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az érvénytelenségben
• SERÉNY MÚMIA

KÁNTOR LAJOS

Kései  válasz
Szilágyi Domokosnak
A Magyar Kultúra Napján (Ko

lozsvárt) ismét m eg lehetett vásárol
ni az Ö r e g e k  k ö n y v é t  —  Plugor Sán
dor és Szilágyi Dom okos 1976-os kö
zös vállalkozásának reprintjét. (Az 
értelmes feladatra a veszprém i Kol
lázs Kiadó vállalkozott 2003 végén.) 
A z ábécé törvénye szerint a könyv
borítón a grafikus Plugor neve m eg
előzi a lírikus Szilágyiét, de a mű 
születésének körülményei is indo
kolják ezt a sorrendet; előbb voltak 
ugyanis a rajzok, azokból válogatott 
Szilágyi, és megírta melléjük a maga 
"versillusztrációját". Ami persze így 
nem  igaz, hiszen a 699 sornyi vers 
nem kapcsolódik közvetlenül a Plu- 
gor-rajzokhoz, sokkal inkább Szisz 
halálverseihez, például a B ú c s ú  a  t r ó 

p u s o k t ó l  kötetnyitó versépítményé
h e z , a H a l á l t á n c - s z v i t h e z ,  am elyet 
megelőzött a T a k a r já k  b e  n a g y a p á t  ( G a 

r a b o n c i á s ) ,  sőt a H a l á l  á r n y é k a  és A  f e s t ő  

h a lá l a  (a Forrás-kötetben), s m ég ezek 
előttről, 1956 szeptem beréből való a 
S i r a t ó é n e k  1 4 5 6 - b ó l .  A z É l e t r e  és a 
C i r c u m d e d e r u n t  p ed ig  a pályazáró 
m űvek közé tartozik —  m iképpen az 
Ö r e g e k  k ö n y v e  is.

A Magyar Kultúra Napján azonban 
furcsa volna Szilágyi Domokost a halál 
költőjeként aposztrofálni —  már csak 
azért is, mert nem volt az. Csak annyira 
volt az, mint Vörösmarty vagy Bartók 
(aki Weöres Sándor versére írta csodá
latos kómsművét, az Ö r e g e k e t ) .  És per
sze Plugor Sándor sem a halálra szántak, 
halálra ítéltettek szenvedéseinek képi 
kifejezésére szakosította magát, csak 
annyiban, amennyiben ez hozzátar
tozik az élethez, a j elentős életművek
hez. (Plugor A dyt, József Attilát, 
Illyést, Sütőt, Farkas Árpádot illuszt
rálta.)

Az Ö r e g e k  k ö n y v é t ,  a Szilágyi-verset 
meg lehet közelíteni költőnk más emlé
kezetes társulásai felől is: a F a g y ö n g y  (a 
költőtárs és barát Palocsay Zsigmond) 
és a P i m p i p á r é  (a zeneszerző Vermesy

Péter) oldaláról. Legfőképpen azon
ban Szilágyi Domokos korszakos ö- 
rökségének egészére figyelve. Innen 
nézve, az Ö r e g e k  k ö n y v e  magán viseli 
szerzőjének minden fontosabb voná
sát: a senkit (legkevésbé önmagát) nem  
kímélő kérdezést, az embersors végső
kig elmenő vesézését-boncolását, a kul
túra egészéhez (históriájához) való vi
szonyítást, a fintorokig feszítő játékos
ságot. A 699 sorból az első hatot idézem: 
" M i  ö r ö m ö t  t a r t o g a t  m é g  a z  é le t?  /  (T a r to -  

g a t - e  v a l a m i t  e g y á l t a l á n ? )  /  A  m á s o k  ö r ö 

m é t ,  /  ö r ö m e i n k b ő l  f a k a d o t t a k  ö r ö m e i t /  ( a z  

ö r ö m  m e g m a r a d á s á n a k  e l v e ,  /  t u  m i  m á r  

m e g  n e m  m a r a d h a tu n k .) "  Idézhetők vol
nának már-már anekdotikus részek 
is (a fára mászó, vackorral hasukat 
elcsapó gyerekekről vagy a kapu elé 
kiült, pletykáló anyókáról) —  ami 
nem idegen Szilágyi költészetétől, 
különösen a korábbi évek verseitől 
—, egészében viszont összegező val
lomást kapunk: " R á t o k  t e s t á l j u k  /  e -  

g y e t l e n  v a g y o n u n k :  /  a  j e l e n t . "

H ogy aztán ez m ilyen szerkezet
ben érvényesül? (N agy Máriának 
írt, a m arosvásárhelyi kórházból 
1975 májusában küldött levelében  
olvasom: "Kíváncsi vagyok, Kántor 
m ilyen költői újítást fedezend föl 
benne.") Ú gy vélem , itt a kiadónak 
tett ígéret, az egy ív  terjedelem volt 
a meghatározó; nem  előzetes terv 
alapján, hanem automatikusan kö
vették egym ást — a nem  egyszer 
egyetlen  szóból álló —  sorok. A le 
velek arra utalnak, hogy "nagy m e
lót" jelentett Szisznek ez  a m égsem  
700 verssor (a m ínusz 1-et u gyan 
csak sz ilá g y is  fin tornak g o n d o 
lom ). D e igaza van abban, amit 
"egy bibi"-nek nevezett: "a rajzok
hoz képest túl »intellektuális«" a 
szöveg. A végeredm ény, a közös 
könyv m égis az erdélyi (romániai) 
m agyar irodalom  és m űvészet ta
lán legjobb évtizedének  em lékeze
tes teljesítm énye.

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!
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SZŐCS ISTVÁN

Név és nép
Léteztek valaha népek, amelyekből 

mára csak egy-két név maradt fenn, eset
leg folyónak, hegynek, területnek a neve. 
Nyelvükből sem ismerünk olykor többet. 
Népek sorsa nevek történetében tükröző
dik.

A magyar nyelv régi akadémiai Nagy
szótára, (a Czuczor-Fogarasi, 1862—1874) 
címszavai között tartalmaz még személy
neveket és helyneveket, bár etimológiáju
kat nem adja meg. A kereken száz évvel 
később megjelent Történeti és etimológiai 
szótár, amely az előbbi letromfolásának 
van szánva, nem vett fel önálló címszavak
ba személy-, család- vagy földrajzi neve
ket.

Vajon miért nem? Hiszen a magyar 
nyelv szókincséből, a nyelv történetének 
egy több mint félezer éves korszakából 
éppen ezek vannak a legrégebbről és a 
legbővebben adatolva, ezernyi oklevél, ha 
latinul is íródott, telve magyar nevekkel. 
Vajon meg lehet-e írni egy nyelv történetét 
és etimológiai szótárát a legrégebbről, leg
bővebben adatolt szóréteg nélkül? Nyil
vánvalóan nem; és mégis így írták meg!

Mi minden következik ebből? Például 
a bekecs szónál. Ezt az új szótár a XVIII. 
század végéből mutatja ki, azt állítva, 
hogy egy "lengyel" szó, ami Békési Gáspár 
kedvenc kabátjából keletkezett. Igen ám, 
de a Bekecs-hegység neve? Az is? Ugyan
így jár a bonc szó is: Bonchida vagy Bonc- 
nyíres sokkal korábbról van adatolva; u- 
gyanígy a bece: "állathívogató szó", esetleg 
kisborjú, s a szótár szerint nincs kapcsola
ta sem a boci szóval, sem a becő, hüvely 
jelentésűvel. A bece 1786, a boci 2795-ből 
adatolva a szótárban, de Bece Alsó-Fehér 
megyei község neve 1272-bői, illetve 1332- 
ből, Bonchidáé 1263-ból oklevelekben... 
Hogy aztán közfőnevek mellett, amelyek 
személynevek is voltak, benn a szócikk
ben, esetlegesen tulajdonnév is adatolva 
van, az már nem érdekes, mert ezen elin
dulni, visszakeresni nem lehet. Termé
szetesen úgy érzi az olvasó, egy "rendes" 
szótárírónak fel kellene tüntetnie: "hason
ló alakú személynév, vagy földrajzi név, 
négyszáz évvel korábbról van, de más je
lentésű, és nem ide tartozik!" Csakhogy, 
lám, szótárírónk nem rendes, nem említi, 
hogy a marosszéki Bekecs-hegység vagy 
a zempléni Bekecs falu nem lengyel tábor
noki felöltőből bújt ki.

Az ember először hajlandó az eljárást 
kényelmességnek, netán bizonytalanság
nak tulajdonítani. Vagy még rosszabbnak. 
Amikor megjelent pl. a Kiss Lajos-féle 
Földrajzi nevek szótárának első kiadása 
(szánalmasan módszertelen, összekapko
dott munka; ezt annak idején Vásári Ist
ván is megírta), azt hitték sokan, hogy 
pusztán anyagi érdek diktálta: Kiss szer
kesztő kimazsolázta a nagyszótárból a 
földrajzi névanyagot, s a háztájijában kü
lön értékesítette. Várható újabb és újabb

szakszótárak felbukkanása... mint ahogy 
ez be is következett.

Az sem válasz, hogy hát e nevek (sze
mélynevek) nagy része úgyis nemzetközi 
eredetű... Nem; mivel éppen az idegen 
eredetű szavak hadrendbe állításának 
módja vall a legtöbbet a nyelv működésé
nek sajátosságairól: ízlés, kultúra, észjárás 
tükröződik ebben. Hogyan lesz az Eliza- 
bethből Erzsébet, Erzsók, Örzse, Böske, Zsó- 
ka, Zsike, Zsé stb. stb.? Hogyan lesz a Bar
barából — melynek jelentése az eredetiben 
talán "idegen nyelvű nő" — Borbála, Bori, 
Boriska, Boró?

És a helynevek, köztük meghökkentő
en sok egytagú helynév, amelyeknek jó 
része ma nem közérthető? Micsoda titok
zatos világ, sőt túlvilág rejlik bennük, hol 
"lettek elemezve" módszeresen? Ar, Apc, 
Bag, Béb, Baj, Bár, Batyk, Bős, Bő, Böny, Búj, 
Cák, Cun, Csém, Csőt, Dad, Dág, Dég, Dány, 
Dóc, Dém, Dör, Duzs, Erk, Boz, Győ (Gyevi), 
Csany, Csány, sőt Árny, Gic, Gór, Gős, Gyál, 
Gyód, Gyúgy, Hács, Vid, Ilk, Ják, Kám, Kán, 
Kéty, Löd, Géc, Pó, Kócs, Köcsk, Lad, Mád, 
Magy, Mégy, Mány, Mánd, Mözs, Macs, Csó, 
Déd, Sáp, Nyim, Old, Pat, Pét, Páty, Penc, 
Pér, Priigy, Rád, Rém, Sand, Sé, Sur, Szák, 
Szőc, Tab, Tác, Tés, Ug, Valk, Vát stb. stb. 
csak így kapásból... futtában; nem is em
lítve az olyan szavakat, amelyek bár egy- 
tagúak, de valamilyen raggal fordulnak 
elő, mint Pályi, Kágya, Kégye s tb ....

És a többtagúak? Minderről a szótár 
nemcsak hogy felvilágosítást nem ad, de 
fel sem sorolja őket, meg sem említi, hogy 
nyelvünk szókincséhez tartoznak... "ilyes
mik" is.

Mennyi bájos, dib-dáb történelmi csecse
becse, egykori régiségek és furcsaságok! — de 
hát az em ber gyűjthet régi szekrényajtó- 
kilincseket, vonókarikákat, cifrasarkan
tyút, p ipakupakot, réz, ezüst, bronzból 
valót, és talán az sem kevésbé szórakozta
tó, mondogatják egyesek. Csakhogy nem 
ártatlan ügyekről van itt szó.

Az sem kevésbé szórakoztató például, 
ha az ember a különböző egy időben tör
tént, de a szakkönyvek különböző fejeze
teiben egymás után  tárgyalt tényeket 
egymás mellé, ugyanazokba az időreke
szekbe rakosgatja össze. Például 1918—
19. Egy ilyen kirakós játék után meghök
kentő, ám ulatra méltó és szívfacsaró, 
hogy a különböző antimilitarista tünteté
sek Pogány elvtárs vezetésével Budapes
ten m ennyire egybeesnek a kisantant 
csapatok hadmozdulataival! Mindig ak
kor kell a békeharcosoknak a hadügymi
nisztert eltávolítani (Barthát, Festetichet), 
amikor kezd kibontakozni egy-egy külső 
offenzíva. Stb.

Amikor a magyar nyelvészek a leghe
vesebben harcolnak a "romantikus szem
lélet" ellen — vagyis hogy létezett-e 
egyáltalán valami, ami magyar volt —, a 
névelemzés akkor válik a magyarellenes naci
onalizmusok legeredményesebben forgatott 
harci csákányává! Ki a fenét érdekelné pél
dául az a banális apróság, hogy valakit 
Kovácsnak hívnak, vagy nem? Igen ám, 
de az impériumváltozáskor volt egy idő

szak, például a Bácskában, Bánságban, a- 
mikor "Kovács" nevű gyereket nem írhat
tak be magyar iskolába, mert a kovács 
szerintük "szerb szó", s akinek szerb szó a 
neve, az járjon szerb iskolába; és jöttek 
odafent is a reszlovakizálások, errefelé 
meg az újrabotezálások (belőlünk is akar
tak egy párszor Szucsut csinálni), egyszó
val egyszerű nyelvészeti viták következ
ményeiként bot és gumibot, iskolakisajá
títás, templomelvétel, elbirtoklás, mie
gyéb, kizsuppolás, menekülés, optálás ál
lott elő!

Ilyen ártatlan dolgok ezek... s mond
ják, a nacionalizmus pusztán érzelmi kér
dés — de hogy mennyi vagyoncsere, "át
ruházás", kisemmizés keletkezett belőle, 
ki számolta össze?

Mi minden — zene, tánc, divathóbort 
és főleg "médiahatás" — készítette elő a 
közelmúltban is a személynevek földin- 
dulásos irányváltozásait? Az ember talál
kozik egy ismerősével, gratulál kislánya 
születéséhez, és megkérdezi: Hogy-ho- 
gyan nem Andreának kereszteltétek?... 
Tulajdonképpen annak akartuk, de aznap 
ő lett volna a szülészeten az ötödik And
rea, s ezért lemondtunk róla...

A Csau-korszak kiteljesedése idején 
jött egy rendelet, mely szerint csak azokat 
a földrajzi neveket lehetett volna magya
rul írni, amelyek alakilag vagy jelentésé
ben tükrözték a román nevet; például Ab- 
rud lehetett Abrudbánya, de Gyergyószár- 
hegy már csak Lazarea. (Mert a vidék ro
mánjai a Lázár grófok kastélyáról amúgy 
nevezték el!) Az egyik megyei magyar- 
nyelvű lap cikkeket kért főél-nyelvé- 
sziink tő l m egyéjük helyneveirő l; az 
küldött is egy listát a vidék szláv eredetű 
neveiről, gondolván, hogy ravaszul meg
kerülte a kérdést; nem is sajdítva, hogy a 
román nemzeti érzékenységet a bolgár ál
lam fennállásának 1300-ik alaposan meg
ünnepelt évfordulója óta legalább olyan 
irritálttá teszi a szlavofília, sőt szlavomá- 
nia, mint amilyent tőlünk lehetett volna 
elvárni — "annak idején".

A szlavofíliánál tartva, itt van a me
gyenevek és egyáltalán a megyék kérdése. 
Fantasztikus történelmi tények húzódnak 
meg mögöttük; noha a királyság szerve
zeti egységeiként keletkezetteknek tartják 
őket, mégis mintha megelőznék, de túl is 
élik a királyságot; és hosszú korszakokon 
át, pl. a török hódoltság idején, helyettesí
tették is. Igencsak különösek az erdélyi 
megyenevek, noha a megyerendszer csak 
Erdély egy részén működött; a székely és 
szász vidékeken csak a legeslegújabb ko
rokban. Mért hívják Fehér megyét Alsó-Fe- 
hémek, miért volt Dés környéke Szolnok- 
Doboka, holott Szolnok milyen messze 
esik tőle, és miért volt Torda-Aranyossal 
szemben Maros-Torda is, miért áll egyik
ben a Torda elöl, a másikban hátul?

Azért, mert, például, valaha Szolnok 
megye a Tisza-völgy legnyugatibb pont
jától a naszódi hegyekig nyúlott, és nem 
is tartozott Erdélyhez; egy korszakban az 
erdélyi vajda címe mellett külön felsorol
ták: "és Szolnok megye főispánja". Állítólag
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a Nagy Sóút biztosítására jött létre... aztán, 
mint minden hosszú dolog, ez is többfele 
szakadozott, lett Külső-, Közép- és Belső- 
Szolnok, meg kivált belőle Kraszna vár
megye is; ám hogy mennyire éltek a vele 
kapcsolatos földrajzi, köz- és birtokjogi 
fogalmak, bizonyítja, hogy az 1660-évek 
végén a törökök még Dés körzetébe eső 
falvakat követelnek, mondván, hogy Várad 
elfoglalása után most már (?) az egész "ere
deti" Szolnok vármegye rájuk testálódik...

Erdélyt magát "keresztbe" eredetileg 
két megye is vágta: Fehér megye kifejezet
ten az Árpád-dinasztia műve (talán a Zol
tán nemzetség kezelésében) az Erdélyi 
érchegységtől az Ojtozi-szoros környéké
ig terjedt... a szászok be- s a székelyek be
ás áttelepítgetései folytán azonban felda- 
rabolódott, területi folyamatosságát el
vesztette, úgy nézett valahogy ki, mint 
egyes dél-afrikai bantusztánok; mondták 
is, hogy "Felső-Fehér megye olyan lyuka
csos, mint a Krisztus köpönyege", minde
nesetre jellemző iskolapéldája volt egy 
"korabeli autonómiának, térbeli folyam- 
tosság" nélkül! Később Küküllő, Három
szék, Brassó és Szeben megyék teljesen 
felszívják területeit, és Alsó-Fehér "felső" 
nélkül marad a történelem hidegében. 
(Még az sem lepne meg, ha kiderülne, 
hogy kim utatható egy "fehér" emléksáv 
Székesfehérvártól (sőt Veszprémtől) Solt, 
Békés, Zaránd megyéken (a Fehér-Körös 
völgyén) át Gyulafehérvárig. (Mint a- 
hogy, máskor említettem, él még egy em- 
léksáv-foszlány kékben a Mátrától az 
Olt-kanyarig, s léteznie kell egy "fekete"- 
sávnak is, hiszen a székelység a "fekete" 
magyarsághoz tarozott. Qerfurti Bruno 
(egykori tudós szerzetes) szerint a X. szá
zad derekáig létezett egy Ungheria Nigra 
is, Magyarország, Erdély és Moldva észa
ki felében.

Fehértől északra rövidebb nyomvona
lon Torda megye vágta ketté Erdélyt, az 
Aranyos forrásaitól a Maros forrásvidéké
ig; Orbán Balázs úgy írja, hogy "Maros
szék fölött keleti csücske majdnem ösz- 
szeér Udvarhely-szék északi hegyével". 
Ebbe a Torda-sávba ékelődik bele majd 
Maros-szék, amely akkor főleg a Nyárád 
mentéből s a Kis-Küküllő-völgy felső sza
kaszából állott. Marosvásárhelynél alig ti
zennégy kilométer hosszan érinti a Ma
rost, mégis annak a nevét viseli. Az 1871- 
es közigazgatási reform idején Torda me
gye keleti nyúlványát lecsípték, s Gör- 
gény, Marosjára, Gernyeszeg, Vajdaszen- 
tivány körzetét egyesítették Maros-szék
kel, de a pedáns megyei öntudat szüksé
gesnek tartotta jelezni, hogy a "Torda- 
rész" volt a kisebb, ezért került a megye
névben hátúira, szemben Torda-Aranyos
sal, ahol is e név második fele nem a ha
sonló nevű folyót, hanem az arról elneve
zett, kisterületi! Aranyos-széket, illetve em
lékét jelöli, a régi Torda megye szívében 
feküdt s mára elolvadóban lévő székely 
inkolátust, Felvinc központtal.

Sajátságos túlélő történelmi létformát 
mutatnak azok az erdélyi megyenevek is, 
amelyek bár újabbak, mint ilyenek, de ere

detükben titokzatos messziségekbe inte
getnek vissza; például a Szebené. Szeben 
neve (vagyis Nagyszebené) jóval azelőtt 
létezett, 1192-től kezdve, hogy a Hermann
stadt név megszületett (1401).

Ám jelent-e valamit, és milyen nyel
ven? Vajon a Cibin patakról van-e elnevez
ve, avagy fordítva? Próbálták a hasonló 
helyzetű Sebesekből levezetni, van egy ne
hány (és érdekes, hogy éppen ezeken a ma 
színromán területeken nem a szláv Bist- 
rák, Bistricák maradtak fenn), annál is in
kább, mert állítólag Sepsi-szék nevét a 
Sebes vidékéről áttelepített székelyek eb
ből alakították ki... azonban ez nem meg
győző, mivel a Sepsi és a Szepsi nevek a 
magyar nyelvterület távolabbi pontjain 
is fellelhetők, Szeben pedig van (volt) 
még északon Sáros megyében közvetle
nül Sárospatak mellett meg Zemplémben
is. (Most ne vizsgáljuk meg a csak hasonló 
neveket, mint pl. Szebény, Szebeni, Szebe- 
nye stb.)

Szotyori Nagy János igen érdekes fel
vetése (1901) szerint összefüggésbe hoz
ható a Szepesség nevével — és "fehéret" 
jelentene, lásd, mondja, aki megszeppen, 
elsápad, mind többé-kevésbé elfehéredik, 
a sebes patak is azért sebes, mert a víz fehér 
tajtékot vet rajta; ám a nyelvészek nem 
kaptak ezen. Még meghökkentőbb az a 
feltevés, hogy Szeben eredeti neve valóban 
Szibin, ez a szó azonban a szumírban ke
resendő, ugyanis szib, szip: pásztor és 
"pásztorfejedelem" (Szeben meg mindig 
is közismert pásztorkodási központ volt, 
sőt a sárosi Kisszeben is). Nyelvészek sze
rint a török nyelvek csobán, csabán szava, 
amely juhászt jelent, a perzsa subánból ered, 
ez pedig összekapcsolható a szumír szib, 
szubával, s innét ment át a románba, a szu

mír többes számú alakból a többes számú 
szibini, szubini = "pásztorok" válhatott.

Elképzelhető Erdély történetében egy 
szumír "kapcsolat"? Annak idején, amikor 
a tatárlaki (feltételezett vagy állítólagos) 
szumír jellegű leletek kapcsán e kérdés 
hevenyen felvetődött, Harmatta János irá- 
nológus a kérdésre, hogy járhattak-e Er
délyben a történelmi idők kezdetén szu- 
mírok, azt felelte, hogy maximum egy. (Mi
nimum? Középarányosán "egy fél"?)

Ám ez a fél vagy háromnegyed szumír 
is elég sok nyomot hagyott maga után: 
több tucat Magúra hegynevet. E szó lehet
séges értelme a szumírban "nagy hegy", 
Cramer pl. ilyen értelemben is fordított 
egy szumír költeményt angolra: "A Nagy 
Hegy lement a folyóhoz, és magáévá tette 
a leányt”; viszont fordítható "nagy úrnak", 
"nagy őrnek", sőt "nagy kutyának" is; az 
úr szónak (gyöknek?) nyolc jelentése lé
vén. Ha a magúrat a magyar nyelv segítsé
gével akarnám elemezni a mag(as)or(om) 
szavakat kellene keresnem benne.

Egyszóval egy történelmi táj valódi, belső 
életrajzát könnyebb megírni földrajzi nevek 
segítségével, mint pollenszemcselerakódá- 
sok, rozsdás bogrács- fülek és mállott cserép
darabkák mellé költött feltevésekkel. Nem 
kételkedem a régészeti felfedezések értéké
ben, de például Erdély még mindig nincsen 
módszeresen és rendszeresen átkutatva 
(Gondolok például a halomsírokra... ha vala
melyiket véletlenük?) megnyitják, mint pár 
éve a Lápos-völgyieket, azonnal tudományos 
hírzár- latot rendelnek el róla, felőle.)

