Az elem ista Gábor Felicia nagyon 
szeret olvasni. Természetesen rom á
nul olvas. 0  ezt nem hangsúlyozza 
ugyan, de am ikor elmondja, hogy az 
iskolában a „Kapitány tizenöt évesen” 
c. Verne-regényt olvasta, m ár nyilván
való, hogy a román változat kerü lt a 
kezébe („Cápitan la 15 an i”) -  a m a
gyar fordítás címe ugyanis így hang
zik: Tizenöt éves kapitány.

Gábor Felíciának kilenc testvére 
volt. A tizediket -  a legkisebbet -  ap
ró korában egy ittas, figyelmetlen gép
kocsivezető ha lálra  gázolta. Az anya, 
aki a szerencsétlenségnek szemtanúja 
volt, kiszaladt, felkapta a kis holttes
te t és elájult. A szomszédok „szenet ve
te ttek ”, varázsla taik  segítségével vala
miképpen ta lp ra  állíto tták  a családot. 
A gyermek halá láért végül az édes
anya önként vállalta a felelősséget. 
Nem egyébért, csak m ert a gázoló gép
kocsivezetőnek h a t gyereke volt, és mi 
lett volna azokkal, ha  apjukat bebör- 
tönzik? A könyv legmélyebbről szóló, 
legszebb hangjai ezek.

A gyermekek ajándékot csak k a rá 
csonykor kapnak, apjuk m unkahelyé
ről egy-egy narancsot és valam i kis 
játékot. Születésnapjára senki se kap
hatott, m ert „túl sokan voltunk”. De 
nagyon boldogok voltak és szerették 
egymást. Felicia m ár 11 éves korától 
napszám ba ment, 13-tól pedig Csíksze
redába tanulni. Legszörnyűbb emléke 
otthonról az volt, am ikor elveszített 
egy százlejest (akkoriban nagy pénz
nek számított) -  szerencsére anyja 
nem büntette  meg. Csíkszeredái indu
lásával kapcsolatosan csak zárójelben 
jegyzem meg, hogy a M árton Áron 
Gimnázium épülete nem 300, m ind
össze közel száz éves volt, amikor 
ezt ő m egpillantotta. Az öreg épület
-  Csíksomlyón van. Az iskola egyéb
ként tényleg 300 éves volt. Csíkszere
dában, kivált eleinte, de végig, majd 
utóbb Pesten is erős honvágyat érez. 
És megismeri Istent. Akit otthon is
m ert meg, az idegen volt neki. Azt sze
retn i kellett, templomba kellett já rn i
-  de senki se mondta, mindezt miért. 
Édesanyja e lhallgattatta , ha  kérdez
te, m iért, apja azt felelte, majd megér
ti, ha  nagy lesz. Péter fivére papnak 
ment, de o tthagyta a teológiát Roman 
városában, csak ennyit mondott róla: 
„Odabent a világ rosszabb, m int ide- 
kint.” Végül Csíkszeredában került 
közel Istenhez. „A jóságoshoz. Az elér- 
hetőhöz. A megértőhöz. A teljesítőhöz. 
A meghallgatóhoz.” Két csíki papban, 
Gergely Istvánban és Györgydeák La
josban ta lá lt ú tm utatóra magányból

fakadó Isten-keresésében. Ők é rte t
ték meg vele, am it egyszer Péter báty
jától hallott: „Isten -  Minden.”

Csíkban keményen tanul, hogy év 
végére első tanuló legyen itt is, m int 
odahaza. A ntall József tem etésére 
egy barátnéjával együtt először ju t 
el Pestre. A ztán -  tizennégy évesen 
-  másodszor is kilátogat. Végképp 
rádöbben csángó mivoltára, és egy 
fájdalmas igazat fogalmaz meg m a
gában: „Nem tudtam , hogy ez egy 
népcsoport, egy kihalóban lévő kicsi 
sziget.” A József A ttila iskola VIII. osz
tálya u tán  a M árton Áron gim názium 
ba felvételezik. I tt m ár egyetlen csán
gó tá rsa  sincsen az osztályban. Mégis 
jól érzi m agát, szereti tan ára it, főleg 
osztályfőnöknőjét és osztálytársait 
is, de mindég örvend, ha hazalátogat
hat, a boldogság szigetére, ahol még 
él nagytatókája, aki továbbra is sokat 
mesél neki. Lucia nővére lakodalm á
ra  ismét hazalátogat, és részletesen le
írja, bár egyáltalán nem túlbeszélten, 
a csángó lakodalm at. A ztán -  15 éve
sen im m ár -  kimegy dolgozni a nyári 
vakációban Budapestre, hogy kórház
ban fekvő beteg édesapján segítsen. 
Nagy rokonszenvvel ír  k ínai m unka
adónőjéről, annak  kislányáról. Ezek 
is megkedvelik őt szorgalmáért, be
csületességéért. Lilivel, a kislánnyal 
barátságot is köt. Érdekes, mennyi
re nem érti a gonoszságot, mennyire 
képtelen felfogni ezt. Szállásadónője 
ugyanis m érhetetlenül rosszindulatú
an, gyanakvón bánik vele, ám ő ezt 
egyszerűen nem érti, akkor se harag
szik, am ikor a gonosz vénasszony a 
piacon meglátja, am int egyik eladó
szomszédjával, egy gázai (fekete) fiú
val beszélget, és ezért a jó „házinéni” 
egyik pillanatról a m ásikra kirúgja 
lakásából (nehogy megtöltse AIDS- 
szel!) -  akkor se haragszik. Egysze
rűen nem érti a dolgot, és m unkaadó
jánál, a k ínai néninél húzódik meg 
néhány napra, hiszen úgyis vége a 
nyárnak. Nagy barátságban válnak 
el a nénitől és Lili lányától, de amikor 
ismét Pestre jön, hiába keresi őket. 
Hazamentek.

Földeák Lajos atya jóvoltából egy 
7-es csoporttal Bécsbe is eljut, és 
Csíkm enaságra is többször ellátogat 
Lajos atyához társnőivel, társaival. 
És a csíkm enasági plébános is viszo
nozza látogatásukat: „Egyszer Lujzi- 
Kalagórba jö tt és misét tartott a há
zunkban. Tele volt a ház emberekkel. A  
nagyapám is élt még. O is ott volt. Lát
hattam  azt, am it addig még sohasem. 
A z emberek szemében és arcán egyszer
re volt jelen a büszkeség, a félelem, a 
szenvedés és az öröm. Sírt mindenki. 
Sírtam  én is” -  vallja Felicia.

Érettségi u tán  egy korcsmában dol
gozva pénzt gyűjt, hogy k iutazhas
son Pestre -  továbbtanulni. Egy évet
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a Nemzetközi Előkészítő Intézetben 
töltött -  eközben is dolgozott és há
romhavonta hazalátogatott, a drága 
útiköltség ellenére. „Muszáj volt haza
menni -  mondja mert otthon nyugal
m at találtam. Otthon igazi szeretetet 
kaptam...”

