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Nagy Imre rajza 
Kányádi Sándorról

Lapszámunkat Nagy Imre rajzaival illusztráljuk

Páll Lajos versei 
Szőcs István: Jegyzetek  
Kántor Lajos:... Üzenet Kós K árollyal. 
Dávid Gyula: Reményik Sándor versei 
Imre Ilonához
Lászlóffy Csaba: Homunculus 
Jancsó Miklós: Jászai Mari 
SERÉNY MÚMIA

LASZLOFFY ALADAR

Idén, a Nagy-Küküllőn
M ájus 10-én, am i elvileg is, a  v irágzás szórta  opti

m izm us révén is m inden bizonnyal az esztendők leg- 
poétikusabb évadja, K ányádi Sándor 75 éves. O lyan ju 
bileum , melyen m ég az e lm últakat, h á t m ég az élő és 
nagyon népszerű  alko tókat körü l szokta ü ln i a törzs, 
a nyelv, a k u ltú ra , m elynek még egyálta lán  tűzhelye 
van  a  legklasszikusabb értelem ben. K ányádi az az 
összm agyar poétánk , egyike az utolsó, jó érte lem ben 
ve tt nem zeti költőknek, ak ik  szim ultán  le ttek  egye
tem esek  is, hogy büszke lehessen rá  a m agyarság , ol
vas-e m ég egyálta lán , avagy csak felism eri az t a n é
hány  m egbízható áruvédjegyet, am ire  tám aszkodhat 
a piac, a fórum, az elesni készülő, feladni szán t utolsó 
bástyarendszer. H á t am i K ányádi személyes nagy  k e
rek  jub ileum át illeti, abból a feladás, beolvadás, szét- 
szóratás irányában  nem lesz sem m i, m ert az ő egyete
m essége végig, rangos ford ításai vonula tában  is m ás 
nyelvek, m ás k u ltú rák , m ás han g u la to k  legjobb és leg
mélyebb érte lm ű  in te g rá lá sá ra  is tám aszkodott, abból 
is építkezett. Azon tú l, hogy a poézis érte lm ének  leges
legrégibb és legeslegújabb érte lm ezéseként a költő kéz- 
rá té te lle l gyógyító vonatkozásában is, többet te ljesít 
nap ja inkban  is előző korok valam ennyi ország- és v i
lág járó  T inódijánál. K ányádit m ost is k u ty a fu ttáb an , 
lóhalálában , hétm érföldes csizm ában, m enet közben 
film ezzük csak. M ondhatni épp az im ént elm últ hús- 
vétkor tá m ad t fel halottaiból a szó szoros é rte lm é
ben. Súlyos betegségből épült fel vagy csak  m agából 
az életből? A 75 esztendő ehhez, ennek  m éricskélésé- 
hez igazán  a lka lm i stád ium , stáció csupán ezen az 
úton, az övén, mely a m iénk  is, a k ik  vele ta r to ttu n k  
és öregedtünk, nem  egészen hiába. A közelm últban 
az előzmények betű tengeréhez két újabb okos könyv 
is csatlakozott K ányádiról: a Pécsi Györgyié meg a 
Ködöböcz Gáboré, h a  ezt a poli-szélrózsát egyálta lán  
m onográfiába lehet fogni, felfogni. M ert a fakorona- 
K ányádi an n y ira  egészen m ás, m in t am it abba a  rügy 
be pólyáit, pelenkázott a Terem tő a szülőhely hegy- és 
v ízrajza, északi-déli hosszúsági ad a ta i szerin t, ak 
kor, 75 éve. Ez a  75 év m áris  jóval hosszabb s m ennyi
vel k iterjedtebb, m iu tán  erdélyi sorskockákon ez 
ígyen döntődött, hogy ennyi ide-oda csatolás közben 
az t a  bizonyos G utenberg-galax ist egyszercsak lám  
N agygalam bfalvához csatolták.

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!

A postai lapterjesztő nyilvántartásában a HELIKON katalógus-száma 2013. 
Folyóiratunkra a szerkesztőségben is elő lehet fizetni 10 és 14 óra között. 
Kolozsvári előfizetőinknek díjtalanul kézbesítjük a HELIKONT. 9



HELIKON

SZŐCS ISTVÁN

Jegyzetek
Kicsinek kicsi
1.
A közismert anekdota szerint New

tonnak volt két kutyája, egy kicsi és egy 
nagy. Munka közben sokat zavarták, hol 
ki akartak  menni, hol be akartak  jönni. 
Ezért az ajtajára vágott két lyukat: egy 
nagyot és egy kicsit. Hogy a kutyák egy
m ást se, őt se zavarják.

Az erdélyi magyar művelődés ajtajára 
is vágtak két nyílást, egy nagyot és egy 
kicsit. Az ellenőrző ragasztószalagok ta
núsága szerint azonban a nagy nyílást so
hasem használják. Ez azt fejezi ki, hogy 
a kicsinek kicsi, nagynak nagy elv így ala
kult át: „kicsinek kicsi, a nagy — marad
jon kinn, a ...”

2 .
Ez év április 2-án megjelent egy tréfás 

anyagom a kolozsvári Szabadság nevű na
pilapban, holott április elsejének szántam. 
Bár a reakciók alapján akár május negy
venben is megjelenhetett volna. Arról 
szólt, hogy milyen hatalmas versengést 
váltott ki a város művelődési intézményei 
között, ki ünnepelje meg méltóbban Tinó
di Lantos Sebestyén huszonkét művének 
kinyomtatási évfordulóját a kolozsvári 
nyomdában, ... „Erdélyben Kolozsvárból, 
Böjtmás hónap XIIII. Napján, Krisztus 
születése után 1554. Esztendőben...” En
gem az rendített meg, hogy véletlenül ép
pen március 14-én került a kezembe az 
idézet, hajszálpontosan 450 évvel később.

Nos, az olvasók egy része azt hitte, va
lóban meg is rendezett évfordulós esemé
nyekről vagy létező lázas készülődések
ről számolok be. És meg van nyugodva, 
és elégedett, és büszke, hogy Könyvki
adás, Egyetem, Színház, Opera, ÉME, 
EMKE, EMIL, EMU milyen derekasan 
ápolja hagyományainkat, hogy neki már 
el sem kell mennie ezen alkalmakra, úgy
is lesznek ott bőven koszorúzók, felava
tok, díszbeszélők...

Az olvasók másik részének a félreérté
se még fatálisabb: úgy vélik, azon gúnyoló
dom, hogy minálunk egyfolytában szetye- 
mitye nagyságokat s a legerőltettebben 
kiszámított-kerekített évfordulókat ünne
pelnek. Mert valóban szoktam is csúfol- 
kodni ilyesmin: ünnepi ülésszakot rendez
tek ama alkalomból, hogy Bhidespatakky 
Samu Sámuel 245 éve kezdte vezetni 
konyhai kiadásainak jegyzékét. Mert pél
dául a helyi lap mai számából is idézhet
nék akár 350, akár 85, 75, 110 és más 
éves évfordulókat, amelyek közül a legke
rekebb az, hogy „92 ÉVE SÜLLYEDT EL 
A TITANIC”...

3.
De a legnagyobb félreértés, hogy szetye- 

mitye... Az volna Tinódi Lantos Sebestyén 
hatalm as életműve? Vagy a kolozsvári ma
gyar könyvkiadás 450 éves megünneplé
se? És hogy ezidén vagy a közeli években 
micsoda sorozata lett volna megünnepel
hető a 450 éves, sőt akár 500 éves magyar 
vonatkozású helyi évfordulóknak?

Amikor annyi magyar kiadvány és ki
adó viaskodik nap mint nap az alapítvá
nyok sánckarói között az életben mara
dásért, vagy legalábbis az életet percekre 
meghosszabbító korty levegőért, nem fel
emelő dolog-e arra  gondolni, hogy mind
ezt már 450 éve egyfolytában csináljuk?

Szetye-mitye-e-é, hogy ha az aprósá
goktól eltekintünk, a kolozsvári könyvki
adás olyan magyar vonatkozású művel 
kezdődik, mint a Váradi Regestrum meg
jelentetése? Hogy már akkor gondja volt 
valakinek, hogy kinyomattasson egy ak
kor már 320 éves, csodálatos módon (ad
dig) fennmaradt kéziratot, amely ha la
tinul van is, rengeteg benne a magyar 
beszúrvány és végül is elődeinkről szól, 
és olyan páratlan néprajzi, jogtörténeti, 
kultúrantropológiai kincsesbánya, amely 
máig sincs kimerítve, sőt amelynek ki
merítésére máig sem mernek vállalkozni 
a BBTE magyar vonatkozásokkal is bíró 
tanszékei és tanszakai?

És mellékes körülmény-e, hogy kiadá
sának megszervezője-elrendelője Erdély 
akkori kormányzója, F ráter György? Me
lyik mai erélyi kormányzó-inas vagy be
dolgozó vállalkozik hasonló arányú kultu
rális tettekre?

És szetye-mitye vajon például a nem is 
kolozsvári, de sok brassói hatalmas telje
sítmény? Honterusé például, amely évek
kel meg is előzi Kolozsvárt?... De hát 
Brassó is Erdély — vagy legalábbis azt hi
hetnénk, nem? Vajon fiatal költőnk, aki 
szívesen nevezi magát Kronstetter Jan i
nak, miért nem akarta  felfűzni legalább 
egy füzetét ezen Daruvár hagyományai
nak fonalára, vagy másik ifjú lantverőnk, 
aki azt írta, hogy Kronstadt valami, min
den más errefelé semmi??? Jó volna, ha 
valamelyik EME-sunk értékelné a Bras
sói Lapok (ha még megvan) alapján a 
Honterus Hagyományok Hüvelyeztetése 
című sorozatot?

Miért nem bújik ki soha kutya az ajtó
ba vágott nagyobbik résből?

4.
Ha az Amaryllis együttes nem volna, 

Mátyás királyról is megfeledkeznénk, 
vagy -tünk volna... Hányszor vetettem fel 
csak én magam is, hogy városunk szülöt
te, Hunyadi Mátyás, vagyis I. Mátyás ma
gyar király miért csak mesében-anekdotá- 
ban él? A Kincses város (bár ez a kifejezés 
ma inkább Marosvásárhelyt illethetné 
meg, lásd Előd-Elemér-Emese) oly sok 
könyvkiadója, EME-je, EMU-ja hogyhogy 
nem érdeklődött soha a nagy uralkodó sa
já t kéziratai iránt? Pedig vannak. Bőven 
levelezett, okiratozott. Nem férnek be e ki
csi lyukon?

Kolozsváron, szemben a Bocskai-ház- 
zal, amelyben ma a Sapientia Egyetem 
székel, és félszemben a Mátyás-házzal, 
amelyben a Képzőművészeti Főiskola
működik, ott..... egy kis könyvesbolt, a
Röseré. Menjen be oda bárki, a két nagy 
szülőházából kilépve, és kérje a Mátyás 
király vagy Bocskai István írásaiból vá
logatott kötetet?...? Ki adta ki? A Polis, 
az Interpolis, a Tinivár, a Kriterion, a 
Kenturion, a...

(Hadd mondjak e helyen köszönetét 
Molnár Szabolcsnak, aki 1973-ban a bu
karesti egyetemmel kiadatta Magyar Iro

dalmi Szöveggyűjteményét, amelynek oly 
sokat köszönhetek magam is, és az a kb. 
30 egyetemi hallgató, aki azóta hosszabb- 
rövidebb időre, esztendőre vagy kettőre 
kölcsönkérte. Abban olvastam először Má
tyás király egy levelét magyarul... Lati
nul a Teleki Tékában.)

5.
Aztán szóvá tettem, ugyancsak vicce

lődve, Bakfark Bálintot, vagyis Valentin 
Greff Bakfarkot. Nemcsak a neve miatt 
volt érdekes: nagy lantművész volt, eu
rópai uralkodók legalább annyira meg 
voltak hatódva a vele való személyes is
meretségtől, mint mai politikusok, ha vi
lághírű popsztárokkal fényképeztethetik 
le magukat, pláne karonfogva. Egyik is
mert munkája Párizsban jelent meg, a má
sik Varsóban. (A hivatkozott cikkemben 
említett Lyoni kiadás, az Involatura, tud
tommal elveszett. Címe, ami valamilyen 
tremolós-játékmódot jelent, a napilapban 
Intravoluntar alakban látott napvilágot... 
???)

Minap egy nagy zenekultúrájú isme
rősöm Szászsebesen járt, Sebes (Álba), 
Mühlbach. Kérdeztem tőle: gyújtottál 
gyertyát Bakfark Bálint szobra előtt, 
aki, 1507-ban itt született. -  Hogy? 
Hogy mondtad, kérlek? -  Igen, oppidum 
Sebusban, azaz Mulumbachban, és meg
halt Páduában... minekutánna.... Nem, 
nem János, az is lantos, de a fia volt... 
nem, nem kérlek, annak a Jánosnak, aki 
Sebestyén is volt, az ősei abban az időben 
nem a török veszély elől vándoroltak ki 
a korabeli Kárpát-medencéből Németor
szágba, hanem mert nehezen tudták elvi
selni a Tinódy-lantiskola involutióit...

Nincsen olyan szépen szóló szép sípszó, 
mint a szászsebesi szépen szóló szép síp
szó?

6 .
Sokszor gondolkoztam, mi az oka an

nak, hogy a hazai magyar kutatás-kiadás 
annyival szívesebben foglalkozik a XVIII. 
század sanyarú szellemi világának avas 
szedimentumaival, mint az oly fensége
sen zengezedő XVI. századdal?