Nemrégen is hogy jártam: puhatolóz
tam m indenfele, hogy a Csukás-hegy
csúcsnak (a N agykőhavastól keletre) 
honnét jön a neve, hiszen a csuka a mély
földi vizeket kedveli, nem a magaslati le
vegőt. Többek közt azt a felvilágosítást 
kaptam, hogy egy valahai gazdag brassai 
polgárnak, Hecht nevűnek, ami csukát je
lent, volt a birtokában, s innét e szó. Hm, 
nem jellegzetes névadási mód a Kárpá
tokban. Próbálkoztam a csuka szóval: ve
gyük a hangrendi párhuzamait! Itt van 
például a Csügés falunév, a Gyimes-völgy- 
ben. (Az idevaló csángók rendeltek 1834- 
ben maguknak üvegharangot cseh meste
rektől, de máig nem tudtam utánajárni, 
mi lett vele a továbbiakban.) Mi az, hogy 
csiige? Noha az új Tájszótár csak lebernyeg- 
ként ismeri, megtudom, hogy a székelyek 
itt-ott a pisztrángot nevezték csügének. Vi
szont érzékük lévén a nyelvészeti finom
ságokhoz, a mélyhangú csuka szóról sem 
feledkeztek, s mondták a pisztrángot csu
kának is; bizonyára főleg a kis pisztrángot 
nagy csukának. így elképzelhető, hogy 
patakjairól egy "pisztrángos" jelentésű ne
vet kaphat egy hegy.

Szóval, ha nem volnék olyan öreg és 
szegény, m egírhatnám  a bővebb Erdély 
nép történetét, pusztán  nevek alapján, 
M áram arostól M ehádiáig. Csudálom , 
hogy más miért nem teszi?

Nem árt számontartani e neveket, ami
kor nemsokára csak postakörzet-számo- 
kat fogunk írni. És azt, hogy"erdélyi ma
gyar", így: huhu kukac.ro
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SIGMOND ISTVÁN

S z tá l in
Elemér bácsi az istálló ajtajában szo

kott ülni. Úgyszólván egyfolytában. Eb
ből kifolyólag az istállót semmire sem 
használjuk, azazhogy egyedül Elemér bá
csi veszi igénybe, amikor hátramegy ürí
teni. Apám szerint valamikor lónyerítést 
lehetett hallani az istálló nyikorgó deszka
ajtaja mögött, nagynéném pedig azt is 
meg tudta állapítani, hogy Manci tehén 
bőg-e odabent, vagy Berta kevesli a vályú
ba öntött szénát. Mindez persze a rég
múlthoz tartozik, a valamikori állathan
gok már csak a foszlányokban felbukkanó 
emlékezet részei, egy ideig Elemér bácsi is 
csak az emberek emlékeiben volt jelen, 
hosszú ideig hősi halottként tisztelték a 
faluban, aztán megjelent az orosz fogság
ból, belekapaszkodott a kerítés fölötti szö
gesdrótba és azt mondta, hogy: "Sztálin!" 
Nemcsak egyszer mondta, hanem nap 
mint nap ezt mondta, órákig egyfolytá
ban, vagy inkább kiüvöltötte az utcára, 
miközben vérben forgott a szeme, s időn
ként habos nyál fröccsent ki a száján, a 
szögesdrót meg annyira belevájt a tenye
rébe, hogy vércsermelyek indultak el a 
karján lefelé, hogy végül a szőrtől kiko
pott hónaljában száradjanak meg.

Egyébként hanghordozásából nem le
hetett holtbiztos következtetéseket levon
ni, m árm int hogy eszelős lelkesedéssel él
teti-e, vagy eszemet gyűlölettel a vesztét 
kívánja-e valakinek, persze a kidülledt 
szemgolyók látványos forgatása meg a 
szétpreckelődő, habos nyál mennyisége ar
ra a megállapításra vezethetett, hogy Ele
mér bácsinak a generálisszimusz iránti 
esetleges kezdeti rokonszenve nem élte túl 
a munkatáborokban eltöltött évtizedeket.

— Lenni baj, elvtársnő! — figyelmez
tetett a községi párttitkár. — Mondani 
Elemér, pofa be! Érteni?

— Érteni — szeppent meg nagyné
ném, s Elemér bácsit házifogságra kellett 
ítélni, egy ideig az istálló mélyén sztali- 
nozhatott délutánonként, de amikor a 
tyúkok elültek, ő is abbahagyta, aztán né
hány hét után mintha némaságot fogadott 
volna, többet egyáltalán nem beszélt, le
het, hogy megunta a dolgot, vagy csak a 
hangszálai fáradtak el, de az sincs kizárva, 
hogy az őrangyala hallgattatta el, az igaz
ság általában csak félig szokott kiderülni, 
de hát ha nem derül ki, nem derül ki, 
előbb-utóbb úgyis minden csak emlék 
marad, faluhelyen aztán különösen.

Elemér bácsi télen az istálló képzelet
beli küszöbe mögött ült egy olyan méter
nyire, ilyenkor csak a körvonalait lehetett 
kivenni, de a körvonalai mindig ott vol
tak, mintha szoborrá merevedett volna 
odabent, nyáron meg kilógatta a fejét az 
udvarra, szerette az esőt, talán azért. Mo
sakodni is csak esővízzel mosakodott, 
úgy ruhásán, ahogy a semmittevés révü
letében őrizte a saját életét; körülbelül há
rom méternyiről meg lehetett számolni, 
hogy hányszor böffent vagy szellent egy

óra alatt. Ennél szórakoztatóbb játékot 
nem tudtam kitalálni, se testvér, se szom
széd gyerek, Elemér bácsi viszont hozzá
tartozott az udvarhoz, s ottlétét azzal tette 
érdekessé, hogy egy éles fejszével jó na
gyokat suhintott a levegőbe. Ennek ugyan 
semmi értelme nem volt, de hogy miért 
kell minden cselekedetünknek értelmet 
keresni, már akkor sem értettem. A min
dennapos fejszesuhintásnak nézői is a- 
kadtak, a szomszédék fejét lehetett látni 
néha fejés után, közvetlenül alkonyodás 
előtt, ahogy felsorakoztak a léckerítés mö
gött, s onnan kukucskáltak át a mi udva
runkra, valószínűleg azt próbálták kitalál
ni, hogy Elemér bácsi melyik lábát fogja 
kettészelni az ide-oda suhanó fejszével, 
mert hogy előbb-utóbb megsebesíti m a
gát, ez valószínűnek látszott.

A semmitmondó, megszokott jelen 
egyhangúan fordult volna át az ugyan
csak egyhangúnak ígérkező jövőbe, ha 
egyszer csak Elemér bácsi nem intett vol
na magához a fejsze nyelével.

— Gyere ide! — mondta jól érthetően;

ilyen hosszú mondatot nem hallottam tő
le soha életemben, ráadásul a szemen kö
zé nézett, megfontolt volt és szigorú, 
megálltam tőle olyan két arasznyira, és 
akkor csend lett. Nagyon nagy csend lett, 
mert Elemér bácsi a fejem fölé emelte a 
fejszét, és elhallgattak a tyúkok.

Ilyenkor áll meg az élet, az idő, mit 
megáll?, vigyázzban áll, merthogy vég
zetszag terjengett a levegőben, a családta
gok sorban kitámolyogtak az udvarra, 
néhány méternyire mögöttem meredtek 
meg, és nem mertek hangosan lélegzetet 
venni, elég volt hallgatni az én ziháláso
mat és a mérhetetlen csendet, amely a 
kerítés mentén felsorakozott tyúkok felől 
zúdult elő; a képzavarokban csak felnőtt 
korban tudtam gyönyörködni, akkor és 
ott csak a fejem fölött ingadozó fejszére 
meredtem, jól jött volna egy játékos nye
rítés az istálló sötétjéből, vagy egy barát
ságos tehénbőgés, de sehol semmi, még az 
őrangyalom  szárnyának m egnyugtató 
lebbenéséről is le kellett mondanom, nem 
volt senki a közelben, akinek megfoghat

tam volna a kezét, csak a halál szorongatta 
a torkomat, "Éltél eleget, öcsi!" — súgta a 
fülembe.

— Sztálin — mondta Elemér bácsi szi
gorúan, és a családra düllesztette a sze
mét.

Apám némileg hiányos zenei képzett
ségéről most nincs lehetőségem beszá
molni, de akkor tökéletes szakszerűséggel 
intett be a három szólamban kornyikáló 
triónak, "Sztálin! Sztálin! Sztálin!" — is
mételték látszólag egyre lelkesebben, s be
tartva azt a később közismertté vált dia
dalmas ritmust, amely sokkal sikeresebb
nek tűnt a lesötétített nyárikonyhában e- 
lőadott magyar népdaloknál, amelyet a- 
pám produkált esténként, nagyon halkan 
és sokszor nagyon hamisan intonálva, de 
hadd jegyezzem meg azt is, hogy a család
tagok áhítatának melegében tökéletesnek 
éreztük a hangvételt.

Elemér bácsi arca megenyhülni lát
szott, a tyúkok ismét elkezdtek kotkodá- 
csolni, és a múltból felnyerített apám lova, 
és j óllá kottán bőgtek a tehenek, az a Manci 
és az a Berta, csak az őrangyalom tétlen
kedett továbbra is, a fejsze ugyanis még 
mindig ott meredezett a fejem fölött. Ele
mér bácsi művészi igényeit valószínűleg 
nem lehetett egykönnyen kielégíteni, mo
hósága nem ismert határokat, emlékeiben 
felderenghetett egy sokszor látott jelenet, 
amikor a harisnyák soknemzetiségű csa
pata kánkánszerű vonaglással szórakoz
tatta a valamikori tatár, kirgiz, grúz kol
hozparasztokat, akik a cellafolyósón őriz
ték Elemér bácsit, miközben a csonttá so- 
ványodott alkalmi balerinák mosdatlan, 
csóré valagjukat mutatták a félsötétben.

— Bugyi! — mondta Elemér bácsi, 
mert egyszer az életben tatár, kirgiz, grúz 
akart lenni.

Nem akartam hallani, ahogy a vászon
bugyik végigcsúsznak a kövérkés combo
kon, majd tartalmuktól megfosztva, sem
mitmondó rongyként trottyannak össze a 
tyúkszaros udvaron, nem akartam halla
ni, ahogy apám ütemes tapsa nyomán 
kánkánt imitálva emelkednek a magasba 
a kerti munkától megvastagodott lábszá
rak, és csak ezeket hallottam, semmi mást, 
de már nem féltem a fejem fölött csillogó 
fejsze élétől, vagy egyszerűen nem érde
keltek a következmények, része akartam 
lenni ismét a családnak, s csak úgy lehet
tem az, ha bátorságot kapva hátranézek, 
és hátranéztem, de bár ne tettem volna, 
mert ott láttam apámat, ahogy szorgalma
san emelgeti vékonyra sikeredett, csontos 
lábait az udvar közepén, miközben testé
ről lerángatott kékcsíkos gatyáját boldog
ságot mímelő, ragyogó arccal lebegteti 
Elemér bácsi felé, a francia módi silány 
utánzataként, anyám és nagynéném térd
re borulva pihentek a szokatlan erőfeszí
tés után, fejük szinte a földet érte, aztán az 
egyik tyúk hirtelen belekapott anyám ha
jába, ettől meg akkorát visított, hogy Ele
mér bácsi kezéből kiesett a fejsze.

— Ki volt az a Sztálin? — kérdeztem 
apámtól aznap este, amikor a nyárikonyha 
sötétjében körbeültük nótaszót hallgatni.
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100 ÉVE SZÜLETETT NAGY ISTVÁN
MÓZES ATTILA

Vallomás egy nemzedékről
Nem is oly régen, volt egy nemzedék, 

mely már-már betegesen idegenkedett Nagy 
István prózájától, s mindattól, amit e próza 
magába foglalt, jelentett számára. Idegenke
dett a "munkásírótól", "a proletár nyomor 
ábrázolójától", "az osztályharc tablófestőjé
től"... Mert mást sem hallott róla, mást sem 
tudott róla, s így aztán nem is akart megtud
ni. Idegenkedett a "termelési regénytől", oly
annyira, hogy egyes képviselői később, íróvá 
érésükkor ironikusan ezt a címet adták mun
kájuknak. Magam sem voltam kivétel annak 
idején, s nem hinném, hogy ezért mi lettünk 
volna a hibások, s Nagy István is csak rész
ben. Hisz ez a nemzedék éppígy idegenke
dett József Attilától is. Nem egyes versektől, 
nem egyes novelláktól, regényektől, hanem: 
József Attilától és Nagy Istvántól. Az évente 
megújított tanítási program közepette csak 
egy dolog volt állandó: hogy lehetőleg min
dig a legdidaktikusabb verseket és prózai 
írásokat válogatták be a tankönyvekbe, jelöl
ték ki házi olvasmányul, tudomást sem véve 
a szerzők más jellegű írásairól, mintha az 
igazán jó művek még e zászlóvivő szerzők 
esetében is bűnnek számítottak volna. Nap
keltétől napestig, Napsugártól tankönyvig 
ezekkel volt tele egy nemzedék tudata, már
pedig az ifjúság sosem szerette, ha tartalmas 
szórakozás helyett állandó komorsággal ki
oktatják, irányt szabnak az olvasandó 
irály(ok) megválogatásában. Nem egy volt 
osztálytársamról tudok, akit ez az éveken át 
tartó, megújulások és kísérletek közötti ál
landóság irányított a ponyva, a félpengős 
meg a filléresnél filléresebb regények világá
ba, hogy aztán a nai napig megragadjanak 
ezen a szinten. Az egyetemen sem volt ez 
másként, csakhogy az oda bekerültek nem a 
ponyvához, hanem az épp akkor dívó, azóta 
már múlékony értékűnek minősült irodalmi 
művek felé fordultak. Úgy látszott, egy nem
zedék — de bátran mondhatnék nemzedé
keket — számára végképpen elveszett nem
csak Nagy István, de József Attila is. Pedig 
hát a tankönyvek szerint már-már Nagy Ist- 
ván-kultusz dívott, csakhogy a bálványt 
többnyire arról az oldaláról mutatták be, 
amely a legkevésbé tetszett előnyösnek, von
zónak, márpedig tudjuk: minden kultusz
nak szüksége van némi pompára, csillogá
sra, ami nem föltétlenül mindig veendő 
rossz értelemben. A magam évjáratáról be
széltem, de nyugodtan mondhatnám: a mai 
harmincasok, negyvenesek évjárataival esett 
meg ez a malőr.

Egyfelől a hivatalos bálványozás, másfe
lől évjáratom fitymálása, fintorgása már ele
ve föl kellett volna hogy keltse jól működő 
— máskor jól működő! — gyanakvásomat, 
de én megrekedtem A legmagasabb hőfokon 
szintjén, hívén, hogy ez a legmagasabb, az 
általános és egyben a legalacsonyabb szint, 
amit számomra ez az író nyújthat. A színház
ba is vonakodva mentem el, mert abban az 
időben sem a rendező, sem az író neve nem 
ígért sokat számomra. És akkor — nyugod
tan leírom — országosat robbant a Harag

György rendezte Özönvíz előtt című Nagy 
István-színmű. Szükségtelen itt és most mél
tatnom a darabot, a rendezést, joggal tették 
meg ezt mások, sokan és szinte egyhangú
lag. Azt hiszem, ilyen egyöntetűen jó fogad
tatása azóta sem volt még előadásnak. Az 
ember pedig az egyik csodálkozásból a má
sikba esik — ha maga is úgy akarja. Szeren
csémre az első kezembe botló könyv éppen 
A szomszédság nevében volt. Azóta sem feled
hetem a Szobor Juli alakja körül szervező
dött couleur locale-t, a külvárosi szomszéd- 
asszonyok "ízes" civódását, a darabosságá
ban is átfogó, életes tablót, s ezen már az sem 
ronthatott semmit, hogy a szerző, magát 
most sem tagadva meg, ezzel a regényével is 
tanítani akart, hogy ebben a könyvében is azt 
célozza, amit annyi más elbeszélésében: a 
szolidaritás példáját. Ennek a regénynek vi
szont "íze-szaga" volt, olyannyira, hogy az 
ember étvágyat kapott a többi Nagy István- 
mű föllapozására. Nemsokára elolvastam a 
Sáncalját, majd A Boldog utcán túl novelláit, s 
mert egyetemista koromban volt némi kö
zöm e vidékhez, így ismervén, másodszor is 
fölfedeztem. Fölfedeztem a múltját, s mind
azokat az olykor időállóknak bizonyuló jel
legzetességeket, amelyeket a külváros so
káig, mindenféle változás ellenére képes 
megőrizni. Dísztelensége, örömtelensége, 
látszólagos stiláris sivársága ellenére is iro
dalom volt ez a javából. Mert ezekben az 
írásokban Nagy István nem a kellre, hanem 
a vanra összpontosított végső soron, s realiz
musa így már mentesnek tűnt minden ráag
gatott jelzőtől, megszorítástól, "árnyalástól". 
A realisták legnagyobb erénye az, hogy kö
nyörtelen megfigyelők. Nagy István a romá
niai magyar irodalom egyik legpontosabb és 
legkönyörtelenebb megfigyelője, stílusának 
szikársága ettől nyer létjogosultságot. Az író 
nwmcsak néz, hanem lát is. Nem vetem el az 
önelemző-jellemző irodalmat, nem kárhozt
atom — bár nem is szeretem túlságosan — a 
lirizáló prózát, de a Nagy István írásait végül 
is azért tudtam sok más írótársa műve fölé 
helyezni, mert az a fajta introvertált típus ő, 
aki sem életében, sem pedig írásaiban nem 
törődik magával, saját lelki nyavalyáival, 
csakis az ábrázolandó külvilággal. S ha vé
gül ezt a prózát tartom mindennél előbbva- 
lónak, akkor elmondhatom: szükségszerűen 
jutottam el Nagy Istvánhoz.

(A válogató magyarázkodása) E novella
válogatás az 1966-os, A Boldog utcán túl című, 
az Irodalmi Könyvkiadó gondozásában 
megjelent vaskosabbb kötet alapján készült. 
Volt miből válogatni, bár a válogatás teljes
séggel és megnyugtatóan egységes szem
pontját itt nem tudnám meghatározni. 
Mégcsak nem is mindig az esztétikum vált 
mércévé munkám során, hiszen eszerint ösz- 
szeálíthattam volna egy karcsú elbeszélés
gyűjteményt, csupa olyan írásból, amelyek 
szerkezetileg, fölépítésükben a legiskolázot- 
tabb angol elbeszélők mércéjével mérhetők. 
Ám úgy vélem, ezzel meghamisítottam vol
na a Nagy István-képet, mert ő nemcsak ez

Nagy Imre rajza Nagy Istvánról

és ilyen. Céljául tűzte ki a nevelést, s ettől az 
elvétől sosem tágított, nyoma akkor is föllel
hető, amikor remekműveket alkot. Ebből a 
szempontból igen hasonlatos az öreg Tolsz
tojhoz, aki tanítani akart, akár az irodalom 
rovására is. Nem is mondhatók ezen írásai 
éppen sikerűiteknek. E kötetbe beválogat
tam tehát néhány didaktikusabb Nagy Ist- 
ván-elbeszélést. Ez is ő, ha nem is muszáj 
szeretni. Az író ugyanis megtagadhatja e- 
gyik-másik művét, le azonban nem tagad
hatja. Nagy István pedig immár iroda
lomtörténet, s ha az irodalomtörténetírók 
olykor elnézőek is, maga az irodalomtörté
net soha. ítél, méghozzá a jó és kevésbé sike
rült művek egybeölelésével, egymás mellé 
állításával, hiszen e meglévő alkotások egy
mást és önmagukat viszonyítják és bírálják 
ígyen el. Nagy István pedig nem szorul men- 
tegetésre. Nála nem irodalmi divatok szab
ják meg írásai ilyen vagy olyan hangvételét, 
s talán nem is épp akori hangulata, hanem 
egy-egy politikai korszak, szakasz, amelyet 
ugyanakkor mindig lemér — a saját elvein 
—, melyek még az olykori — gyakori — 
tévedések ellenére is szilárdak. Egy-egy iro
dalmi korszak, irányzat, divat lehet stílus- 
meghatározó, stílusképző, -teremtő vagy ép
pen stílusrontó, az elvek talapzatán álló iro
dalom viszont nem. Ezért egységes aztán- 
mindvégig Nagy István irálya. Számára nem 
voltak divatok, csak eszmék, s ezek tenge
lyében egy, egyetlenegy, amely mellett elkö
telezte magát egy életre. Nincs szándékom
ban elemezni azt, hogyan hatott különböző 
korokban ez az eszmeiség prózájára, s még 
azt sem állítanám, amit ő talán jó néven ven
ne: hogy ennek az eszmének nevében, jegyé
ben lett íróvá. Mert ahol igazi, vegytiszta 
prózát alkot, ott eszmék fölött állónak tetszik 
műve. Nagy István, a politikus — "célíró"; az 
ábrázolóművész — soha. E kettőt olykor 
egy-egy művén belül, máskor pedig novel
lái, regényei között is jól el lehet különíteni, 
de mindkettő Nagy István, s Nagy István 
csupán csak ilyeténképpen létezik. Ezért ka
pott néhány olyan írás is helyet ebben a kö-
> > > > >  folytatás a 6. oldalon
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>  >  >  >  >  folytatás az 5. oldalról

tetben, amelyet az olvasó talán rosszemlé
kűnek fog tartani. Lelke rajta. És a válogatóé. 
Nagy István kibírja.

(Novellák) Egyik méltatója szerint Nagy 
István: écrivain malgré lui. És ez a meghatá
rozás igaznak, mi több, dicsérőnek tűnik. 
József Attila Ars poeticáját juttatja eszünkbe: 
"Költő vagyok — mit érdekelne /  engem a 
költészet maga?" Nála a prózaírás egy fel
adat vállalásának egyik próbaköve csupán, 
hogy ismert megállapítást parafrazáljunk: 
az osztályharc folytatása más, irodalmi esz
közökkel. Ez a lelki alkat által meghatározott 
szükségszerűségből fakadó elv vezette aztán 
tollát a Földi Jánost bekapta a város című elbe
szélése óta az utolsó tollvonásig. Úgy tetszik, 
terjedelmes életművét tekintve is, csak "köz- 
ben-közben" írt; egyéb, önként (is) vállalt 
feladatok teljesítése közben. Ennek az írói 
létezési módnak a hátrányáról egykori szer
kesztői, lektorai tudnának érdemben szólni, 
de hát mindez már nem érdekelheti az el
őszóírót, aki nem filológus, nem irodalom- 
történész, és úgymond készen kapta az el
beszéléseket (bár szentül hiszi, hogy csupán
csak írásból lehet — és érdemes — igazán jó 
művet "könyvvé tenni"). Tudjuk, nincsen tö
kéletes kézirat, s a szerkesztő létjogosultsá
gát az szavatolja, hogy a tökéleteshez köze
lítse a leadott anyagot. Viszont azt is tudom, 
hogy elbeszélést szerkeszteni nem lehet az író 
helyett. Nagy István prózai művei pedig el
sősorban szerkesztőkkel hívják föl magukra 
a figyelmet. Föntebb említettem az angol no
vellaiskolát, amelyet "arra ráérő" írók siker
rel tanulnak, hogy aztán tehetségükkel egyé- 
nítsék a megtanulhatót, a mesterségbelit. 
Nem hiszem viszont, hogy Nagy István tu
datosan, előre kiszámítottan építkezett vol
na. Nála az anyag szerkesztette, határozta 
meg önmagát, aszerint az eredetien szerve
ződő adottság szerint, ahogyan az író az ese
ményeket "magánemberként" is látta, s a- 
hogy a műszerkezet legcélirányosabb módja 
szerint helyezte el már említett apró megfi
gyeléseit a nagy egész folyamatában. De
dukció és indukció egyszerre, ellentétes, ám 
egymást kiegészítő hatással dolgozik művé
ben, s úgy tetszik, az író állandó ingajáratban 
van a madártávlat és a mikroszkopikus meg
figyelés között. Sőt egy bizonyos kettősség is 
megfigyelhető ebben a prózában: mintha a 
szerző egyik énje mindig elvi magaslatokról, 
a nagy egészt átfogóan szemlélve vigyázná, 
olykor pedig bírálná felül azt az énjét, amely 
a közelképek kinagyításával és az egészbe 
való beépítésével van éppen elfoglalva. így 
e két szempont állandóan ellenőrzi egymást: 
amikor az apró, emberközeli részletek túlsá
gosan személyessé hevülnének, lehűti őket a 
— nem pártatlan, hanem: — hűvösen mér
téktartó megfigyelő, felügyelő író madártáv
latban lebegő "fölöttes én"-je, s amikor e tá
volságtartás már-már kilúgozná az elbeszé
lésből a partikularitás emberközpontúságát, 
a kis, porban gyötrődő részletek vonzzák 
magukhoz az író szemét. Nagy István tehát 
mindig emberközelben marad, bár ez az em
berközelség sosem lesz meghatott, a részvét 
könnyei nem homályosítják el látását. így 
aztán szereplői gyakran megszánják, meg
sajnálják egymást, Nagy István viszont so
sem szánakozik rajtuk, ő csak ábrázolja a 
szánalmat, megdialogizálja azt, amit más író 
talán a szomorúságtól reszelős hangon maga

mondana el. Az ábrázolás egyik jellemző példá
ja: Nagy István tudván tudja a szolidaritás szük
ségességét, de sosem azt játszatja el szereplőivel, 
ami a kell, hanem azt, ami a van, sőt gyakorta 
úgy vezet rá az összetartás szükségességére, 
hogy éppen annak hiányát vetíti elénk.