Pesten megismeri barátját, ké
sőbbi férjét, egy vajdasági fiút, akit 
ennek öccsével együtt haza, hozzá
juk, „Csángóországba” is meghív. 
Bájos, am int a vendégek előbb meg- 
ütődnek bizonyos kifejezések halla
tá n  -  am ikor például édesanyja azt 
mondja a vendég barátról, mégpedig 
mosolyogva, hogy „milyen hitvány”. 
Ám „Felicsi” megm agyarázza a fiú
nak, hogy a „hitvány” náluk m ind
össze soványt jelent. És a vendégek 
m egtanulják, hogy bizonyos kifejezé
sek csángóföldön egyebet jelentenek, 
m int más m agyar nyelvterületen. 
Kedvesen írja le nagyanyjánál te tt lá
togatásukat is -  két alkalommal. H ar
madszor és u tána  m ár csak a tem ető
ben lá togathatták  meg.

A budapesti egyéves előkészítő u tán  
Szegedre megy, a tanárkép
ző m agyar-rom án szakán 
tanu l tovább. Itt éri élete el
ső (nagy) kudarca. Sokat dol
gozott, hogy e ltartsa  magát, 
ám nem adta fel, amíg egyik 
tanárnője így nem szólt hoz
zá: „Mondja meg nekem, ked
ves, m iért ak ar egy rom án 
m agyar ta n á r  lenni?”

H a szabad itt egy megjegy
zést. Nem tudom, ki volt az 
a m agyar lelkületű tanárnő, 
de biztosan azok közül való, 
akik a m últ évi december 5- 
én „nem”-mel szavaztak. És 
-  győztek. Mint ahogy a ta 
nárnő  is győzött. Éelícia,
„Felesi” ekkor mondott le 
végképp arról, hogy m agyar
ta n á r legyen a falujában.

Visszament Pestre és mű
velődésszervezést tanu lt to
vább. Érdekes módon nem 
gondol haraggal ostoba ta 
nárnőjére. Inkább azokra 
gondol, ak ik  segítették to
vábbtanulásában, abban, 
hogy megtalálja helyét a tá r 
sadalomban. „Aki pedig a leg
többet segített -  írja - ,  az a 
kedvesem volt. Nem tudom, miért. Ta
lán mert ő  is elcsángált szülőföldjéről. 
S  mert szeretett. Köszönöm neki.”

Utolsó, rövid fejezetében m ár vég
képp „pesti polgárként” szól honvá
gyáról. A nagyvilágban szétszóródó 
testvéreirő l, unokatestvéreirő l. Ót 
m eglátogató édesanyjáról, akinek 
legnagyobb élménye az volt, am ikor 
a fö ldalattin  m eghallo tta  a kedves 
hangot: „Tessék vigyázni, az ajtók 
záródnak.”

Hadd idézem a mindössze 93 olda
las, mégis gazdag könyvecske össze
vont, tömör végkövetkeztetését.

„Huszonnyolc éves vagyok, három hó
napja feleség. Próbálók tisztességben, 
becsületesen élni, dolgozni. Nem változ
tam meg, csak megtanultam félni. Meg
tanultam és megtapasztaltam olyan 
dolgokat, am it kicsi koromban álmom
ban sem képzeltem. Keményedett a szí
vem. Talán fukarabb is lettem. Sok 
m indent elvesztettem, de sok más m in
dent nyertem. Boldog vagyok.”

Megrendítő. H a sajnálom valam iért 
a szerzőt -  ez az, hogy „m egtanult fél
n i”. És ha irigylem valam iért -  ez az 
emberekbe vetett föltétien bizalma. 
Ahogyan mindenben a jót keresi -  és 
rendszerint (csodálatos módon!) meg 
is találja.

A m int az elején em lítettem , vé
kony, szinte hogy brosúrányi könyv 
a Gábor Felíciáé, testesnek  sem m i
képp se mondható. És van benne za
varó elem is. A csángó párbeszédek 
fonetikusnak szánt írása. Ahogyan 
én, aki a csíksomlyói búcsún évről

évre találkoztam , m egkerestem  a 
különféle vidékekről érkezett mold
vai csángókat, köztük „sziszegő” be- 
szédűeket is, soha senkit se hallo t
tam  nyílt „a” helyett „á”-t mondani. 
Gábor Felicia egyéni fonetikus írása  
ugyanis, ahelyett hogy eligazító len
ne, zavarón hat. Amennyiben a szer
ző még ír  -  am it igencsak remélek - ,  
esetleg megfelelő szerkesztő segítsé
gével m inden bizonnyal m egtalálja 
a módját, hogy egy-egy sajátos jelleg
zetességgel utaljon a nyelvjárás sajá

tos vonásaira, am i nem zavarja a fo
lyamatos olvasást. Meggyőződésem, 
hogy Gábor Felíciától még olvasunk. 
Könyvének sajátos bája van, am i az 
otthonról m agával hozott jóhiszem ű
ségből, jóságból fakad. De nagyszerű 
megfigyelő is, aki egy-két vonással 
közel tudja hozni azokat, ak ikrő l ír, 
közelebb, m int m ás olykor hosszú ol
dalakon át. És m in tha  Bartók üstdob
ja i szólalnának meg a kisfiúcska h a 
lálakor, am ikor édesanyja eszm életét 
vesztve hull össze, de m inden fájdal- 
m a-haragja ellenére a bűnös gépko
csivezető h a t gyerm ekére gondolva, 
menti a sofőrt -  és m agára vállalja 
a felelősséget a trag ikus balesetért. 
Nos, az édesanya gyásza és emberi 
nagysága előtt csak kalaplevéve áll
hatunk . De mélységesen kereszté
nyi hite előtt is, am elyik ezt a fajta 
állásfoglalását sugallta. És kalaple
véve á llh a tu n k  a szerző írása  előtt, 
aki mindenféle ham is pátosz nélkül, 
megdöbbentő őszinteséggel, a nagyon 
tisz ta  emberek szókimondásával köz
li velünk mindezt. így m utatja  be 

Pestre látogató édesanyját 
is, akinek (am int em lítet
tük) a földalatti figyelmez
te tése te tszik  a legjobban a 
sok templom mellett. Talán 
az em berről, az em berekről 
való gondoskodást véli h a lla 
ni benne. Azt a mély, szívből 
fakadó gondoskodást -  ami 
m ár nincs is. Csak form ai
lag -  és a mesékben.

Köszönet a H argita  Kiadó
nak  ezért a könyvért. Akkor 
is, ha szerkesztését illetően 
ta lán  nem értünk  m inden
ben egyet. Egyébként igen
csak jó, hogy a kötetkéhez 
csatolt csángó szójegyzék 
megkönnyíti a csángó kife
jezések jobb m egértését, no
ha ezt is, ha  megkérdeznek, 
árnyalatnyilag „szakszerűb
ben” próbáltam  volna össze
állítani. Ugyancsak jó és a 
könyv tömör stílusához iga
zodó a Ferenczes István utó
szava, am it egy (szintén 
Ferenczestől hallott) tö rté 
nettel megtoldanék.

Az újonnan megjelent 
könyveket találkozókon szok

tá k  bem utatni. Olyan író-olvasó ta 
lálkozót azonban, amilyen a Gábor 
Felíciáé volt szülőfalujában, még nem 
pipáltam . Pedig nem is voltak sokan. 
„Csak” szülei, testvérei, ezek otthon 
lévő gyermekei gyűltek össze. Össze
sen -  ötvenketten.

Egy kicsit irigylem is Gábor 
Felíciát ezért a találkozóért. És vala
mi mégis mélységesen elszomorít.