Vajon pusztán felekezeti okai vannak, 
ahogy egyesek állítják? Szerintem inkább 
az ajtóra vágott két lyuk.... Kicsinek ki
csi, nagynak.... -  a nagynak nem hajlan
dó senki nekimenni. Szalay Lajos, a zseni
ális grafikus, amikor hosszas száműzetés 
után hazatért Magyarországra, azt mond
ta: Megdöbbentő, hogy a mai fiatalok 
mennyire félnek a nagyságtól!

És hogy én mit teszek? „Éjjel a part
emésztő árvizek / Félelmetes zúgását hall
gatom, / Reggelre túl az óriás falig / Elönt
ve látom mind az utakat...”*)

7.
Azonkívül: készöríttetém énmagamat 

ez szegin eszömmel ezöknek gondviselé
sére foglalnom, és ez egynéhány istóriát 
megírom...

... Továbbá üdvösséges egészségtöket kí
vánom.

*) Lásd Áprily műfordításai között.

2



HELIKON

PALL L A J O S  V E R S E I
V alaki ú tján ...

„Bár porba hull minden szentély” 
Milton

Mennyi nyavalya, s az arcuk se látom, 
de idetalálnak egymás után, 
nő is a szorzat, az aggasztó szám, 
s itt marad rajtunk rémítő nyomon. 
Ijesztegetném bűvös betűkkel is,
Akár Dürer Melankóliáján,
Most a tovább alvó kába oroszlán 
Nem véd, s az angyal némaságba visz. 
Lázadni a lehetetlen ellen 
Legyen elég, ha minden úgy illan,
Mint megannyi öntörvényű elem,
Vagy míg véljük, segítségük itt van, 
Csak mert itt a mindent nyűvő szellem, 

S  velem lakik örökre hívatlan.

A befejezett
„Hogy míg élsz, te mutasd meg magad” 

Shakespeare
Kik nem lesznek többé már lovagok, 
elhányva sok megáldott ruhát, 
fehér bottal, akár a vakok, 
emlékeid máglyáit megrakják, 
a körtáncot, mit boldogok járnak, 
gőgmagányuktól már nem észlelik, 
áldottak ők, bármilyen ziláltak, 
áldásuk a lepergő könnyeik, 
jámborság itt semmit nem terem, 
ezen a tarlón, minek neve nincs, 
hiába fönn a csillagos terem, 
a rög maradt, mit arcoddal érints, 
mert boldog, ki hiszi, ezzel kész a mű, 
s nincs fájó szó, vád, sem mélyhegedű.

A k o ro n g a szta ln á l
Apám s két néném a korong mellett, 
fújtuk a nótát egy délután, 
polcokon a vázák szürkén úgy gyűltek, 
mint annyi díszes fess kapitány.

Két ének közt azzal tromfolt minket, 
szép is a dal néggyel szorozva, 
a korong surrogott, új agyagot vett 
kezébe. „Hej te piros rózsa”.

Szinte az ember lélekzetet sem vett, 
oly hamar ment szét az a boldog kvartett, 
ily gyorsan nem fogott még rozsda.

Úgy mentünk szét korong padja mellől 
váratlanul, ahogy a torony eldől,
„Hej rózsa, hej te piros rózsa”.

a
Úgy fekszem ....
Úgy fekszem, mint néma a gödörben, 
forgolódom, s az ég megállt fölöttem, 
hang ha el is ér, mind távolodik, 
ki játszik az életemmel megint ?

A  meszelt ablak régi ismerős, 
hisz ahogy vagyok, rémemmel közös, 
jó, zsalu nincs, és párnám fehér lett, 
megőrjít minden, ami elveszett.

Láthatod, némább lettél a fénynél, 
felszállni készülsz, hová vagy meddig, 
mielőtt még úgy magadhoz térnél,

ébren számolod, hogy mire telik 
még testedből, minek a mértékét 
szétzilálták, akik csak elérték.

M árcius II.
Nem hittem soha, hogy a türelem 
így járatja bolondját velem, 
csonkán meg némán, szemüvegen át 
nézem, hogy fordul sarkán a világ.
Részeg poharát ha odacsapja, 
elrendeződik apraja, nagyja 
ez életnek, hol kiült a penész; 
többi nem számít, úgyis gyülevész.
O elődök, kik hasonló ágyon 
félték, hogy törjön a türelem járom, 
bár köthetnék szerződést veletek, 
bajotok bánt, de attól rettegek, 
itthagyom nektek csapdástól magam, 

még egy képlet, mi megoldhatatlan.

D una, ha jók
Giurgeni, hol a Duna újabb ágra bomlik 
fűzek övezik, s fent gyilkos köd rak fészket, 
az őr se lát a búgó hajóhangig, 
társaknak, zátonynak öntik el a vészjelt.

Hogy tőlem búcsúzik, sokszor azt hittem, 
mielőtt a széles mély vizekre érne, 
aki itt bezárva most már mindenképpen, 
maradtam elgurult értéktelen érme.

hogy felcsapott elkésve utánuk a víz, 
de jó volt a hívás, vágyni valahová, 
vággyal ver az Isten, váltja csűgörborán.

Ma sü t a  n ap
Ma süt a nap, január vége van, 
alvadt vérre sem lehet több szavam, 
mint amennyit bömbölt szalmáján Jób, 
hát okos, aki ilyen áldást oszt?
Van mi nem támad, csak fekszik, fekszik,
ő lesz a társad mindig reggelig,
mit áldani kéne elbutultan,
a sok áldásba belebutultam,
tompa félfelemen egy-egy hangya
futását egy percre abbahagyja,
üres játszótér kint a napsütés,
valaki némán sötét jeleket vés
a kócos ágak közé a hóban
s az alvadt vérre sincs már több szavam.

Tihanyi önarcképét nézve
Hogy mondod el, mint fordul a forma, 
ha néma vagy, kiszáradt moréna, 
az önarcképen megnyújtod fejed, 
mit nem tesz a kubista képzelet, 
nézel, mint Tihanyi Lajos, vizslán 
átlátsz minden reményen vagy rámán, 
át az egysíkba nyíló termeken, 
mi forgatja formáim kevélyen, 
hogy értsem végre a betelt időt, 
mi leszakadt, újat többé nem köt, 
sárgák, barnák, meg az a kevés kék 
vigasztal, vagy őrülettől megvéd, 
míg kúp lesz a kerek tatárfejemből, 
hány elnyújtott lény zokog veled föl, 
hány aki semmit nem tudott róla, 
hogy tánc indult s változott a nóta.

Üzenet
„Legyenek jók...”

Tóth Árpád
„Tiszteltetem az életet” -  
akinek kell még tisztelet, 
most osztom mindenki részét, 
szó mellett bújkál a részvét, 
hogy a sarjurendben egy-egy 
lókóró szégyene elmegy 
s ágál száradhatatlanul, 
míg a rend fonnyad, lapul 
így némán, de beosztva 
veszek mindeneket sorra, 
ami lesz még láthatatlan, 
nem néztem meg, hol haladtam  
át, hogy visszaútját tudjam, 
azért állok itt tudatlan, 
mint az elbujdosott gyermek, 
most az új út vágya vált meg.
Ha még valamit kérhetek -  
„tiszteltetem az életet”

A nnyi im á t...
Annyi imát, annyi átkot, 
mennyit tizennyolcban látott, 
mind eltűrte némán az ég, 
csakhogy mindezt újrakezdjék 
keserűbben negyvenötben, 
aki bírta reménytelen, 
ötvenhatban, kilencvenben 
örökölt szemenszedetten.
Ez az árvult náció 
hányadik generáció, 
be jó, hogy még fog a tinta 
ha az Isten föl nem rótta, 
forgathatja, olvashatja, 
ez írásom legyen minta, 
hogy a nyelvem mennyit ér ma. 
Ne rajzoljon kört a kréta, 
hogy ne szólj át többé rajta, 
hogy ne lépj át soha rajta 
az anyádhoz. Megáll az ész, 
ó, millió néma vitéz, 
színpadőr, béna levente, 
kiknek reggel lett az este.

A k á r ty a la p  e lő tt
„És jönnek felénk piros kis ördögök” 

Kosztolányi
Szaladtál-e már szekér után, mi 
távolodott, ment, szinte lebegni 
láttad, míg a láthatár vonala 
ezt a furcsa kártyát ketté nem vágta, 
félbemetszve tűrt a piros király, 
most naponta minden fejére áll, 
újra ez a különc rajz köröböl, 
bár fejreállva intek a földről, 
mind távolodik, amit elhagytam, 
hogy maradjak falcstükör alakban, 
a szekér is rég visszafelé jön, 
sok piros szívvel az eget fedőn, 
mert nem volt több az igéretoldal 
irgalomnál, mire remegés vall, 
a kékes vonallal rajzolt szőnyeg 
bár csábított, mint minden szörnyeteg, 
hogy alá ne nézz, mi tartott vissza 
jövőt tagadni? -  szekered visz ma 
ez úton, hová úgy jutsz el te is, 
hová előzött megannyi hamis, 
kérjek új lapot, visszaadhatnám, 
de vén sipistát mind követ a gyám, 
hogy eddig s nem tovább, lehet-e még 
szenvednem egy kártyás kísértésért.

Hittem, szürkeségből vág emlékdarabot, 
hogy más élet is van, ha meg nem tagadod, 
ezt adta tudtomra sokszor éjszaka is,
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tűnik, hogy nem Kassák Lajossal, Déry 
Tiborral, József Attilával vagy Radnóti 
Miklóssal próbálok érdemben átszólni a 
Korunk műhelyéből az ünneplő Hídhoz, 
Kolozsvárról Újvidékre, hanem -  Kós 
Károllyal. A magyar avantgárd, a XX. 
századi magyar líra nagyjai helyett a 
transzszilvanizmus klasszikusával. Aki 
ráadásul a régi, Dienes-, majd Gaál Gá- 
bor-féle Korunknak nem volt m unkatár
sa, ellenfele viszont igen; igaz, hogy az
tán, a hetvenes években, szívesen volt 
jelen a mi folyóiratunkban, sőt élete első 
s egyben utolsó grafikai kiállítására -  túl 
a kilencvenedik évén -  a Korunk Galériá
ban került sor.

Annak, hogy az Erdélyi Helikon front
emberét idézem a hetvenes Híd-óvíordu- 
lón, több oka van. Mindenekelőtt egy na
gyon hétköznapi: most került a kezembe 
Kós Károly levelezésének gazdag (894 ol
dalt kitevő) gyűjteménye, s a lapozgatás 
közben rányitottam  Kosnak Kosztolányi 
Dezsőhöz írt leveleire; szám szerint há
romra: kettő közülük 1932. márciusi kel
tezésű, a harm adik 1935. május 9-i dátu
mot visel. A budapesti Mundus Magyar 
Egyetemi Kiadó (Sas Péter szerkesztette) 
2003-as kötete előtt m ár olvashatók vol
tak  a Tiszatájban (1980. 8.), Kiss Ferenc 
adta közre őket. A lappéldányt pedig -  a 
ceruzabejegyzés igazolja — Ilia Mihály ju 
ta tta  el hozzám annak idején, noha már 
öt éve nem volt a Tiszatáj szerkesztője. A 
nevek összekapcsolásával, a találkozások 
felidézésével folytathatnám magántörté
neteinket (a nemsokára hetvenéves Ilia 
tan ár ú r és a hetvenöthöz közeledő mai 
Híd-szerkesztő, Bori Imre dicséretével, il
letve a nála egy évvel korábban született, 
Tiszapéterfalváról Budapestre elszár
mazott Kosztolányi-kutató néhai Kiss 
Ferencre és ilyen-olyan vitákra is emlé
kezve), de nem akarok leragadni az anek- 
dotázásban, sem az alkalmi tanúskodás
ban, inkább visszatérek Kós Károlyhoz 
és Kosztolányihoz. Az említett levelek 
ugyanis visszhangoznak a mában, több
szörösen is. (Én még hozzájuk olvastam 
Bori Imre huszonöt tanulmányából A mí
toszteremtő Kosztolányiról szólót, a lényeg
re figyelve, nem pedig a több évtizedes ba
rátságunk egy nehéz szakaszára utaló, 
1984-es szerzői ajánlásra.)

1932 márciusában Kós Károly kéréssel 
fordult Kosztolányihoz, a magyar PEN 
Klub első elnökéhez, a budapesti PEN- 
kongresszus előtt, egy PEN-alapszabály 
sürgős elküldését kérve. A sürgősség oka 
a közeli kolozsvári tárgyalás a román 
PEN-elnökkel. Az előzmény, a háttérm a
gyarázat pedig: „Romániának is megala
kult a maga Pen Club-sectioja, de abban 
annakidején és a mái napig sem a ma
gyarság, sem a szászok (velünk egyetért
ve) nem kapcsolódtak be, miután a romá
nok nemzeti türelmetlensége nem akarta 
megengedni egy befelé független, illetve

autonóm magyar, illetőleg szász alszekció 
megalakulását, és csak egyénenként kért 
fel minket a romániai szekcióba való be
lépésre. Hosszas és kellemetlen tárgya
lások folytak erről már és sokszor, mert 
a román írók mégis restelték azt, hogy 
Pen-klubjukban egyetlen magyar, vagy 
szász író sincsen. Ez kifelé nem vallott di
csőségükre.” Az aláírást a „régi és válto
zatlan b ará tság ira  való utalás előzi meg. 
Kosztolányi Dezső postafordultával vála
szolt (ennek a levélnek nincs közvetlen 
nyoma a Kosztolányi-irodalomban), küld
te a kért alapszabályt, amit Kós egy hét
tel az első levél keltezése után m ár meg 
is köszönhetett. Ez újabb Kós-levélben 
utalást találunk egy megjelenés előtt ál
ló Kosztolányi-versre (az Ilona az Erdélyi 
Helikon 1932. áprilisi számában mégis je
lent), valamint a Kádár Imre fordította 
román népdalok kötetére, amelyről kriti
kát kérnek Kosztolányitól.