Hogy mennyire elfogulatlan, azt mi sem 
példázza ékesebben, mint az a mód, aho
gyan a Minden jog a szerzőé című emlékezés
ben írói pályájának kezdeteit rajzolja meg. 
Embertelen kínzásokat, megaláztatást ír le 
első személyben, s egy pillanatra sem érez
zük, hogy szánná önmagát; tudjuk, mindez 
vele történik, s ugyanakkor mindenkivel 
megtörténhetik (s meg is történt némelyek
kel), aki vállalja azt, amit kategorikus impe
ratívuszának parancsára vállalnia kell. A 
vállalás már megválasztott környezetének 
és helyzeteinek egyhangú sivárságából is ke- 
derül: Nagy István, ha akarna, sem tudna 
másról írni, mint arról a miliőről, amelyből 
íróvá cseperedett, s ez az élettér mindenek- 
fölött nyomasztó. Ebben a környezetben már 
csírájában elfojtatik a humor, mert a parancs
uralom nem szereti a fölszabadult nevetést, 
s gépezete ezért eleve a humor felőrlésére

állított be. Egy-egy párbeszédben ugyan föl
csillan a népi humor néhány szilánkja, de ez 
is Hét krajcár-i, mögüle elővigyorog a nyo
mor, mely a kényszerű nevetést köhögésbe, 
halálhörgésbe vagy éppen vicsorgásba fojtja. 
Komor balladaisága is nemegyszer idézi 
Móricz Zsigmond hasonló írásainak alap
hangját, s Nagy Istvánnál az emberi kiszol
gáltatottság nem csupán társadalmi síkon, 
hanem a kisebbségin is megnyilvánul (Az 
öreg Máté és a "stop"). Hiába a szándék a 
vidám történet megírattatására — hiszen 
Nagy István írásával csak azt akarja bizo
nyítani, hogy adott helyzetben ez lehetetlen 
—, a kitalált népmeséi gyökerű eseményszál 
boldog kifejletig eljutó csomópontjainál a bé
késnek tetsző, mesére csábító vasárnap kül
városi eseményei állandóan elrántják a 
tekintetet (és a tudatot) a szűz-fehér papírról 
(Egy vidám történet).

Nagy István elbeszéléseinek fő témája — 
mint már említettem—a szolidaritás minde
nek fölött való szükségessége, ha ezt olykor 
épp az ellenpéldán keresztül vetíti is elénk 
az író. Az egyetlen járható út ez az elnyomott 
osztályok számára, s ha olykor látszólag 
könnyebben, gyorsabban akarnak eljutni kis 
magánemberi-családi üdvözülésükhöz, 
mindig rá kell döbbenniük: (proletár)sorsu- 
kat nem játszhatnak ki. A nyomortól szaba
dulni igyekvők gyakorta lopnak és csalnak,

nem gonoszságból, csupáncsak kényszer
ből. A potyás is szmorú, talajvesztett ember 
(Valaki zörget), a gazdagot alkalomszerűen 
(és bosszúból) meglopó napszámos mérté
ken felül — azaz az életével — fizet egyszeri 
bűnéért, s tulajdonképpen e bűnt végül is 
bevalló, rossz órában visszatérő lelkiismere
tességéért, becsületességéért (Csapda). A heti 
berbécstokánytól undorodó családeltartók 
illúziókban ringatván magukat, filléres gyűj
tésbe kezdenek, de amikor rájönnek mód
szerük tarthatatlanságára, meglopják egy
mást, hazudnak és gyanakodnak, hogy az
tán az ünnepi ebéd is berbécstokány alakjá
ban díszelegjen újfent asztalukon (Berbécs
tokány). Ha az államot, ha a gazdaságot s ha 
egymást lopja is, a szegénység mindig csak 
önmagát képes jégre vinni. Nagy István több 
novellájában ezzel int: így nem érdemes! Az 
önmagával megelégedő, tisztes apolitikus
sággal sincs mit kezdeni, mert míg a krajcá
rok gyűlnek holmi könnyen fölnyitható 
perselyekben, a bankók kiröppennek az ab
lakon. Amíg a munkás csak a tisztes nyo
mort vállalja, addig a nyomor küszöbén 
marad; ezen nem segít semmiféle szerencse
patkó, a sors is csak sorsszerűén ismétlődik, 
semmi nem térítheti ki medréből, s a nemze
dékeken át hagyományozódó szegénység s 
az örökölt vágyak örökösen megvalósulha- 
tatlan vágyalakja mit sem változik: zenélőó
rától rádióig terjedő, korhoz kötött óhajok 
változnak át talmi kis cukorfütyölővé a gyer
mekek szájában, miközben apák sorsa vonul 
ki örökre egy-egy vüágháború harcmezeire, 
hogy fogával együtt otthagyja családja min
den álmát (A Kozmáik hangszere). Különböző 
nemzetiségű munkások acsarkodnak egy
másra munkapadjuk mellett, s csak akkor 
veszik észre teljes "jogegyenlőségüket", ami
kor a gyár kapuján kívül rekedve egymás
nyelvén alig értő munkanélküliként talál
koznak szembe a tegnap torzsalkodók (Ki- 
lincselők). Az amerikai dolláros s az erdélyi 
borvizes álmok egy al-dunai település kis
kocsmájában kísértenek, s amikor végre "va
lóban” megérkeznek, csak egy fekete szem
üveg és egy fehér bot marad belőlük (Aki 
lemaradt a hajóról). Ebben a modernnek mon
dott világban már oly értékessé — tehát drá
gává — válik minden, ami gépi, hogy a 
szenzációhajhászók kénytelenek eleven em
bert elgépiesíteni, akiről aztán — minden 
erőfeszítése ellenére — kiderül "alacso- 
nyabbrendűsége", amely egyben igazolja azt 
a föl- tevést, hogy mégiscsak a gép a legérté
kesebb tőke (A perzsautánzat). A  filantrópia 
egyszeri megnyilvánulása utópia,bárha nem 
is éppoly hatástalan, mint azt képzelnék, 
hiszen kárvallottja nem az adományozó, ha
nem a megajándékozott, akinek számára ez
után immár minden jócselekedet — felülről 
jövő, egyszeri, esetleges jócselekedet— gya
nússá válik (A jótékony prémeskabát), s min
denképpen rajtaveszt az is, aki, bár élete 
óvása éredekében, meg akar szabadulni attól 
a ko- loncként ránehezedő, képletes vagyon
tól, amelynek csak kárát látja (Lezsnyó sze
gény akar lenni), falusfelei pedig csak 
szánakozhatnak rajta, segítségre képtelenek. 
("Most nekünk muszáj tanúskodni, és na
gyon szomorúak leszünk, Lezsnyó... Mert 
tuggyuk, holnap mi is elkövethetünk vala
mit" — mondja a falusi bíró.) Két megalázott 
ember nászából csak a megalázottság dühe 
foganhat (Julcsa és János egybekelése), s ezt 
tudják azok is, akik elsöprik a "söpredéket"
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a járdaszegélyről. Mindenki tart itt minden
kitől, mert az egyetemes kiszolgáltatottság 
csak rettegést szülhet. "Retteg a szegénytől a 
gazdag /  s a gazdagtól fél a szegény. /  For- 
télyos félelem igazgat /  minket s nem csaló
ka remény" — m intha csak ezeket a 
novellákat mottózná József Attila a Hazám 
ciklus 6. szonettjében. A csalóka remény pe
dig az egymást meglopásra és az önáltatásra 
vonat- koznék. A tanulság akkor is ott kísért 
Nagy István elbeszéléseiben, ha nem mondja 
ki: csak az öntudat képes szembeszállni a 
veszéllyel, s ha ez alszik, "eljönnek a rémek" 
(Goya). Ezért idealizálja aztán némileg a no
velláiban immár öntudatra ébredt munkás- 
vezetőket, nyíló szemű kisinasait s állandó
an menekülő, mert állandóan tapasztaló 
"próbainasait". Nem sorolom tovább a téma
variánsokat, több tucat ilyen tárgyú s hason
ló fölépítésű, értékű elbeszélés akad Nagy 
István írásai között, mindegyiknek szembe
szökő érdeme az a mód, ahogyan az író a jó 
előre megteremtett atmoszférából kibontja 
cselekményét, fokozza a szereplőire neheze
dő társadalmi és nemzetiségi s olykor magá
nemberi szférából is rátelepedő nyomást, s a 
bonyolódó cselekményszál csomópontjainál 
úgy helyezi el a kisebb kollíziókat, hogy ezek 
egyenesen vezessenek a nagy konfliktusig, 
mely nemegyszer csúcsosodik ki klasszikus 
értelemben vett fordulatban és az ún. só
lyommotívumban (Falken-motiv).

Sokszor hallottam emlegetni Nagy Ist
ván stílusának kopárságát, ami, azt hiszem, 
többnyire tematikájának, novellahelyszínei 
couleur locale-jának sivárságából eredeztet
hető. Pedig ez az író egyetlen pontos hason
lattal képes megrajzolni egy-egy alakját (a 
parasztok "A sötétedő este homályában o- 
lyanok voltak kaszáikkal, mint két agyon
dolgozott halál”), s az elbeszélés első mon
dataiban leütött alaphang hol az egész dalla
mot, hol pedig a mű vezérhangját hordozza 
magában. Például: "Gyönyörű ősz volt, a 
gyümölcsfák ágai majd leszakadtak a termés 
alatt. A falubeli asszonyok is elnehezült já
rással cammogtak, szoknyájuk elöl megkur- 
tult, s keresztneveken törték a fejüket."; 
vagy: "Édesanyjától az óvári házat örökölte, 
az államtól korán elhaló nyugdíjas férjét, Is
tentől pedig hosszú életét." Szóképei — ha 
használja olykor őket — nem érzelemtelítet
tek, novellakezdetei nem lírára hangoltak, 
mindig "csak" pontosak és szikárak, mint 
általában az olyan íróké, akik inkább társa
dalmi kereszt-, mint hosszmetszeteket készí
tenek. Nagy István írásaiban a jelenkort 
szemlélte történelemként, s ezért volt aztán 
olyan pontos és részletekbe menő rálátása az 
eseményekre, mert úgy el tudott távolodni 
tőlük, mint például a szintén autodidakta, 
svéd Nobel-díjas író, Eyvind Johnson tár
gyától, s ezért volt képes anyagát annyira 
célratörően és egységesen írásműbe szer
keszteni, hogy ne csak higgyük, de tudjuk is: 
az élet olykor a leghihetetlenebb csattanókra 
van kihegyezve.

(A perzsautánzat) Az egyetlen, hétköz
napi, de megtévesztően kipingált valóság az 
egybegyűltek tudatának két síkján tükröző
dik: az egyik a racionális-megfigyelő, a má
sik pedig a csodáktól lenyűgözött, csodára 
vágyó. Egy labilis világban azonban e két 
tudatsík gyakorta egymásra vetítődik, egy
másba tükröződik, s már nem tudni: melyik 
az eredeti(bb) és melyik a tükörkép, melyik 
torz és melyik valódi. Műperzsa-szőnyeg —

műember — "műgép". Ez a hármas egység
— s a sorrend variálgatása és összekeverése
— felel meg ama zavart tudatállapotnak, 
melyet a látvány a nézőseregben keltett. Kí
vülről pedig nem jön magyarázat, az után
zat, legyen az "eredeti", nem nyilatkozik 
meg. Es melyik oldalról közelítve valóban 
eredeti? Kétely az emberszerű gépben s ké
tely a gépszerű emberben. És melyik érdeke
sebb, elképesztőbb? A gépként mozduló em
ber, vagy az emberre emlékeztető gép? Az 
apró figyelmeztető jelek is hol megerősítik, 
hol pedig megcáfolják az emberek gyanúját. 
Azokét is, akik gép voltára, azokét is, akik 
ember voltára szavaznak, miközben titkon 
és egyszerre azt vágyják, hogy legyen is meg 
ne is igazuk. A mindenképpen manipulált 
tömegből csak egyetlen értelmes mondat 
hangzik el, s az is csupán azért tetszik értel
mesnek, mert kétértelműségében (az írói 
szándékban) ironikus: "A technika csodája"; 
a teljes kétely: "...már szinte nem is gép, de 
még nem ember". Valóság és valószerűség 
közötti kötéltáncot jár a szerző a párhuza
mos tudatsíkok egymásra vetítésével, s járat 
a karcolatban összeterelt típusokkal. Min

denki azt szeretné bizonyítani a gépember 
ingerlésével, hogy csak egy "talmi" embert 
ültettek a kirakatba, miközben egyesek még
is a technika csodájának apoteózisát óhajta
nák zengeni. Ezért a tortúra. Végül a nevetés 
királyvizében megfürdetett "gép" egyszerű 
emberré silányul, gyarló anyagáról lefoszlik 
a technikáról alkotott képzetekből táplálko
zó máz, ám a kétely kissé tovább tart: "Tán 
megszorítanak egy rugót és pár csavart a 
perzsa bábuban, hogy maradjon továbbra is 
csak jó utánzatnak..." — szurkolnak egyesek 
még mindig, amikor az utcára kipenderül a 
megszentségtelenített "gép", "amely" sem
mivel sem érdekesebb látvány immár, mint 
megannyi mindennap látott munkanélküli. 
Kényszerből csalta meg sorstársait, a töme
get, hogy érdekessége fölkeltse a hitvány 
műperzsaszőnyegek iránti érdeklődésüket, 
s most íme, róla is kiderült: értéktelen, mert 
nem tudott teljesen azonosulni feladatával. 
Értéktelen, mert nem tudott azzá válni, ami
nek kisminkelték és fölkészítették. Értékte
len, mert csupáncsak ember, nem egy drágán 
vásárolt, megcsodálható szerkezet. Értékte
len, mert képtelen eltartani családját. Érték
telen, tehát/mert munkanélküli. S mintha

csak önmagát köpné le egyrészt sikertelen
sége, másrészt pedig "művisége" miatt, utol
só ténykedése, hogy megpróbálja lemosni 
(ön)árulása utolsó, látható nyomát: "Egy da
rabig tétován nézett jobbra-balra, aztán le- 
horgasztott fővel elkullogott. Ráköpött az 
ujjaira, és próbálta lemosni az orra alatt fény
lő ragadós csirizt." Mielőtt pedig az egybe
gyűlt tömegben föltámadhatna az együtt
érzés, amely bármiben megnyilvánulhat, a 
karhatalom, mely végső soron maszlagul 
dobta a perzsautánzatot a tömegnek, idejé
ben föloszlatja a spontán csődületet.

Az alig három lapnyi terjedelmű kis re
mekmű utángondolható mélyrétegeiben re- 
génynyi vonatkozásanyagot hordoz. Fölleb- 
benti a valóság leplét, s alatta ott az egyete
mes csalás és csalárdság. És viszont: félreleb- 
benti a pingált díszletet, s mögötte ott ékte
lenkedik a kiábrándító valóság; kissé együ- 
gyűen fogalmazva, valahogy így: Nem csa
lás, nem ámítás, hogy minden csalás, ámítás. 
És ez a három lap nem egyszeri remeklés 
ebben a kötetben, s bármelyik hasonló Nagy 
István-írást kiválaszthattuk volna ennek az 
igen egységes és átgondolt-érzett írásművé
szetnek az illusztrálására.

(Záradék) Nagy Istvánnak e kötete nem 
annyit tartalmaz csupán, amennyit ízelítő
képpen, egy előszóban elmondtam az olva
sónak. Nemcsak novellisztikája nagyobb 
öleléséi, mint amennyi ebbe a kötetbe bele- 
fért; és életműve — befejezetlen önéletrajzi 
regényciklusa, a Réz Mihályék kóstolója, A 
szomszédság nevében és Özönvíz előtt című 
színmííve — sokkal tágasabb életteret ölel 
föl, mint amennyi akárcsak kisejlik ebből a 
kötetből. Ahogy én Őt ismertem, következő 
kérésemre megrovólag tekintene rám, de 
mégis kimondom: Ne csupán az ideológust 
keressék mindenáron ebben a könyvben, 
mert az eszmék jönnek-mennek-módosul- 
nak, az esztétikai értékek viszont Homérosz
tól napjainkig állandók. A szakma tudatában 
— tudom — az író már régen kivívta az őt 
megillető rangot, s tudjuk róla, hogy nem 
kézműves-kisiparos, aki apró témáin váltig 
bütykölt, hanem mindig szolgálni vágyó, 
nagy formátumú alkotó, aki azonban csak 
azt az eszmét szolgálta, amelyet saját legjobb 
belátása szerint választott, még zsenge ifjú
sága idején. Vagy amelyik — szükségszerű
en — őt választotta, ha mással nem, hát szár
mazásából adódóan. Az írói sorsot sem ő 
választotta, hanem a dac választatta vele; 
akkor, első vékonyka füzete megjelenését 
követően dühében és fájdalmában kellett 
odakiáltania kínzóinak: "író vagyok" (Min
den jog a szerzőé). A szekmabeliek tudatában 
már meglelte méltó helyét, de tartok tőle, az 
olvasóéban — a szélesebb olvsórétegekre 
gondolok — még mindig nem. És félek, hogy 
még nagyon sok nemzedék járhat úgy, mint 
a mienk annak idején. Ezt elkerülendő, válo
gattam az ízelítőül szolgáló kötetecskét. A 
több mint tíz éve halott Nagy Istvánnak 
mindez már mindegy. Irodalmunknak, az 
olvasónak azonban nem. Még akkor sem, ha 
találgatva-mérlegelve fölsóhajtunk félbesza
kadt önéletrajzi regényciklusára gondolva: 
Ha ez az elvhű író folytathatta volna, napja
inkig!... Ám meg kell elégednünk annyival, 
amennyit neki jutatott az élet.

Megjelent 1987-ben, a Nagy István Kilin- 
cselők című válogatott novelláskötetének elő
szavaként. (Kriterion).
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Homokóra
(Ceas de nisip)
S e  j ó ,  s e  r o s s z ,

C s a k  a l g á k  é s  h a l a k ,

C s a k  b o l d o g  k a g y l ó k

Ö n m a g u k b a  b ú j v a .

S  t a n ú s á g k é n t ,

H o g y  s e m m i  s e m  v é s z  e l ,

G y ő z t e s  h o m o k  f o l y i k

, , ,  , A  r o m o k  k ö z ü l  ú j r a .
a  p u s z t u l á s b a n ,  1

É s  j ó ,  é s  r o s s z ,

N a g y s á g  é s  i d ő ,

E s  s i v á r  p a r t o n  

E l h a g y o t t  v e r s s o r o k .

S  a m i k o r  f o r d í t o t t  

H o m o k ó r a  a  m i n d e n s é g ,  

K i s z i v á r o g n a k  b e l ő l e  

E l t ű n t  A t l a n t i s z o k .

ANA BLANDIANA 
Csúszok, csúszok befelé
(Alunec, alunec)
A z  e l s ő  e m b e r  v a g y o k ,  a k i  m e g ö r e g s z i k  

A  n a p o n .

E g y e d ü l  v e t k e z e m  l e  ö n m a g a m  

A n é l k ü l ,  h o g y  v a l a k i  s e g í t e n e .

A  t e s t n e k  e  h a t a l m a s  c s o d á l a t a  

M o s t  m é g  a z  e n y é m ,

D e  o t t  m a r a d  m a j d  e g y  e l h a g y o t t  p a r t o n  

M i k ö z b e n  é n

C s ú s z o k ,  c s ú s z o k  b e f e l é  a  t e n g e r b e ,  

A m í g  t e l j e s e n  e l  n e m  t ű n ö k .

A költők hajója
(Corabia cu poeti)
A  k ö l t ő k  a z t  h i s z i k ,  h o g y  e g y  h a j ó  v a n  e l ő t t ü k  

É s  f e l s z á l l n a k  r á .

E n g e d j e t e k  f e l s z á l l n i  m g e m  i s  a  k ö l t ő k  h a j ó j á r a ,  

H o g y  e l v i t o r l á z z u n k  a z  i d ő  h u l l á m a i n .

A n é l k ü l ,  h o g y  i m b o l y o g n a  a z  á r b o c  

S  a n é l k ü l ,  h o g y  h e l y é r ő l  e l m o z d u l n a .

( M e r t  a z  i d ő  e g y r e  g y o r s a b b a n  

M ú l i k  k ö r ü l ö t t e d )

A  k ö l t ő k  v á r n a k  v a l a m i t  s  e l u t a s í t j á k  a z  a l v á s t ,  

E l u t a s í t j á k  a  h a l á l t ,

N e h o g y  e l v e s z í t s é k  a z t  a  p i l l a n a t o t ,

A m i k o r  a  h a j ó  e l s z a k a d  a  p a r t t ó l .

D e  m i  a  h a l h a t a t l a n s á g ,  h a  n e m  

K ő h a j ó r ó l  s z e m l é l n i  

A  p a r t o t  s  m a k a c s u l  v á r n i  v a l a m i t ,

A m i  s o h a  s e  f o g  m e g t ö r t é n n i ?

Panasz
(Lamento)
N e h é z  v e l e d ,

A  t ö b b i e k k e l  m e g  k e s e r v e s ,

Ú j  s z í n e k

H á m l a n a k  a  l e v e l e k r e .

S  a z  á p o r o d o t t  m é s z r é t e g  a l ó l  

H á b o r ú  e l ő t t i  v i c s o r í t á s  h a l l s z i k .

H o m o k o t  h a g y  a  f o g a k  k ö z ö t t  a  r o s s z ,  

S a v a n y ú  r í m e k e t  e r j e s z t  a  j ó ,

E g y e d ü l  n e h é z ,

D e  h a  t ö b b e n  v a g y u n k ,  m é g  n e h e z e b b ,  

N e h é z  h a l l g a t n o m ,

S  m é g  n e h e z e b b  i i v ö l t e n e m  

A  s z é t m o r z s o l ó d o t t  i g a z s á g é r t .

K ü l ö n b e n  m é g  m i n d i g  f é l e k  s  n e h é z  

V i s s z a v i n n e m  a z  I s t e n t  

A z  é g b e .

Apolló
(Apollo)
J ö j j ,  l o v a g o l v a  d e l f i n e n ,

C i t e r á v a l  k e z e d b e n ,

V á n d o r l ó  h u l l á m o k o n ,

A m e l y e k  e l c s o d á l k o z n a k  

A z  o l t á r  s z o b r a i n  

S  a  n a p s z á r í t o t t a  c s o n t o k o n .

J ö j j ,  h a l k a n  a  k ő h a l o l t a k  k ö z ö t t  

S z á n a l o m  n é l k ü l ,  s z é p  m ú z s á k t ó l  k ö v e t v e ,  

A m i k o r  a  m á r v á n y  n y o m t a  f ö l d  f ö l ö t t  

A h e x a m e t e r e k  e l  v a n n a k  f e l e d v e .

J ö j j ,  U r a m ,  s  n é z d  m e g  a  s z e g é n y  v e r s e t  

S  a  k ö l t ő k r e  z u h a n t  i d ő k  á t k á t ,

J ö j j ,  p ő r é n ,  s z é p e n  s  h a  f á z i k  t e s t e d ,

V e d d  m a g a d r a  v e r s e m  s z ű k  r u h á j á t .

GORON SÁNDOR fordításai
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NI CHITA STÄNESCU 
Poéma
(Poem)
M o n d d  c s a k ,  h a  e l c s í p n é l e k  e g y  s z é p  n a p o n  

é s  m e g c s ó k o l n á m  t a l p a d  k ö z e p é t ,  

u g y e ,  s á n t i k á l n á l  e g y  p i c i t  u t á n a ,  

f é l v e ,  h o g y  c s ó k o m  m e g r o p p a n  a  l á b a d  a l a t t ? . . .

Az ölelés
(Imbrátisarea)
M e g l á t t u k  e g y m á s t ,  s  a  k ö z é n k  é k e l t  

l e v e g ő  b ú c s ú t  m o n d o t t  h i r t e l e n

a  k ö z ö n y ö s ,  c s u p a s z  f á k  k é p é n e k ,  

m i t  a d d i g  ö n m a g á n  á t t e r e l t .

Ó ,  n e v ü n k  k i á l t v a  v e t e t t ü k  m a g u n k  

e g y m á s r a ,  o l y  v á r a t l a n u l ,  h o g y  a z  i d ő  

m e l l k a s u n k  s z o r í t á s á b a n  ö s s z e l a p u l t ,  

é s  p e r c e k r e  t ö r t  s z é t  a z  ó r á n y i  k ö r .