De ne rág junk  m indent az olvasó 
szájába.
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R Á D U L Y  JÁ N O S

Pontosítások a bögözi rovásemlékhez
1994-ben jelent meg a M agyar 

Nyelv XC. évfolyamában Benkő Elek 
Régészeti megjegyzések székelyföl
di rovásfeliratokhoz című közlemé
nye, amelyben tudományos alaposság
gal, példam utató tömörséggel vázolja 
a H argita  megyei Bögöz rovásfelira
tán ak  elökerülési körülményeit: „A 
XIII. századi eredeti templomhajó 
északi falán 1898-ban Huszka József 
nagym éretű, több periódusban ké
szült falképet tá r t  fel. A töredékes, 
helyenként gyeiige m egtartású  fal
festményt 1904-ben újra bevakolták, 
majd 1930-ban Szigethy Béla teoló
gus részben újra kibontotta. A legalsó, 
Utolsó ítéletet ábrázoló képsor közpon
ti K risztus-alakjának mandorlájára 
rövid, vörös krétával rajzolt feliratra 
figyelt fel...”

Szigethy közölte is a reform átus 
templom rovásemlékének rajzát az 
Erdélyi Múzeum 35/1930-as szám á
ban (lásd első ábránkat), megfejtést is 
adott, néhány építés- és művészettör
téneti vonatkozásra is k itért. Érveit 
átvette Jakubovits Emil, „... majd ket
tejük nyomán -  a helyszíni ellenőrzés 
teljes mellőzésével -  a következő fél 
évszázad szakirodalm a” (Benkő).

Eme m egállapítás lényegének tudo
m ásul vétele ösztönzött arra , hogy né
hány pontosító megjegyzést tegyünk 
az emlékkel kapcsolatban.

1. Ferenczi Géza -  Ferenczi István: 
M agyar rovásírásos emlékekről (In. 
Művelődéstörténeti Tanulmányok. 
Bük. 1979.) című dolgozatában ezt ol
vassuk: „A helység neve a pápai ti- 
zedjegyzék 1333-as rovatában szere
pel Bugus alakban” (Orbán Balázstól 
vett adat).

Nos, Entz Géza Erdély építészete 
a 11-13. században (Kolozsvár 1994) 
című, modern szempontú feldolgozá
sában nem az 1333-as év szerepel: 
„1334. »Dominicus sacerdos de Buguz 
solvit IX. banales antiquos« (Mon. 
Vat. I. 1. 133). A Buguz-t Bügüznek 
ejthették, ezt latinul nem tu d ták  le
írni. Orbán Balázsnak viszont iga
za van, hogy a falu m ár akkorjában 
»tekintélyes helység volt«.”

2. Elgondolkoztatóak a rovásfelirat 
keletkezési korával kapcsolatos véle
mények. Forrai Sándor Rovásírás az 
ókortól napjainkig (Lakitelek 1994) cí
mű könyvében idézi Szigethy Béla ké
sei vallomását, amelyben elmondja, 
hogy a felirat akkori datálásában sze
repet já tszott Kelemen Béla levéltáros, 
aki „... a levéltár egyik szakaszából 
előhozott egy 1500 körüli okmányt, 
amelyben az Udvarhelyszékben is mű
ködött Atyai István festőről volt szó”. 
Ez a festő Atyha faluból szárm azha

tott, s azonos lehetett -  Benkő szava
ival élve -  „... egy 1536-os oklevélben 
szereplő atyhai Balási Istvánnal”.

A Ferenczi szerzőpáros -  m egm a
radva Szigethy elképzeléseinek vo
nalán  -  így fogalmazott: „Ezek u tán  
a szöveg helyes megfejtése: Atyai 
(Atyhai) Están . írá sán a k  idejét az 
1530-as évek körűire tehetjük. Az 
Atyai (Atyhai) E stán  név oklevélből 
is ism eretes, éppen az 1530-as évek
ből.”

Benkő Elek a felm erült kérdéskört 
egészen m ásképp látja. Módszer és 
gyakorlat a székely rovásírás k u ta tá 
sában című vitacikkében határozot
ta n  leszögezi: „... az emlék eddigi kor
m eghatározását és a többször idézett 
»okleveles adatokat« kétszeres becslé
sen alapuló ta lá lg a tásn ak  tek in tem ” 
(Nyelv- és Irodalom tudom ányi Közle
mények, XLI. évf. 1997. 2. szám).

Benkő tágabb határok  közt mozgó, 
új keltezést ajánl. M iután m egállapít
ja , hogy a bögözi falképnek „... alsó, 
kérdéses ciklusát a m űvészettörténe
ti szakirodalom  ma m ár egybehang
zóan a XIV-XV. század fordulójához 
köti”, a rovásfelirat koráról ezt írja: 
„A falképen itt-o tt XV. század végi, 
XVI. század eleji bekarcolt szövegek 
olvashatók. A falkép korának  ism ere
tében föltételezhető, hogy kérdéses 
felira tunk  ezekkel egykorú” (M agyar 
Nyelv i. m.).

3. Benkő a felirat első rajzának 
1930-as megjelenése u tán  több m int 
60 esztendővel újból lerajzolta az em
léket. Nemes „tettét” -  Ferenczi Géza 
értetlenkedő szavaira válaszolva -  így 
indokolta: „... a vörös krétával készült 
felirat -  amelyik ma m ár annyira ko
pott és elmosódott, hogy még rovás
írás volta sem egyértelm ű -  halvá
nyan ugyan, de még látszik, így jelen 
állapota fóliára átrajzolva dokumen
tálható, a rögzített részletek pedig 
összevethetők ugyanezen részletek ré 
gi rajzaival” (NyIRK, i. m.).

Csakugyan, az új rajzot van m i
vel „összevetni”. A XIX. század vé
gén Huszka József m ár fényképe
ket is készített a fe ltá rt emlékekről. 
Ferencziék em lítik 1979-es tanu lm á
nyukban, hogy: „Az egykori fényké
pek újravizsgálásakor kiderült, hogy 
parányi és olvasható jelei azokon is 
lá tszanak  (m árm int a feliratnak). A 
jeleket -  segítőtársával, Kassay F. 
Pállal -  Szigethy is lefényképezte. A 
fényképfelvételek ma m ár tudomány- 
tö rténeti beccsel b írnak .”

4. A m ásodik pontban u ta ltu n k  a r 
ra , hogy a betűsor egyik legtöbbet 
idézett megfejtése: Atyai (Atyhai) 
Están . V annak kutatók, ak ik  az

Atya Isten  olvasat m ellett érveltek, 
teh á t a szóközt a betűhalm azban 
máshová tették . Benkőt idézzük: „El
térő  olvasatot és XV. századi kelte
zést... Csallány Dezső javasolt, aki 
szerint a K risztus mellé í r t  feliratot 
Atya Ist(e)n (!) form ában kellene ol
vasni.” Forrai Sándor m ár így véle
kedik: „Az »Isten« szó pontos olvasa
ta  tulajdonképpen Istin , ugyanis az 
»N« jelében az »I« vízszintes vonalká- 
ja  is jól látszik. Ez teh á t »IN« egybe- 
rovás... Az Istin  kifejezés archaikus 
szó, amely ma m ár nemigen haszná
latos.”