Mindez csak irodalomtörténeti adalék 
-  a mába világítóan fontosat az 1935-ös 
Kós-levélben olvassuk. Itt Kosztolányi fe
leségének egy kéziratára utal az első so
rokban Kós Károly, de mindjárt el is há
rítja magától a választ, kiadói (Erdélyi 
Szépmíves Céh) és közéleti, kultúrpoliti
kai, (református) egyházi, sőt gazdasági 
elfoglaltságaira, felelősségére hivatkoz
va; a Helikon-szerkesztéssel nincs ideje 
komolyan foglalkozni. És itt következik a 
levél érdemi része, a ráerősítés a konkré
tumok felsorolására:

„Bizonyos, hogy nekünk ma ta rta lm a
sabb az életünk, mint a Tiétek ott. Ez a 
mi előnyünk Fölöttetek. De reádolgozunk 
erre, és ez a mi hátrányunk Veletek szem
ben.

De ha jól meggondolom: mégse cserél
ném el ezt a sorsot a magyarországi ma
gyar művészsorssal, ma sem, ennyi ne
héz, kimondhatatlanul nehéz esztendő 
tanulságai után sem és a teljesen bizony
talan, de bizonyosan csak nehezebb jöven
dőtől való őszinte irtózásom dacára sem.

Én boldog vagyok, mert tudom, hogy 
egyetlen igazi erdélyi művész sem cse
rélné el a maga itteni sorsát egy talán 
anyagilag jobb magyarországi sorssal. 
Aki tőlünk az elmúlt évek során elbúcsú
zott, azt könnyű szívvel eresztettük el, és 
aki még el fog menni (mert készül még 
nehány), könnyebbedés lesz nekünk is. 
Inkább az a baj, hogy vannak, akiket me- 
nesztenénk, de nem mennek.”

A kemény és önérzetes Kosnak nyil
ván eszébe sem jut, hogy szigorú szavai
val esetleg Kosztolányit is sértheti — már 
csak azért sem gondol erre (?), mert a meg
szólított már rég, a hatalomváltozás előtt 
került el Szabadkáról Budapestre. Az E r
délyből távozottak ilyen sommás elma
rasztalását, a „könnyebbedé'” lemondást 
róluk nem igazolja a kor sajtója — elég az 
első Helikon-szerkesztő, Aprily Lajos át- 
telepedésének visszhangjára utalnunk, 
éppen az Erdélyi Helikonban. Különben

Áprily szerkesztői idejében, az 1928-as év
folyam 3. számában jelenik meg először 
Kosztolányi-írás a kolozsvári irodalmi fo
lyóiratban, hat lírai m iniatűr (Verssorok 
cím alatt), majd a Kuncz Aladár által á t
vett Helikon készteti Kosztolányit mun
katársi kapcsolatra: az 1929. novemberi 
lapszámot a Káté az anyanyelvről nyitja. 
Kosztolányi Dezső vallomása tökéletesen 
egyezik a szerkesztő Kuncz Aladár prog
ramjával: a szétszakított magyar iroda
lom új egységének megteremtésével és 
az egyetemesség igényével. „Ez a nyelv 
-  írta  Kosztolányi — fűz össze az emberi
séggel, mert általa teljes ember lehetek, 
ösztönösen, csorbítatlanul fejezhetem ki 
magam, ennélfogva érintkezhetem a né
pek hazájával, a nagyvilággal, sokkal in
kább, mint ama nyelvek által, melyeket 
időközben értelemmel, jól-rosszul megta
nultam. Ez a nyelv eltéphetetlenül köt 
össze mindazokkal, akik magyarok, élők
kel, akik itt já rnak  közelemben, és holtak
kal, akik már régen elmúltak, öregekkel, 
akik a múltat és csecsemőkkel, akik a jö
vőt jelentik. Titokzatos szellemi testvéri
ség ez, olyan lelki atyafiság, melyet sem 
az életsorsok és nézetek, se a műveltség 
és hajlandóság különbözősége nem dönt
het meg soha.”

A magyar nyelv szerelmesét, a nyelv 
művészét Kós Károly is becsülte, de az 
életmű egészéről és az emberről többször 
is fenntartásokkal, idegenkedve nyilatko
zott. Az 1932-es levél „régi és változatlan 
barátsággal” aláírása reális tartalom  nél
küli fordulat -  ha összevetjük Kós külön
böző helyeken, visszaemlékezésekben, 
másokhoz írt levelekben megtalálható 
kijelentéseivel, Kosztolányira te tt meg
jegyzéseivel. Kós Károly alapvetően ide
gennek érezte Kosztolányit, föltehetőleg 
m ár akkor is, amikor a budapesti kávé
ház ugyanazon asztalánál ültek. A Talál
kozásaim Móricz Zsigával című írásában 
(Erdélyi Helikon, 1939. 604—605.) a tá rsa
ság leírásában tulajdonképpen minősít is: 
„Az ember, ha Pesten él és legényember, s 
kivált, ha művész-féle mestersége van, az 
östéit, sőt éccakáit kávéházban tölti el. A 
ritka kivételek ezt a szabályt csak erősí
tik. Egy ilyen kávéházi cigánytársaságba 
én is becseppentem: írók, újságírók, színé
szek, építészek, iparművészek közé a Ba- 
ross-kávéház ún. »balszélfogó« asztalá
hoz. Egy-két öregen kívül mind fiatalok 
kerültünk ott össze: Márkus László, Kosz
tolányi Dezső, Kárpáti Aurél, Muhits 
Sándor, Fehérkúthy Bálint, Zrumeczky 
Dezső, P. Abrahám Ernő, Bartos Károly, 
Kürthy György, Márffy Ödön.”

Ugyanezt a kávéházi világot a Bori Im
re Kosztolányi-tanulmánya másképp ér
tékeli, pontosabban egy valóban figyelem
re méltó vonatkozást emel ki — ami Kós 
Károlyra is érvényes. „Kosztolányi Dezső 
nemzedékének nem kivételes jelensége — 
szögezzük le azonban a közhiedelem elle
nében, hiszen sajátos paradoxona éppen 
ennek a nemzedéknek, hogy míg a Nyu
gattal meglobogtatta a magyar provinci
alizmus minden megjelenési formája el
len indított harc zászlaját, és Budapesten 
gyülekezett, m intha a szellemi életben a

» » » » » »
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magyar kapitalizmus központosító poli
tikájának a szellemi életbeli viszonyait 
lenne feladata megteremteni, egyúttal a 
regionalizmusra is felesküdött. Úgy éltek 
Budapest kávéházaiban, utcáin és szer
kesztőségeiben, mintha a maguk szőkébb 
szülőföldjének a küldöttei lennének egy 
virtuális szellemi parlament soha meg 
nem szakadó ülésezésén. És Ady Endre 
itt is a példamutató és a vezér volt.” (Bo
ri e háttér felvázolásával készíti elő A sze
gény kisgyermek panaszai szülőföldhöz kö
tő elemzését. Érdekes, hogy Kós Károly 
egyedül ezt a Kosztolányi-művet szerette
-  am int ezt Aprily Lajosnak ír t levelében, 
1958 márciusában megvallotta.)

Kós mindig vállalta Adyt -  Móricz Zsig- 
mondot is majdnem egész életművével - , 
a többi nyugatost azonban nem szerette. 
Egy hosszabb, egész életpályájára vissza
tekintő levélben Czine Mihálynak (1961. 
január 15-én) kereken kimondja: „Ady és 
Móricz író kortársai (Babits, Kosztolányi, 
Szabó Dezső, Karinthy, stb.) idegenek vol
tak  és m aradtak számomra.” Egy másik, 
kevéssel halála előtt írt és elküldött le
vélben (Tasnádi Gábornak, 1975. okt. 6.) 
most már Kosztolányira szűkítve fejti ki 
ellenérzéseit: „És bár sem akkor, sem ké
sőbb soha nem voltak konfliktusaim ve
le (Kosztolányival), még vitáim sem, és 
megbecsültem benne »a magyar nyelv 
jól készült mesterét«, sőt vannak versei, 
melyeket megkedveltem, megszerettem, 
de írói életmunkájának egészével még
sem tudtam  megbarátkozni, az embert 
pedig eleitől kezdve ösztönösen nem vál
lalta a szívem.” Elmondható, hogy lénye
gében ehhez az „idegen” táborhoz sorol
ta  a Helikon-szerkesztő Kuncz Aladárt 
is -  jóllehet a Kunczot búcsúztató heliko
ni emlékszámban (1931 nyárutóján) több
ször is „korrigálta” az „európaibb” író- és 
szerkesztőtársról kialakított véleményét, 
mi több, idáig jutott az önkorrekcióban: 
„... ha lesz is az Erdélyi Helikonnak ez
után még jó, sőt nagyszerű szerkesztője, 
de számomra Kuncz Aladárral meghalt 
az egyetlen és páratlan szerkesztő.” Eh
hez az ítélethez mérve, legalábbis megle
pő az, amivel Czine Mihályt, az erdélyi 
magyar irodalomról összefoglaló tanul
mányt író irodalomtörténészt megfeddi
— többek közt Kuncz Aladár szerke sztői- 
irodalomszervezői érdemeinek túlérté
kelése m iatt, a mellette dolgozó Kovács 
Lászlót emelve magasba. (A m ár -már 
tanulmány terjedelmű Kós-levél kelte: 
1966. január 1.)

Az a bizonyos „virtuális szellemi parla
ment” tehát sokfelé ágazott, a szülőföld, 
a regionalizmus, illetve az európaiság vál
lalása a XX. században egymással vitat
kozó, különböző értékeket teremtő válto
zatokban valósult meg. A nagy történet 
pedig így vagy úgy az új században, az 
új évezredben is folytatódik. A Híd ennek 
ugyanúgy megmondhatója, mint a mi 
mai erdélyi folyóirataink -  vagy a pozso
nyi, a kecskeméti, pécsi és persze a buda
pesti irodalmi fórumok.

KIRÁLY FARKAS 
e lső  napok
most október van 
szomorkás alkonyat 
zúgolódnak a házak 
sárga fényben

idegen vagyok 
hívatlan beözönlő' 
egyszemélyes horda 
hegyeken folyókon túlról
-  most tanulom neveik -

tüzet rakok 
kemencét építek 
tekintetem 
ellepi a tájat

nem tudok semmit 
a láthatatlan őszről 
szél forgásáról 
levelek színéről

kezdhetem a legelején
akár az újszülöttek

fejtoro
minden pislogás idegen 
minden távoli fény csupa rejtjel 
távolról és közelről egyaránt

egyre biztosabb vagyok 
furcsa titkosírás az egész 
megfejthetetlen kód 
mint pók és légy párbeszéde 
vagy mint barlangban szél sírása

-  ezek szerint 
a helycsere 
fölösleges
meg észrevétlen is

világos lép 
három lépésből 
mattot ad és kap -

marad egy képkeret 
a belénőtt vászon 
s a ráolvadt furcsa 
szinopszisok

begyűjtés
szócsapdákat állítottam 
már minden sarkába 
a házaknak

itthon
a könyvespolc 
s a tévé körül áll a legtöbb 
meg természetesen 
a szomszédokkal közös falaknál

nem elég

csapdáim vannak 
a metrón buszokon 
jobb kávézókban 
kocsmákban is

minden percben 
valahol meghal 
egy történet

hogy össze-be gyűjtsem 
a versekrevalót

a kihalófélben lévő 
védett szavakat

időhurok
megérkezem hajnalra azt hiszem 
holnapom tenyeremben viszem

a tetszhalott elhagyott állomás 
akár egy téli dermedt látomás

furcsán néző tüskés idegen 
a jelre vár mint nyíl az idegen

megérkezem hajnalra gondolom 
ha szerencsém lesz holnap alkatom

tetszhalott megdermedt látomás 
mint egy vén kísértetállomás

a furcsa jel a nyíl az idegen 
tüskésen figyelő idegen

megérkezem a holnapom viszem 
tenyeredben alszom azt hiszem
mint idegen megdermedt tetszhalott 
vagy tüskés nyíl ha idegen hagyod

egy téli álom látomás csupán 
hogy újra est az éjszaka után

azt hiszem hajnalra megérkezem 
a holnapom szorongatja kezem

a  fekete foltok  
igaz története
a járdán az a fekete folt 
itt járt a szurokember 
a kerítés mellé húgyolt 
megkönnyebbülve ment el

az a fekete folt a póznán 
arra látták a betment 
öt sör után berepült 
annyira hogy csak nyekkent

a berezinán az a fekete folt...

reá l
figyeld a tornyot pajtikám  
mit életedben sosem láttál 
kezed gyufa után vájkál 
és kutyák kergetnek szaporán

olyan ez mint a térkép széle 
mint elmaradt felvonás 
a színdarabból hol nincs más 
csak te meg a penge éle

és ha túl vagy a rohanáson 
megpihensz a tükörbe lesve 
s meglátod szemeid beesve 
töprengj a relativitáson

töprengj a dialektikán 
mikor hazaérsz minden este 
fáradtan és alulfizetve -

csak nézd a tornyot pajtikám

így hát ügyeskednem kell 
igyekeznem
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„kevesebb is, több is volt 
szerelemnél”
(Reményik Sándor versei Imre Ilonkához)

DÁVID GYULA

Reményik Sándor nevéhez a köztudatban 
leginkább a kisebbségi helytállás, a megmara
dás nagy versei társulnak: az Eredj, ha tudsz, 
a Templom és iskola, Az ige, az Ahogy lehet, 
és csak azok emlékeznek költészetének ar
ra a búvópatakéra, amelyet az 1920-as Csak 
így című kötetben különösen az Üzenet egy re
patriáló vonat után, majd az 1940-es Magas
feszültségben a Régi nóta vagy az Almodsz- 
e róla? című versek sejtetnek, akik gyakran 
forgatják az 1942-ben megjelent, s a kilencve
nes években újra kiadott Összes verseket. Azt 
meg igazán kevesen tudják ma már, mi rejtő
zik ezek mögött a versek mögött. A titok tu
dói kevesen voltak, s a költő' utóéletének hul
lámhegyei és hullámvölgyei közepette féltőn 
őrizték azt a „avatlanok” elől. Halála után 
közel ötven évnek kellett eltelnie, míg az 
egykor költő-tanítvány, a kiválasztottak egyi
ke, Sándor Judit az 1990-ben megjelent Er
délyi március című kötet önálló verstömbje
ként bőséges válogatást nem rendezett sajtó 
alá Reményiknek két nőismerőséhez: Szőcsné 
Szilágyi Piroskához és Imre Ilonkához írott 
verseiből és leveleiből.* Azóta tudjuk, titokza
tos jéghegy csúcsa az a néhány, korábbról is
mert vers.