Ő r i z t e l e k  v o l n a  m a g a m h o z  s z o r í t v a  
a  g y e r m e k k o r  m ú l t  t e s t é t  t a r t ó  k a r r a l ,  

k i  h a l á l a i t  m á r  n e m  s z í t j a .

B o r d á i m m a l  ö l e l n i  t é g e d ,  e z t  a k a r t a m .

SZONDA SZABOLCS fordításai
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PUIU ALGER

A nulla fejezet
— Visszajátszás —
Bezárkóztam a Kiskamrába, mert ha ál

mos vagyok, ott — akármilyen zaj is legyen 
a számítógépes teremben — mindig köny- 
nyen elalszom. Mint most is, két-három szé
ken elnyúlva, hogy majd csak a kényel
metlen fekhely okozta zsibbadás ébresszen 
fel. És ott tényleg csend van. Leltár: két sor
ban lemezegységek, központi memória, ter
minálok, nyomtatók, polcok kismillió lim
lommal, papírokkal zsúfoltan. A vezérlőasz
talon ketten osztozkodnak: Victor és Edi jó 
barátok, egy váltásban dolgoznak; Victort a 
központi számítógép és két kisebb működé
se köti le, Edi, rátapadva a képernyőre és a 
billentyűzetre, kis emberkéket gyilkol ha
lomszám, különben nem hall és nem lát. 
Hogy tisztázzuk: a Kiskamra egy kizárólag a 
számítógépkezelők és a rendszermérnökök 
számára berendezett helyiség. Mielőtt a szá
mítógépes terembe kerültem volna, a gépke
zelők voltak az elsők, csak utánuk követ
keztek a sorban a felsőbb végzettségűek, de 
aztán, sokévi szívós munka árán, mialatt 
megmutattam, hogy mindazt tudom, amit 
ők is, de még annál is többet, szóval miután 
bizonyítottam, hát változott a helyzet, visz- 
szaállt a rang és az érték diktálta természetes 
rend; de — ismétlem — csak a számítógépes 
teremben. Bár ne lódítsak, hiszen azok a bun
kók sosem ismertek volna el, csak a központi 
memória táján harcoltam ki a helyem — te
hát a Kiskamrában is.

S hogy szunyókálhatok egy órácskát, mi
alatt a számítógépkezelők felügyelik a gépe
ket, hát ez a Kiskamrának, a központ legi- 
rigyeltebb helyiségének előnye. Egy hely, 
ahová ki lehet szabadulni, amely lelkesen tűr 
és elrejt bulikat, boldogságot, fájdalmat, drá
mát és mindenféle érzéseket. Azon a tíz, na 
jó, tizenkét négyzetméteren egymás hegyén- 
hátán egy asztal, két szék, egy iratszekrény, 
egy böhöm nagy fogas hajlított szarvakkal, 
és akkor kettő vagy négy, de néha még hat 
ember is, a programozó kollégák, a miniszté
riumi bedolgozók, a külső emberek és egyéb 
rajongók.

Engem illet meg az iratszekrény egyik 
kulcsa (a másik Victomál van), az egyik szék 
előfoglalási joga és számtalan titok mindar
ról, ami él és mozog a központban. Victort és 
Edit egy örökkévalóság óta ismerem, bár 
csak tíz esztendeje dolgozom a központban. 
Még hogy csak tíz! Mintha már egy évezre
de. Sokaknak ez volt a léte, bár nem akarják 
megérteni, nem akarják felfogni, és nem is 
fogják beismerni soha. Buták. Victor kitart 
mellettem és megérti döntéseim, ő szakmai 
szempontból is elismer, nagyon jó barát. De 
kínoz egy apróság: tudod, nagyon jó baráta
im mindig is voltak. Barátaim — csak így: 
barátaim — soha. Mindig is magányos vol
tam, mint a fa, melynek árnyékában körös
körül semmi sem él meg. Most dicsekszem.

Kifordított minden. Hogy túléljünk, foly
ton hazudunk. Nem létezik barátság, és sze
relem sem. És akkor? És akkor egy nagy 
baromság. Hogy meddig tart? Nem tudom, 
úgy érzem, mióta a világ, és még nincs vége. 
Szerencsémre a feledés szakaszába értem, 
most úgy hiszem, így kell ennek lennie, a 
képzelet melléfog, már nem táplál. Most, a

végsőkig meggyőződve, megyek 
tovább, mindig előre. Piszkosul 
lezüllöttem, ha ostobaságom 
okolom, saját kezdeményezésre, 
senki által sem kényszerítve. Bár 
nem ostobaságom okolom, de
hogyis. Azt megteszik a fiúk, ez 

kizárólagos joguk, egyetlen hivatalosan elis
mert tulajdonságuk. Minél hülyébb vagy, an
nál inkább hasznára válhatsz a társadalom
nak. Létjogosultság, igen! hát ezt kell bebizo
nyítani, hogy nem vagyok hibás. És Pitgo- 
rasz tételét. És a francba! Mert könyvek közé 
születtem, és ott is döglöm meg, hát azt jelen
ti, ellenség vagyok. Semmirekellők! Kinyitni 
szekrénynek ajtó, kivenni polc ív papír, te 
barom, te! leülni asztal elé, papírt tenni ma
gam elé. Rákönyökölni a széktámlára, az asz
tal szélén elnyújtott lábakkal nézem a 
számítógépes termet.

Tervek, képernyők, billentyűzetek, ki
nyomtatott papírtekercsek, mindez a terem 
alapzajában, állandó zakatoló hang, halk ele
inte, majd fokozatosan, egyre inkább felerő
södik, a tér megtelik egy erős dübörgéssel, 
mintha vízesés hangjával. Hirtelen a kép ki
merevedik, teljes mozdulatlanság. A zaj is

megszűnik, néma csend. Múlnak a másod
percek, húsz talán. És egyszerre, éppoly hir
telen, folytatódik a mozgás, az élet. Ma
gamhoz térek álmodozó mozdulatlansá
gomból, az asztal mellé húzom a széket, 
gyöngéd mozdulattal kisimítom a papírt, 
mellényem zsebében tollat keresek, majd írni 
kezdek. A kép lassan mozdul, hátulról, a váll 
fölött közelít, ráirányul a papírra, egyre kö
zelebb hozzá, míg olvashatóvá válik a szö
veg: "Mivel a munkálatokat befejeztem, és a 
következő időszakra nincs újabb megrende
lésem, kérem jóváhagyni tíz nap szabadság 
letöltését..."

A számítógépes teremben feltűnik Flory. 
Megáll Victorka mellett, beszélgetnek. Egy 
idő után a srác jóváhagyólag vigyorog és 
bólogat is hozzá, majd kezével felém muto

gat. A nő átad neki egy borítékot, megköszö
ni, szőkén, mély ruhakivágásával megindul 
a Kiskamra felé. Victor folytatja munkáját a 
vezérlőasztalnál. Edi, mint aki ott sincs, sorra 
gyilkolja a képernyőn feltűnő ellenségeket.

Flory az ablak túloldalán vár. A számító
gépkezelők végzik a dolguk, nem figyelnek 
ránk. íme, a helyzet egy igen fontos jellem
zője: független vagyok. Elégséges, bár csak 
helyi jellegű, a számítógépes teremre szorít
kozó, de valós függetlenség — egy kis sza
badság, ami nem semmi ebben a vüágban. 
Tehát és vagyis. Felállók, ajtót nyitok neki, 
belép, becsukja az ajtót. Szelével néhány pe
hely is besodródott, elolvadnak a padlóra 
hullva. Csend van. Mikor az éjszaka legyőzi 
a nappalt, megelevenednek az árnyak, a szél 
belekóstol a hóba, hullámokban csapkodja, 
visszafordítja a partra, ahol semmi sem igazi, 
csak álmom, mit átöleltél szorosan.

íme: a női mintakép, aki arra kér, töltsd 
vele a hétvégét. És mindent azután. Szökés- 
vöröses kitörés, ebben az időszakban puha 
bársony ruha, csak a macska, magas derék és 
hosszú combok, eszméletlen sokaságú gyű
rű, karperec és fülbevaló, az összetéveszthe
tetlen ruhakivágás, meleg a hó, és a macska, 
ismét, lágyan. Ki ő? Mit akar? Találd ki! És 
valahol, a végtelen vizeken, a sirály sikolya. 
Ismerem a hívást. Mégsem kerülöm el, meg
állók, megszagolom.

— Milyen illatod van?
— "Je reviens" — válaszolja buján. Tőled 

illatozom.
Kettőnk közt leheletnyi távolság. Az asz

tal mellett ül, az én helyemen. Kiveszek az 
iratszekrényből két poharat, egy 18 OC-os 
sört. Kinyitom, töltök.

Szeretve legyünk, mondom, szeretlek, 
mondja.

Koccintunk, kiürítem a poharat (betelt a 
pohár!), kezem hátával megtörlöm a szakál
lam, ráülök az asztal szélére, onnan nézem 
— messziről, nagyon messziről, túl a világí
tótornyon — a nőt. Ajakrúzsával épp csak 
érinti a langyos, ízetlen folyadék fehér hab
ját.

— Tehát a helyzet változatlan, támadok 
rá.

— Miért nem veszel feleségül? próbálja 
belém fojtani a szót.

— Kérlek, ne kezdd.
— Hagyd a várakozást, értsd meg és 

kész.
— Mi kész?
— Tudod mit? Kérlek!
— Haragszol.
— Igen.
— De én szeretlek.
— Csak úgy hiszed.
— Dehogyis!
— Rendben, jól figyelj. Ma éjszaka, ha 

inni adsz, mert a bolgár tévében meccs van, 
megfelel?

— Mind egyformák vagytok.
— Pontosan!
— S akkor? így ő.
— S akkor kész, így én.
— Kár. Nagy kár, hogy nem tudtál szeret

ni, bár egy keveset. Szerettem volna együtt 
tölteni veíed éjszakákat, nappalokat, éjsza
kákat, boldogságuk csak enyém marad.

— Túléled.
— Hát persze, túl fogom élni.
— Sajnálom, ez van!
Hallgat. Évek-századok milliói, hibák, 

> > > > >  folytatás a 10. oldalon
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>  >  >  >  >  folytat ás a 9. oldalról 
melyekért mindenünk el kéne adnunk. Hon
nan ennyi értelem?

A pillanat elmúlik, úgyhogy "menjél", 
mondom neki. Kék naplemente. Csak bőgni 
ne kezdjen, Istenem, csak azt ne! Szerencsém 
van, visszafogja magát. Kedvesem, legyünk 
komolyak! Szárazon mondja:

— Ne kergess el.
— Egyedül szeretnék maradni.
A nő teljesíti kérésem. Tudom, válaszra 

vár. Meg fogja kapni. Fajtája, mint a macs
kák, ha leköpöd, elátkoz. És aztán annyira 
kellemes elaltatni őket az ágyban...

És hogy reggel kávét főzzön...
A jelen példány érintetlen hagyja a poha

rat az asztalon, elmegy. Kiürítem poharát, 
kitöltőm a maradék sört. Az üres üveget 
visszateszem a szekrénybe, egy felbontat
lant veszek ki helyette, és hogy mindenki 
boldog legyen, még négyet Victornak és Edi- 
nek. Visszaülök a székre, az asztal szélén 
elnyújtott lábakkal.

A gépteremben Flory és Victor ismét tár
salognak, mosolyogva, udvariasan. Flory te
kintetét — gondolatait — felém irányítja, de 
nem talál el, elszaladtam, nagyon messzire, 
túl a világítótornyon, ki a végtelen vizekre, 
oda, ahol a szabad delfinek és az elérhetetlen 
hajók birodalma van. Az óriás eltűnt, tízezer 
tonna, századok. Nem állom meg, hogy ne 
nézzem őket. Most nagyon komolyan be
szélnek, Victor nagyon figyelmesen hallgat
ja, Flory átnyújt neki egy borítékot, nagyon 
köszöni és nagyon elmegy, Victor nagyon 
hosszan nagyon néz a nagyon ruhakivágása 
nagyon után, a nagyon-nagyon kezében. Edi 
kaszabolja az ellenséget. Aztán Victor feláll 
és elindul a Kiskamra felé, kinyitja ajtaját, 
belép, leteszi az iratot az asztalra, a pohár 
mellé, és megnyilatkozik:

— Főnök, ez a tiéd!
— Csukd be az ajtót kívülről.
Visszamegy a vezérlőasztalhoz. Edi mint

korábban, én magamra maradtam. Senki 
nem zavar. Azt hiszem, beteg vagyok, külön
ben nem tudom magyarázatát annak, miért 
örvendeztet meg a látvány, szomorít el a 
látvány, megszerettem a számítógépet, rossz 
passzban vagyok, szenvedek a tohonyáért. 
Bal kezemben a boríték. Nézem a gépemet. 
A nő nincs ott. Elment. A fiúk végzik a dol
guk. Közelkép mozdulatlan, de nem bárgyú, 
nem teljességgel, vagyis szomorú képmá
sommal. Aztán lassan, még mindig a gépte
remre szegzett tekintettel, óvatosan, lassan 
kinyitom a borítékot, következik az első idé
zet a levélből, közelképben kimerevített kép
másom, egyenesen a lencsébe nézek, tehát az 
előadást követők szemébe, a nézőkbe. A 
hang: "Meguntam mindent, beleuntam min
denbe. Menekülnék oda, hol senki, hol sem
mi. Gyere le a partra, csak a hullámokat 
halljuk, csak az enyém légy. Mikor együtt 
vagyunk, minden annyira természetes, de 
elveszítelek, és félek. Árnyék lennék, napsu
gár, vagy lenge fuvallat, mely mindig nyo
modban. Ne értsél félre, nem gyerek vagyok, 
de szerelmes asszony." A második idézet, az 
ő hangján, de a képen én, amint kiürítem a 
második üveg sört is. Felállók, kilépek a Kis- 
kamrából, megállók a két gépkezelő mellett. 
Ok közömbösen végzik a dolguk. "Az idő 
majd megoldja, tudom, édesem, de szüksé
gem van rád. Ne ítélj el, kérlek. Miért hazud
nak a szerelmesek? És miért lopnak? Azt 
mondtad, senkinek nincs olyan szeme, mint

nekem. Mi, nők, eszméletlenül buták va
gyunk. Mindig magunkra maradunk. A 
partra, tudom, sose jutunk el. Az a szerel
mesek helye, és te nem szeretsz engem. Min
denről lemondok érted." A harmadik idézet 
aközben fut le, míg én végigmegyek a folyo
sókon, a kamera hátulról követ, míg felérek 
az első emeletre, a kárpitozott ajtó elé, me
lyen azt írja: "igazgató". Kettőspont: "Mindig 
bánni fogom. Veled kellett volna lennem, 
tudom, de adj még egy esélyt. Az élet kín 
nélküled. Izgat minden, ami vagy, minden, 
amit jelentesz, igen, melletted egy új életet 
élek. Tudom, hiába várok, a napok múlnak 
majd, és te nem jössz el. Ha nem nekünk, hát 
kinek kell döntenie? Éljünk együtt, legyek 
boldog, igen, boldog akarok lenni! Bocsáss 
meg nekem ezért az olcsó vallomásért. Meg 
kell szabadulnom a lidércnyomássá lett á- 
lomtól."

Az iroda, az igazgató, a berendezés, min
den a tisztségnek alárendelve: hatalmas, te
kintélyes íróasztal, teleszórva papírokkal, 
informatikai könyvekkel és folyóiratokkal, 
nyomtatványokkal, határidőnaplóval, irat
tartóval, ceruzákkal, golyóstollakkal, két te
lefon, fax, színes képernyő, lézernyomtató, 
egér, és a magas hátú bőrfotel. Anyitott ablak 
fensőbbséges tekintetét közvetíti, amint be
lemerül az informatikai alkotás magasztos 
folyamatába, magasan fölötte a Piacnak, mely 
épp belevész a távoli, jellegzetesen nem zava
ró háttérzaj browni mozgásába. Szuperköz
pont. A második, becsukott ablak mögött 
boltok kirakatai: virágüzlet, csemegés, do
hányáruda stb. A falakon számítógép-reklá
mok. A becsukott ablak előtt, egy asztalkán 
két számítógép díszeleg, nyomtatóstól. A 
tárgyalóasztal meghosszabbítja az irodát, de 
tíz centivel alacsonyabb az övénél, s ez a 
különbség épp elég magasabbrendűségé- 
nek, őurasága értelmi fölényének tökéletes 
érzékeltetésére.

Az informatika terén mellékszereplő 
most igazgatóként szolgál: csúfneve boss, 
középszerű a valóságban, a tökéletes új-tí
pus, rövidujjú ingéből kilátszó karja napbar
nított, rákönyököl a munka tárgyára, rávetíti 
elmélyült, összpontosító, értelmiségi, infor
matikus tekintetét, miközben önmagával- 
önmagától nagyon-nagyon eltelt, elégedett, 
elbizakodott. The Very Best Of The New 
Type.

Rám se néz, úgy mondja:
— Mit akarsz?
— Alázatos szolgája! Elnézést, hogy za

varom, kérni szeretnék valamit.
— Gyorsan, sok a dolgom.
— Szeretném, ha jóváhagyná a szabad

ság-kérésem. Előrebocsátom, hogy minden 
munkálatom befejeztem, két hétre nincs ren
delésem, nem kérek szabadságpénzt, csak a 
napokat.

— Niky jóváhagyta?
Niky a helyettes, the second, egy másik 

kéjsóvár köpedelem, aki nagy fasznak kép
zeli magát, de nagy ívben elkerüli a számító- 
géptermet, nehogy pórul járjon. Van a ba
romnak szava? Van hát!

— Nem. Önhöz küldött.
— Akkor nem tehetek semmit. Maradj a 

gép mellett. Mi történne, ha mindannyian 
nyáron mennénk szabadságra?

— Kérem szépen, nem igényelem a sza
badságpénzt, csak a napokat, mindent lead
tam, semmi munkám.

— Nem lehet. A viszontlátásra!

Egy lépés hátra, megfordulok, kilépek az 
irodából. Gazember! Soha még csak figye
lemre se méltatott. Mint egy tökkelütött 
bambul a híres ánégyes táblázataira, a köz
ponttal gúnyolódó, a központot terrorizáló 
őrültségeire. Kezemben az elcseszett kérés. 
Jóváhagyás nélkül. A hitvány, alaposan ki
szúrt velem. így, szóval. Hát jó! Elmegyek, és 
kész. Csókolják meg valahol. Tudtam, hogy 
így fog történni, de hát gondoltam, mégis 
megpróbálom, mit számít eggyel több meg
aláztatás?!

Egy túltelített szemetes kuka a sarkon 
degeszre tömötten vicsorog. Fenébe az idió
ta vadbarmokkal! Az utcai nyüzsgés fojto
gat. És másodjára amaz munkanapon ösz- 
szetépem a kérést, a fecniket rászórom a ku
kára, majd átkelek az úttesten, beleveszek a 
szakaszosan ismétlődő emberfolyamba, mi
közben a papírdarabkák szétszóródnak a 
járdán, nem lévén helyük a túltelített szeme
tes kukában.

Csak állóképek. Minden jelenet elnyúj
tott képsor, fényképek élő, eleven emberek
ről.

1 perc az utcasarok, egy oszlopon lóg a 
túltelített szemetes kuka, emberek, autók 
jönnek-mennek az útkereszteződésben.

1 perc ugyanaz az útkereszteződés, az 
átelleni sarokról filmezve.

1 perc összkép a térről, árusítóasztalok, 
színek, emberek. Ebben a jelenetben én is 
feltűnök, amint lassan, nyugodtan sétálok, 
majd beleveszek a tömegbe.

1, vagy miért ne, 4, de még inkább 5, 
ötször hatvan, pontosan: háromszáz másod
perc kimerevített közelkép, csak a virágárus 
asztalával, azzal, amelyik a káposztás- és 
savanyú uborkás hordók mellett van. Belé
pek a képbe, épp elmúlik a második perc, 
aprót dobok a zöldséges asztalára, elveszek 
egy uborkát, beleharapok. Megjelenik Flory. 
Nagyon lassan közelít, megáll mellettem. 
Vállunk összeér, így állunk fél percig, vagy 
talán egy egész percen át. Megeszem az 
uborkát, kezeim lassan, nagyon-nagyon las
san beletörölöm a zsebkendőmbe. Majd 
együtt elindulunk, küépünk a képből. U- 
gyanaz az állókép marad még néhány má- 
sodprecig. járókelők tűnnek fel és mennek 
tova, pillanatig létező lényecskék, rövid lé
tük lepereg a felvevőgép lencséje előtt.

De írem úgy van az! 'Szén a tér ilyenkor, 
nyár elején egy zöld-színes fergeteg. Mint a 
szabad séták napjain — voltak is ilyenek 
valaha?! —, vidd magaddal a szabadságot, 
rejtsd el jól, csak egy percig, bár egy percig. 
A tér mintha még soha ily zsúfolt nem lett 
volna, csábít egy félbe vágott alma, de nem 
vásárolom meg.

Buszmegálló, nyüzsgés, sürgés-forgás, 
autók, zaj, szemét, füst.

Várakozunk.
— Haza mész?
— Haza, válaszolja.
— Mit akarsz valójában? folytatom a kér

dések sorát.
— Semmit. Semmit sem akarok, de sajná

lom, hogy nem tudtál szeretni, bár egy keve
set.

—- Ismétled magad.
— Amikor szerelmes vagy, nem számít 

az ismétlés, csak szeretsz és kész.
— Amikor szerelmes vagy, nagyon is szá

mít az ismétlés, és egyébként is, kedvesem, 
te nem szeretsz engem.
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— Gyerek vagy még, édesem. Sajnálom 
az éjszakáinkat, és igen, ismétlem önmagam, 
boldog szeretnék lenni, azt akarom, az e- 
nyém légy minden nap és minden éjszaka. 
Sajnálom.

— Kezdesz idegesíteni.
— Tudom, de nem érdekel. Visszás hely

zet, már csak idegesíteni tudlak. Na és? Sze
retlek, és nem akarlak elveszíteni.

— De mondtam már, kedvesem, túléled.
— Hagyj már békén az idióta túlélésed

del! Senki sem döglik bele a túl sok szerelem
be, és nem is vagyok a kedvesed.

— Én mondtam neked, hogy nem létezik 
szerelem.

Egymásra nézünk, mosolygok. Körülöt
tünk a szenvtelen nyüzsgés, az embert elál- 
latiasító. A végtelenségig ismételjük ön
magunk, mind, talán, ki tudja? Végül befut 
az autóbusz, kinyílnak ajtajai, a lenn állók 
várják, hogy felülhessenek, miután a fenn 
lévők már leszálltak, redundánsak, aberrán- 
sak, új típusúak, mutánsak.

Megszólal, elsőként.
— Elmegyek. Isten veled.
Megszólalok, másodiknak.
— Csak rajta. Szia.
— Szeretlek.
Na hiszen.
— Tudom. Légy boldog.
Rég nem rajzoltam, talán ezen a nyáron 

lerajzolom az egészet, azzal kezdem, hogy 
kiszínezem az almát, vonalka vonalka mellé 
milliószám, amint a fa erezete kéri, vállalom 
a színes ceruzákat, összeszedem magam, az 
ágyú-golyóstollért, meglásd, mit csinálok 
majd! De nem megy. Vagy mégis! Hegyezek! 
Hegyezem a szirtes ceruzákat. Mégsem. így 
sem jó, nem tetszik. Vállaljuk a színes ceru
zákat!

Csak lassan, egy pillanatra még. Mintha 
olyan nehéz lenne megnősülni, vinné el a 
nehézség, de figyelem! ne próbáld felismerni 
a szereplőket, próbálj inkább egy lenni közü
lük, szeresd az állatokat, az eget, a tengert, 
leginkább a tengert, s ha mindezt megtetted 
már, vidd a nődet-pénzedet egy felejthetet
len tengeri kirándulásra. A holnap ostobasá
ga leplezi a mai esztelenségeket. Annyi elté- 
kozolt év, véghezvitt melléfogások, végtelen 
várakozások és halasztgatások, de az ifjúság 
elmúlt, elpuskázott kezdetével együtt. Fo
lyamatos félelmet élünk, ez van. Várok, kö
nyörögve, remélve, és mindig így. Álmodok, 
meggyőződve, hogy majd beteljesül, hogy 
ezt vagy azt fogok csinálni, és mindig, min
dig ugyanaz az ízetlen valóság ráz fel. Alá- 
szállok az utca közönséges forgatagába, a 
szabadulás illúziója hamar múlik, a nyo
masztó ostobaság győzedelmeskedik. Mer
re? Menekülj, nem számít, merre, csak me
nekülj! Ne fordulj meg, vissza se nézz. A kör 
bezárul, nincs más választásod. Otthon, csak 
az otthonodban van a mentség. Ott is két-há- 
rom rokonod várja beteljesülésed. Vissza a 
normális mederbe — mikor? és hogyan? 
Múlnak az évek, barátaid elfogynak, az ifjú
ság nem is volt, munkahelyed börtön, de jól 
elküldtem őket a büdös francba a számítógé
peikkel együtt! Nem is sietek. Minek? Csak 
lassan. Az autó kitűnően fut, az út a tengerig, 
csak az út, és a kaland, aztán a vakáció és ami 
maradt az életből. Kikapcsolom a televíziót.