A kérdéses vonalka (az első rajzon) 
nem egészen vízszintes, enyhén bal
ról jobbra lejt, s szerin tünk az N szer
ves része, azaz nem „adja” az I betűt 
is. Benkő rajzáról m ár hiányzik (má
sodik ábra). Tehát a betű megépíté
sében sajátos, egyéni megoldással 
találkozunk. A jelenségről m agunk 
ezt ír tu k  a Titkok a rovásírásban 
(Székelyudvarhely 2004) című köny
vünk bevezetőjében: „... m inden fel
iratos rovásemlék sajátos -  egyedi je 
gyeket is hordozó -  világ. Az egyedi 
»ízeknek« a m egragadása, tag lalása  
ma m ár elengedhetetlen tudományos 
kötelesség.”

M agunk úgy látjuk, hogy a felirat 
nem szakrális jellegű kifejezést ta r 
talm az. Valaki egyszerűen „ráró tta” 
-  később -  a nevét a k risz tusi alak  
m andorlájára, azaz „m andula formá
jú  dicsfényére” (Idegen szavak kézi
szótára. Szerk. Bakos Ferenc. Bp. 
1958). S ez a „valaki” nem a freskóké
szítő m ester volt, ő saját eszközeivel, 
festékeivel „ írt” volna a XIV-XV. szá
zad fordulóján. A felirat jó nyolcvan
száz évvel későbbi keletkezésű.

5. Voltak-e a m agyar személynév
állom ányban Atya, Atyai vezetéknév
re hallgató „egyedek”? A datokért A 
m agyar nyelv történeti-etim ológiai 
szótára első, A -  Gy kötetéhez folya
m odtunk (Második változatlan lenyo
mat, Bp. 1995). ím e a legrégebbi „for-

» » » » » »
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m ák”: 1181:?... A tta  szn., 1200:? Ata 
szn., 1213/1550:? Achya hn.,? Agya 
szn. Az szn és hn  rövidítések személy
nevet, illetve helynevet jelölnek. A 
Jókai Kódexben m ár „pap” jelen tés
ben fordul elő a szó: 1372 u / 1448 k.: 
attyaya.

Most m utassunk  be néhány, a fel
ira t keletkezése körüli évekből szár
mazó családnevet is. Forrásunk 
Kázm ér Miklós: Régi m agyar család
nevek szótára XIV-XVII. század (Bp. 
1993): 1496: (Atyai Miklós), 1500: 
Athyai, 1511: Athyay, 1561: Ambrosio 
A ttyai, Georgus A ttai stb. Senkit se 
zavarjanak  meg a h  betűs alakok: 
nem az Udvarhely széki Atyha te le
pülésnév leszárm azottai. A szerző 
félreérthetetlenül u ta l eredetükre a 
következőképpen: „atyai -  Atya hn. 
(Bereg, Fejér, Szatm ár, Veszprém m) 
+ -i mn. képző.”

A szótárban nem ta lá lu n k  Atya 
családnevűeket.

6. Ferencziék az első szóban (jobb
ról ba lra  haladó olvasat) m ással
hangzó-elhagyást véltek fölfedezni. 
Ezt írták : „... a szöveg helyes meg
fejtése (minden betűje adott, csupán 
egyetlen, nehézséget m ár nem okozó 
hangzóugratás van): Atyai (Atyhai) 
E stán”.

H át nem egyetlen hangzóugratás 
van a feliratban, a m ásodik szóban 
is ta lálkozunk ezzel a nyelvi jelenség
gel. Az első szóban viszont -  az előző 
pontba foglaltak értelm ében -  nincs 
m ássalhangzó-ugratás, a h-s forma 
(Atyhai) feloldás egyszerűen é rte l
m ét vesztette.

7. Hogyan viszonyul Benkő Elek 
rajza a régebbi másolathoz? Az első, 
A betűből jórészt a felső háromszög 
m arad t meg, a szár fu tásá t csak kis 
töredék vonal jelzi. A m ásodik betű 
szintén csonkult (felső része), de TY 
hangértéke nem vonható kétségbe, 
az alsó fele ezt meggyőzően bizonyít
ja. Majdnem teljesen megőrződött a 
harm adik , szintén A jel, míg a negye
dik továbbra is a h ibátlan  I-t adja. 
A következő S hangértékű  grafém a 
belsejéből kikopott az A (Á)-t sejtető 
rész, viszont figyelemre méltó, hogy 
a m egm aradt ferde vonal lefelé fut. 
Szerepe nincs az olvasatban. Az S 
felső bal felőli részén csak rövid vo- 
nalacska m arad t meg, ennyi „árulko
dik” a T betű egykori meglétéről. Az 
utolsó grafém a a rajzban N-esebb for
m át öltött, felső, jobbra futó egykori 
„testrészét” parányi (majdnem pont
szerű) vonás sejteti.

Benkő így fogalmaz: „A rendkívül 
kopott, elmosódott felirat m a kive
hető jelei... több ponton is eltérnek 
Szigethy rajzától, am i bizonytalanná 
teszi az eddigi olvasatokat...”

Mi úgy látjuk, hogy a betűk  egyko
ri hangértékei nem m ódosultak a lap 
vető jelleggel. Perdöntőek lesznek 
az egykor készült fényképfelvételek, 
pacskolatok.

8. Külön té rü n k  ki a m ásodik szó 
olvasatára, ugyanis néhány rovás
írás-történeti „adalékkal” nyomósít- 
ju k  észrevételeinket.

Az „átlagolvasónak” is feltűnhet, 
hogy a második, eSTáN szóból hiány
zik az indító m agánhangzó, az e vagy 
i. „Vagylagosságunk” onnan szárm a
zik, hogy abban a korban, am ikor a 
felirat keletkezett, a nyelvemlékek
ben mind a két forma előfordult. I tt 
csak három , n a p tá r t is ta rta lm azó  
„művet” em lítünk, ezek névjegyzékét
-  táblázatokban, hónapokra bontva
-  Sándor K lára közli A Bolognai Ro
vásem lék (Szeged 1991) című könyvé
ben. Müncheni Kódex (1466): Szent 
E stván  (háromszor), B atthyány Boldi
zsár misekönyve (1489): Szent István  
(háromszor), W inkler-kódex (1506): 
Szent István  (kétszer). Az Estvány- 
os változatok Kázmér Miklós szótárá
ban (i. m.) a 16. század végéig elég sű
rű n  szerepelnek. Vajon m iért hagy ta  
el a felirat „szerzője” a név kezdőbetű
jét? Egyrészt: a régi rovásírásos ábé
cék tanúsága  szerin t a m ássalhangzó
k a t úgy ejtették  ki, hogy a betű elébe 
egy e hangot tettek: eB, eC, eCS stb. 
így bizonyos esetekben a k iírása  fö
lösleges volt (énlaki rovásemlékben: 
eGY). M ásrészt: ha  az István  szóala
kot vesszük figyelembe, könnyűszer
rel e lm aradhato tt az I, ugyanis -  em
lékünk esetében -  a vezetéknév épp 
I-ben fejeződött be (Atyai). A szak- 
irodalom szerin t az egyetlen k iír t I- 
ben „benne foglaltatik” m ind a két 
I. L igatúra két szó h a tá rán á l is lét-