A Reményik-hagyaték alaposabb feltárása 
és a 2002-ben megjelent Hátrahagyott versek 
sajtó alá rendezése során azonban kiderült: a 
„Piroska”- és különösen az „Ilonka-versek” -  
ahogyan őket Sándor Judit elnevezte -  jóval 
nagyobb számúak, sőt az is, hogy ez nemcsak 
mennyiségi kérdés: a hagyatékban egyetlen 
korpuszban, láthatólag a költő által egybe- 
rendezetten megőrzött „Ilonka-versek” kerek, 
megkomponált ciklusok részei.

Több mint másfélszáz versről, hét megkom
ponált ciklusról van szó, amelyek -  egy kivé
telével -  Ilonka életében, elválásuk (Ilonka 
1920. szeptemberi kitelepedése) után közvetle
nül születtek, s amelyeket Reményik Sándor 
életében legnagyobbrészt elzárt a nyilvános
ság elől. Még azt a néhányat is, amelynek a 
Romon virágban (1935) helyet adott, meglehe
tős töprengések közepette adta közre.

A kötet szerkesztése idején, egy 1935. má
jus 7-én kelt levelében ezt írja Ilonkának: 
„Mint külön ciklust kellene elhelyezni a kötet 
közepén: Régi nóta és Elment megint, és címül 
talán csak azt adni magyarázatul, ajánlás, 
minden nélkül: Két vers külön. De nem tu
dom, ez az elgondolás mennyire helyes tőlem. 
Mennyire ’szabad’. Magától is függ, Jóskától 
(Ilonka férjétől) is függ. A dolog természetétől 
is függ. -  Nem tudom. ’A világ’. Az emberek. A 
’felismerő’ rokonság. -  Istenem. Hát csak Ma
ga nem, sohasem? Névtelenül sem? -  És csak 
azért, mert ez az érzés, ez a nagy, tiszta ér
zés egy kicsit ’rózsaszínebb’? Hát van ebben 
egyéb, mint a Csak így folytatása, talán mé
lyebb húrokon?”

A szóban forgó költői termésnek az ese
ményháttere nagyon egyszerű: egy század 
eleji kolozsvári baráti kör fiataljai között van 
egy Lány, akit bensőséges áhítattal vesz kö
rül a Költő, viszonyuk azonban nem megy 
tovább ennél, s a Lány egyszer csak férjhez 
megy a Költő legjobb barátjához.

Földrajzilag is távolra ragadja őket a Tri
anon utáni magyar sors, a Költő azonban to
vább ápolja magában az új körülmények kö
zött újraértelmezett érzelmeit a Lány iránt, 
még annak holta után is.

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

De nem a költő életéről, a versekről van 
szó. Arról, ami az említett élményből köl
tészetté lett, s miután több mint háromne
gyedszázadon át rejtve volt a világ elől, most 
-  még inkább, mint korábban bármikor -  köl
tészetként értelmezhető. Arról az alaphelyzet- 
ró'l van szó, amelyet a költő így fogalmazott 
meg:

Elment régen
S én menni, menni hagytam.
Elengedtem kezét 
Búsan és boldogan.
Hadd járja életét 
Szolgáló, szerető,
Elhívott asszonyképp 
Más férfi oldalán.
Nekem csak ragyogjon,
Számomra maradjon 
Trónon királyleány.
S apródja maradjak,
Igrice maradjak 
Trónjának küszöbén -  
Költője, látója,
Zengője, mondója 
Én.
Az Ilonkától való elszakadást megpecséte

lő búcsúvers, az Üzenet egy repatriáló vonat 
után alatt a keltezés: 1920. augusztus 18. Az 
első ciklus, amely már címével is jelzi, hogy 
folytatása ennek a versnek (Virágok, mik 
egy vonat után hullnak), kezdőversének kel
te: 1920. szeptember 12. Ötven vers tartozik 
ehhez a ciklushoz, s alighogy befejeződik, jön 
a másik (Ami egy aranyszálon rezeg végig: 17 
vers), s utána mindjárt a harmadik (Amit a 
hontalan a hazába üzen: 12 vers), és a negye
dik (Harc Wertherrel: 7 vers), mindez másfél 
hónap alatt.

Az elválás után született verseket, talán 
nem alaptalanul, egy lírai regény fejezeteinek 
tekinthetjük, olyan vers-egységnek, amelynek 
jelentőségét Reményik maga is érzi, tudja:

Én verset így még nem írtam soha,
Ilyen biztosan és ilyen könnyedén, -  
Es ilyen vég nélküli áradatban

Erdő mélyén egy mély forrás aludt,
Kövekkel beboltozva valahol,
De jött a Sors, meglökte a követ -  
És felszökkent a dal a kő alól. 
olvassuk az első ciklusnak Az alvó forrás cí

mű darabjában, s sok évvel később még talál
kozunk hasonló vallomással.

Az első ciklus ötven verse a keltezések ta
núsága szerint hat nap alatt születik -  van 
olyan nap, hogy tizenhárom vers alatt szere
pel a dátuma. Az elválás, a most tudatosult 
veszteség fájdalma kiált ezekből a versekből, 
amelyekben a költő egyelőre csak a múltban 
talál enyhülést:

Nem igaz ez a nagy, kietlen puszta,
Nem igaz ez a vakfekete éj,
Nem igaz ez az idegen világ!
Igaz csupán a Hója-erdő csendje,
Igazak csak a boldog perceink!
A férjhez ment kedvestől azonban nem tud 

elszakadni, kapcsolatukat a jelenben, s főleg 
a jövőre nézve kell rendeznie. Valamiféle lelki 
háromszögbe egyberendeződött viszony lehe
tőségében reménykedik, ahol neki a tűzhely
re néha be-betérő vándorláng, a karácsonyfa 
gyertyái között sziporkázó mindig-hulló csil
lag szerepe jut (Úgy képzelem). Ahogy a közel
múltra visszatekint, még mindig a „túlságos

közel” gondolata riasztja (A távolság esztétiká
ja), viszont kétségbeesik a végleges elszaka
dásnak még a gondolatától is:

A mi szíveink úgy fonódtak össze,
Oly szívósan, mind őserdő indái,
Nincs embererő széjjeltépni ezt 
És nincsen kard levágni.
Mi az, hogy Maga más menyasszonya ?
Mi az, hogy Maga más országba ment?
A mi álmaink nem e földön járnak,
Mi együtt ússzuk meg a végtelent.
A múlt kísérti egyelőre a jelenben is: úgy 

érzi, kiürült körülötte az egész világ, s a vesz
teség reászakadó érzésében megbicsaklik a 
vers is:

Egy hulló csillag esett lefele,
Én láttam, vajon Maga látta-e?
Gondoltam: jó volna most odaát,
A teraszukon...
Nem, ezt nem bírom folytatni tovább...
A mindössze néhány napnyi kihagyás után 

születő második versciklus darabjaiban mint
ha letisztulna a veszteség fájdalma. Némileg 
tárgyiasulnak az eltávozott kedvest felidéző 
emlékek: összeköttetést teremt Vele az őszi 
pókfonálon, a Nagy-Göncöl csillagán át; Oreá 
emlékezteti az üresen maradt Múzeum utcai 
ház, a híd alatt rohanó Szamos, az esőáztatta 
erdő. Már értelmezni tudja kettőjük viszonyát 
is -  a múltba visszatekintőén éppúgy, mint 
előre az időben:

Én otthont adni nem tudtam Magának,
De hát nem otthon minden költemény, 
Minden hatalmas, édes gondolat 
S az őszi fény a hegyek tetején?

Ilonka édes, százszor szebb ez így,
Ha igaz is, hogy százszor szomorúbb,
Ó, de a kínzó, végtelen magányból 
Magához vezet mégis minden út.
A harmadik ciklusban (Amit a hontalan 

a hazába üzen) kitágul a versvilág határa: A 
„Végvári-versek” után vagyunk közvetlenül, 
s a „bús földön, hontalanság földjén” maradt 
magyarság fájdalma összekapcsolódik a köl
tő személyes veszteségével. Az eltávozott ked
ves számára most a csonka-hazát is jelenti, 
amely őt befogadta. A „Végvári-versek”-kel 
összeolvasva, ezekben a versekben jóval több 
a hiteles költői átélés. Verbalizmustól mente
sen szólal meg a remény is: az őszben lekopa- 
szítottan, tetszhalálban álló vén diófák a köl
tőnek „Erdély kifeslő fehér májusát” ígérik, s 
ezt továbbítja a „remete-lélek minden kis ha
rangja” is.

Ennek a ciklusnak egyetlen darabja jelent 
meg a maga idején nyomtatásban, az Atlan
tisz harangoz: a Pásztortűzben közölte, öt év
vel keletkezése után, 1925-ben, de még abban 
az évben köteteim is lett belőle, s a kötet élén, 
mottószerűen helyezkedett el a vers, amelyről 
senki nem gondolta, hogy az Ilonkához írott 
és titokban őrzött versterméshez tartozik. 
Szembetűnő a vers Aprilyt is visszhangzó mű
vészi szimbolikája. „Mint a monda tóba fúlt 
harangja, / A mélyben él az emberfájdalom” -  
muzsikál bennünk az Áprily-vers, Reményik 
pedig:

Mint Atlantisz, a rég elsüllyedt ország 
Halljátok? Erdély harangoz a mélyben. 
Elmerült székely faluk harangja szól 
Halkan iszapos őstengerfenéken.
Magyar hajósok, meg-megálljatok,
Ha jártok ott fenn, förgeteges éjben, -  
Erdély harangoz, harangoz a mélyben.
A költőnek azonban odabent, önmagában 

még mindig nem sikerült rendeznie viszonyát 
Ilonkával. Bizonyság erre a következő ciklus 
(Harc Wertherrel), amely ismét a legszemélye
sebb érzések világába ragadja vissza az olva
sót. Az előző ciklus utolsó versének keletke
zése és a Werther-ciklusé között mindössze 
egy hét az eltérés, a bensőt tekintve azonban 
két külön világ. Van-e helye még az elhagyott-
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nak a Lány életében? Olyan hely, amelyet tisz
tességgel megőrizhet, só't nyíltan vállalhat 
is anélkül, hogy a maga vonzalmát feladná, 
s ugyanakkor az elveszett Lányt is megtart
hatná magának. Ez a tétje az ideáljaihoz ra
gaszkodó Költő' és a földi mértékkel mérő- 
mérlegelő Werther között zajló vitának, végül 
megszületik a kiegyensúlyozó belenyugvás: a 
Költő vállalja, sőt felmagasztalja a harmadik 
szerepét, az eszményi, de távoli imádóét, aki
nek számára lelki — sőt költői -  szükséglet ez 
a szerep. Tulajdonképpen nem vár már sem
mit, de mégis mindent vár: azt, hogy a Lány 
-  más férfi oldalán is -  megmaradjon számá
ra minden benne lévő szépség és jóság legfőbb 
letéteményesének, erőt adó forrásának. A cik
lust záró Végszó azzal cseng egybe, amit már 
elválásuk elején, az első ciklus Örök háttér cí
mű versében megfogalmazott, s ami most, a 
Werther-ciklus záróversének megfogalmazá
sában így hangzik:

Magányom tengertöró' sziklafok...
Egyedül vagyok -  s mégsem egyedül.
A következő ciklus, Az oltárkép előtt hu

szonöt verse (keltezésük 1920. december 1. -  
1921. április 6.) már ennek a megtalált új köl
tőszerepnek a jegyében születik. Reményik 
szeretné a kiegyensúlyozottság verseinek tud- 
ni-érezni ezeket a verseket, teljessé tenni a 
Wertherrel való polémiában „megtalált” meg
nyugvást. S valóban: a Nő, aki már mást vá
lasztott, megmarad ezekben a versekben a 
Költő gondviselőjének, jó szellemének, legtit
kosabb gondolatai, érzései letéteményesének. 
A Hozzá írott verseket azonban Reményik ket
tőjük (hármójuk?) legszemélyesebb magán
ügyének érzi. S miközben egyfelől elrejti őket 
a világ elől, másfelől szenved amiatt, hogy rej
tőzködnie kell.