VÁRY O. PÉTER fordítása

RADU TUCULESCU 
A párt
ruhaszárítója
(Uscátoria de partid)

A feleségem háromölnyi fehérneműt 
mosott ki tegnap tavaszillatú export mo
sóporral. Pontosabban az automata mosó
gép segítségével, amivel többféle művelet 
is véghezvihető a szárításon kívül. Aztán 
arra kért, vigyem fel a fehérneműt tömb
házunk ruhaszárítójába, amelyik épp a la
kásunk fölött található. Elcsodálkoztam. 
Ez volt az első alkalom, hogy ilyesmire 
kért. Általában az erkélyen szárítjuk kimo
sott dolgainkat. Minek keveredjenek össze 
a szomszédokéval? De nem ellenkeztem 
vele. Ez az ő dolga, ebben kizárólagosan ő 
dönt. Elindultam hát felfelé a lépcsőn gő
zölgő lavórral a kezemben. A ruhaszárító 
ajtaja előtt azonban a csodálkozástól szűrte 
megdermedtem. Goromba szavak hallat
szottak odabentről. Veszekednének a 
szomszédok a kötelek miatt? Lehetséges, 
hogy nekem már nem is jut hely kitereget
nem? Félénken nyitottam ki az ajtót. Az 
alacsony, sötét helyiségben vastagon szállt 
a cigarettafüst. Néhány férfi ült fapadokon 
összezsúfolódva. Egyikük — mint egy ki
éhezett sas — rám rivallt:

— Te meg mit keresel itt?
— Nos, uram — motyogtam rámutat

va a lavórra — felhoztam a fehérneműt.
— Ostoba fajankó, én először is elvtárs 

vagyok — sziszegte —, másodsorban nem 
látod, hogy gyűlésezünk?

Abban a pillanatban megvilágosodott 
előttem minden. Felismertem a pofát ábrá
zatáról, nyelvezetéről. Tapasztalt pártakti
vista volt valamikor, s minden lehetséges 
emberi és ... állati hatáskörben tevékeny
kedett, de új éránkban nem sikerült meg
ragadnia — mint egykori kollégáinak — 
egyetlen lerágott csontocskát sem.

— De ez a mi ruhaszárítónk — moso
lyogtam. — Magántulajdon.

— A fenét — vicsorodott rám —, nem 
sokáig, kisapám. Éppen most fejtettem ki 
népszolgáló, nagyszerű tervünk első 
pontját, az államosítást, amit rövid időn 
belül véghezviszünk, ha majd újra felke
rülünk...

Hasba vágtam a lavórral. Halkan fel
nyögött. Majd a fülébe súgtam:

— Fel, vagyis a tetőre, ugye, elvtárs? 
De mondd csak... a kollektivizálásra nem 
gondoltatok?

Arca kipirult, s rám szegezte dühös 
tekintetét:

— Igazad van, te féreg — vágott vissza. 
— Erről megfeledkeztem. Mindjárt felter
jesztem az ötletet. Majd megvitatjuk.

Ezek voltak az utolsó szavai, mielőtt 
becsapta az ajtót az orrom előtt. Lementem 
és jót nevetve elmeséltem a feleségemnek, 
hogy a ruhaszárítónk a párt tulajdonába 
került, s milyen magasztos ötletek tombol
nak benne. Ő viszont egyáltalán nem mo- 
solyodott el a történtek hallatán. Csak 
néhány perc múlva, krumplipucolás köz
ben súgta oda nekem:

— El kellene költöznünk innen.
De én nem mertem megkérdezni tőle, 

mégis hová?

Két barátnő
(Douá prietene)
Egy kávézó előtt finom cigarettát füs

tölve két barátnő beszélget, de olyan han
gosan, hogy a kávézó minden egyes ven
dége tisztán értse őket. Nem szándékosan 
kiabálnak, csupán a hangjuk éles, rikoltó, 
hiszen megedződött már a boltokban, a 
piacon s otthon a férjükkel vívott csaták
ban, akik annyira tudatlanok, hogy fogal
muk sincs arról, mennyi minden történik 
a világon. E nők azoknak a sorába tartoz
nak, akik könnyen felháborodnak, igazu
kat szenvedélyesen bizonygatják, és zajo
san fejezik ki nemtetszésüket. Ám ideges
ségüknek hamar véget vethet egy kiadós 
ebéd s a televízió népzenei műsora.

Egyikük határozott taglejtéssel félbe
szakítja a másikat, ami annak a jele, hogy 
valami fontosat akar mondani. A másik 
harag nélkül elhallgat, s a többi vendéggel 
együtt figyelmesen hallgatja barátnőjét.

— Drágám, el kell mondanom neked, 
de hiszen már te magad is rájöttél, hogy 
azok a tudományos sorozataikkal meg 
akarnak őrjíteni minket, s elvonják a fi
gyelmünket mindennapi gondjainkról... 
Méghogy a föld lassan-lassan kihűl, és né
hány millió év múlva mindent jég takar! 
Meg hogy vigyázzunk meglévő tartaléka- 
űrkra! Meg hogy kis üstökösök csapódnak 
a földnek, de bármikor nekiütközhet egy 
nagyobb is. És nagyon kell vigyáznunk, 
mert más bolygóra még nem költözhe
tünk, hiszen nincsen elég űrhajónk ilyen 
célra!

Mintha érdekelne is minket, hogy mi 
lesz a földdel évmilliók múlva!? Bennün
ket azonban sokkal fontosabb dolgok kel
lene foglalkoztassanak, amelyek holnap, 
holnapután meg is történhetnek, nem pe
dig évmilliók múlva!

Itt van egy példa. Tudod, hogy a mi 
városunkban szereltek fel először lyu
kasztókat az autóbuszokra. Nos, figyeld 
csak meg, mi fog történni a gyermekeik
kel, mert írünket felnőtteket ez már egyál
talán nem érint. Szóval, mit gondolsz, a 
sok lyukasztástól milyen lesz majd a jobb 
kéz hüvelykujja? Nem ezer, csupán né
hány év múlva gyermekeink hüvelykujja 
teljesen elváltozik, hibásan fog fejlődni, 
elveszíti rugalmasságát, sőt akár meg is 
merevedhet, ellaposodhat, mint egy ka
csaláb. Vagyis borzalmasan rúttá válhat. 
Nos, valójában ez egy olyan probléma, 
amely mindenkit kellene érdekeljen, nem 
pedig az a sok marhaság, amivel nap mint 
nap ijesztgetnek minket a televívióban.

Miután megitták a kávéjukat, a barát
nők elhatározták, hogy csónakáznak 
egyet a közeli park taván.

G ORO N  SÁ N D OR fordítása
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EGYED PÉTER

Madonnák, porban
r e g é n y  ( r é s z le t e k )
El a nagy házból 
Carla III.
— Gyere ide, cam mio, fogsz aludni ebben 

a kis házikóban. -— Megvárlak, amíg odajössz.
Letettem a spanyol tengerésztáskát a kis 

kó'korsóval az ágy szélére. "Vajon, tudják-e, 
hogy miként álmodnak a spanyolok, az uno
katestvérek?" Felvettem a zöld zubbonyo
mat, s bekapcsoltam a Harold Brown katonai 
bakancsot — ez azért megvolt nekem. "Mi
lyen jó körülnézni a tájon."

Elindultam a tűz felé, ami ott égett a ház 
előtt.

Szembenézések, bemutatkozások. "Hát 
igen, igen... már az apám is, már az unoka
bátyám is."

A tűztől távolabb voltam már, a kis patak 
mellett üldögéltem, amikor utánam jött.

— Gyere vissza, táncolunk.
— Visszamegyek, cara mia.
A ll round táncolunk úgy két órán át. Az

tán: egyszer csak leült a tűztől nem messze 
levő egyik rönkre.

— Ölelj át!
Hallgattam. Nagyon ellentmondásos ér

zéseim voltak, mint mindig, ha förgetegsen 
összecsapott a valaki iránt érzett tiszteletem, 
a mély belső megbecsülés és a szeretet, a 
gyöngédség — persze, sajnos, vagy még in
kább: a vad kívánással. Már azt is tudtam, 
hogy ez az én protestáns örökségem, amit 
ebben az életben nem tudtam és már nem 
tudok soha megoldani. Ami marad, amivel 
a dolgokat mégis át lehetett hidalni valaho
gyan, az mindig a vadság, az iszonyú, em
bertelen, tomboló vadság volt. Aztán ennek 
meg minden esetben meg is lettek a követ
kezményei, a vadság visszacsap a vadra, és 
leteríti. A kapott sebeket meg nem lehet nya
logatni, a kapott sebek legjobb esetben ko
pott sebek lehetnek. Foltok, belül.

— Mindenképpen meg kell tennem? Jó 
lesz ez neked, Carla?

— Ó istenem, hát kit érdekel ez itt... De 
ha mégsem akarsz úgy ölelni, mint egy nőt, 
akkor hát ölelj úgy, mint egy embertársadat.

Átöleltem. És ott üldögéltünk. Egyet-ket
tőt kortyoltam a vörösboromból, persze nem 
ez a tűz áradt belém lassan.

A többiek persze nem vörösbort ittak, 
hanem annál sokkal keményebb dolgokat, 
valami erdei gyümölcsöket teremtettek 
össze egy nagy metszett üvegben, s arra töl
tötték a friuli grappát. Ott állt egy asztalon, 
s ha valaki megszomjazott, odament, merí
tett a csuprocskájával, majd meg kortyolgat
ta. Közben persze sütötték a húsokat is, 
valamilyen vadhús volt, biztosan, nem na
gyon figyeltem. De egy tálban kisütve ott 
volt egy kis hideg fogolypecsenye is, én arra 
járogattam. Táncoltak meg beszélgettek. Né
ha tőlem is kérdeztek ezt-azt, amire okos 
válaszokat kellett hogy adjak. Szemmel lát
hatóan be voltam jelentve. Valakinek voltam 
bejelentve. De azért egyre jobban esett visz- 
szakuporodni Carla mellé, és egyre inkább 
átölelni.

Aztán egyszer csak — még messze volt a 
hajnal hasadta — megjelent vagy két-három 
ember azzal, hogy el kell most menni va
dászni. (Megjelent? Felpattant.) Előkaptak 
néhány fegyvert, meg kis zacskókból lősze
reket, összevissza, s tömték a zsebükbe ma
rokszámra, számolatlanul. Mondom, úgy 
ösztönből, nem minden rettenet nélkül:

— Semmi gond nincs ezekkel, ámde, ám
bátor legalább mindenki karcoljon a golyóra egy 
keresztet.

Csak úgy néztek rám.
Hát azért, hogyha benne maradna vala

kiben, tudni lehessen, hogy kitől van. Jó, ha 
tudja azt a bíróság, meg főleg az örökösök.

Néztek rám rendesen. (Később, évek 
múlva találkoztam az egyik kedves fiúval, 
aki — a történetre visszatérve — félig nevet
ve, de inkább komolyan, szinte a mesét meg
előzve mondta, hogy azért az egészért egy év 
és három hónap járt volna nekünk, egy év és 
három hónap, nem több és nem kevesebb. 
Kérdem, hogy "mármint nekem is"? Erre el

nevette magát, úgy, ahogyan a toszkán legé
nyek teszik, amikor nagy néha őszinték. 
"Nem, neked — mondjuk — hét hónap." "De 
hát miért, de hát miért?" "Hát azért, mert 
valahogyan te is benne voltál..." Ezen később 
is sokat gondolkoztam. Benne voltam, benne 
voltam, persze ott voltam a kocsiban és azon 
a területen, vendégként. Bűnpártoló voltam 
avagy bűnrészes, ha már fel nem jelentettem 
őket?! De mégiscsak egészségesebb, hogy 
nem kellett az olasz bíróságok észjárásával 
találkoznom. Azok aztán — ámbár nincs ak
kora hírük, mint a törököknek —, azok sem 
nagyon ismerik a teketóriát.)

Áz emberek egyszeriben ott voltak két nyi
tott — látnivalóan átszerelt — jeeppel. Meg 
voltak szélesítve a platóik, meg egy sereg me
revítő rúd volt itt-ott rájuk szerelve. Belém is 
villant, hogy vajon miért láttam én itt annyi 
összetört-zúzott alkart, felkart meg vállat?!

— Akkor hát elindulunk?
Mondom:
— Részemről a szerencse.

Felpattantak a két kocsiba mind — vagy 
tizenketten voltak —, s elkezdték húzatni a 
domboldalon kifele. Én is ott ültem a máso
dik hátsó terepjáró platóján, inogtak-binog- 
tak a fegyverek a fickók kezében, ahogyan a

reflektort meg a puskákat — ezek aztán nem 
azok a kis kedves moschettók voltak, ezek 
aztán nem —• a domboldalon álldogáló pici, 
vacak kis őzekre irányozták. Mondom az 
egyiknek, hogy talán jobb lenne a fegyvert 
célra tartani, mert egyébként átlövi az áll
kapcsomat. És lőttek, összevissza. Megra
gadtam az egyik merevítőt, mert erősen 
kezdett dobálni a kocsi. Kiáltottam volna, de 
már nem nagyon volt mit, mert abban a pil
lanatban Carla majdnem levált mellőlem, 
amint a terepjáró nagyott zökkent egy átmo
sás fölött. Rendesen kipörgött a jobb hátsó 
kerék. Ez egy háromliteres kocsinál — hogy 
úgy mondjuk — nem a legjobb dolog, csak 
úgy vonaglott meg billegett a hegyoldalban. 
Mégis valahogyan elkaptam a bokáját, aztán 
valahogyan csak kihullottunk, de mégsem 
arra a bokára esett. Valamennyit gurultunk 
a hegyoldalon, amíg aztán felnyaláboltam. 
Mint a medve.

Hurcolás-tangó.
Visszalépvén a jeepre, odamenvén a ve

zérhez, csak annyit suttogtam a fülébe:
— Lefele melletted ülök majd. Mindenki 

tegye le a fegyvert, de most, szépen megtör
ve, s feküdjön le hátul, a puskákat pedig 
markolják meg erősen. Tulajdonképpen há
nyán vagytok itt?

— Veled együtt, azt hiszem, hogy né
gyen, de az is lehet, hogy hatan.

■— Mi ez a láda itt?
— Hát az üvegek...
— Azokat most jó lesz elfelejteni. Vagy 

kidobni. Vagy megmarkolni.
— Ugyan menj már...
— Nézd, majd holnap találkozunk, de 

vigyázz, mert amikor én elindulok, meg a mi 
katonai szokásaink szerint elkezdek kiáltoz
ni, hogy bal-jobb, jobb-bal, akkor mindenki 
dől, mint az evezős sportokban, mert ha 
nem, vagy mind borulunk, vagy én lökök ki 
valakit. Meg van értve? Szemmel láthatóan 
megértette, mert átült a másik ülésre. Feléb
redt a párducom, s mint egykoron a honi 
erdők tetején, azok alatt a híres napok alatt, 
amikor minden szabad volt nekünk, s tele a 
terepjáró egy láda rummal, meg annyi lő
szerrel, hogy nem bírtuk szétlövöldözni — 
az volt a parancs, hogy három napig men
jünk az úttalan utakon, s csak lőjünk, mint a 
megfontolt vadállatok, de ha beborulunk, 
vagy valami baja lesz a kocsiknak, akkor 
elvisz az ördög —, nos hát nem vitt el, hasz
nálható evezős szokásokat alakítottunk ki. 
íme, ezeknek most is, mint annyi más túlélő 
trükknek, milyen jó hasznát lehet venni.

Nem volt ez sem rossz kocsi, az áldóját. A 
szerelékét. Ámbár amikor 62 fokos lejtőn ve
zet lefele az ember, megint csak úgy kiáltozik 
az erdőben: jobb-bal, jobb-bal. Dőltek a fiúk 
rendesen. Aztán már csak úgy legurultunk a 
tisztásra. Mind a két gépkocsi rendben. Az 
emberek is rendben. "A nemjóját". "Hát ak
kor csak úgy lehet majd a patakparton ... 
húzatni egyet, mint a lóbőr."

Oda is mentem, a patakpart mellé, két 
pokróccal, leheveredtem. "Mily jó az ember
nek a feje alatt a zubbonyát ott érezni." "És 
milyen jó dúdolni, énekelni." Még hallgat
tam a patak gyönyörűséges csobogását ab
ban az onirikus áhítatban.

Lassan elindultam az álmomba. Szépen 
járták a kezem fejét a hangyák, előcsüngetett 
tábori pillantásommal láttam a kis világos
kék trágyalepkéket.
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"Ámoré mio", Carla volt ott mellettem.
— Carla ... hogy van a gyönyörűséges 

bokád? — kérdeztem csak úgy félálomban, 
mert egyáltalán nem volt kedvem kinyitni a 
szememet.

— Ó, nem tört el, semmi baja nem lett 
neki.

— Igaz ez?
— Igaz, csak éppen a vállam meg a hátam 

csupa vörös meg kék. De nézd meg. A ke
zemben éreztem. Azt a bokát. Valóban meg
volt.

Reám borult és összefont, mint a szíj. 
Olyan erővel markolta kezeimet és húzta 
szét a karjaimat, hogy nagyon mély lélegze
tet kellett vennem. De aztán már szuszogni 
sem tudtam, mert belém fojtotta a következő 
lélegzetet az irgalmatlan csókjával. Övvé 
változtatott, az övévé. Már nem hallottam a 
patak csobogását. A szemeimet nyalogatta, 
aztán felállt.

— Mindjárt visszajövök a kocsival—sut
togta —, légy készen.

Csak akkor tudtam végre egy mélyet lé
legezni. Kinyitottam a szememet, láttam a 
vakító napfényben, de csak úgy irizálva a 
nyugodt és boldog arcát. Majd eltűnt. Néze
gettem a jobb kézfejemet, frissen borotvál
hatta magát, ott voltak rajta — mint később 
is, mindig — a parányi, szökés szemé
remszőrök.

Nemsokára hallottam, amint felpörgeti a 
motort és elindul, lassan végigjön a tisztá
son, majd gázt ad és átvág a patakon.

— Ülj fel.
Feltápászkodtam és felültem. Nyújtotta 

is felém a kőkorsót. Most aztán igazán jól 
esett az Antonucci meg a Roberta üzenete. 
Egész fordulattal megint átmentünk a pata
kon, végig a tisztáson, aztán neki a hegyol
dalnak.

— Megint oda megyünk, Carla?
— Nem, nem — intett sietősen —, egyál

talán nem, szeretnék neked valamit mutatni. 
Hogy érts meg valamit, ez az egyik, meg rád 
is szorul az éjszaka után. "Mit éjszaka után 
— gondoltam —, itt egészen más szorult 
rám, ha egyéb, a szeretője lettem valakinek."

De valóban, mégsem felfelé, a hegyek 
felé kanyarodtunk, hanem — észrevehetet
len kis ösvényen át — egy csupa gyönyör 
erdei útra. Azért lehetett annyira zöld itt 
minden, mert a sziklaoldalakból csordogáló 
források eséséből szitált a pára, itt-ott szivár
vány ócskák is imbolyogtak. Persze volt egy
két átfolyás ezen az úton is, de azért igen jó 
karban volt az tartva, látszott, hogy állandó
an kavicsozták. Aztán szűkült a völgy, s 
megint egy patak mellett haladtunk. S egyre 
sötétebb zöldbe játszott minden. Néha már 
át kellett vágnunk a patakon.

— Tetszik?
Megszorította a kezemet, aztán végigsi

mogatta a karomat. Fél kézzel vezetett to
vább, a jobbat — ősi szokás szerint — a 
combomra ejtette, majd ott nyugtatta to
vább. Néha rám is pillantott, hol komolyan, 
hol egy apró kis elrejtett mosollyal.

— Ha arra vagy kíváncsi...
Csípősen, játékosan ráütött a combomra.
— Ne légy kamasz... De te már nem vagy, 

még csak az hiányozna nekem.
Aztán megint rám pillantott. Annyit és 

annyian írtak már arcról, arcokról, de ezen 
az arcon a beszéd, a sejtetés, a komolyság, az 
öröm olyan gyors futamai és unisonói válta

koztak, hogy órákon át tudtam volna figyel
ni. Megérte volna, hogy még legyen valami 
igazán izgalmas ebben az életemben.

— Szeretnék neked valamit elmondani, 
Carla... — kezdtem.

— Ne mondj el semmit... úgyis kiszedem 
belőled azt, amit el sem mondanál, én meg 
arra vagyok kíváncsi. — Azt hiszed, hogy én 
nem vagyok valamire kíváncsi veled kap
csolatban? — Dehogynem vagyok én is kí
váncsi, szeretnék megtudni valamit, ami 
lehet, hogy összefüggésben van veled, lehet, 
hogy nem, de mindenképpen benne vagy.

— Azért?
Hirtelen nagyot fékezett, és szembefor

dult velem.
— Ha nem lennél annyira maleducato, 

mint amilyen vagy, akkor most kilöknélek 
ebből a kocsiból, és akár még meg is lmihatnál 
itt, de nem teszem, mert tudod is te, hogy 
miről van szó...

Azért valami komor sejtelem bennem is 
felcsendült ezen a gyönyörűséges folyópar
ton. Megfogtam a kezét és elkezdtem simo
gatni.

— Carla — mondom —, valóban nevelet
len vagyok, meg idióta is, és ez még mind 
kevés, ahhoz, amit el kell mondanom ma
gamról. — De nem akartalak megbántani,

nekem vannak sejtéseim arról, hogy miért 
vagyok itt, Umbriában, arról nincsenek sej
téseim, hogy miért vagyok éppen itt veled. De 
azért azt el kell mondanom, hogy egy száz
karátos hangszer vagy és gyakorolsz, és er
ről majd azt fogsz nekem egyszer elmonda
ni, amit akarsz, ha akarsz, és ha kell neked. 
Nagyon szomorú lennék, ha nem tennéd 
meg, mert végül is...

— Tudom, tudom... ne folytasd, azt mon
danád, hogy...

— Igen — mondom — azt...
— hogy ölelj meg, mint...
— ... Nem erről van szó, Carla, és nem is 

ezt a beszélgetést kezdted, nem is ebbe a beszél
getésbe vágtál bele, jól tudod...

— Százszor okosabb vagy nálam.
Különös módon, valamüyen hála, és nem

magát és engem is megtévesztő hála csillo
gott a szemében, erre nagyon érzékeny va
gyok. Hála.

— Carla, nagyon is jól tudod, hogy száz- 
ezerte okosabb vagy nálam, és lehet, hogy mi 
ketten fogunk kideríteni valamit. De lehet, 
hogy ez nem tartozik rád.

— Ámoré mio...
Hirtelen hozzám fordult, teljes erővel át

ölelte a nyakamat, és már megint elment a 
lélegzetem. Meg kellett kapaszkodnom a

szélvédő merevítőjében. Aztán meg ellá
gyult, simult, simogatta az arcomat. S aztán 
csak elsóhajtotta magát:

— Mondom, hogy sejtek valamit — 
mondta aztán nagy hirtelen —, szeretnék 
segíteni neked, abban, hogy összeállítod a koc
kákat, aztán, lehet, hogy együtt is rájövünk 
valamire... Biztos, hogy engem is érdekel.

"Mintha valamilyen sírós felhangot hal
lottam volna?! Ó, Istenem."

— Nem biztos, Carla, hogy téged éppen ez 
érdekel, mondom, amiről nekem megalapo
zott sejtelmeim vannak. De lehet, hogy eb
ből, avagy ennek m entén kihám ozol 
valamit, fényre hozol... csak a jóisten szerel
mére, nehogy azt mondd, hogy a titok, meg 
így tovább. A titok a halálunkban tárul fel, 
vagy akkor sem, a nemjóját.

— Te biztosan katona voltál valamelyik 
előző életedben...

— Hát az lehet — nevettem el magam.
— De hogy én mi voltam?
Ekkor meg ő nevetett olyan jókedvűen, 

hogy rezegtek tőle a levelek.
De most rajtam volt a sor, a katonai öle

lésen.
— Ezt ti így csináljátok? Csak úgy kap

kodta a lélegzetet, végigsimított a mellein.
— Nem ti, hanem én. Egyébként te csiná

lod így. — És most nem az előző életedben, 
hanem pontosan ebben vagy, ha akarod tudni.