Imecs László metszete

CSEH KATALIN 
Házassági évforduló
Ünnepi teríték 
előétel sültek 
torta finom italok 
gyertyafény testes illatok 
szárnyatlan könnyű mosoly 
ellengó' füstgomoly 
friss zsírpecsétes öltöny 
-  csupa luxus-közöny -  
vergődő ujjak az evőeszközön 
kapaszkodó tekintetek 
ház nyaraló kocsi
néhány jól sikerült és sikeres gyerek 
önmegvalósítás társadalmi elismerés 
beismerés illetve felismerés 
beteljesülés kudarc és felsülés 
felgyülemlett évek meg érvek 
moccan a pohár s egy árnyék a falon 
a megszokás (világ)hatalom

Mindenen megosztoznak 
mindent megfeleznek 
minden közös élményt 
rendszereznek rekeszelnek 
csak magányuk egyszemélyes 
és külön bejáratú 
a csönd bájától hízik 
s mélyülő vájatú 
(hamis kártyaasztalról 
iszkoló adu)

rejöhetett, lásd a csíkszentmiklósi- 
csíkszentm ihályi emlékben a tigen 
fogván kifejezést: N és F összevonva. 
A rovásírásban íra tlan  szabály volt a 
betűspórlás.

A következő jel az ST ligatúra. 
Szinte m inden rán k  m arad t rovás
ábécénk közöl több-kevesebb össze
vont jelet, az ST majd m indenikben 
szerepel (a nikolsburgi ábécében is). 
L igatú ránk  u tán  az N következik. Ro
vásjeles szem élynevünk így m utat: 
eSTáN, iSTáN.

A nyelvi jelenség rovásábécéinken 
kívül is jól adatolható. A 14. század 
m ásodik felére da tá lt székelydályai 
feliratban István szavunkat így rög
zítették: STN. A 15. század m ásodik 
feléből való bolognai rovásemlékben 
a nevet -  nagyon következetesen -  
csak két betűvel jelölték: ST.

Álljon itt  végül a m agunk teljes ér
tékű  olvasatváltozata: ATYAI eSTáN 
(iSTáN). Feltűnő, hogy a családnév
ben m inden betű ki van írva, míg a 
keresztnévben ugratva van a V m ás
salhangzó, az E (I) és Á m agánhang
zók, és van egy m ássalhangzós betű
összevonás: ST. Hasonló megoldással 
ta lálkozunk a székelydályai rovásfel
ira tban  is: MIKO eSTáN, PETERFI 
BALAS (Balás). Az utolsó szóban 
a BA és a LA összevont jelek (lásd 
Ráduly 2004. i. m.).
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SZOMBATI ISTVÁN

Két M ihály az am fiteátrum nál
Amíg a megbízó felhőtlenül örült -  ez 

a tűz is bejött! Stoki intézkedett, hogy 
az ünneplő Fracila ne legyen túl boldog, 
ne bízza el magát, ne léphessen tovább 
egy másik motel felé...

-  A kurva jó életbe! -  rúgdosta Fratila 
sziszegő gumiját, amikor úgy döntött, ké
ne menni. -  Épp itt kellett beadnod a 
kulcsot? Nem megmondtam neked, nin
csen pótkerekem?

-  Segíthetek, uram? -  pólós férfi kérdi 
egy sárga kocsi mellöl.

Fracila megtorpan, felkapja a fejét: ki 
lehet ez a tag? Már az is szolgálatkész, 
akinek nem fizet?

-  Miért bosszankodik? Hoz egy 
pótkereket?...

-  Hoznék, ha még lenne!
-  Kölcsönözzek egyet?
-  A Marsról tévedt ide? -  figyeli gya

nakvón. -  Nálunk ez nem szokás.
-  Akkor honosítsuk...
-  Mi a fenét akar?
-  Segíteni, uram. Netán épp itt nya

ralt?
-  Ha segíteni akar, vigyen a tavon túl.
-  Itt hagyná a kocsit, falják fel a lán

gok?
Ahogy a szirénázó kocsik jelzik érkezé

sük, Fratila transzba jön, hirtelen beug
rik Stoki kocsijába. -  Ne erőlködj, haver, 
az indító nálam van.

-  Ha azt mondtad, hogy segítsz, mi a 
fenére vársz?

-  Nem akarod látni, hogy oltják a tü
zet?

-  És ha a zsernyákok? — int a hangok 
felé.

-  Gondolod, aktívak, gombnyomásra 
jönnek?

-  Mióta lékeltek -  mutat a fejére -, az
óta üldöznek..., dilinyósnak néznek...

-  Miért nem tiltakozol? Emberi jogok, 
602-es törvény...

-  Egyszer, srác koromban, a pökhendi 
párttitkárt, mikor itt halászott, behúz
tam a vízbe.

-  Miért, pikkeltél rá?
-  Tudja már a tököm! Azt hiszem, til

totta a lányát. Akkor búvárkodtunk. Az 
volt a vétkem, hogy versenyeket nyer
tem, míg a Florikája sose jutott célba. 
Ha a csúcson álltam, szúrkált a szemé
vel... Akkor még ép voltam, nem já rt re- 
zegtetés sokkoló géppel... Verseny volt a 
tavon, évi horgászverseny a fejesek részé
re. Mint a birkák, számozva voltak. Ne
kem, a búvárnak, az volt a dolgom, ha 
az egyik góré nagyobb pontyot húz ki a 
helybeli főnöknél, vigyem a Titinkét, a 
tenyésztett pontyunkat, hogy szeretett 
emberünk horgára akasszam...

-  Ne folytasd, értelek -  mosolyog kevé- 
lyen a nézelődő férfi. Közben fél szemét 
a lékelt srácon tartja, miért esik transz
ba, ahogy közelednek a szirénázó kocsik 
a lángoló motelhez?

-Na, mi van -  toporzékol -, most már 
nem segítel?

-  Hogy gondolod, lékelt?
-  Mihai a nevem, Fratila Mihai!
-  Hogy gondolod, Mihai?

-  Ha idevaló lennél, bizonyára tud
nád, ezen a tájon mindig leég egy cég, ha 
kettő van belőle. Ti, fess metéltek -  bocs, 
ha nem vagy zsidó -, hogy is nyekergitek 
választékos hangon? Konkurrencia-tűz, 
győzelmeink lángja? Bánja a lófing. Ná
lunk, errefelé úgy szokták mondani, az 
erősebbik kettyint... Hé, álljon meg a me
net! Miért akarsz meglépni?

-  Mégis kötelező a segítségnyújtás? 
Te miért nem segítel a moteles palinak?

-  Látod ezt a stukkert? -  kapja el az 
ingét.

-  Vedd le a kezedet, azt hiszem, érte
lek.

Ahogy beugranak, a bömbölő szirénák 
kiadják a lelkűk. Lékelt megkönnyeb
bül. Akkorát szusszan, mint „defektes” 
gumija.

-  Ügy látom, csak a tűzoltók jönnek. 
Még mindig akarsz menni?

-  Indíts, ne hőbörögj!
-  És ha zsaru vagyok?
-  Hülyének nézel? A mi rendőrségünk 

kopott Daciával?
-  A fényessel mire mész, ha nem tu

dod használni?
Három vízágyús áll a lángokkal szem

ben. Ahogy indít Stoki, Mihai csillapo
dik, kisimul az arca, borostás szőrzete. 
Whiskyt kotor elő, meg pár füves cigit. -  
Nem akarsz egy slukkot?