Valahol úgy rendeltetett:
Magához írjam, Édes, én 
A legragyogóbb verseket.
Hogy Maga legyen a legfőbb erő,
S a forrás, mit Maga fakasztott,
Gejzír, az égig szökkenő.
Hogy Maga legyen bennem az Erő.

S valahol úgy rendeltetett,
Ezt a forrást a nép ne lássa,
Legyen ez kettőnk üdvössége,
S a kiválasztottak varázsa.
Ezt a forrást a nép ne lássa.
A költő azonban olykor kiesik a megtalál

ni vélt szerepből, ilyenkor szinte öntudatla
nul bukkan fel a versekben a „szerelem” szó: 
mint a Jézussal az erdőn című versben (’’Oly 
őszies e kora-tavasz-táj, / A rügyek még a fa
kéreg alatt. / Ilonka édes, ugye most se fáj, / 
Hogy a mi szerelmünk így maradt?”), vagy a 
Megállt a szélben:

Minket kínoz sok kétség, ugye, Édes?
Csak egy nem kínoz már: a szerelem.
Olyan lett ez az érzés miközöttünk,
Mint a szélcsend az örök tengeren.

Búvár ha jönne megpróbálni mélyét 
E szerelemnek, s szállana alább:
Erezné, miként mélyülnek a mélyek,
De rögös talajt nem érint a láb.

S erezné, hogy ez így tart itt tovább,
Itt mindenre ily boldog csend terül,
S terjeszkedik egy végtelen világ -  
Nyugodtan, mélyen, feneketlenül.
Ami Vajda Jánosnál a „Mont-Blanc örök 

hava”, az Reményiknél ez a végtelen tenger
mély, amely azonban egy elmúlhatatlan ér
zést rejt az avatlanok elől.

Az Ilonka-versek sorában már ekkor, az el
válás friss élményének közelében olykor szü
net áll be. A költő közben Budapesten jár, al
kalom van a személyes találkozásra, néhány 
önálló „Ilonka-vers” is születik, a rezignáció- 
ban megtalált fájó boldogság versei.

Csak mosolyogjon...
Mindegy, hogy miért,
Mindegy, hogy kire.
Ha Órá mosolyog,
Nekem az talán éppoly jól esik,
Mint ha rám hull a lelke melege,
Ez a tavaszi langy aranyeső,
Ez a szelíd verőfény.
így kezdődik az egyik, Budapesten, 1921. 

január 12-én keltezett (szintén fiókban ma
radt) vers, amelyben azért ott van az árulko
dó „talán”, s itt-ott egy-egy olyan kép, mint: 
„Lehajtott fővel / Úgy állok benne, / Arany
esőben fekete fatörzs...”, vagy „Tar koronám 
kietlen ághegyén” Mindennek ellenére Ilon
ka megmarad a Költő számára menedéknek, 
belső nyugalmat kínáló biztos támpontnak. 
És már nemcsak a férfi-nő viszony vonatko
zásában, hanem a közszereplés konfliktusai 
közepette is. Erről az 1922 februárjának el
ső felében született De profundis című ciklus 
versei tanúskodnak. Ez az időszak egybeesik 
Reményik Sándor közszereplői pályájának 
válságával is: Végvári-verseivel, amelyek mi
att egy adott pillanatban az esetleges letar
tóztatás -  kiderült: alaptalan -  aggodalma 
is felmerült benne, akkoriban került olyan 
magasztalások és elutasítások kereszttüzé
be, ami igencsak idegen volt az ő igazi lényé
től, másfelől a Pásztortűz élén keveredett 
indokolatlan indulatokat felkavaró polémiák
ba például Osvát Ernővel, Sipos Domokossal, 
Kádár Imrével, Ligeti Ernővel. Ezeknek a vál

ság-verseknek a címzettje ismét Ilonka, neki 
vall a Zászló című versben (NB. tíz évvel a Mi
ért hallgatott el Végvári? előtt):

Ilonka, Édes, ó, mi lett belőlem,
A csendes szavú, szomorú fiúból:
Zászló, amelyet fennen lobogtatnak,
Vagy összetépnek és összesároznak, 
Megtagadnak -  és esküsznek reája.
Piros világnak fehér vitorlája:
Ez lettem én.
Hol lesz a vége ennek,
Pantheonban -  vagy börtön fenekén?
1922 után igencsak megritkulnak az Ilon- 

ka-versek. 1935. június 8-ig, Ilonka haláláig 
mindössze 15 olyan vers van, amelyek hozzá 
szólnak, vagy vele kapcsolatosak. Régi em
lékeket idéző, vagy életük friss eseményeire 
(egy-egy betegség hírére, Ilonka amerikai uta
zására) reagáló versek ezek. A nagy időbeli tá
volságok az érzés megfakulását is sejtethet
nék, de aztán újra kiderül, nem erről van szó. 
Inkább arról, hogy a költő oly mértékben zá
rul be önmagába, hogy a zár felnyitására már 
az Ilonka-emlék sem képes:

Hosszú, fagyasztó volt a hallgatásom. -  
Hogy mondjam el, hogy mi volt az oka?
Az életem oly kusza, zavaros,
Vad erdő- és annyi az ág-boga.
Mikor a bozót elmarad mögöttem 
És végül csendbe, hűs tisztásra lépek: 
Megfáradt lelkem önmagába száll le,
S egyképp bezárul írásnak, beszédnek. 
Reményik szembetegsége, meg-megismét

lődő ideggyógyászati kórházi kezelése, szülei 
halála esnek ezekre az évekre, s az egyre ag

gasztóbb hírek a gyógyíthatatlan beteg Ilon
káról.

Tulajdonképpen csak az Édes távoztával fa
kad fel belőle az utolsó ciklus, s azzal együtt 
néhány -  immár a nyilvánosság elé is bocsá
tott: a M a g a s f e s z ü l t s é g  című kötetébe is fel
vett -  vers. A cikluscím (E g y  t ő r ő l ) csak a kö
zös forrásra utal: az itt maradott fájdalmát 
foglalja versbe. Szeretne hinni a túlvilágon va
ló találkozásban -  de a vers a vallás nyújtotta 
megnyugvással szembeni kétely versévé lesz; 
nem tud szabadulni a -  tulajdonképpen -  ér
telmetlen felelősségtől, amiért „elengedte” a 
szeretett nő kezét; s a Farkasréti temetői sír 
távolából visszatekintve egész életüket -  a 
maga kiürült életét -  valamiféle „emberentúli 
kék”-ben látja:

O l y  k u r t a  v o l t  a z  é l e t ,

O l y  c s o n k a  v o l t  a  s z é p s é g .

O l y  r i t k a  v o l t  a  b é k e  -  
S  m i n d e n  f é l - b o l d o g  p e r c b e  

A n n y i  f á j d a l o m  s  f é l e l e m  v e g y ü l t :

E  s z í n s k á l á n a k  k e l l e n e  l e g y e n  
E m b e r e n t ú l i  k é k j e :
V a l a h o l  e g y  ő s z ,  e n y h e  é s  d e r ü l t ,

A h o n n a n  v i s s z a l á t v a  

S z ü k s é g s z e r ű  m i n d e n  g o n d u n k - h i b á n k .  

F é n y l i k  f e l é n k  é r t e l m e - f e l f e d e t t e n  -  
D e  m á r  t ö b b é  n e m  t a r t o z i k  r e á n k .
Még születik két, Ilonka emléke ihlette 

vers, köztük a legismertebb Á l m o d s z - e  r ó l a ? ,  
amelyben -  mutatis mutandis -  mintha a 
Werther-ciklus dilemmája támadna fel újra: 

A l m o d s z - e  r ó l a ,  m o n d d ?

Á l m o d n o d  k e l l e n e .

H i s z e n  v e l e  é l t e d  a z  é l e t e d .

F e l e s é g e d  v o l t ,  é l e t e d  f e l e .

S  s z e r e t t e d ,
S z e r e t t e d  s z á z s z o r  e r ő s e b b e n  n á l a m ,
M e r t  b í r t a d  s  m e r t e d  é l e t e d h e z  k ö t n i  
É l e t é t ,  a h o g y  f é r f i m ó d r a  k e l l .

S  b o l d o g  v o l t á l  é s  b o l d o g  v o l t  v e l e d  —
V a g y  -  é n  s z e r e t t e m  j o b b a n  m é g i s ,  é n ,
A k i  n e m  m e r t e m  k a r j a i m b a  v o n n i ,

M e r t  t u d t a m :  n e m  l e h e t e k  s e m m i j e ,

Á l m o k  s z ő n y e g é t  t e r e g e t h e t t e m  c s a k  

S z e g é n y ,  m e g f á r a d t  l á b a i  e l é ?

Kettejük közül azonban a halálon túli pers
pektívából a költő az „élő hitvest” érzi boldo
gabbnak, s önmagát a kétszeresen vesztes
nek:

E r i ,  a m í g  b ú s  f ö l é n n y e l  

É s  k é p z e l t  d i a d a l l a l  
C s a k  h a g y t a m  p e r e g n i  a z  é l e t e t  -  
Á l m o d t a m  r ó l a  s z a k a d a t l a n u l  
T ü n d é r i  s z é p e k e t .

S  k i á l m o d t a m  m a g a m .
É s  m o s t  n i n c s e n e k  t ö b b é  á l m a i m .
S e  n a p p a l  n i n c s e n e k ,  s e  é j j e l e n t e .

A költői helyzetek nyilván eltérnek egymás
tól. Más és más a helyzetekbe magukat bele
élő költők temperamentuma, lelki alkata is. 
Ilonka, az oly visszavonhatatlan messzeség
be szakadt, és mégis a költőben benne élő, én
je legjobb részét m egtestesítő nőalak helye 
azonban, mint Múzsáé -  meggyőződésünk -  
ott van a magyar irodalomban Csokonai Lil
lája, Vajda János Ginája, Juhász Gyula Anná
ja mellett.

*Sándor Judit, a költó'-tanítvány, Reményik 
utolsó éveinek közeli tanúja mondta el évtizedek
kel késó'bb, hogy neki megmutatta -  felolvasta -  
Reményik Sándor az Ilonka-verseket. Az akkor ti
zenhét éves lány elragadtatással hallgatta őket, s 
a végén feltette a kérdést: m iért nem bocsátotta eze
ket a nyilvánosság elé. „Nem lehet! Még nincs itt 
az ideje” -  hárította el magától Reményik Sándor 
a kérdést. A válaszban bizonyára nemcsak az Ilon
ka emlékét még féltve őrző szemérem volt benne, 
hanem a költőnek az az óhajtása is, hogy ezeket a 
verseket ne az életrajz eseményeinek prizmáján át 
lá ttassa -  ami akkor elkerülhetetlen lett volna - , 
hanem önértékükben, vers mivoltukban.

Úgy hiszem, napjainkban már eljött az ideje en
nek.
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fE R é N U  M Ú M IA  255
ha majd minden rabszolga nép 
jármát megunva olajra lép

szerkeszti: 
Fekete Vince 2004

GYUKICS GÁBOR VERSEI
L átoga tóban  
Ira  Cohen*nél
Egyik kezével a kilincset fogja, a másikkal

lecsúszni készülő nadrágját. 
Egyből beszélni kezd.
Mennyien nem telefonálnak 
És azok is mind akarnak valamit,
Semmiért.

A kád széle hasít bőrödbe keskeny utat, 
kombiné alá rejted frissen szerzett emlékeid, 
a konyhában borospohárba töltött vízzel mosod 
le nyála ízét, a szobában nem nézel rá, 
a tévéhez ülsz, bámulod a lehalkított éjszakai 
filmet, egy kalaptű hátulról a szívbe döf, 
felkapod fejed, vidám dalt vélsz hallani, 
körülnézel, hason fekve alszik ágyadon, 
énekelni kezdesz.

Nyakán vörös indiai selyemsál.

Gyémánt-torok, keserű mandula-operáció,
Ovidius és egy tetem,
Halál és prosztatarák, mindez egy végtelen történetben.

Előveszi kedvenc görbe-tükör fényképeit,
Mind, amit valaha is csinált, a kedvencei közé tartozik; 
Megint alulfizettek,
Persze egy balek vagyok 
Vagy csak a szívem nagy,
Ha szimpatikus az illető, engedek az árból,
Csak a lakbért lesz nehéz kifizetni,
Már két hóval elmaradtam.

Csörögnek szavai.
Petra és a műorrszarvú a falon.
A múlt és a jelen kivetítődik a jövőre,
Kétezerre,
Mert én akkor is élni fogok,
Sámánokra a huszonegyedik században is szükség lehet, 
Kékelefánt kalapban vonulok az új milleniumba.
*New Yorkban élő költő, fotóművész, filmrendező, 
elektronikus multimédia-sámán.