Hirtelen akkora gázt adott, hogy majd
nem kiestem a kocsiból.

— Va bene, menjünk tovább.
— Carla, szeretnék megkérdezni vala

mit.
— Nem, most pontosan oda megyünk.
— Menjünk, Carla. Valami fegyver van?
— Nincsen semmi fegyver, Ámoré mio, te 

vagy a fegyver.
— Jól van, Carla, menjünk.

Nemsokára kikanyarodtunk egy eléggé 
furcsa helyre, egy kis plató volt, fölötte szikla 
magasodott, abban egy szűk alagút, kes- 
kenyvágányú sínek kanyarodtak ki belőle. 
Kiléptem a kocsiból. A vörös agyagos földön 
félredobva egy nagy teljesítményű, gvönyö- 
rű sárgaréz manométer. Az alagút mellett a 
földön szétdobált, rozsdás detonátorok.

— Hová hoztál engem, Carla?
— Hát nem te vagy a kíváncsi ezekre a 

dolgokra? Hát nem téged érdekel? Aztán 
majd elmondom azt, amit tudok, de előbb 
nézz jól szét.

Könnyű kis nyersdió-csók.

Az alagút bejárata mellett nyüván a szel
lőztető mű gépháza volt, jól ki lehetett venni 
az egykori páncélzatot hordozó — nyilván 
mozdíthatatlan — traverzeket. Amint köze
ledtem, a mellette levő bódéból mulatságos 
figura bontakozott ki, panama kalapban, va
lami nyűtt trópusi öltözetben. Már elég ré- 
szegecske lehetett.

— Mit parancsol nagyméltóságod?
— Hej, barátom, ha én nagyméltóság len

nék, meg parancsolhatnék. De nem vagyok 
az.

Ekkor a kocsira pillantott.
— Hát a marchesával jött?
— Vele bizony.
— Miért, ha nem vele jöttem volna, akkor 

nem lenne szabad?!
— Hát akkor nem. Hát nem látja?
Bizony ott lógott egy nagy pannó: Stret-

> !> > > !>  folytatás a 14. oldalon
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tamente vietato di sostare. Zona militare. Erre 
odalépett Carla is.

— Pippo, hagyd az urat, mert nagyon 
kíváncsi. És a bácsi nagyot húzott drága kő
korsómból.

Előhozott valami rögtönzött fáklyát, s el
kezdte magyarázni, hogy ne nagyon siessek, 
mert egyszer csak elfogy az oxigén. Úgy is 
lett, alig mentem ötven métert, s már nem 
kaptam levegőt. Nem is nagyon visszhang
zottak a lépéseim, sejtettem, hogy valahol le 
is van zárva. A falak oldalában az egykori 
őrfülkék, vastag kábelek, szellőzőrendszer. 
Visszatértem. Az öreg békésen beszélgetett 
Carlával, s közben egy messzelátót nyomott 
a kezembe azzal, hogy csak nézzek körül a 
hegyeken, mert az igazán érdekes látnivaló 
ott van. És valóban, ámulva fedeztem fel a 
sziklák oldalában a hatalmas páncélajtókat, 
aztán meg egy óriási betonköröndöt. "Nagy 
teljesítményű hegyi ágyú platformja." Úris
ten, mennyi disznóságot rejteget ez a gyö
nyörű táj. És soha senki sem beszél róla. 
Elkértem a manométert, emlékbe.

— Vigye — mondta az öreg örömmel —, 
bár ne maradna már itt semmi. A többit elvit
ték a németek.

— Milyen németek?
— Hát az olyanok, mint maga. Voltak itt 

egy páran.
Összerezzentem. Carla megszorította a 

kezemet. Elbúcsúztunk az öregtől. Visszaül
tünk a kocsiba. Lassan elkezdtünk visszafele 
gurulni a völgyön, a gyönyörűséges délutáni 
verőfényben.

— De hát tulajdonképpen mi ez? — pró
báltam megfogalmazni a sejtésemet.

— Gondolom, tudod. Akkor meg miért 
kérded? Hát ez szeretett Kesselring táborna
gyodnak az az erődrendszere, amit minden 
eshetőségre kiépített, ide akarva bevenni 
magát a Hitler- meg a Gusztáv-vonal eleste 
után. Tele vannak a hegyek az alagutakkal, 
azt hiszem, senki nem tudja, hogy igazából 
mi van bennük. De a dologban a legfurcsább 
még csak nem is ez, hanem hogy az egésznek 
a végén van egy hatalmas völgyzáró gát. 
Csak gyanítjuk, hogy alkalmasint azt rob
bantották volna be, amivel aztán itt az összes 
völgyeket el lehetett volna árasztani, jó kis 
csapda, akarom mondani, patkányfogó. De 
nem került rá sor, ezek nagyon okosak vol
tak, és ha nagyon meggondolom, nekünk 
nem is akartak ártani.

— Hallgass rám, amore mio, te is azok 
közül való vagy, akik állandóan ide látogat
nak?

— Nem, mondom, hiszen tudod jól, hogy 
ha Sabrina nem lett volna, az életben ide nem 
kerülök.

— Tudom — mondta —, róla majd más
kor beszélünk... Nem is arról van szó, hogy 
németek látogatnak ide, hanem hogy bizo
nyos németek — figyelmesen rám nézett —, 
és nem csak ide látogatnak, hanem ide nősül
nek, keresgélnek, nyugtalankodnak itt, meg 
mindenféle. Nem nosztalgiáznak.

— A te apád is? — elkezdte simogatni a 
kezemet.

— De hát mi történt velük tulajdonkép
pen?

— Ez egy nagyon hosszú történet, Carla, 
és apám is csak a felében van benne, ha u- 
gyan jól sejtem, ha arról van szó. De most 
nem tudom elmesélni...

— Nem is arra gondoltam, hogy most,

tudod te jól, hogy hol és hogyan szokták az 
ilyen történeteket elmesélni. És úgy vissza
pillantott hosszú, kedves mosolyával.

— Tudom, Carla, de most alighanem ha
za szeretnék menni, nem nagyon van ked
vem a barátaid társaságában tölteni ezt az 
estét.

— A fene egye meg, nekem sem... de nem 
tehetek másként.

— Tudom, marchese.
— Figyelj akkor ide: én leszállók a tisztás

nál, te pedig elmész Zenóba, és szépen alu- 
kálsz egyet, holnap estére pedig menj át 
Gubbióba, ott van egy kis panzió, a La Bnlest- 
ra — majd megmondják neked, hogy hol —-, 
ott találkozunk.

Persze nem a kocsival mentem vissza a 
borghettóba, az azért sok lett volna kicsiny 
közösségemnek. Szépen ott hagytam, ahon
nan elindultam vele, az intéző háza mögött. 
Kedves kis lakásunk persze teljesen kietlen
nek és elhagyatottnak tűnt. Ki tudja megma
gyarázni ezt az érzést, soha nem volt itt a 
másik, és mégis, mintha itt lett volna. Vagy 
itt kellene lennie. Az a furcsa, gyönyörűséges 
emberi tér, az egyetlen valóságos dolog, ami
ben és amiért élünk. Legtöbbször persze egy 
szerelembe tud bebújni, de akár egy szere

lem illúziójába is. Az a tér, amit reménytele
nül keres az emberek többsége. Amiért aztán 
öl is, ha kell. Végül is nem veszélytelen tér ez. 
Hagytam hát, hogy menjenek a dolgok a 
maguk ereszkedése szerint, azaz hanyatt ve
tettem magam az ágyon és néztem, amint a 
pára leereszkedik a völgyre, a varjak is leír
tak egy utolsó kört, majd a kastély tetőpárká
nyaira visszatértek a galambok. Sötétek 
voltak az ablakok, mint a szívbe száradt vér. 
Tudtam, hogy nem bírnék tovább most itt 
maradni, úgyhogy elkezdtem összeszedni a 
kis motyómat egy rendes katonai zsákba. A 
sok-sok babérlevelet, azt a régi kést. A mano
métert itt hagyom. Olyan furcsa az éjszaka, 
ébren, ezen a vidéken, másmilyen a sötét — 
olyan tömött, szinte olajos a tapintása —, a 
völgyből felemelkedik a dohány meg a nap
raforgó párája. Aztán semmi sem moccan. És 
ez az egész szinte a házba is bejön. Carla is, 
mint egy álom. A hűvös dióillat, meg hogy 
akartam vagy nem akartam, amivel jobb 
szembe nézni, mert egy olyan mámorító 
nyugalom meg perspektíva jár vele. Kellett 
nekem ez a perspekíva? Alighanem igen.

Pontosan most kellett, soha jobbkor.

Másnap délután aztán elmentem Gubbi

óba a kis terepjáróval, bejelentkeztem a La 
Balestrába, ami egy igen furcsa panzió volt. 
Olyan értelemben, hogy csengetésemre egy 
úr kinyitotta az ajtót, a kezembe nyomta a 
kulcsot és a házirendet, majd levezetett az 
alagsorba, ahol egy étkezőféle volt, azaz egy 
szoba, körös-körül fedett svédasztalokkal, 
meg egy bárszekrény vagy százféle itallal, 
aztán csak annyit mondott, hogy minden ki 
van fizetve, meg érezzem magam otthon. 
Azzal eltűnt. A kulcs egy kisebb lakrészt 
nyitott, volt benne egy — nyilván — harma
tos világos zöldbe húzott szalon, meg egy 
hálószoba. Olyan hagyományos olasz háló
szoba, fémkeretes, magasan felvetett családi 
ággyal. Egyszerű, célszerű, a házastársak 
egymásra vannak utalva. Ez a szoba nem 
engedi meg, hogy a házastársak mással fog
lalkozzanak — ha éppen nem alusznak. 
Visszamentem az alagsorba és hoztam vala
mi konyakot, sajtot meg sonkát, de nem na
gyon volt kedvem eszegetni. Inkább átad

tam magam a várakozásnak, hadd lás
sam, úgy működik-e, mint régen? Mert va
lamikor ez volt a tiszta gyönyörűség, aztán 
a tiszta km — a kikerülhetetlen időpontok, s 
a közéjük felfeszített felesleges szakaszok. 
Hát ez most jó volt. Nem kínzott, s mégis 
töltött, lassan, nemesen felfűtött.

Gyors kopogtatásra rezzentem fel, az 
órámra néztem, úgy kilenc óra lehetett. Per
sze Carla volt az ajtóban, ezúttal valami sötét 
ttidővérszínű ruhakölteményben. Megfogta 
a kezemet, s már húzott is ki a szobából. 
Következett egy ilyen rendes éjszakai teker- 
gés, először megnéztük az íjászversenyt az 
Estei hercegek konzuli palotája előtt, aztán 
valami szabadtéri előadást meg koncertet — 
ilyenkor a szezonja ezeknek az olasz kisvá
rosokban. Utána persze fogolypecsenyét et
tünk, jó sok malváziaival meg pezsgővel 
leöblítve. Majdnem hajnal felé járt, mirevisz- 
szaértünk a La Balestrába. Leültünk egymás
sal szemben a szalonban, lassan az ölembe 
tette a lábait, s én — persze — szépen kézbe 
vettem a bokáit. Aztán igen hamar megértet
tem: nem valószínű, hogy ezen az éjszakán 
elmesélem az apám és társai hosszú törté
netét, nem. O aztán nem hunyta be a szemét, 
ő aztán nem, végig láttam figyelmes pillan
tását és csillogó szembogarait, amint követte 
a simogatás, az ölelés meg a sóhajtás ívét. 
Szépséges iskola volt.

— Mondd — kezdte aztán hajnalban —, 
ugye, azért nem gondolod, hogy alanyira ig
norante vagyok, hogy nem is érdekel az apád 
története?! Hiszen azért vagyunk itt...

— Nem egészen így van, Carla — mon
dom —, inkább attól vagyunk itt. Arról van 
szó, tudod, hogy 1943 őszén apámék ezen a 
vidéken vonultak vissza egy üyen különle
ges alakulattal, s egy másikkal kellett talál
kozniuk, amelyiknek egy híres parancsnoka 
volt, akit itt megöltek. Aztán azok — Monte 
Cassino-i ejtőernyősök meg elraboltak vala
mi menyasszonyt, hogy vissza tudjanak vo
nulni.

— Oddiomio — kiáltott fel —, hát ez egy 
híres történet. Aztán elnevette magát: — Bi
zony, az örömapa egyik rokonom volt! — De 
a menyasszonynak nem történt aztán semmi 
baja... — nézett rám csodálkozva.

— Persze, hogy nem történt semmi baja 
— mondom.

— De hát a kommandósoknak sem...
— Azoknak sem.
— De hát akkor hol itt a baj, hol itt a
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történet?! — legyintett, meg rácsapott a mez
telen combomra —, ti vagytok mindig ilyen 
titokzatosak, meg túlbonyolítjátok a dolgo
kat. Hát tulajdonképpen nem történt semmi.

— Igazad van, mondom — azért én sem 
tudtam megállani, hogy ne simogassam to
vább —, ha az számít neked, hogy a dolog 
végül is megoldódott, azazhogy senki nem 
halt meg, a menyasszony is épen és sértetle
nül visszakerült a családhoz, akkor igazad 
van, nem történt semmi. De mégis történt 
valami mindegyikükkel, ha arra gondolok, 
hogy visszajöttek erre a vidékre, visszapen- 
deredtek, teremtődtek erre a vidékre — én 
meg most itt vagyok az ágyadban.

— Hát ha úgy vesszük, ebben már két
ségtelenül van valami. Van valami nagyon 
jó. De ez egy másik történet.

— Azt akarod, hogy ez egy másik törté
net legyen?

— Azt hát — mondta hűvösen, és gyö
nyörűséges józansággal —, kellesz nekem és 
pontosan most és még nagyon sokáig. Ami
kor meg majd el akar nyelni az az átkozott 
kastély, akkor majd meg már úgysem látsz.

Most meg gyöngéd volt, mint a hűvös, 
hajnali permet.

— De még van valami — tette hozzá —, 
hadd mondjam el. Sokat gondolkoztam 
azon, hogy annyi férfi közül, aki megfordult 
körülöttem, miért éppen melletted kötök én 
most ki? Egy asszonynak azért meg kell ezt 
gondolni...

— Hát jó — mondtam —, de az asszony
nak el is kell azt nekem mondani?

— Hát szóval — folytatta lassú megfon
toltsággal — jobb, ha én elmondom neked, 
mert nem nagyon értem, aztán meg egy kissé 
zavar. Az, hogy veled kapcsolatban mindig 
is van egy furcsa érzésem, az, hogy mintha 
tudnád, amit mondani akarok.

— Van valami ebben, Carla. Soha nem 
beszéltem én erről senkinek, nem kellett, 
nem akartam, meg néha engem is zavart. 
Most sem vagyok egészen meggyőződve ar
ról, hogy jó az, ha pontosan most és erről 
neked beszélek. De ha már megérezted... üs
se kő, legyen. De ha valami furcsának vagy 
hajmeresztőnek tűnik, felejtsd el, vedd úgy, 
hogy álmodtam, hallucináltam. Egyszóval, 
arról van szó, hogy bizonyos helyzetekben, 
vagy bizonyos állapotaimban soha nem gon
doltam végig, hogy miért, hogyan és mely 
helyzetekben, ámbár vannak erről sejtéseim 
— mintha meghallanám, avagy helyesebben ki
hallanám azt, amit a másik gondol. Egészen 
pontosan, mondatszerűen. Le tudom írni. 
Sőt, egyszer végig is játszottam ezt — Sabri- 
nával egy hosszú együttlét alkalmával, érted 
játszottunk. Kihallottam a gondolatát, ki az 
agyából, így éreztem, hogy egyenesen az agyá
ból, aztán leírtam egy papirosra, beborítékol
tam. Ő is leírta és beborítékolta. Aztán 
kibontottuk. Ugyanaz a mondat volt, érted? 
Még az írásjelekben sem volt eltérés. Nem 
mondom, hogy aztán hogyan reagált erre ő, 
napokig a szavát sem tudtam venni. De ké
sőbb vagy elfelejtette, vagy napirendre tért a 
dolog felett. De menjünk tovább. Mivel az
tán nem egyszer megismétlődött ez velem, 
egyszer-másszor kíváncsiságból odáig vete
medtem, hogy ki is próbáltam a dolgot, si
kerrel, elhatároztam, hogy véget vetek, 
lejegelem a képességet, mert elkezdett za
varni. És még valami: van nekem egy na
gyon érdekes barátom, Giorgio Amrinder- 
nek hívják, szikh apától és olasz anyától

származik, rengeteget tanultam tőle, de túl 
messze vezetne, ha azt kezdeném elmesélni, 
hogy miket tud ő. Az az érdekes, hogy min
dig akkor bukkan fel az életemben, amikor 
valami miatt szükségem van rá. Persze van 
olyan is, hogy előzetesen vagy közben bukkan 
fel.

— Mi előtt, vagy mi közben?
— Hát ezt a jóisten tudja, én nem , soha 

nem is gondolkoztam rajta, de a kérdés jó. 
Nézd, az animal rationale, az voltaképpen egy 
kényelmes és jó feltevés önmagunkról, meg 
a személyességünkről, de egy percig sem 
gondoltam azt, hogy e mellett vagy e fölött 
ne lenne még valami, egyszerűen nem volt 
szükségem rá.

— Na most, visszatérve, marchese, Gior
gio Amrinder elmagyarázta nekem, hogy ez 
egy reális képesség, és ami még keményebb, 
hogy én ebben fejlődtem már, és még azt is 
mondta, hogy ha nagyon akarom, egyene
sen ki tudom alakítani az eljárást, a techni
kát, amivel aztán folyamatosan kihallhatom 
a másiknak a gondolatait. De — tette hozzá 
szeretett Amrinder barátom — tudd meg, 
nagyon szeretem azt az embert, vigyázni 
kell, mert ez a képesség kvantifikált, ki van 
mérve, nem lehet vele korlátlanul élni, azaz 
és főleg visszaélni. Jól van — gondoltam én

—> ha most már ilyen messzire elmentünk 
ebben, egyszer mégiscsak meg kell hogy 
próbáljam, de csak akkor fogom megpróbál
ni, Carla, ha már mindent végképpen megun
tam, azaz, hogyha ez a földi létem az eszem, 
értelmem, tudatom, agyam — nevezd aho
gyan akarod — már nem talál semmi újat, 
semmi érdemlegest, ha nem lesz már tét. 
Tehát én ezt a fakultást azért akarom kipró
bálni, merthogy nagyon kíváncsi vagyok a 
mások gondolataira. Én ezt azért akarom 
kipróbálni, hogy meghosszabbítsam a földi 
életem érdekességét, hogy tehát egy kicsit 
kitoljam a halálomat, hogy még valami csi- 
gázó legyen.

— Gondolom, hogy értem — mondta, és 
szembefordult velem, hosszasan nézett az
zal a lila körvonalú szürkészöld szemével. 
Felkönyökölt az ágyban és elkezdte simogat
ni a fejemet szép hosszú, szikár ujjaival. (Ezt 
néha ki nem állhatom, de most határozottan 
nagyon jól esett.) — Gondolom, hogy tisztá

ban vagy azzal, hogy van itt még egy kérdés, 
de nagy...

— Persze, hogy van, sejtem is, hogy mi
vel akarod folytatni...

— Istennel, édesem, hogy vagyunk az 
Istennel, és őt te hallgatod ki, vagy ő szólal 
meg a szívedben vagy az értelmedben — 
istenem, de buta vagyok — tette hozzá —■, 
alig tudtam ezt is megfogalmazni.

— Dehogy — mondtam —, ezt csak te 
tudtad így megfogalmazni, én bizonyosan 
képtelen lettem volna erre a fajta pontosság
ra. — Na hát, az Isten, az más... itt már 
vannak szabályok. Nagy Szent Vazul és Are- 
opa- gita Szent Dénes óta erről úgy lehet és 
szabad gondolkozni, hogy amikor meghalla
ni vélem az Isten hangját, azaz hogy világo
san ki tudom jelenteni, hogy ez a szó Istentől 
való, akkor az istentől valóság, mint egy ki
mondott dolog, ez a jelző nemhogy közelíte
ne, de eltávolít a Lényétől, amely kimondha
tatlan. De megmarad nekem az, hogy meg
kíséreltem, és ez már elég boldoggá tehet, 
még ha nem is sikerült.

— Ilyen bonyolult és reménytelen ez?
— Igen és mégsem.
— Rendben, caro mio, térjünk vissza — 

"Nagy Isten, mennyire örvendtem ennek a 
visszatérésnek, ennek a gyögyörűséges női 
kanyarnak" —, akkor miért vagy jó nekem? 
Ha van erre megfejtésed, merthogy csak 
nem egy előadást akartál nekem tartani.

— Nem, valóban nem — mondám kato
nás határozottsággal. — Ámde a megfejtés, 
lehet, hogy nagyon egyszerű, banális, meg 
az Isten tudja: azért, mert rám vagy hangolva 
— ha ez most elég neked.

— Igen, elég, erre voltam kíváncsi.
Elmélyült, suhanó kis csókocskákkal el

kezdte frissíteni az arcom.
—Jól van—mondtam aztán —, most kell 

elmennem. — Gondolom, te is utálod a nyú
lós reggeleket, meg aztán az egészet. A meg
beszélést.

Intett, hogy igen.
— Majd telefonálok, s visszahozom ne

ked ezt a kocsit, amikor úgy gondolod.
Belecsókolt a levegőbe.
— Ciao, marchesa.
— Ciao, caro.

Szépen sütött a késő nyári napocska, 
amikor visszaindultam Róma felé. Eszembe 
jutott az út kezdete, azok a vérmassza vér- 
szípók, aztán meg megéreztem, hogy 
mennyire átpácolt ez az Umbria engem. 
Szükségem volt még egy kis lelkigyakorlat
ra, így hát bekanyarodtam Perugia kapuján, 
leparkoltam az Egyetem előtt. Végigvizsgál
tam a Via Francesco Innamoratin a San Fran
cesco déllé Donne templomáig. Méláztam 
egyet — azt nem mondom, hogy éppen 
imádkoztam volna — a Sant' Agatában, 
majd a Szent Bernát Oratóriumában. Perugia 
a Hölgyek, Szent Ferenc és Szent Bernát vá
rosa, szépen szitált a szentek és a hölgyek 
aranypora. Visszaültem a kocsiba és a kezem 
fejéről lassan lefújtam a marchesa szőke sze
méremszőrzetének — a borotválkozás után 
visszamaradt — millimétemyi, kedves da
rabjait. Az út Rómán át többet tartott, mint 
odáig. A Nomentanón aztán végképp bele
fulladtam a kocsisorba. Lassan kiaraszoltam 
egy téridőből és egy történetből, amelyben 
örvendetesen és kellőképpen a másé lettem, 
vissza abba a téridőbe és történetbe, amely
ben már alig voltam magam.
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LÁSZLÓFFY ALADÁR

Érvény az érvénytelenségben
avagy a közmondások dicsérete
Van egy könyv, melyet itt fogok a kezem

ben, két kézzel emelem, mert csak ez, az új 
jelképe, a kivonata, a receptje is ekkora, és 
ekkora súlyú és jelentőségű a szó szoros és 
átvitt értelmében.

Régen szó van arról, hogy létezik ez a 
könyv, egy soha meg sem írt könyv, mely 
annyiszor megjelenhetett már, és most újra 
megjelenik mégis, jóllehet szerzője, a sokáig 
írástudatlan de végig élettudó nép nem vet 
papírra, csak megjegyez, megteremt, fejben, 
észben tart. (A nadrágosok, bürokraták ezért 
bizonytalankodnak azóta is, hogy "könyv 
nélkül" a pontosabb, helyesebb, avagy "kí
vülről". A francia talán az igazi, aki azt 
mondja: PAR COEUR.)

Ezt a könyvet sosem bízták az égő csip
kebokorban, frigyládában, számítógépben 
leledző villámló csodáira a rögzítés lehetősé
geinek, legfennebb oda kölcsönzik. Titokza
tos módon megvan mégis mióta! Mert 
minden egyéb hordozónál hívebben őrzi 
halhatatlan szerzője maga. Lehet, hogy el
bóbiskol közben, vagy kihal mellette, sőt 
benne. "Dik hol járok álmomban" — jegyzi 
meg émetten, éberen, újra meg újra, azóta, 
amikor még iskola és tudomány nem karolta 
fel, nem nevelte, képezte az embert.

Nagy irodalmunk van, melynek kikezel- 
hetetlen dicsőségére legyen kinyilatkoztat
ható ez is: sehol annyira nem egy a magyar 
nép a maga nyelvével, mint ebben a láthatat
lan kötetben: a közmondásokban.