-  Tedd el a stukkered.
-  Begazoltál, fiú, nem látod, játékszer?
-  Ne fáradj, ismerem. Ha szaglásznak

utánad, akkor vizet pisil. Ha a papuská- 
dad véded, akkor kakukkol is.

-  Ki súgta meg neked, hogy őrző-védő 
vagyok amatőr szinten?

-  Minden mozdulatod ilyesmiről fe
cseg.

-  Míg nem lesz újabb motel, ha kell, 
kölcsön adom.

-  Nálatok nem divat az a jobbágy nóta, 
mely szerint erdő mellett nem jó lakni?

-  Mi sose vágtunk annyit, hogy meg
roppanjunk tőle... Különben, öcsikém, 
ha tényleg szaglászó vagy, ha cápákra 
vadászol, a parlamentbe menjél, itt a he
gyi vízben pisztrángok úszkálnak, alig 
ficánkolva...

-  Ti sose hasogattok?
-  Erdőnyit nemigen.
-  Erre nincsen árvíz?
-  Emlékszel a múltra, a hibernálási 

korunkra? Ha száz kézzel druzsbázunk, 
lenne erre motel, jönne a turista? Miért 
rázod a fejed, azt hiszed, bevettem, hogy 
osztrák turista vagy?

-  Magyart mondtam, Mihai.
-  Tudod, kik mászkáltak régen a sí

kos szamárlétrán?
-  Az öreged, a PECO-s?
-  Két fizut is kapott. Kilenc pulyát 

gyártott. Ahogy letolta a gatyát, a ma- 
muskám úgy maradt. Több volt a gyerek
pénz, mint a fizetése. Fázott is az öreg, 
ha a bódéban őrködött. Pedig olyan volt 
a PECO, akár a lelke. Homály és üres
ség benne...

-  Ő sose búvárkodott?
-  Beszari volt, félénk. Sokáig hiber

nált, míg lárva lett belőle. Végül is meg
győztük, apránként feladta ateista múlt
ját, bízott az istenben, acélozni kezdte 
citerázó lelkét. Nem zavarta az se, ha 
nagy hajjal és klipszekkel lófráltam.

-  Mégiscsak jó fej volt?
-  Inkább tanulékony.
-  Krisztus elé térdelt, nem a nagy du

mákhoz?
-  Hé! -  kapja el a kezét ingerült rán- 

gással. -  Mi a fenét csinálsz?
-  Jól látod, Lékelt, balra kanyarod

tam.
-  Megint elfeledted, hogy már jobbra 

tartunk?
-  Nem látod, hol vagyunk?
-  A Retyezát lábánál.
-  Erre nincsen motel, nem öl meg tite

ket?
-  Itt csak rigófütty van. Rögtönözzek 

egyet?
-  Ha igazi román vagy...
-  Mondjál Fratilának!
-  ... büszke leszel arra, amit odébb lát

hatsz!
-  Az egykori amfiteátrumra? -  meleg

szik a Lékelt, ahogy Stoki szemébe néz. 
-  Már a kisebbség is büszke a múltunk
ra?

-  A legenda úgy tudja, itt főváros volt 
egykor...

-  Sarmiseghetuza, a gladiátorok völ
gye!

-  Mit szólnál, Lékelt, ha mi is megküz- 
denénk?

-  Viszket az üleped? -  vigyorog 
Fratila. -  Tisztességes lenne -  babrálja 
fegyverét —, ha egy hatlövetűs...

-  ... amibe víz szunyái...
-  A védtelennek esne?
-  Ne folytasd, Lékelt, mindjárt megha

tódom.
-  Hiába pofázol -  csattan fel Fratila -  

, itt sohasem volt Erdély! Ez a hely, amit 
látsz...

-  Nevezzük Várhelynek.
-  A dákok fővárosa!...
-  És rigófüttytől hangos.
-  Legfeljebb tebenned!
-  Ne borulj ki, Lékelt, még nem va

gyunk a csúcson.
-  Megint dramatizálsz? -  szűkíti a sze

mét. -  Nem kell a fonalunk? Azt hiszed, 
itt is já rt a te Árpádházid? Lenne itt ha- 
sadék, amit Tordainak hívnak? Itt csak 
dák királynak nyíltak meg a sziklák!...

-  Tudod mit, szálljunk ki.
-  Vigyél az apámhoz! -  emeli a stuk

kert.
-  Ne fáradj, Mihai, itt is szólnak ri

gók. Ez az én motelem. Én is Mihály va
gyok. Azért hoztalak el, szólj, ha útban 
vagyok, ha nem megy a boltotok...
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‘KÓ'D'EX-
E lvtársak, úrtársak
[...] Vagyis a rendszer változása nem jelenti azt, hogy min

den átalakul. Ezért joggal érezheti, akár minden pillanatban, 
győztes és vesztes, hogy a múlt kísért, hogy nincs új a nap 
alatt, hogy a szegény most is szegény, a gazdag meg gazdag, 
hogy ami az ő közvetlen lehetőségeit illeti, cseberből vederbe 
került, eben gubát cserélt. Sóhajtozhat, hogy mi volt jobb vala
ha, mi rosszabb most, hogy a változások nem sok jót hoztak, 
hogy akkor legalább tervezni tudott. De azok számára, akik 
már ennek a berendezkedésnek a viszonyai között is eligazod
nak (egyre többen vannak), tervezhető lett a megváltozott vi
lág. Örvendezhet, hogy most ezt is szabad, azt is, hogy konver
tibilis forintját, ha van, szabadon költheti. Utazhat, tanulhat, 
ahol akar, munkaerejét piaci áron adhatja el (ez sokak eseté
ben leértékelődést jelent, hiszen a tervutasításos gazdálko
dásban semminek nem volt valóságos értéket kifejező ára). 
Viszolyoghat kialakult jövedelmi különbségek mértékétől, föl
háborodhat munka nélkül szerzett-átmentett hatalmas vagyo
nok miatt. De éppen ezek a viszolygások és fölháborodások, 
a személyes problémák korábban még elképzelni sem tudott 
jellege, szerkezete jelzi, hogy ez már egy másik társadalom, 
hogy nem az, ami korábban volt.

A rendszer változása tehát nem jelenti azt, hogy minden meg
változik. A társadalom önmagában véve (nem filozófiai és ideo
lógiai értelemben!) konzervatív: tehetetlenségi nyomatéka rend
kívül pros. Szokásaink, reflexeink, értékrendünk, társadalmi 
viselkedési formáink, szimpátiáink, emberi viszonylataink csak 
velünk együtt változnak. Amiben felnőttünk, végigkísér egész 
életünkön. Ez az emberi potenciál tette lehetővé, hogy a társa
dalom elviselje a diktatúra korai szakaszának lázrohamait, és 
1956-ban, az első olyan pillanatban, amikor erre módja nyílt, föl
keljen az ellen a hatalmi rend ellen, amelyik már-már elhitte, 
hogy rendíthetetlen. Jellemző módon azonban a visszatérő ha
talom számára az 1956-os lecke emléke maradandóbb volt an
nál, mint amit a maga legszebb erényeit egy adott pillanatban 
mozgósítani képes társadalom rögzített. (Bár ez sem biztos. A 
vereségtudat közös volt bennük, csak az ebből fakadó óvatosság 
másként mutatkozott meg a hatalom birtokosaiban, mint a vesz
tesekben...)