A kérdés
A kérdés csak az, hogy mikor 
Ölik meg a felszólalót?
Ki? És 
Hogyan?
Beszéde végén, közben vagy mielőtt 
Szóra nyitja száját?
Férfi vagy nő?
Bérgyilkos vagy maga a 
Kitervelő?
A z ok sem világos,
Minden gondolatunk csupán feltevés,
S  a nép, az istenadta nép 
Már kijelölte a temetés helyét,
Pedig még él,
S  ő  nem tudja csak, hogy 
Halni fog.
Kattan a závár a pisztolyon,
Csillog a kétélű kés,
Olvad a méreg az ivóvizében,
Hanyatt zuhan a pulpituson,
A  széktámlára rogy vagy a 
Mikrofonállványon lecsúszva tompul á földre?
A  rikkancsok mit kiabálnak?
De hiszen nincs se hír, se rikkancs,
Ki vagyunk szolgáltatva 
Képzelt ösztöneinknek.

*
Ablakot nyitnál, de az csak egy rajz a falon, 
az ajtókilincset nem éri el kezed, az utcán 
legyez a szél, alvó kutya morog, a cigaretta- 
füsttel a narancshéj illata együtt hempereg, 
hallgatunk, a radiátorban víz csobog, az ágy 
vetetten, blúzod gyűrötten, szoknyád alatt a 
széken, melled fogságából kikívánkozik, 
megsimítod hasad, a szoba átsiklik más 
ablaktalan szobákba, semmitmondó fényképek az 
asztal felett, 
itt ragadtunk.

K ét korsó bor közö tt
A csepeli nagymama 
közel húsz évig ült karosszékében, 
korsóból, tisztán itta a savanyú bort,
románul szidta idősebb fiát, 
lavórban mosakodott a kerekeskútnál, 
nyaranként felhizlalta bátyám.

Én a másik nagymamánál voltam kitéve 
a falusi fiúk durva tréfáinak

Mosolyra csak akkor rándult szája széle 
amikor megjelent apám

A fe lszín  a la t t
Nagymama állandóan veszekedett vele. 
De a nagyapa után ugrott a sírba 
amikor temették, 
a sírásók húzták ki, 
kisírta a balszemét.

A m i van
Lassú napok 
Fehér borok 
Pálinka reggelenként 
Zsemlébe ékelt párizsi 
Végre zsíros leves
Testhez simuló nevetés pentameterben 
Mézes negro 
Zajló Duna 
Fasorok útszéleken 
Üldögélés egyedül és veled

A majdnem elveszett hangsúly,
Viták,
És ami még lehet.
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SIMÓ MÁRTON

A bozgor
avagy kísérlet 
egy szó értelmezésére
I. 3.
Óvodás voltam akkortájt, már nagycsopor

tos lehettem. Ez az után történt, amikor a ta
nító bácsi végigjárta volt a szüló'ket, hogy jó 
lenne, ha szeptembertől beíratnának az isko
lába. Valami légyszámot emlegetett -  úgy ér
tettem. Apámmal még azt is megbeszélték, 
hogy hatévesen vagyok annyira fejlett, hogy 
megbírjam az első' osztályt. Untam az óvodát, 
s így nagyjából elégedetten vettem tudomá
sul, hogy immár vége lesz az unalmas versta
nulásnak, az énekelgetésnek, a megszokott és 
fantáziátlan délelőtti játszadozásnak, ami tu
lajdonképpen semmi lényegesben nem külön
bözött a délutánitól, ha abban nem -  esetleg 
-, hogy ebéd után már nem voltak óvónők kö
rülöttünk, és — néha — kissé szabadabban — 
nyaklevest vagy sarokba állítást kockáztat
va -  elcsatangolhattunk a Patakhoz, vagy 
-  ha úgy tetszett -  akár a Hegyre is felme
hettünk egy-egy fél órára. Úgy láttam, még
is igaza volt Cartina doktor úrnak, amikor 
azt mondogatta, hogy „vai, ce maré e copilul!” 
Volt ugyan bennem valami enyhe szorongás, 
mert azt mondták a nagyobbak, hogy rendsze
resen kell tanulni, ezt-azt még számon is kér
hetnek ott tőlünk, jegyeket adnak -  osztályza
tot, nyilván, hiszen osztályba jár az ember! -, 
de megnyugtattak a tények: a nagyobbak kö
zül mindenki élt és virult, sőt -  ami megle
pő -  száznál tovább tudtak számolni, és nem
csak a nyomtatott betűket ismerték... Május 
közepe lehetett. Hátravolt még a nyári szün
idő. És a szeptember megnyugtatóan távoli
nak látszott...

Szóval: már otthon voltam azon a napon, 
ebéd utáni alvás ellen lázadoztam, úgy egy 
óra és kettő között lehetett az idő, amikor vá
ratlanul megszólaltak a szirénák. Arra gon
doltam, hogy gyakorlatot tartanak, mert 
hallottam volt apámtól ilyenről. -  Polgári
védelmi gyakorlat -  magyarázta. Sem a pol
gárt, sem a védelmet nem értettem még, de 
aztán édesapám elmondta, hogy veszély ese
tén tudnia kell az embernek, hogy mi a tenni
valója. -  Milyen veszély? -  Mondjuk: ha föld
rengés lenne, s akkor is, ha légitámadás érne, 
vagy valami más történne... — Mi lehet az a 
más? — folytattam. Ekkor már kissé türelmet
len volt. -  Ha felrobban a bánya, akkor... Ezt 
a mondatot nem fejezte be. Abbahagytam a 
kérdezó'sködést. Emlékeztem holmi elkapott 
beszédfoszlányokra, emlegették a bányarob
banást a felnőttek, néha valami sújtólégről 
is szó esett. A kiürítési gyakorlat néhán y perc 
alatt mindig véget ért, de ekkor ez egészen 
más volt. Hosszan bőgtek, vijjogtak a sziré
nák, s hallani lehetett, amint a város külön
böző pontjain újabb és újabb szirénák kap
csolódnak be a hangzavarba. Odamentem az 
ablakhoz. Az üvegtáblák zörögtek a keretek
ben az erős hanghullámoktól. Annyit láttam, 
hogy a járókelők megmerednek, megállnak 
és hallgatóznak. Bizonyára lehetett valami 
egyezményes riasztójel, amelyet a szaggatott 
és megismétlődő hangokból lehetett megálla
pítani. Az autóbusz megállóit a házunk előtt. 
A sofőr is kiszállt, láttam, hogy tanakodik né
hány körülötte álló emberrel, majd nemsoká
ra mindannyian -  a felnőttekhez szinte nevet
ségesnek látszó gyorsasággal -  megfordulnak 
és rohannak vissza a buszhoz. Egy perc sem 
telhetett el, és a szomszédos tömbházakból 
asszonyok futnak elő ekkor -  testes és idő

sebb asszonyok, akikről azt feltételeztem ad
dig, hogy soha nem szoktak szaladni, csak 
lassan tudnak járni visszeres lábukkal, s ko
mótosan billegnek kezükben kosarakkal, el 
a boltokig, majd vissza -, és látom, hogy már 
többen is ott tolakodnak az autóbusz ajtajá
nál. Hallottam, hogy sikoltoznak, és úgy jajve- 
székelnek, ahogyan soha nem hallottam még. 
Nem értettem, hogy ez mi lehet, de annyit sej
tettem, hogy valami nagyon komoly dolog tör
ténhetett!

Anyám is előkerült hirtelen valahonnan
-  bizonyára maga is megérdeklődte közben, 
hogy mi ez a cirkusz —, majd felkapott onnan, 
s úgy, ahogy voltam, mezítláb, az alvás miatt 
rám erőszakolt pizsamában, és vitt magával. 
Nemsokára mi is együtt tolakodtunk, szorul
tunk a buszon a többiekkel. Láttam, hogy az 
egyik kislány ijedtében elkezdett sírni. Egy 
fél perccel azelőtt még érdeklődéssel figyel
tem az eseményeket, sőt annyira tetszett a 
felfordulás, hogy titokban tetszett is az isme
retlen helyzet, de látva a leányka arcán legör
dülő könnycsepeket, én is elbőgtem magam.

A bányavállalat olyan másfél-két kilomé
terre lehetett a várostól. Az autóbusz akár 
öt perc alatt is odaérhetett volna, de nem tu
dott rendesen haladni, mert az utat ellepték 
a gyalogosok, volt ott még egy csomó kerékpá
ros, és az akkor meglévő néhány személyautó 
is épp arrafelé igyekezett volna abban a felfor
dulásban.

Egy patakon kellett átkelni, de a híd egy
szerre túl szűknek bizonyult annyi járműnek 
és a több száz fegyelmezetlen gyalogosnak, 
akik közül senki nem akart félreállni az út
testről. A busz vezetője leállította a motort, 
és kinyitotta az ajtókat. Az emberek legyúród
tak a fedélzetről, és irány neki a vállalat ka
pujának.

Rendőr posztolt a bejáratnál, akinek az 
lett volna a feladata, hogy megállítsa a töme
get. Úgy elsodorták, mint egy bágyadt őszi 
legyet. Bennebb már ott voltak a tűzoltók. 
A hatalmas tartálykocsik, ciszternák, víz
ágyúk és pumpák mellett látni lehetett né
hány mentőautót és az állambiztonságiak sö
tétkék furgonjait. — Baj van, mert itt vannak 
a szekusok! -  kiáltotta valaki. A tömeg ekkor 
hirtelen megtorpant. Nem láttam rendesen, 
mert anyám már nem tudott ölben tartani, 
s bármennyire toporzékoltam, lent hagyott 
a földön. -  Nagyon nagy baj lehet. Katonák 
is vannak, géppisztollyal! -  hallottam egy 
asszonytól. Ordítottam, csorogtak a könnye
im, szúrták a kavicsok a talpamat, de tovább
ra is odalent maradtam. Csak hangfószlá- 
nyokat hallottam, és néha egy-egy részlet is 
felvillant, ha ki tudtam nézni az előttem állók 
mellett. Annyi is elég volt. Egyébként ekkor 
már csend volt. Csak a tűzoltótisztek rövid 
utasításait lehetett hallani. Ebbe a csendbe 
időnként a szellőztető-berendezés zaja hasí
tott bele -  ezt a hangot egyébként már ismer
tem -, amikor a szemközti toronyban levő ke
rék körbe-körbe járva, minden fordulatnál 
csikordult egyet. -  Most jön a felvonó! Valami 
mozgást látok a lámpaháznál is! -  ilyenszerű 
megállapítások jutottak el a fülemig.

Nem tudom, hogy mennyi ideig állhattunk 
ott, de kezdtem elfáradni. Haza akartam men
ni. Főleg a saját helyzetemmel voltam elége
detlen, hogy állanom kellett az érdes tala
jon. Meguntam az egészet. Semmi érdekes 
nem történt: ugyanaz ismétlődött, amit leg
először láttam, a tűzoltók valami tömlőkkel 
babráltak, néha elindították a szivattyúkat
-  a nagy teljesítményű motorok szortyogva-pö- 
fögve indultak, majd fokozatosan felgyorsul
tak a kívánt fordulatszámra —, aztán pár perc 
múlva mindent leállítottak, ismét az a döb
bent csend ülepedett a várakozókra, amelybe 
csak a szellőztetés folyton ismétlődő nyikorgá
sa szaggatott bele rendszerint. Indultam vol

na hazafelé, de anyám figyelmeztetett, hogy 
nyakon vág, ha nem hallgatok, és folyton rán
gatom a kezét!

-  Meg fogjuk várni, hogy apád kijőjön! -  
Hallgass! -  a hangja kemény volt és szokatla
nul határozott.

-  Mi van édesapával?
-  Mi lenne? Eljött dolgozni. Odabent van a 

bányában!
Nem értettem, hogy miért mondja ezeket, 

hiszen természetes volt, hogy apám dolgozni 
volt! Eljárt ő a bányába rendszeresen, akár
csak a többi férfi a környezetünkből, és haza
jött mindig, ha lejárt a műszak. Nekünk nem 
kellett elébe jönnünk szinte soha, csak akkor, 
ha úgy akartuk, ha olyan volt a kedvünk! És 
micsoda dolog, hogy mások is, ekkora tömeg
ben mind odatódultak? Nem értettem. Úgy 
tudtam, hogy azok az asszonyok szoktak, fő
leg fizetésnapokon rendszeresen kimenni a 
bányához, akiknek a férjük részeges volt, s at
tól tartottak, hogy a bér egy része valamelyik 
közeli kocsmában maradhat.

-  Acuma vine! -  hallatszott egyszerre több 
irányból. Nem láttam semmit. A tömeg meg
mozdult. Kicsit meggyérültek előttem az em
berek, ahogy pár métert előbbre léptek.

Előttünk sorfal látszott -  valóban -, gép- 
pisztolyos katonák álltak ott, de a fegyver 
csak elrettentő jelkép lehetett a hátukon, egy
másba karoltak, s úgy próbálták távol tarta
ni a népet.

-  Megégtek -  mondta Zucker, akit addig 
nem is láttam biztos, hogy nagyon meg
égtek. Én még onnan ismerem ezt a szagot. 
Ezeknek végük van.

Zucker, az ipari üzlet vezetője, okos em
ber volt, mindenki adott a szavára, de úgy lát
szott, hogy ebben a helyzetben képtelen hatni 
a tömegre. Többen is ráförmedtek.

-  Maga mit keres itt? Menjen innen, és ke
resse elő a sógorát! Szedje ki az irodából! Mi
re vár? Hozza ide gyorsan! -  kiabálták, mert 
a Zucker sógora volt a főmérnök.