Sok minden után és helyett abban meg
egyezhetünk még ma is, hogy minden nép 
(nyelvközösség értelmében vett náció) a 
nyelvben bírja, hordozza egész kifejlett ész
kincsét. Ez a nyelv pedig mesebelien varázs
latos dióhéj, vagy a mennyboltnál tágabb 
kókuszhéja valaminek, mindennek. Na
gyobb, mint Noé száradni fejünkre borított 
bárkája, melyben megúszni lehetett az előz
ményeket. Nehéz dolog a bárkában sikerrel 
átvészelők közül elhagyni, elengedni, el
szórni, ne adj isten elpusztítani bármit. Tá
mogatás híján mondani csődöt egy szép na
pon. Ez az utazás az idő árján nem megter
vezett veszteség-nyereség égisze alatt ment 
végbe, hanem spontán alakulat, gyűjtemény, 
hozama, haszna a létnek. Ami spontán, az a 
szó eredeti súlyából következően szent. 
Azon a szinten senki nem csinál, hanem al
kot, nem készít, hanem terem."A lét dadog" 
— mondja J. A. Abban a dadogó, felfedező 
kezdetben a "nyelvmű” nem is volt rossz 
elnevezés, de elkallódott közben valahol. 
Közmű, emlékmű, nyelvmű. Szent közmon
dás, imádkozz érettünk! Ugyanis áhítat fogja 
el az embert, kimondhatatlan érzelmek hul
láma önti el, ha valami régi, sárgult, még 
nagyon Gutenberg-közeli illatfelhőből me
részkedik elő egy ilyen első mondat, hogy 
"Rotterdami Erasmus — magyarul Rázmán 
----------" Meg hogy úgy másfélezernyi köz
mondást gyűjtött össze állítólag Agricola, ki 
ezeken Lutherrel és Melanchtonnal is vitat
kozni szokott. Dugonics Andrásé a maga 
idején 1802-ben magára a magyar nyelvtu
dományra nézve fontos impulzus. Kovács 
Pál 1794-ben adott ki magyar példabeszé

dekből és közmondásokból egy gyűjte
ményt, melyet bár a téma, a címszó, a foga
lom történetének memóriája őriz mint 
adatot. A korabeli fáma megjegyzi, hogy tót
nak, németnek számos jellemző mondásai 
ismeretesek, melyeket soknyelvű korunk
ban gyakran van alkalom hallani. Mindezek 
e-lőtti Pázmány Péteré, amelyet a stilisztá
nak is úttörő nagyság szövegei hordoznak 
szervesülve. És Szatmári Fábri István a nők
ről szóló versekbe foglalt példabeszédeit 
még 1577-ben kinyomtatták Kolozsváron. 
Aszalay József "Szellemi Omnibus" című 
munkája, Pelkó Péter 1864-es Eredeti ma
gyar Közmondások és szójárások című gyűj
teménye a XIX. század már mai értelemben 
értékes eredményei. Egymás eredményeit is
merik, és egymásból építkeznek tovább cél
tudatosan, s amikor egymásra hivatkozást 
tesznek, "nemzeti nyelvünk művelésének el
őretörő bajnokának" nevezik a má- sikat, ki 
előbb szólt, írt, nyomtatott. Krizánál pedig 
mindig mindennek kezdete megtalálható. A 
jó, a pontos, az elmét elbűvölő, eszméletet 
serkentő közmondás minden időben meg
tartja becsét. Baróti Szabó Dávidtól Erdélyi 
Jánosig. A közmondás e magyar Linnéi után 
itt van a ma lehető legtágabb elágazások 
mentén a legnagyobb leltár, csak hát sajnos 
a közmondások nélkül.

Aggasztó kissé az, hogy a történelmiség 
odavan ezzel a módszerrel.

Ki gondolná pedig, hogy ez a mondás: 
"Egy fecske nem csinál nyarat" Arisztotelész
től, az pedig, hogy "az okos egérnek több 
lyuka V e in " ,  Plautustól származik? Ezek íme 
már magyaríthatok lettek, a magyar észjá
rástól sem ütnek el. Mások megmaradtak 
másoknál, mint az a polgárosultabb világlá
tást tükröző, több fokozatú itáliai: "Ki jó na
pot akar, menjen a borbélyhoz, ki jó hetet, 
akkor öljön disznót, ki jó hónapot akar, men
jen a fürdőbe." Vagy az a franciásan poétikus 
és kíméletlen: "Ha az ég leszakad, valameny- 
nyi pacsirtát agyonüti..."

Herschdörfer német nyelven egy teljes 
vígjátékot állított elő csupán közmondások
ból. És a nyelv, bármelyik nyelv, megenged
te. A nyelv mindig posztmodern hajlamú (is) 
volt, legtitkosabb allűrjeiben. Amikor ilyes
miket tűr meg, hogy igazándiból, bizonyára 
olyannak érzi magát, mint egy rokokó cond- 
ra. Mi magyarok is, akiknek nyelvállapotai 
közt vagy ezer évig nem volt akkora nyelv
különbség, mint más nagy idiómák dialek
tusai között, mára már mi is kellőképpen 
kezdünk szétfejlődni nyelvérzék dolgában. 
A stílus nem normatív dolog, de a másság 
szabadsága jegyében ezen a ponton kezd 
már feloldódni, úgy látszik, minden jelle
günk a nemzeti egységre és azonosságra. 
Addig már eljutottunk a "fel a kezekkel" jel
legű körparancsban, hogy tedd fel a kezed, 
és vegyél nagy levegőt! Ezt eddig úgy mond
tuk szépen: emeld fel a kezed, és végy mély 
lélegzetet.

Miközben minden és mindenki próbál, a 
közmondás nem akar haladni a korral. "Ut- 
széli" akar maradni, még ha divatok alkal
mából invitálják is az akadémiák tájára. Ott

ül az Ispánkútnál, ahol utoljára Petőfit látták 
a fakútnál, gémeskútnál, csatlakozás után 
majd esetleg a Fuente ovejuna mellé is eljut, 
és nézi a tájat. Nem ezt a telekkönyvvel, 
Trianonnal és buldózerrel alakíthatót, ha
nem a belső domborzatot. És tűri azt is, ha 
eltüntetik, ha éppen láthatatlan.

Mert ez az általános, fölényes én is örök, 
mint a félistenek és egyéb Toldik, Herkule
sek. Oktatni, nevelni már képesítése és foko
zathiánya miatt sem akar sohasem. Minden 
elmenőre ráhagyja, hogyan is alkalmazza, 
tanul-e belőle. A felmutatott igazság rózsail
latából és töviseiből. O kimondta. Nem cso
da, ha tragikus-komikus álarcának egy 
Arisztotelész is csak bérlője. Megmondja a 
magáét s odébbáll. Mint az álruhás herceg 
vagy a rongyszedő. Senkihez és mindenki
hez szól egyszerre. Hogy lakoljon, akire rá
ismernek, ám ha nem inge, ne vegye magára. 
Csúfot űz bárkiből, tehát mindenkiből, a sze
gényből, hogy lepcses és irgalmatlan akár a 
másik szegénnyel is, a sántából, hogy béna, 
tükörrel kísérti a vakot, borotválással fenye
geti a kopaszfejűt, neki a kántor, a hegedűs, 
a csepűrágó egyaránt iszákos, a kalmár ha
zug, a gazdag kevély, a kevély ostoba, az 
ostoba olyan szamár, hogy a szamár is bölcs 
hozzá képest.

Nem tudjuk meg már sohasem, hogy a 
kutyák dala s a farkasok dala halhatatlan 
sarkítója olvasta, hallotta-e valahol legfogé
konyabb éveiben az a közmondást, hogy 
"Farkas, ha koplal is, mégsem cserél a kalmár 
kutyájával", de hát a közmondások sorsa 
minden nyomor, de szabadok. A fenti a re
formkori kalendáriumokban, a közmondá
sok eme leválhatatlan és csak agyonol- vasás 
révén feloszlatható parlamentjeiben már 
többször megjelent, szót kapott.

Ferdeség, gyarlóság, hívság. Kefekötő, 
szitakötő, lókötő. Kifog, kihív, packáz. Trá
gár és gunyoros. Nem feledhető, hogy vég
telen jelenlétének és elállhatatlan erőnlété
nek épp ez a titka, hogy ő sosem olvassa 
önmaga fejére önmagát. A közmondásról 
nincs közmondás. A közmondásnak nincsen 
tükre. A közmondás az a mérhetetlen va
gyon, a közmondás az a mérhetetlen súly, 
mely az egésznek, az emberi létnek, a léttel 
termelhető "többekköztnek" éppen ő az ellen
súlya, a ballasztja, a tőkesúlya, az egyensú
lya az idők óceánján. Ikersúlyú a névtelen
ségben és kikezdhetetlenségben azzal, ami a 
pi-érték, a minden vízbe mártott test s a fel
talált "kerék" névtelen zsenialitása. O az ér
vény az érvénytelenségben.

A közmondások egyeteme tehát a költé
szet nem is titkolt forrása. "Fehér liliomnak 
is fekete az árnyéka" mondja el felismerését 
a köz, egyetlen alig bővített mondatban, de 
mindez Horváth Imre talán leghíresebb 
négysorosává tud válni alkalomadtán, mint 
a békából varázsolt királykisasszony: "Hogy 
édesanyja a fekete föld, erre gondolt a liliom 
s letört". Egyfelvonásos tragédia dióhéjban, 
liliomhéjban. Közmondáshéjban. Kinn ezen 
a roncstelepen, mint a beolvasztásra váró 
ócskavas lerakat halmaiban ezernyi szét
szedhető vagy összerakható elem, a logika 
villámgyors ördögfiókái keze ügyében. Csak 
lement róluk a máz, vagy leoldották, leéget
ték, lekaparták, hadd lám, ki tudja pl. az időt 
pillanatok alatt megmutatni, előhozni, meg- 
jelenítni ezen a kozmikus pop-art partyn. S 
a díjazottak rögtön felsorakoznak: Addig
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hajlítsd a fát, míg fiatal; addig verd a vasat, 
míg tüzes... A fa és a vas csak a kép. Más, több 
a mondás, mint szó szerint értendő maszkjai. 
A kettős hatalom működése: legyenek ott, 
szem előtt, mint a kép, és ne legyenek ott, 
hanem az elmében, mint minden gondolat. E 
tündéri csere játékát Erdélyi János mutatta fel 
rövid zseniális élete azóta oly könnyen elfelej
tett "nem-euklidészi" esztétikájában. A kon
szenzussá vált értékek közönséges értéküknél 
nagyobbal vesznek aztán részt az élet matema
tikájában. Hányas számú gallér kell a zsiráf
nak? És maga hányas poézist hord, visel el?...

Maradjon megnevezetlen, mint egy köz
mondásszerző, az a három klasszikusunk, 
akiktől ezeket a mély értelmű fejtegetéseket 
egyetlen eszmerendszerré tömörítettem. For
dítottam magyarról magyarra — régről 
mostra: "Az elmondottak alapján a közmondás 
kifejezést úgy kellene venni, hogy közakarat, 
közvélemény s más hasonlók. Becse nem az 
erkölcsi vagy bölcseleti tartalom szerint mér
legelendő, hanem attól az országos (melyik 
is: a könyveskálmános, mátyáskirályos, vagy 
kalaposkirályos, ferencjóskás) helybenhagyás
tól, mely egyszersmindenkorra adta meg, 
hagyta jóvá számára a közkeletet s a forgalmi 
engedélyt, mint pénznek, piculának, fémnek 
vagy rongyolódó papirosnak az országos tör
vény tekintélye. Ki merné bevonni?..."

Az ősnépek tanítmányai — igen, a tanítá
sai mai szóval — csupa jelekbe voltak (s van
nak valahol) foglalva. Nem mondhatni a ko
rai emberiség gyors helyzetfelfogásáról jel
lemzőbbet, mint azt az állítást, hogy előbb 
érezte, mint tudta az igazságokat, s azt is, 
hogy ez milyen veszélyes. Ez a kórus, fogoly- 
tábornyi, lágernyi, temetőnyi internált ké
szenlétben, riadókészültségbe helyezve 
lapul valahol. Egy közeli, de tőlünk, olcsón 
megvásárolható utódoktól, biztonságos di
menzióban. Csak annyit lehet tudni eme sen
kiföldje, senki mennye helyszínrajzáról, 
hogy KÖZMONDÁS, a műfajáról pedig, 
hogy nem törékeny és nem romlandó!

Ámi csak fogant Isten és világ felől elméjé
ben, annak még önhitt, hencegő jelenünknél is 
gyorsabban meglelte illő köntösét a hozzá kö
zeli természetben, s az elvontat is szó helyett 
alakkal, betű helyett cselekménynyel ábrázol
ta, képezte le, betöltve, áthidalva azonnal a 
legnagyobbat, legmélyebbet és legnehezebbet: 
a tárgy és a gondolat közti távolságot. Ha kel
lett, akár a képzelet pótlékával is. Aztán az 
időkkel legyilkoltatta a szemtanúkat, mint egy 
titkára féltékeny hajdankori tirannus.

A rejtély, a gyártás nagy titka biztonság
ban marad, annyira gyanún felül áll ez a 
Kolumbusz-tojás, ez a sárkánytojás, ez a bé
katojás. Találmány találmánynak nem vájja 
ki a titkát, nem szolgáltatja be, nem szolgál
tatja ki a találmányát.

Ami végig szem előtt van, az amúgy is 
közpréda, közös forrás, nem szükséges hoz
zá szabadalom, csak éles elme. Különben az 
ég sem mindig tudósok előtt nyílik meg, ha
nem igen gyakran együgyű pásztoroknak is. 
Glória érte.

MAGYARY ÁGNES

Erdélyi írók
magyarországi
irodalmi
lapokban
Van-e különálló erdélyi magyar iroda

lom? Erdélyi magyar vagy romániai magyar 
irodalomról lehet, illetve jobb beszélni? Mi
lyen az erdélyi magyar irodalom identitása? 
Ézeket a kérdéseket akár örök érvényűnek is 
tekinthetjük, hiszen ha belelapozunk az 1918 
után induló irodalmi lapokba, ott is hasonló 
problémafelvetésekkel találkozunk, ame
lyek mind a mai napig a viták kereszttüzében 
állnak. Nem tudom, és nem is akarom eldön
teni, hogy kinek van igaza, mint ahogy azt 
sem tudom, hogy mi a helyes válasz. Csak 
érdekességképpen: az ELTÉ-n csak pár éve 
tanítják együtt a magyarországi és a nem 
magyarországi írókat, egészen odáig létezett 
a Határon túli magyar irodalom vizsga.

Ki az erdélyi író? Az, aki Erdélyben él, 
alkot és ott is publikál? Úgy tűnik, hogy ez 
azért nem ennyire egyszerű. Az utóbbi tíz 
évben egyre többen vannak, akik be tudtak 
mutatkozni a magyarországi olvasóközön
ség előtt egy vagy akár több kötettel is. Aztán 
vannak, akik áttelepültek, és itt próbálják 
folytatni ugyanazt, amit Erdélyben elkezd
tek. Mózes Attila a Tisza táj januári számában 
megjelent (L)étlap című írásában az erdélyi 
magyar írókat szellemesen eminek nevezi. 
"Külön erdélyi magyar irodalom márpedig 
nincs! Csak paradoxon van. Ugyanis az erdé
lyi magyar író viszont megkülönböztethető. 
És jól. Á gyomrának tartalma különbözteti 
meg az anyaországitól. (...) Az erdélyi ma
gyar író (a továbbiakban emi) létezésmódja 
a »kettős kötődés«". Idézve ezeket a sorokat 
nem az "éhezős" vitát szeretném újból fel
éleszteni, csupán arra szeretném felhívni a 
figyelmet, hogy az emi mellett más elnevezé
seknek is van létjogosultsága. Vannak kemik 
és bemik is. Az első csoportba az Erdélyben 
éló írók tartoznak, akik Erdélyben jelentetik 
meg könyveiket, azaz ők az emik. A második 
csoportba azok tartoznak, akik Erdélyben él
nek, és könyveiket Magyarországon (is) 
megjelentetik. Ők a kemik (k mint kereszte
zés). A harmadik csoport, akik Erdélyben 
éltek, és írásaikat Magyarországon jelentetik 
meg. Ők a bemik (b mint budapesti). Ez az 
utolsó csoport különösen zavarba ejtő.

Budapest kulturális elszívó ereje a kilenc
venes évek elején újból felerősödött. A 
könyvpiac pedig felfedezte az erdélyi írókat 
(és az anyaországi olvasók igényét az erdélyi 
olvasmányokra). Az is nyilvánvaló, hogy 
egy Budapesten (vagy bármely más magyar- 
országi városban) megjelent kötetnek na
gyobb presztízse van, hiszen számos olyan 
feltétel adott (intézmények, irodalmi fóru
mok, olvasók stb.), amellyel az emik, illetve 
kemik nem rendelkeznek odaát. A magyar- 
országi kiadó jobban megoldja a terjesztést, 
mint határon túli társai. Több irodalmi lap
ban, többet írnak róla. Több a vásárló. Több 
vásárlónak több a pénze. Több vásárló több 
olvasót jelent.

Bedecs László A Kolozsvár—Budapest

Metró (Erdélyi szép szó 2001) című recenzi
ójában (Jelenkor, 2003/2.), kifejti, hogy a kri
tika már jó ideje túllépett azon, hogy a 
kisebbségi létet elemezze a szövegek helyett. 
Poétikai kérdések kerültek előtérbe, és így a 
kemény hangú bírálatok sem maradnak el 
adott esetben. Bedecs szerint már nincs szük
ség arra, hogy ezeknél a műveknél feltüntes
sék az "erdélyi" megkülönböztető jelzőt, 
hiszen azáltal, hogy jó részük korábban ol
vasható volt a magyarországi lapokban, 
szerves részét képezik az anyaországi kriti
kai diskurzusnak. Bedecs László tehát ebből 
a szemszögből olvassa az Erdélyi szép szó 
2001 című antológia szövegeit, amely célki
tűzéseiben a Magyarországon megjelenő 
Körkép, illetve Szép Versek kötet nyomdo
kain halad. Bedecs leszögezi, hogy nem egy 
erdélyi irodalomról lehet beszélni, hanem 
egy-egy alkotó, generáció köré csoportosuló 
irodalomról. Természetesen ő is utal az oly 
sokat kárhoztatott transzszilvanizmus káros 
hatásaira, amely sokáig meghatározta az er
délyi irodalom beszédmódjait. A kötet érde
me abban rejlik, szerinte, hogy egymás 
mellett vonultatja fel a hetvenes-nyolcvanas 
évek ideologizált szövegítpusait a legújabb 
nemzedéknek a hagyományokat elutasító 
demonstrációival.

A Magyarországon is legismertebb név 
az alkotók névsorában, úgy tűnik, hogy min
den kétséget kizáróan Kányád i Sándoré. Az 
utóbbi években több kötete is megjelent itt: a 
Valaki jár a fák hegyén (Magyar Könyvklub, 
1997) és a Felemás őszi versek a Jelenkor 
Kiadónál 2002-ben, amelyben nemcsak 
2000-ben datált, de 1953-ban keletkezett ver
sek is olvashatók, és amelyről Vörös István A 
versek háborúja címmel írt elismerő kritikát 
a Holmiban (20034,535-555.). Vörös István és 
Bedecs László véleménye egybehangzó: Ká- 
nyádi költészete sokszínű, változatos és nyi
tott a fiatal nemzedék törekvései felé. 
Mindkét recenzens fontosnak tartja kiemelni 
azt, hogy Kányádi nem az ideológiák felől 
közelít a magyarság és a magyar nyelv kér
déséhez, és adott esetben az irónia sem áll 
távol tőle.

Bedecs szerint a másik költő, aki megha
tározza a magyar irodalmi kánont: Lászlóffy 
Aladár. Lászlóffy Aladár is sokat publikáló 
szerző a magyarországi havi lapokban, és a 
legkülönfélébb költői szerepekben és poétikai 
törekvésekben otthonos. Lászlóffy Csabáról 
már nincs ilyen jó véleménnyel Bedecs, szerin
te ő nem tudta meghaladni a "Forrás-nemze
dék nosztalgikus, szomorkás lírai világát".

Kovács András Ferencet, az irodalmi la
pokat olvasgatva, ki lehetne kiáltani nyertes
nek, már ami a megjelenések számát illeti. 
Szinte nincs olyan fórum, ahol ne közölné 
verseit, és szinte nincs olyan száma egy adott 
havi lapnak, ahol nem jelennének meg szö
vegei. Még az újdonságokkal szemben arisz
tokratikusan viselkedő Holmi is állandó 
szerzőjeként tarthatja számon, hiszen sok 
Lázáry René Sándor-vers itt látott napvilá
got. A kritika a kilencvenes évek második 
felét Kovács András Ferenc költészetének 
csúcsaként tartja számon, és a poétikai meg
újulás egyelőre még várat magára.

Kovács András Ferenc, Szőcs Géza, Láng 
Zsolt, Visky András az 1995-ben erőteljesen 
debütáló nemzedék előkészítői. Szőcs Géza 
évente csak pár verssel jelentkezik, de ezek
ből már össze lehetne állítani egy újabb kö-
> > > > >  folytatás a 18. oldalon
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tetet Bedecs szerint. A fiatal nemzedék ha
gyományokkal szembeni és ideológiákat el
utasító magatartását emeli ki a recenzió, bár 
megjegyzi, hogy Bodor Ádám és Szilágyi 
István asztalfiókból előkerült művei is új 
szemléletet hoztak. Bedecs azokat az alkotó
kat emeli ki, akiknek a műveit a magyaror
szági olvasó is jól ismerheti az irodalmi 
lapokból, vagy akár az itt megjelent kötetből 
(például: Orbán János Dénes Anna egy pesti 
bárban című kötete, Magyar Könyvklub, 
2002), Lövétei Lázár László, László Noémi, 
Fekete Vince (aki egyben az antológia szer
kesztője is).

A fiatalok mellett még Visky András neve 
ismerős az anyaországi közönség előtt, hi
szen Júlia című darabját sikerrel játsszák, és 
most már könyv alakban is olvasható (Visky 
András: Júlia, Fekete Sas Kiadó, 2003).

A prózaírók közt az első Láng Zsolt, aki
nek a könyvhéten jelent meg Bestiárium 
Transylvaniae című regényének második és 
harmadik része a Jelenkor Kiadónál, és 
amely már most a kritikák kereszttüzébe ke
rült. A recenzió záró gondolata az, hogy az 
erdélyinek nevezett irodalom szervesen 
kapcsolódik a magyarországi irodalom fo
lyamataihoz, illetve hogy az új kánonok lét
rejöttének izgalmas pillanatában vagyunk.

Minden irodalmi orgánum közli a nem 
magyarországi illetőségű szerzők műveit, 
bár mintha a vidéki lapok tudatosabban kö
vetnék nyomon a határokon kívüli irodal
mat. Erről árulkodik az is, ha egy olyan 
könyvről írnak kritikát, amely nem Magyar- 
országon jelent meg, ahogy azt Bedecs Lász
ló esetében is láthattuk. Az Alföld, a Tiszatáj 
és a Jelenkor nemcsak a Magyarországon 
ismert és könyvet megjelentető alkotókra fi
gyel. A másik fontos szempont, hogy jelen
nek-e meg irodalomtörténeti tanulmányok, 
és ha igen, kinek a tollából. Kijelenthetjük, 
hogy az erdélyi irodalom múltjával a legtöb
bet még mindig az erdélyiek foglalkoznak. A 
transzszilván és az avantgárd múlt állnak a 
vizsgálatok középpontjában. Pomogáts Béla 
Lélekforma és identitás (Reményik Sándor 
természeti lírája) című tanulmánya azt elem
zi, miképpen találja meg a költő identitását 
a tájban, abban a tájban, amelyből Kuncz 
Aladár vezeti le az erdélyi gondolatot (Tisza- 
táj 2003/4.). Vallasek Júlia Kipergett magvak 
címmel a harmincas években induló szogi- 
ografikus érdeklődésű prózaírók népiesség- 
fogalmáról írt tanulmányt (Forrás, 2003/3.). 
Ez önmagában azért is dicséretes, mert eh
hez végig is kellett olvasnia ezeket a szöve
geket. Úgy tűnik, hogy ezek a szerzők (Bö- 
zödi György, Florváth István, Tamási Áron, 
Nyírő József, Wass Albert stb.) nem rendel
keztek egységes ideológiával, ily módon Er
délyben a népi irodalom nem rendelkezett 
egységes kánonnal. Széles Klára "Kusza", 
"zavaros" — vagy "ígéretes” ifjú költőnemze
dék? címmel a Korunk és az első Forrás
nemzedék kapcsolatát boncolgatja. A Ko
runk volt az az orgánum, amely az ötvenes 
évek Gaál Gáborral és ideológiával terhelt 
nehéz időszakában megjelentette az akkor 
induló nemzedék műveit a politikai törésvo
nalak mentén lavírozva (Forrás 2003/4.).