Minden nép-, osztály-, eszmeüldözésnek, irtásnak marad
nak túlélői. Hála a mentális tehetetlenségnek és a túlélőknek, 
a hajlott korukban is tetterős korosabbaknak, az agymosás
nak alávetett két generációban is maradt még annyi az egyko
ri polgári étoszból, értékrendből, politikai és társadalmi kul
túrából, amely elegendőnek bizonyult a pártállamban készült 
hatalom-megőrzési forgatókönyvben foglaltak érvényességé
nek kétségbevonásához. A rendszerváltásból ennek eredmé
nyeként lehetett rendszerváltozás, a jobbközép koalíció 1990- 
es sikere ezért volt történelmi jelentőségű. Annak ellenére is, 
hogy annyi erő, és valószínűleg annyi ismeret, lehetőség már 
nem állt ennek az oldalnak rendelkezésére, hogy ténylegesen 
új hatalmi erőközpontokat tudott volna kiépíteni.

Ettől függetlenül, a korábbi hatalom által elképzelt átalaku
lási folyamat forgatókönyvét át kellett írni. Hogy volt ilyen, azt 
nemcsak az 1990-94 közötti időszak kormánypárti politikusai 
és ideológusai sugallták vagy fogalmazták meg nyíltan, hanem 
a hatalomba visszakerült posztkommunista párt működése, ha
talomba visszatért vezetői elejtett mondatai jelezték. És az is 
ezt bizonyítja, hogy a szociáldemokráciával kacérkodó párt fel
sőbb vezetését máig az állampártban is meghatározó politiku
sok irányítják. Bizonyos tehát, hogy — ha esetleg nem is kohe
rens rendszerbe, egyetlen dokumentumba foglalva, talán nem 
is minden részletre kiterjedő konkrét tervekkel, de -  volt ilyen 
elképzelés.

A többpártrendszer szerepe sem lesz több, mint hogy megfe
lelő technikákkal újrateremtse az egypárti hatalmi rendszer 
megroggyant legitimitását, s hogy a diktatúrának a korábbi
nál demokratikusabb látszatot kölcsönözve, átmeneti engedmé
nyek révén segítse az állampárt hatalmi kontinuitásának meg
őrzését.

-I9 & E X
Részletek GÁSPÁR G. JÁNOS tanulmányából. Ma

gyar Szemle, 2001. augusztus
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Miiben mérjük magunkat?
Miben mérjük magunkat?
Rendszerint eredményein

ket, sikereinket vesszük számí
tásba, azután az eltelt éveket, 
a még megvalósítatlan terveket, 
és ebből kerekedik ki a végered
mény. Az alkotó műveiben mé
ri magát, gondosan számozza 
alkotásait: az OPUSOKAT. Ha 
nem ő, akkor megteszi más, a 
hálás utókor és a ma már hadse
reggé nőtt muzikológus társada
lom. Az opusz-számok az elmúlt 
néhány száz év alatt a zeneszer
zők műhelyében csökkenő ten
denciát mutatnak. Bachot több 
mint 1000 alkotással mérjük, 
Mozartot fél ezret meghaladó 
művel, Beethovent már csak a 
100-at túllépő alkotói életmű
vel. A modern zeneszerzők kö
zött akad ennél jóval kevesebb 
opusz-számú alkotó is. Jól tud
juk, hogy a művek hosszúsága 
tekintélyesen megnövekedett, 
ami pótolhatja a művek számá
nak viszonylagosan kis számát. 
Azt is sokszor ismételjük, hogy 
a művek koncentráltsága rendkí
vül megnövekedett, néhány má
sodpercnyi zene felérhet kifeje
zésben, művészi értékben akár 
félórás művel is. A koncentrált
ság egyik legmagasabb fokát 
a modernek közül Webern érte 
el, életműve három nagyleme
zen is elfért annakidején. O az 
első, aki másodpercekben gon
dolkodik, a Hat bagatell c. vo
nósnégyese 1924-ből(!) három és 
fél percet tart, ami átlagosan 30 
másodpercet jelent tételenként. 
A 20. század második felében 
oda jutottunk, hogy egyetlen le
ütött, néhány másodpercig meg
szólaló akkord is tétel funkció
ját töltheti be.

Régebb években mértük, ter
veztük életünket, később már 
csak hónapokban. A 20. század 
vége felé már lassan csak hetek
ben, napokban gondolkodtunk 
dolgaink, alkotásaink felől. 
2000 után még ez is lerövidült, 
a nemzetközi horderejű esemé
nyek is órák alatt változtak. 
Birodalom bukott meg néhány 
órányi intézkedés nyomán. ORÜ- 
LETESEN FELGYORSULT A 
MODERN IDŐ!

Hol vagyunk már attól, hogy 
opuszokat számolgassunk, leg
feljebb oldalakat, sorokat vagy

éppenséggel betűket, hangjegye
ket. Nagyot változott időérzéke
lésünk, társadalmilag és egyé
nileg egyaránt. Manapság már 
másodpercekben gondolkodunk 
és cselekszünk.

Olvasom, hogy Stravinski 
1500 perc zenét alkotott „egy 
Stravinski-i nappalt és éjsza
kát.” A felmérő az 1500 perc 25 
órájára gondolt, egy bő, alvásnél
küli! munkanapra. Ennyi idő 
kell ahhoz is, hogy végighallgas
suk a Stravinski-i zenei életmű
vet. Nagyon sok műve csak egy 
két percig tart, a leghosszabbak 
is nem sokkal lépik túl a bűvös 
félórai határidőt, csak egyetlen 
műfajban, operáiban lépte túl 
ezt az időtartamot: a Korhely út
ja 150 perc, életművének egy ti
zede.

A 20. század zenéjét illető
en minduntalan elhangzik a di
csérő megállapítás: NEM PA
ZAROLJAK A PERCEKET. A 
mai zeneszerzőknek viszont 
már a másodpercekre kell gondo
san ügyelniök. Ha ebből a szem
pontból vizsgáljuk a Stravinski- 
i 1500 percet, szinte pazarlónak 
tűnik a benne foglalt 90000 (az
az: kilencvenezer!) másodperc. 
Nem is merem kiszámítani, 
hogy a rendkívül termékeny VI
VALDI hány százezer, valószí
nűleg több millió másodpercet 
„foglalt le” magának a zenéből, 
hogy a legszebb emberi érzések
kel, gondolatokkal, reménnyel 
töltse meg. A mai zeneszerző 
számára nem kis feladat a má
sodpercek uralmát megtörni, ta
lán nem is fog sikerülni: menthe
tetlenül belemerültünk az IDŐ 
MIKROVILÁGÁBA, ahogyan a 
mai tudomány is teszi a NANO- 
VILÁG feltérképezése terén. A 
mai zenének egyik legfőbb baja, 
hogy még mindig órában gondol
kodik, építkezik, tervez, és csak 
ritkán vált át a percek világá
ra. Nem az az igazi baj, hogy a 
mai zeneszerző nem mindig tud
ja valódi művészi tartalommal 
megtölteni az „elpazarolt” per
ceket, sokkal inkább kellemet
len, hogy nem azonosul a hallga
tóság tudatában MÁR! jelenlévő 
idősíkkal, a másodpercek ÚJ 
VILÁGÁVAL. Immár két idő
sík fut egymással párhuzamo
san: a percek és a másodpercek 
IDŐ-VILÁGA. Webern, Varése, 
Stravinski, Bartók másodperc 
idősíkú újításai még manapság 
is afféle kuriózumnak számíta
nak zeneszerző berkekben. Pe
dig ma még igazabb, mint volt 
valaha is, hogy: JÓ Á DAL, HA 
JÓKOR VÉGE. Vigyázat: a MÁ
SODPERC IDŐTARTAMÚ AL
KOTÁSOK KORÁT ÉLJÜK!