Annyit figyelhettem meg egy hirtelen tá
madt résen, hogy kék overallos bányamen
tők jönnek, négyen egy hordágyféleséget cipel
nek, benne ponyvába tekert valami látszik, 
azt a sátorlapba göngyölt jókora csomagot óva
tosan kiemelik és beleteszik egy ládába, ame
lyik olyanforma, mint egy koporsó — láttam 
volt már olyant, úgy rémlett, mikor Lustin pó
pa egy, a Hegyről való embert temetett —, de 
ennek elöl-hátul két hosszú rúdja van. Aztán 
újabb kékbe öltözött férfiakat láttam, akik 
ugyanolyan csomagot cipeltek. Ekkor valaki 
eltakarta előttem a látványt.

Hallottam, hogy megkondult a román temp
lom harangja, s a távolból, mintha odahallat
szott volna a telepi katolikus templom harang
jának a szava is.

Néhány férfi levette a sapkáját. A román 
asszonyok kétségbeesetten hányták magukra 
a keresztet. Édesanyám mereven nézett előre, 
valahova messzire, egy szót sem szólt, csak 
a kezemet szorította erősen, annyira fogta, 
hogy szinte fájt.

-  Domnu’ Zucker! Doamna Oancea! Veniti 
sa-1 identificati! — kiáltotta valaki.

A kereskedő -  láttam -  megrezzent, ami
kor a nevét meghallotta, az Oancea felesége 
pedig, mintha kést döftek volna belé, felsikol- 
tott, és abban a pillanatban a földre zuhan, 
ha meg nem tartják. Az emberek utat nyitot
tak Zuckernek. Nemsokára kiderült, hogy a 
főmérnök is halott, őt kellett azonosítania. 
Százkilenc holttestet hoztak fel. Azt mondták 
a felnőttek, hogy olyan volt ez a nap, hogy an
nál a végítélet sem rosszabb, ilyent senkinek 
nem kívánnak. Aztán négy óra körül apám is 
előkerült, rongyosan, füstösen, a munkaruhá
ja cafatokban lógott róla, és az arca egészen fe-

folytatás a 10. oldalon
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» » >  folytatás a 9. oldalról 
kete volt. A szeme vakított, amikor közel ha
jolt, hogy megöleljen.

-  Hála a Jóistennek! — sóhajtott anyám, és 
örömében zokogni kezdett.

II. 7.
Az esperes másnap reggel tényleg ott volt 

a megbeszélt időpontban, pedig elég sok dolga 
lehetett, hiszen -  a szakácsnőjét leszámítva
-  egymaga képviselte a plébániahivatalt. (A 
káplánját már évekkel azeló'tt behívták kato
nai szolgálatra, s a két tanítót úgyszintén. A 
harangozó elmenekült a faluból, mert egyben 
kisbíró volt korábban, és -  talán -  attól tar
tott, hogy számon fogják kérni rajta valakik 
a háborús években közzétett rengeteg rossz 
hírt, meg azt a kevés jót, amit olyan örömmel 
kiáltott szét a falu utcáin az embereknek. Az 
igazság az, hogy ott volt még az öreg tanító 
is a községben, aki hajdanán kántorkodott, 
Baumstark bácsi, de jóval túl immár a nyolc
vanon, csak a templomi szolgálatot vállalta, 
de azt is csak akkor, ha felvitték a kórusba, és 
beültették az orgonához.) Egyedül érkezett, ló
háton. A reverendáját, a feszületet, a breviári
umot s a többi papi kelléket hátizsákban hoz
ta magával.

Az özveggyel ketten álltak oda a sír szélé
hez. Ilyen szerény temetésen még soha nem 
vett részt, ahol az egyetlen hozzátartozó mel
lett 8 volt egy személyben a gyászoló gyüleke
zet, egymaga képviselte a gyászhuszárokat, 
akik odahozzák majd a testet, s miként a gö
dör megásását, ugyancsak őneki kellett vállal
nia a sírásók szerepét utána is, amikor el kel
lett földelni azt a szegydeszkából hevenyészve 
összeszegzett ládát. Becsületére legyen mond
va, Jurkovics nem nyújtotta hosszúra a szer
tartást. Keresztet vetett, az Atya, a Fiú és a 
Szentlélek nevében -  mormolta. Ámen -  vála
szolták mindketten. íme itt vagyunk testvé
rünk koporsója mellett, aki bevégezvén e földi 
pályát, most színed elé járul. Add, hogy része
se legyen az örök boldogságnak. Ámen -  sut
togta Járomi Szabó egyedül, mert ezalatt az 
asszony csendesen maradt, talán sírt hangta
lanul. Utána latinul mormolt valamit a pap, 
majd elmondott egy Miatyánkot. Megszentel
te a sírt. Tulajdonképpen ezzel vége is volt a 
szertartásnak. Ekkor következtek volna a bú
csúztató beszédek, ha olyan lett volna a hely
zet. Ekkor még elénekelik -  szokás szerint
-  azt a néhány temetéshez illő éneket, körül- 
állnak, amíg betakarják a koporsót, és fölöt
te elkészül a hant... Minden úgy történhetett 
volna, ahogyan az békeidőben illik, de ez egy 
olyan pillanat volt, amikor egy szál virág sem 
kerülhetett a sírra, amikor nem jöhettek oda 
a rokonok, vagy a közeli és távolabbi ismerő
sök, hogy bár egy-két szó erejéig részvétükről 
biztosítsanak... Minden úgy történhetett vol
na, ahogy hosszú évszázadok során megszok
ták az emberek, hiszen az elhunyt -  minden 
bizonnyal -  derék ember volt, megszületett, 
erőben és egészségben gyarapodott, megtet
te azt, amit a hazájáért szolgálnia kellett, 
családot alapított, dolgozott és gyermekeket 
nemzett idejében, boldog volt, néha inkább bol
dogtalan, mígnem a földi útja véget ért -  meg
érdemelte volna legalább a mindenki számá
ra járó rendes temetést...

A pap visszatette a stólát és a szenteltvíz
tartót a hátizsákjába -  ennyi volt az általa vi
selt ornátus —, majd lapátot vett a kezébe.

-  Isten nyugtassa! -  mondta minden ünne
pélyesség nélkül. Úgy szólalt meg, mint egy 
paraszt. Aztán a markába köpött -  ezt is tel
jesen egyszerűen tette, mint aki megszokta a 
testi munkát -, és dobálni kezdte ő is a fagyos 
rögöket lefelé, alá a sírba.

Fél óra múlva kész voltak a temetéssel.
-  A keresztelést megejtjük majd a plébáni

án. Gondolom, tudja, hogy velem kell jönniük!
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-  mondta ellentmondást nem tűrően. -  Remé
lem, felkészültek!

Nem akart ellenkezni Jurkovics főtisztelen- 
dővel, s annak nem is volt már semmi értel
me, mert időközben megbeszélte Erzsébettel, 
hogy ez lenne számukra a legjobb megoldás, 
eltelne ott néhány nap, megerősödhetnének 
ezalatt a gyermekkel, mind a ketten, és a köz- 
biztonsággal is történne -  talán -  valami jó 
irányú változás.

Megkérdezte az özvegyasszonyt is, hogy 
mit tervez? Esetleg lenne-e kedve velük tar
tani? Az asszony azonban határozott volt 
abban, amit korábban mondott, hogy addig 
marad a helyén, míg a birtok gazdái közül va
lakik elő nem kerülnek az ismeretlenből. Azt 
mondta, rendet rak a szobákban, összeszed 
mindent, amit meghagytak épen a garázdák, 
mert minden tárgyra szükség lehet a jövőben, 
ha itt dolgozni és élni akarnak...

A pap a szekér mellett lovagolt, néha le
maradt, ha szűkült az út, majd elébb ugrott 
megint. Beszélgettek a múltról, az eltelt évek
ről, mintha nem is lenne a nyakukon ez a nyo
masztó jelen, amelyben véglegesen veszni lát
szik a remény.

IV. 6.
-  Nyitva van! — kiáltott Angela valahon

nan a lakás mélyéről. — Gyere be!
Átlépte a küszöböt, óvatosan becsukta ma

ga mögött az ajtót. Levetette a kabátját, fel
akasztotta a fogasra. Talán fél percig töp
rengett, hogy elővegye-e a két üveg bort a 
táskájából. — Miért ne! Semmi értelme an
nak, hogy rövid idő múlva ismét kimenjen az 
előszobába.

-  Gyere be! Üljél le! Mindjárt jövök!
Elhelyezkedett a kis asztal mellett, ott,

ahol a korábbi alkalommal ült.
Sejtelmesen halk zene szólt, könnyed ka

maramuzsika. Talán valami Mozart-mű le
hetett.

-  Helyezd magad kényelembe! Ne hara
gudj, valami közbejött délben, kicsit késve ér
tem vissza a városba.

A kellemes zene hirtelen véget ért. Hajszá
rító zümmögését hallotta, aztán a kádból ki
engedett víz szortyogását a lefolyóban.

-  Bocsáss meg! Máris itt vagyok.
Ajtó csapódott, majd óvatos macskaléptek 

közeledtek.
Felállott. Talán ösztönösen, talán a rejtett 

jólneveltség miatt, hogy egyből meglássa a 
nőt, amint belép a nappaliba.

-  Nagyon vártalak! -  közölte minden beve
zetés nélkül. Odalépett Gerzsonhoz és hirte
len átölelte.

így, ahogy — közeledvén — nyújtózkodott fe
léje, majdnem olyan magas volt, mint a férfi. 
Ajkával könnyedén megérintette az arcát egy 
szakálltalan helyen, és máris bontakozott ki
felé a mozdulatból, nehogy túl erős legyen a 
meglepetés.

Gerzson ennyitől is eléggé felvillanyo- 
zódott. Komoly erőfeszítésébe került, hogy 
visszatartsa magát, és megelőzze valami ot
rombaság elkövetését.

-  Ne haragudj... -  szabadkozott volna.
-A  rét deres volt, a havasok nagyon lilák. / 

Ne haragudj, nem volt virág -  folytatta a nő 
vidáman behelyettesítve az ismert vers rész
letét abba a megszakadt félálomba, hogy is
mét meglepje, lám: komolyan veszi a szakmá
ját, és rendkívüli gyorsasággal bontogatja le 
a nyelv falait, amelyektől nem láthat át ebbe 
a másik kultúrába.

-  Bocsánat! Csak bor volt.
-  Köszönöm! De megjegyzem: te is annyit 

iszol majd belőle, mint én! Nem fogsz engem 
leitatni! -  azzal kiment. Két poharat hozott 
be és dugóhúzót. -  Először a rosszabbikat 
igyuk meg! Szeretem, ha a jó dolgok minél ké
sőbbre maradnak!

A jellegtelenebb borral kezdte. Becsavarta 
a spirált a parafadugóba. Elég körültekintően 
járt el, mert hagyta, hogy a fém alul átdöfje 
az anyagot és megjelenjen, s úgy rántotta vol
na ki -  egyetlen szakszerű mozdulattal -, mint 
a gyakorlott vendéglátósok, de hiába, a gyen
ge minőségű parafa szétmorzsolódott. Kért 
Angélától egy fakanalat, és annak a nyelével 
benyomta.

-  Ebédeltél?
-  Tulajdonképpen igen.
-  Mit jelent ez a „tulajdonképpen igen”? 

Légy szíves, részletezd, mert lehet, hogy én 
nem értem! Igen vagy nem?

-  Ettem. Valami hideget, amikor hazaér
tem ma délben. Egyébként: köszönöm, tudnék 
enni most valami normális ételt. Elmehetünk 
egy étterembe, ha úgy akarod.

-  Nem megyünk sehová. Én felkészültem 
arra, hogy érkezel. Eszünk, utána megisszuk 
a bort. Jó lesz neked így?

-  Köszönöm, jó lesz.
Úgy látta, hogy erősek a háziasszonyi kész

ségei a nőnek, mert minden apró részletre 
odafigyelt. Vörös-fehér kockás abrosz került 
a konyhaasztalra, a laposra a levesestányér, 
kés, villa, kanál, szalvéta -  amint azt a szak
könyvek előírják —, még egy gyűszűnyi gyü
mölcspálinkát is kapott bevezetőként. A leves 
erős volt, jól érződött benne a marhahús, több 
zöldség íze is, de mindezeken uralkodóan át
ütött egy ismeretlen fűszer jellegzetes aromá
ja. Kért még egy adagot. Hagymásrostélyos 
volt a második, krumplival. Az utolsó falásig 
megette azt is. Határozottan jól esett az ebéd, 
mintha valami régi ünnepet idézett volna föl 
benne. Szóvá is tette.

-  Nem az én érdemem. A szüleim korán 
elváltak. Én apámhoz kerültem, az öcsém 
anyámhoz. Apám keveset volt otthon, ezért 
házvezetőnőt kellett alkalmaznia. És engem 
-  nagyrészt -  ez az asszony nevelt feL Rebi 
néni, aki húsz évig dolgozott nálunk. Ó taní
tott meg a házi munkára, és főzni is. Olyan 
természetessé vált számomra a háztartás ve
zetése, mint a levegővétel! Nem kell ezen cso
dálkozni.