Vallasek Júlia, aki transzszilván pika- 
reszkről beszél a Kipergett magvak című ta
nulmányában, A clown és a picaro álarca 
címmel Karácsony Benő utolsó regényét ér
telmezi (Holmi 2003/3.). Karácsony Benő

már írói működésének idején is agyonhall
gatott szerzőnek számított, és bár a kilencve
nes évek a polgári írók felfedezésének fel
szabadító örömében zajlottak, Karácsony 
Benő kimaradt ebből a folyamatból, noha 
1994-ben egy monográfia is megjelent róla 
Tót H. Zsolt tollából (Széttaposott ösvény. 
Karácsony Benő élete és műve, Balassi Ki
adó), mégis tudomásom szerint egyetlen re
gényét sem adták ki Magyarországon, míg 
kortársai művei rendre megjelennek az a- 
nyaországi kiadók gondozásában (például: 
Kuncz Aladár, Tamási Áron, Kós Károly 
stb.). Visszatérve a tanulmányhoz, számom
ra nem mindig világos, hogyan is érti a szer
ző a picaro fogalmát, de ez bizonyára csak 
azért van, mert túl sok spanyol pikareszk 
regényt olvastam.

Balázs Imre József Az erdélyi avantgarde 
fo lyóiratai címmel (Irodalom történet 
2003/1) azokról a lapindítási kísérletekről ír, 
amelyek a húszas években az Erdélybe, illet
ve a Partiumba érkező, baloldali beállítottsá
gú emigrációt jellemezték. A népi ideológia, 
de az avantgárd írók teljesítménye sem te
kinthető egységesnek. Az egyetlen fórum,

amely túlélte az anyagi nehézségeket, a Ko
runk, amely elsősorban nem irodalmi lap 
volt, bár (főleg a kezdetekben) nyitott volt az 
új irodalmi törekvések irányában. A tanul
mány bemutatja, hogy Erdélyben az avant
gárd a biztató kezdeményezések ellenére 
nem tudott érdemlegeset alkotni, alkotói 
többnyire elszigeteltek maradtak, a folyóira
tok sorra megszűntek, ily módon a megnyil
vánulási lehetőségek is beszűkültek.

A Tiszatáj 2003/7-es számában Szigeti 
Lajos Sándor is az erdélyi avantgárd fóru
mairól ír. A Meghalt a Nagy Pán!? című ta
nulmány középpontjában a Napkelet, a Pe
riszkóp és a Pásztortűz áll. Ezekben a lapok
ban jelentek meg az akkori avantgárd moz
galom jelentős dokumentumai. A Napkelet 
fordította a legnagyobb figyelmet a nyugati 
avantgárd törekvéseire, tudhatjuk meg, bár 
a nagy elődnek Adyt tekinti. Ez az eklekti
cizmus jellemezte az egész lap szellemiségét, 
de a későbbi Korunk szempontjából megke
rülhetetlen előzménynek kell tartanunk. A 
Periszkóp ezzel szemben inkább képzőmű
vészeti lapnak számított, és sokkal radikáli
sabb is volt a Napkeletnél. A Reményik által 
szerkesztett Pásztortűz szerepe a legvitatot
tabb az elmúlt évtizedek irodalomtörténet

írásában. Korábbi vélemények szerint a 
Pásztortűz konzervatív szemléletű irodalmi 
lap volt. Szigeti cáfolja ezt a feltevést, és 
bebizonyítja, hogy a lap nyitott volt a mo
dern törekvések iránt, foglalkoztatták az ak
kori európai és magyar irodalom kérdései. 
Ily módon az Erdélyi Helikon és a Korunk 
szellemi előkészítőjének kell tartanunk.

A Magyarországon megjelenő folyóira
tok az itt megjelenő könyvekre figyelnek el
sősorban, eltekintve néhány kivételtől. 
Szilágyi István Hollóidő (Magvető, 2002) cí
mű regénye kapcsán a Bárkában olvasha
tunk egy beszélgetést az íróval (Elek Tibor: 
A regényírás mint kísérletezés, Bárka 
2003/2). Szilágyi István arról beszél, hogy a 
Kő hull apadó kútba 1975-ös kiadása közt és 
az Agancsbozót 1990-es megjelenése közt mi 
történt vele és az írással. Szilágyi nem tartja 
fontosnak az állandó jelenlétet az irodalom
ban, csak akkor ír, amikor szükségét érzi. 
Regényében kísérletet tesz arra, hogy meg
szabadítsa az erdélyi történelmi regényt a 
felesleges sallangoktól, és arra törekszik, 
hogy pátosz nélkül tudjon beszélni a múlt
ról. Szándékosan nem Erdélyben játszódik a 
regény, bár kikerülhetetlen volt Szilágyi Ist
ván szerint, hogy a főhős egyszer mégiscsak 
megforduljon ott.

Bodor Ádám A börtön szaga (Magvető 
2002) című könyve egy rádiós műsor írott 
változata, amelyben Bállá Zsófia kérdezi a 
szerzőt. A könyv első problémája a recenzen
sek szerint (Jelenkor 2003/3, Tiszatáj 2003/4, 
Alföld 2003/7) abból adódik, hogy egy rá
dióban elhangzott beszélgetést miképpen le
het könyv alakban közreadni. Bállá Zsófia és 
Bodor Ádám Magyarországon élő alkotók, 
akik ebben a könyvben Bodor Ádám erdélyi 
emlékeiről vallanak. A helyszíneket, a sze
replőket már ismerhetjük Bodor Magyaror
szágon megjelent regényeiből (Sinistra kör
zet, Az érsek látogatása). Az Alföld recen
zense Kertész Imre műveivel hasonlítja ösz- 
sze Bodor Ádám történeteit. Mindketten a 
diktatúráról írnak, és a túlélés túléléséről — 
véli a kritikus, de nem a politika, hanem a 
morál és az esztétikum felé jutnak el. Bár míg 
Kertész Imre saját életét írja meg, Bodor távol 
marad ettől könyveiben, és szemérmesen 
hallgat gyermekkoráról.

Befejezésképpen utolsónak még egy Er
délyben megjelent könyv kritikájáról egy er
délyi recenzens tollából: Balázs Imre József a 
Holmi 2003-as februári számában Szilágyi 
Júlia Versenymű égő zongorára című esszé
kötetéről ír (Mentor, 2002). A Holmi érdeklő
dését, gondolom, az kelthette fel, hogy job
bára már kanonizált szerzők állnak Szilágyi 
Júlia esszéinek középpontjában (Bodor Ádám, 
Babits Mihály, Virginia Woolf stb.). Már utaltam 
rá, hogy a Holmi nem tartozik a kísérletező, 
feleslegesen kockáztató lapok közé.

Elmondható, hogy a magyarországi la
pok nagy érdeklődéssel fordulnak az elsza
kadt országrészek irodalma felé, bár ha va
laki csak az itt megjelent szövegek alapján 
szeretné ismereteit bővíteni, meglehetősen 
eklektikus képet kap, amely olykor az ellen
mondásoktól sem mentes, hiszen ezek a fó
rumok a folyamatokat nem mutatják be, in
kább a végeredményre összpontosítanak. A 
befutott vagy a befutás ajtaja előtt álló alko
tókat olvashatják a magyarországi olvasók, 
és főleg azokat, akik megfelelő magyaror
szági marketinggel rendelkeznek ahhoz, 
hogy a fogyasztók érdeklődését fenntartsák.
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talás várában sincsen semmi, amibe a szellemünk biztosan, 
merészen és őszintén megkapaszkodhatna. E gondolatok 
egyre inkább elkeserítenek, s tolmácsom, bódulat, bárhogy 
akarja is, sehogyan sem bírja kiverni őket fejemből; meg is 
jegyzem: "0, fájdalom, hát már semmi vigasztalót sem talál
hatok e nyomorúságos világban? Hiszen minden csak kín
lódásokkal és bánattal van tele." A tolmács így korhol: "S ki 
más az oka ennek, mint te magad, te ízetlen máié, aki 
minden tetszetős dolgot megutálsz. Nézz csak másokra, 
mily vidám és jó hangulatú mindenki a maga állapotában, 
mert elég örömöt talál dolgai közt." "Vagy bolondok vala
mennyien, vagy hazudnak", felelem: "hiszen lehetetlen, 
hogy igazi örömöt élvezzenek." "Bolondozz hát te is, hogy 
könnyíts bánatodon", mondja Fürgeláb. Felelem, "Azt én 
nem tehetem, hiszen tudod, hányszor próbáltam de mindig 
mindentől visszatartott engem, hogy látnom kellett a dol
gok gyors változását és a nyomorúságos végcélt."

A tolmács pedig mondja: "Mi más teszi ezt, mint saját 
képzelgésed? Ha az emberi dolgokban nem lennél oly válo
gatós, és nem taposnál bele mindenbe, mint disznó a szal
mába, te is nyugodtan gondolkodnál, és vigaszt, örömöt, 
boldogságot élvezhetnél." "Persze ha, én is, mint te, csak a 
külsőségekhez ragaszkodnék, s bármely esetleges és ízetlen 
nevetgélést örömnek, néhány telefirkált papírlap elolvasá
sát bölcsességnek s valamilyen véletlen boldogság egy csi
petét a beteljesülés csúcsának tartanék. De hol maradnak a 
könyvek, a betegeskedés, a verejtékezés, a tétovázás, a szük
ségek, a bukások és egyéb balesetek, amelyeknek sem szá
mát, sem méretét, sem végét nem bírtam áttekinteni egyik 
rendben sem? Ó, jaj, ó, nyomorúság! Ó, boldogtalan élet! 
Végigvezettetek engem mindenen, de hát mi hasznom van 
belőle? Gyakran ígértétek és kínáltátok nekem a gazdagsá
got, a tudást, a vigaszt és a biztonságot. De van-e valamim? 
Nincsen. Mit tudok? Semmit. Hol vagyok? Magam sem 
tudom. Azt tudom csak, hogy annyi kiállt veszedelem s a 
szellemnek annyi erőlködése meg csüggedése után végül is 
semmi mást nem lelek, csak fájdalmat és gyűlöletet: magam
ban a fájdalmat s másokban a gyűlöletet vélem szemben."

A tolmács: "S méltán. Miért nem alkalmazkodsz taná
csomhoz, amely már utunk elején is ez volt: Ne kételkedj 
semmiben, higgy el mindent; ne próbálj ki semmit, fogadj el 
mindent; ne korholj semmit, kedveljél mindent. Ez lenne az 
az út, amelyen békésen haladhatnál, az emberek közt barát
ságot lelnél, és önmagaddal is elégedett lehetnél." Erre én: 
"Kétségtelen, hogy a te kábításod hatására, miként mások, 
én is sedréskedtem: ide-oda tévelyegtem s közben vigad
tam, teher alatt nyögtem s közben táncoltam, betegesked
tem  és fé lho ltan  feküd tem , s közben ujjongtam  és 
örömkiáltásokat hallattam. Láttam, megfigyeltem, felismer
tem, hogy miként mások, én sem vagyok senki, én sem 
tudok semmit, nekem sincsen semmim; álmodunk, árnyék 
után kapdosunk, az igazság azonban elillan mindenütt. Ó, 
jaj, ó, nyomorúság!"

A tolmács: "Amit mondtam már, azt mondom most is: 
magad vagy a hibás, mert valami oly nagyot és oly rendkí
vülit kívánsz, amit senki el nem érhet." így felelek neki: "Épp 
azért gyötrődöm ennyire, mert nemcsak én egyedül vagyok 
nyomorult, hanem nyomorult az egész emberi nem; s ezen
felül még vak is, nem látja bajait." Mondja a tolmács: "Nem 
tudom, hogyan és mivel elégíthetném ki kótyagos fejedet. 
Neked nem tetszik sem a világ, sem az ember, sem a munka, 
sem a pihenés, sem a tudás, sem a tudatlanság, igazán nem 
tudom  hát, mit csináljak veled, mit dicsérhetnék még ezen 
a világon."

COMENIUS: A világ útvesztője és a szív paradicsoma 
(Európa Kiadó)
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ZENE — TEGNAP, MA, HOLNAP 45. 
N em  e g y id e j ű s é g e k  
e g y id ő b e n

Sokszor elhangzott a 20. század 
zenéjéről a fenti megállapítás.Te- 
gyük hozzá: jogosan. Soha az euró
pai zenetörténet során nem került 
egymás mellé vagy éppenséggel 
egymás fölé rétegződve annyi el
lentétes, a múltból visszahozott ze
nei elem, stílus, koncepció, mint 
ebben a különös, modemnek ne
vezett 20. században. "Nyáron 
bunda, télen szalmakalap" — idéz
hetnénk a népi bölcsességet a jelen
ség megértetésére.

Pedig — lényegében — az eu
rópai gondolkodás és benne a ze
nei kontrapunktika m indezt 
előlegezte. Ezer éve keressük, 
hogy hogyan helyezzünk egymás 
fölé konszonáns vagy disszonáns 
hangokat, először szerényen csak 
két elemet, azután pedig mind 
többet az óriás toronyakkordo
kig. Nehezen szoktuk meg a 
disszonáns hangközöket, akkor
dokat, de megszoktuk. Később 
már akkordokat is helyeztünk ak
kordok fölé. Ha konszonánsak 
voltak, akkor "egyidejűnek" is te
kinthettük őket, ha disszonancia 
keletkezett, akkor meg éppen az 
ellenkezőjét állapíthattuk meg: 
nincs mit "keressenek" egyide
jűleg, egyetlen harmóniában. A 
ritm usform ulákat is szívesen 
kezdtük egymásra torlasztani 
egyetlen lüktetés ideje alatt; a leg
különfélébb, egymástól lényege
sen különböző ritmusalakzatokat 
egyidejűsítve. A sokféle dallam 
egymásra tomyosítása — egyide
jűleg! — egyenesen lényege a po
lifóniának. Régi katonatörténet 
ballada-dallama (L'homme armé) 
került gregorián dallamfoszlá
nyok fölé, utcai dalocskák meló
diatöredékei keveredtek száza
dok alatt kialakított dallamszer
kezetekkel, tém atípusokkal. 
Megannyi időbeli sokféleség ke
rült m induntalan  egyidőben 
egyetlen stílus olvasztótégelyébe.

De volt stílus! Nemcsak pilla
natokig élő divat- mariiéra, hanem 
valódi stílusnyelvezet, forma
koncepció, amely keletkezett, ki
fejlődött, majd lassan elhalvá
nyult, átadva helyét egy új stílus
nak, stilo nuovonak. A megválto
zott zenei világ ott és akkor kez
dődött, amikor az alkotók zenei 
forrásgondokkal kezdtek el küsz
ködni. A 20. századra nagyon el
apadtak a FRISS ZENEI FOR
RÁSOK — itt Európában.

Az utolsó volt a kelet-, délke
let-európai népzenei forrás felfe
dezése és beillesztése az európai 
kultúrkörbe Stravinsky, Bartók és 
sok más alkotó remekművei ré
vén. De vele párhuzamosan meg

indult a zenei stílusok kavalkádja 
is. A 19. századi gyűjtögető, felfe
dező zenei historizmust (zenei 
múltkeresést) a 20. században az 
eredmények zenei feldolgozása 
követte; összegzése mindannak a 
forrásanyagnak, mit ez a historiz
mus a felszínre hozott a zene tör
ténetéből. Ekkor jött létre a "nem 
egyidejű zenei jelenségek sajátos 
egyidejűsítése". Az új stílust ez a 
jelenség sokszínűvé tette, de 
ugyanakkor szét is forgácsolta 
apró darabokra. Hatalmas stílus- 
vitró tárult szemünk-fülünk elé, 
és ezt nevezzük modem zenének, 
vagyis mainak, modo hodiernonak. 
A stílusrétegződés "kontrapunk- 
tikája" egyenes leszármazottja az 
európai gondolkodásmódnak, 
szinte csoda, hogy oly sokáig vá
ratott magára. De miközben a ze
nei gyakorlat az alkotók műhe
lyében eljutott erre a pontra, a ze
nei közfelfogás még mindig az 
egységes stílust "kéri számon" a 
mai zenétől is. Éppen az avant- 
garde, amely nagyon úgy hitte, 
hogy egységes zenei nyelvezetet, 
stílust teremtett, utasítja el a "nem 
egyidejűség egyidejűségét". Bár 
éppen az avantgarde törekvések 
tágították ki a zene földrajzi meg
kötöttségét Európán kívüli zenei 
elemek, stílusok, koncepciók 
"egyidejű" alkalmazásával (Stock
hausen: Telemusik*.) Látszólag nem 
a múltból merítették a szellemi, ze
nei energiát, hanem a jelenleg ta
lálható, a Föld különböző pont
jairól begyűjtött anyagok í .iifón 
rétegződésével teremtettek új stí
lust. Az anyggyűjtés viszont o- 
lyan elemekkel hozott újat, 
amelyek az adott, távoli kultú
rákban már réges-régen megvol
tak, tehát ott is a múltidéző 
jelenségek kategóriájába tartoz
tak. Hiszen ezek a távoli kultúrák 
éppen az európaiból igyekeztek 
megújulni. A zenei átjárás a kul
túrák között ismét csak mélyítette 
a SOKFÉLESÉG EGYIDEJŰSÉ
GÉNEK 20. századi, immár álta
lánossá váló jelenségét. Kimond
ták a kegyetlen mondatot is: "kor- 
stűus nem létezik többé". Valóban 
nem létezik ÚGY, ahogyan azt ed
dig gondoltuk, de létezik korstí
lus úgy, ahogyan azt a 20. század 
zenéje bebizonyíttota. Mára már 
létezik zenenyelvi polifónia, koncep
ció plurifónia akár egyetlen mű
vön, tételen belül is. Messzire ju
tottunk!

TERÉNYI EDE
‘Stockhausen szerint: "Az egész 

föld, valamennyi ország és az összes 
faj" zenéjének egyesítése.
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HOL-
A kolozsvári Kalota Könyvkiadónál, a 

Communitas Alapítvány támogatásával, 
Géczi A. János tervezésében, Dávid Gyula 
válogatásában és bevezetőjével megjelent 
az Erdélyi Magyar Drámaírók 1918— 2002 
című kiadvány három kötete. Első kötet: 
Válás után. A kötet szerzői: Bánffy Miklós, 
Bárd Oszkár, Hunyady Sándor, Karácsony 
Benő, Kós Károly, Tamási Áron. Második 
kötet: Örökmozgó. A kötet szerzői: Asztalos 
István, Deák Tamás, Méhes György, Molter

Károly, Nagy István, Páskándi Géza, Tom- 
csa Sándor. Harmadik kötet: Caligida hely
tartója. A  kötet szerzői: Bálint Tibor, Csiki 
László, Kincses Elemér, Kocsis István, Sütő 
András, Székely János, Veress Dániel, 
Visky András.

A  Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi 
Kiadójánál, Márkus Béla szerkesztésében 
jelent meg a Tanulmányok Szilágyi Istvánról 
című kötet. Szerzői: Marosi Péter, Szilágyi 
Domokos, Bálint Tibor, K. Jakab Antal, 
Izsák József, Szőcs István, Jankovics József, 
G. Kiss Valéria, Szilágyi István, Mózes At
tila, Kabdebó Lóránt, Bretter György, Sza- 
kolczay Lajos, Pomogáts Béla, Kulcsár 
Szabó Ernő, Czére Béla, Thomka Beáta, Ba- 
ránszky Jób László, Páskándi Géza, Alexa 
Károly, Szilágyi Zsófia, Olasz Sándor, Szi- 
rák Péter, Görömbei András, Takács Fe
renc, Ács Margit, Poszler György — Varga 
Lajos Márton, Balázs Imre József, Gróh 
Gáspár, Márkus Béla, Mészáros András.

A Korunk januári számának főlaptesté
ből: Balázs K. Attila Mondóka, Kiegyezéstől 
Európáig (Korunk-ankét — Bakk Miklós, 
Dobos László, Gyímesi Éva, Kovács István, 
John Lukács, Poszler György, Varga Gábor 
írásai), Szarka László A kisebbségi magyar 
közösségek helyzete és fejlődési tendenciái a ku

tatások tükrében, Egyed Ákos Deák Ferenc és 
Erdély a reformkorban, Deák Ernő Mit wolle 
bleine wat mir sin — azok akarunk maradni, 
akik vagyunk, Fried István Régiók, nem
zetségiek a jövő Európájában, Bányai János 
Európa: álomkép, csillagok, Lászlóffy Aladár 
Ó, Európa szebb jövője, Kántor Lajos Hová lett 
a sajátosság természetessége?, Adrian Marino 
— Sorin Ántohi Európa, a second hand és a 
komplexusok (Kántor Erzsébet fordítása), 
Glatz Ferenc Közép-Kelet-Európában, Pomo
gáts Béla Két illyési jelkép: a puszta és Párizs. 
Toll: Keszeg Anna Kiállítások. Világablak: 
Christoph Pan Dél-tiroli autonómia — siker
modell? História: Gyarmati György Kossuth 
kultusza — post mortem, K. Lengyel Zsolt 
"Keleti Svájc" és Erdély 1918/1919. M ű és 
világa: Szántai János A találó ember (Film
szem). Téka: Gál Andrea Kötetnyi android a 
hatvanas évekből. Cseke Péter Megoldást hoz- 
e az egységesülő Európa? Kép: Tettamanti Bé
la.

Az Alföld januári számában olvashatók 
egyebek mellett Nagy Koppány Zsolt Béla 
és a virágok; Naplórészletek; Harmadnapon cí
mű kisprózái, valamint Lövétei Lázár Lász
ló és Lászlóffy Aladár versei.

.................. -Ml

Érdek és ízlés
"Könnyebben..."
Francois de la Rochefoucault gon

dolatának folytatását rejtik a fősorok.

VÍZSZINTES
1. A folytatás első része. 13. Hímzett 

tojás. 14. Allé két széle! 15. Erről a hely
ről. 16. Krumplit zsákba rak. 17. Kicsi
ket lépő. 19. Néma róka! 20. Porció. 21. 
Tüzet szüntető. 22. Habos ital (népies).
23. Zambiai, spanyol és olasz autójel
zés. 24. Előle vesz. 25. Durván taszító. 
26. Fél stáb! Talmi, hamis. 28. Párosán 
porálló! 29. Ügyet bíróság elé visz. 30. 
Vezetékben kering. 32. Főszakács. 34. 
Görög hangsor. 35 Barnásvörös. 37. Szé
kesegyház. 39. Erdei gyümölcs. 41. Lá
nyom férje. 43. Svéd, vatikáni és osztrák 
autójelzés. 45.... Leppard, rockzenekar. 
47. Egyes növények föld alatti része. 49. 
Hintő. 50. Gebedni kezd! 52. Kínai 
hosszmérték. 53. Kilogramm, röviden. 
54. Az egyik művészet. 55. Csenő. 57. 
Informatikai mértékegység. 58. ENSZ- 
szerv. 59. Jut hely neki. 60. Kiemelés 
nélküli. 61. Rag, a -va párja. 62. Tőzsde

ügynök. 63. Fáradt ember teszi. 64. Hul- 
lajtás. 66. Pajta. 67. Megmaradó kenyér
tésztából sütik (tájszó). 68. A folytatás 
második, befejező része.

FÜGGŐLEGES
1. Háziszárnyasból nyert táplálék. 2. 

Származás. 3. Magyar író (Sándor). 4. 
Régiség. 5. Kissé kínoz! 6. Dsida-mű- 
vek! 7. Strandolás. 8. Könyörgés. 9. Elő
tag: gyökér. 10. Kevert Don! 11. ... gros, 
nagybani kereskedés. 12. Induló vihar. 
17. Lenti. 18. Oxigén, trícium és deuté
rium vegyjele. 21. Tova. 22. Habos italt 
kedvelő. 24. Pénzzé tesz. 25. Talál. 27. 
Özön. 30. Túlhúzó. 31. Lehetőség. 33. 
Rágószerv. 36. Szeptemberi. 38. Bűnhő
dik. 40. Telő (idő). 42. Tudást elsajátít. 
44. Francia területmérték. 46. A magas
ba. 48. Magunk. 49. Kedves megszólítá
sa. 51. A m arosvásárhelyi rádió 
munkatársa (Károly). 53. Kútból vizet 
húzó. 55. így is becézik Editet. 56. Néma 
por! 57. Nyugati megyénk. 59. Női be
cenév. 60. Béta is lehet belőle! 63. Peter 
..., rajzfilmhős. 65. Néma tinó! 67. Revü 
vége!

BOTH LÁSZLÓ

i

A HELIKON 2. számában közölt Szidás című rejt
vény megfejtése: Csak azért szidjuk magunkat, hogy di
csérjenek.
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