TERÉNYI EDE

19



HELIKON

D e c e m b e r i é v fo r d u ló k
1 -  220 éve született Döbrentei Gábor magyar író 
2 - 7 0  éve született Nicolae Labi§ román költő 

190 éve halt meg Jan Potocki lengyel író
3 — 130 éve halt meg Aureliano Candido Tavares Bastos brazil író
4 — 210 éve született Thomas Carlyle skót történész

410 éve született Jean Chapelain francia filozófus
110 éve született Octav Dessila román író
130 éve született Rainer Maria Rilke osztrák költő

5 -  460 éve született Janus Dousa holland humanista
135 éve halt meg Alexandre Dumas-pére francia író 
180 éve született Eugenie Marlitt német írónő 
30 éve halt meg Dinu Pillát román költő 
80 éve halt meg Wladyslaw Reymont lengyel író

6 -  260 éve született Benyák Bernát magyar író
90 éve született Gyárfás Miklós magyar író 

7 - 2 0  éve halt meg Robert Graves angol író 
110 éve született Perec Markis jiddis költő 
350 éve halt meg Krzysztof Opalinski lengyel költő 

8 -  100 éve született Hollós Korvin Lajos magyar költő
2070 éve született Quintus Horatius Flaccus római költő 
30 éve halt meg Thornton Wilder amerikai író 

9 - 9 0  éve halt meg Stephen Phillips angol költő 
10 -  635 éve született Guarino da Verona olasz humanista 

130 éve halt meg Toldy Ferenc magyar irodalomtörténész 
110 éve született Török Sophie magyar írónő 

1 1 -6 0  éve halt meg Asdreni albán költő
12 -  30 éve halt meg Demény Ottó magyar költő

100 éve született Vaszilij Szemjonovics Grosszmann orosz író
13 -  420 éve született William Drummond skót költő

285 éve született Carlo Gozzi olasz író 
14-210 éve született Bölöni Farkas Sándor magyar író 

110 éve született Paul Eluard francia költő
15 -  90 éve született Benjámin László magyar költő
16 -  230 éve született Jane Austen angol írónő

40 éve halt meg William Somerset Maugham angol író
17 -  120 éve született Gálos Rezső magyar irodalomtörténész
18 -  430 éve halt meg Marcin Bielski lengyel író

150 éve született Jovan Hranilovic horvát költő 
20 éve halt meg Liviu Rusu román esztéta 
440 éve halt meg Benedetto Varchi olasz író

19 -  120 éve született Frank Stewart Flint angol költő
20 — 85 éve született Vänö Linna finn író
21 — 250 éve született Aloys Blumauer osztrák költő

630 éve halt meg Giovanni Boccaccio olasz író 
250 éve született Földi János magyar költő

22 -  130 éve halt meg Kemény Zsigmond magyar író
23 -  85 éve született Aszkad Muhtar üzbég költő
24 -  185 éve született Ludwig Foglár osztrák író 
25-110 éve halt meg Raul Pompéia brazil író
26 — 130 éve halt meg Emilio Praga olasz költő
27 -  100 éve halt meg Pedro Rabelo brazil költő

420 éve halt meg Pierre de Ronsard francia költő
28 -  60 éve halt meg Theodore Dreiser amerikai író

210 éve született Fábián Gábor magyar műfordító
29 -  220 éve halt meg Johan Herman Wessel norvég költő
30 -  140 éve született Rudyard Kipling angol író
31 -  210 éve született Vasile Bob Fabian román költő

100 éve született Kellér Dezső magyar író
120 éve született Kuncz Aladár romániai magyar író
150 éve született Giovanni Pascoli olasz költő

G y ű lö le t
VÍZSZINTES
1. Ifj. Plinius gondolata; első rész. 15. 

Völgy. 16. Morál. 17. Pajta. 18. Malőr lé
nyege! 19. Abban az időben. 20. Pa
pírmérték. 21. Szamár, franciául. 22. 
Puha fémből készült lapos felszolgáló
eszköz. 24. Női becenév. 26. Programo
zási nyelv. 27. Olasz, máltai és luxem
burgi autójelzés. 29. Japán város. 31. 
Görög törzs volt. 32. Alig. 34. Könyv
ben sok van belőle. 36. Hadsereg jel
lemzője. 37. Tibeti szarvasmarha. 39. 
Elet. 40. Lón ..., kambodzsai politikus. 
41. Kissé rossz! 42. Amely időben. 44. 
Régi pénzérme. 46. Mézgáék szomszéd
ja. 47.... dog: gyorsétel. 48. Kézjegy. 51. 
Valahova elér. 52. Dóré. 53. Síkság. 
55. Rovarirtószer. 57. Vük apja. 58. 
ZanzafejL 60. Beludzsisztán fővárosa 
volt. 61. A harmadik hatvány. 62. Feke
te István bagolyhőse. 63. Rádiót más 
állomásra állít. 65. Vásár jelzője lehet.

FÜGGŐLEGES
1. ... asszonya (Abe Kóbó). 2. Ká

posztafajta. 3. Határrag. 4. Sejtő.
5. Amerikai egyetem. 6. Széken pi
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henő. 7. Csendes Laji! 8. Irodalmi 
szerkesztő. 9. Betűket rajzolgat. 
10. Juhszállás. 11. Egyfajta lábbeli. 
12. Trónol. 13. Nitrogén, szén és jód 
vegyjele. 14. Francia rövidítés: meg
fordítandó a levéllap. 19. Szigetla
ké nép. 21. Nincs ragozás nélküle! 
22. Szolúció. 23. Áramerősség mér
tékegysége. 25. Háziszárnyas ízle
tes szerve. 28. A földszintre siet. 30. 
Ilyen állat a rák. 32. Menü. 33. Fele
sége van. 35. Csapadék. 36. Műorr 
része! 37. Eredeti dzsem! 38. Állá
sából elbocsát. 40. Dél-afrikai tarto
mány. 43. Kerékpáron megmássza a 
hegyet. 44. Rá várnak Beckett drá
májában. 45. Sekélyen kapál. 47. 
Zimbabwe fővárosa. 49. Krivoj..., uk
rán város. 50. Vidéki. 52. Könnyen 
becsapható alak. 54. Ifj. Plinius gon
dolata; második, befejező rész. 56. 
Férfi kiskabát. 57. Őskori varróesz
köz. 59. Fehér, románul. 61. Párat
lan kőágy! 62. Mely helyen. 64. Sze
mélyes névmás. 65. Csendesen súg! 
66. Rövid az elején!

BOTH LÁSZLÓ

A Helikon 21. számában közölt Üresség című rejt
vény megfejtése: A dolgok attól becsesek, ami nincsen 
bennük.
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