Ha értelmiségi nőkkel akadt össze, vagy 
csupán álértelmiségi libákkal, általában már 
borzongott attól a rendetlenségtől, amit a la
kásban látott. Kiábrándítóak voltak akkor is, 
ha reggelente kávéért nyávogtak egy-egy át- 
lumpolt éjszaka után, és -  úgy délelőtt tíz óra 
tájt -  mindössze arra voltak képesek -  eset
leg -, hogy megkenjenek egy zsíroskenyeret.
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És egyáltalán nem szerette azt sem, hogy 
ezek után, szombat vagy vasárnap délutánon
ként folyton menni kellett velük, végig a váro
son, messzire, valami távoli vendéglőbe, ahol 
semmi nem volt különlegesen jó, hitvány sem, 
csak olyan jellegtelen, mint minden egyéb ak
koriban az országban, de arra mindig kitűnő
en alkalmas volt egy-egy ilyen kiruccanás, 
hogy két-három százastól megszabaduljon. 
Nem kereste a hivatásos kékharisnyák tár
saságát, a jogász- és bölcsészlányokét pedig 
kerülte. Román nővel férfias megfontolásból 
sem feküdt le, valamiféle ismeretlen beideg- 
zó'désbó'l származó elvei voltak, még egyszer 
használatos nó'kként sem kellettek! Román
nal és cigánnyal soha! -  mondogatta néha 
magában, mintha egy belső parancs diktál
ná, viszont színes bőrű nővel volt egyszer al
kalma összevegyülni, de -  legnagyobb megle
petésére -  eléggé semmilyenre sikeredett az 
a kollégiumi szobában összehozott találka az 
angolai medikával. Túl volt már régen a pil
lanatnak hódoló diákos mentalitástól! Most 
azonban azt látta, hogy létezik kivétel, íme: 
itt van ez a nő, akiben annak ellenére, hogy 
kétszeresen is olyan, nem lát semmi kifogásol
nivalót, és arra vágyik, hogy minél hamarabb 
kibontsa a csomagolóanyagából!

Érdekes: a második üveget már könnyedén 
kinyitotta. Húsz évvel korábban -  úgy látszik 
-  jobban odafigyeltek az ilyen apróságokra is, 
mert a dugó egészségesen tömör anyagból ké
szült, és mással összetéveszthetetlen hangot 
adott, amikor kiszabadult a palack szájából. 
Hiába, az elvtársaknak volt bizonyos érzékük 
a jó dolgokhoz!

Ez a jobbik bor olajosán ringott a poharak
ban, úgy kínálta magát, akár valami tetsze
tős nő, de emellett óvatosságra is intett, hogy 
kár lenne egyből felhajtani, mert akkor egy 
felpezsdült, enyhe kis vérárammal hirtelen to
vaillanna a húsz évvel korábbi ősznek az üze
nete.

-  Mit tanítasz? -  kérdezte Angélától, hogy 
tovább tartson a bor a pohárban, s a párbe
széd is valami értelmes irány felé mozduljon.

-  Magyar nyelvet és irodalmat.
-  Ez nem furcsa egy kicsit?
-  Akkor kellett volna találkoznunk, ami

kor ide kerültem tavaly ősszel! Angol-francia 
szakon végeztem. A kihelyezéskor két állás 
közül választhattam: egy dobrudzsai falu és 
az itteni között. Ennyi volt, ez a két lehetőség! 
Egyik helyre sem vonzott semmi. Ide azért jöt
tem, mert közelebb esik a szülővárosomhoz, 
és van vasúti közlekedés is. Tudtam ugyan va
lamit magyarul, mindent megértettem, amit 
mondtak, de távol álltam attól, hogy taníthas
sam is.

-  Nyelvtanárra nem volt szükség?
-  Nem. Abban az iskolában kizárólag orosz 

nyelvet tanítanak.
-  Ez után mi következett?
-  Elfogadtam az állást. Megkezdődött az is

kola, és ment minden a megszokott kerékvá
gásban. Két hónap múlva már kívülről tud
tam a János Vitézt, a Toldit, a Szondi két 
apródját, A walesi bárdokat, még azt is meg
tanultam, hogy mi az a szóló szőlő. Taníta
nom kellett, annak ellenére, hogy nem ismer
tem azt a tárgyat, amelyről szólt a munkám. 
Mi lenne ez, ha nem egy komoly szakmai ki
hívás?

Angela nem kapkodva beszélt, ahogy a ko
rábban megismert nők szoktak, nem gesz
tikulált hevesen, hogy nyomatékot adjon a 
szavainak. Halkan szólt, néha ugyan furcsa 
hangsúlyokkal, vagy éppen hangsúlyok nél
kül. Azért lassította közben a beszédét, hogy 
megkeresse emlékezetében a szükséges ragot, 
amit a következő szóhoz kell mellékelnie, pe
dánsan egyeztette előbb agyában az egyes 
számot a többessel, szórendbe fűzte a szava
kat. Mert a nem anyanyelvén beszélő ember

önnön magának állandó szinkrontolmácsa, 
nagyon hosszú időnek kell eltelnie, hogy egy 
második vagy harmadik nyelv szavai és gram
matikai struktúrái egy időben bukkanjanak 
elő a megszülető gondolattal! És minden kiej
tett szón érződött a különleges nyelvérzékkel 
bíró ember igényessége, a tanári fegyelem, 
amellyel mindenképp ki kell emelkednie ne
veltjei közül, hogy hatni tudjon rájuk.

Közben a bor elfogyott mind a két pohár
ból. Töltött. Ezúttal kiüresedett az üveg, mert 
végül az ujjnyi maradékot arányosan elosztot
ta kétfelé.

-  Későre jár -  mondta úgy fél nyolc tájt, 
mintha önmagát figyelmeztetné -, haza kell 
mennem.

-  Ahogy gondolod -  mondta Angela.
Nem érzett marasztalást, de távolságtar

tást sem a szavakból.
A bor egyre jobban fogyott. Már éppen csak 

egy jelképes mennyiség lötyögött a pohara al
jában, annyinál is kevesebb, amennyit egy mi
séző pap szokott használni. A nő volt, aki első
nek megitta, majd hirtelen felpattant ültéből.

-  Gerzson! A viszontlátásra! Azt mondtad, 
haza kell menned! — mondta váratlanul.

-  Igen, valóban azt mondtam. Bocsáss 
meg, tényleg mennem kell! — állott fel ő is 
kényszeredetten.

Angela ugyanazzal a mozdulattal búcsú
zott, amellyel fogadta: lábujjhegyre emel
kedett, amikor átkarolta, és finoman meg
érintette az ajkával túlfelől, a délutánival 
szimmetrikus oldalon az arcát. Érezte, hogy 
meglegyinti a bor enyhe és kellemes illata. Vi
szonozta volna az ölelést, hiszen egyre inkább 
erre vágyott, de a lány nagyon gyorsan kibújt 
a csapdából.

-  A jövő szombaton hazautazom, de két hét 
múlva várlak. Szombaton ötkor gyere. Úgy 
tervezd meg az életedet, hogy innen nem me
hetsz el! Viszlát!

Előbb forróság ömlött végig rajta, utána 
közvetlenül hideg zuhanyként érték a szavak. 
Bosszankodott, hogy okosabban is lehetett vol
na helyezkednie, akkor -  talán -  már akár az 
ágyába is beférkőzhetett volna! Tudta, hogy 
néha egy röpke ismeretség és félóra beszélge
tés is elég a célba jutáshoz.

-  A fenébe! -  mérgelődött a sötét lépcsőház
ban, miközben kereste a kapcsolót. -  Úgy lát
szik ez a nő tudja, hogy mit akar!

Az a két hét múlva esedékes találkozó na
gyon távoli volt.

III. 6.
Szentlászlóról való legényekkel találko

zott. Úgy akadt rájuk a tömegben, hogy -  
korábbi terve szerint -  tovább hallgatózott, 
mígnem az egyik lacikonyha mellett felfedez
te őket. Négyen voltak, kilencvenhatos szü
letésűek, egy században szolgáltak. Éppen 
Stájerországból jöttek haza szabadságra. 
Szerencsésnek tartotta a találkozást, mert 
Szentlászló ott volt Cserepeskő mellett -  a vég
állomás előtti harmadik község -, s az ő falu
jához még közelebb esik, ha nem kerüli meg 
a Fiastetőt, ha átmegy onnan az erdei úton, 
akkor két óra alatt vígan hazaérhet. -  Csak 
a lába ne fájna -  töprengett magában -, mert 
nem biztos, hogy lehet majd abban a faluban 
fogatot szerezni.

Nemsokára indult a balázsfalvi vonat. Azt 
mondta egy öreg vasutas, hogy szerencséjük 
van, mert ugyanez a szerelvény onnan tovább 
fog menni Cserepeskőre, hogy faanyagot és 
kősót hozzon. így is történt. Éjjel háromkor 
szálltak le a szentlászlói sorompónál. Meg
egyeztek volt az egyik legénnyel, hogy náluk 
fog megszállni, s reggel -  mihelyt megvirrad 
-  onnan majd hazamegy. — Egyet se búsulj -  
mondta a katona, akit Veress Pistának hív
tak -, édesapám a molnár. Úgy tudom, hogy 
jó híre van a malmunknak, s tőletek is átjár

nak oda őrletni. Jóska soha nem járt abban a 
malomban, de jól emlékezett, hallotta, hogy a 
háború előtt sokan dicsérték, és főként a téli 
hónapokban -  amikor jó szánút volt olyan
kor menegettek át. Elindultak reggel az em
berek két-három szánnal, öten-hatan az er
dőbe, s amíg fát készítettek, egyikük átment 
egy fogattal a Kiskő felé, le a sikaszói úton, 
be Szentlászlóra; egy óra alatt odaért a szán, 
egy-két óra alatt, még a déli harangszó előtt, 
megvolt az őrletéssel, és indulhatott vissza. 
Olyankor sötétedés előtt már hazaérhettek az 
emberek, ha minden jól ment. Fa is volt, és a 
malmot is megjárták. Ezt tudta.

Jó napja virradhatott a következő regge
len. December 18-a volt, az ünnep töve. Még 
jóformán fel sem kelt a nap, éppen ellegettek 
Pistáéknál a kicsi házban, amikor hallják, 
hogy valaki bekiált.

-  Honn van-e, mester úr?
Egyből olyan ismerősnek tetszett a hang.
Kimegy az öreg Veress -  Istvánnak hívták 

azt is -, s hallotta, hogy kiáltja vissza:
-  Itthon, há! Őrletni jött-e?
-  Abba járnék -  szól a látogató.
-  Várjon, megnyitom a kaput.
Egy perc sem telhetett el ez után, és ki jött 

be a házba: Piroska Vénei bá!
-  Isten áldja meg, keresztapám! — szólítot

ta meg az érkezőt.
Vénei bá nem láthatott rendesen, ahogy be

jött, a havas tájékhoz szokott szeme káprázott 
még egy darabig.

-  Jó napot adjon Isten! -  köszönt illedelme
sen, levette a kucsmáját, és ellenzőt formált a 
másik kezével -  mintha a nap sütne -, hogy 
hátha úgy jobban látna.

-  Nem ismer meg? -  emelkedett fel az asz
taltól.

-  Jóska? Jóska vagy-e? Te vagy-e, Jóska fi
am?

-  Én lennék, keresztapám.
-  Honnan az ántiból cseppentél ide? Egy 

hete várnak az öregek és a testvéreid! Azelőtt 
pedig azt hitték, hogy nem is vagy életben. 
Mondták az olvasót éjjel-nappal nannyádék, 
s kicsi híja, hogy nem harangoztattak érted! 
Alig tudtam apádat lebeszélni, hogy mire gon
dol! Biztosan kapnak értesítést, ha elestél vol
na! Szegény komám, folyvást azt erősítette, 
hogy Tóthék sem kaptak semmit, s Gábor ci
gány se, amikor Rupi meghalt, csak egy fél 
esztendő múlva jött a levél, hogy hősi halot
tak. Test nem volt, semmi maradvány, úgy 
hallottam mind a két esetben, hogy cafatokra 
tépte őket egy akna!

Kezet fogtak, megölelték egymást, és be
szélgettek.

Amikor egy órája volt ennek, visszajött a 
molnár, hogy kész van az őrlés, s a vámot sem 
veszi ki, még ő ad egy feles pálinkát az útra, 
csak induljanak minél hamarabb, mert ő na
gyon jó tudja, hogy milyen a várakozás!

Derékföld felől értek be a faluba, ott, ahol 
az út elhalad a Ponk mellett, s a temető alá 
kanyarodik, majd úgy ér be a falu közé. A plé
bánia és a templom mellett haladtak el.

-  Dél lehet -  mondta Vénei bá -, dél és 
egynegyed egy között -  tette hozzá, mert hí
res volt az időérzékéről -, de harangszót ne 
várjál, mert az ősszel a harangjaink is be
vonultak. Csak egy csengettyű maradt a to
ronyban, de azt mind húzhatják, mert száz 
méterre sem hallatszik el a hangja!
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LÁSZLÓFFY CSABA

Homunculus
Comico-tragoedia két részben
SZEREPLŐK

HIVATALNOK 
HOMUNCULUS 
TESTŐRPARANCSNOK 
UDVARI PAP 
KECSKEPÁSZTOR 
HETÉRA 
ELSŐ JÓS 
MÁSODIK JÓS 
XERXÉSZ 
PERZSA ALVEZÉR 
HUN VEZÉR 
OSZTROGÓT VEZÉR 
ELSŐ RÓMAI KATONA 
MÁSODIK RÓMAI KATONA 
HARMADIK RÓMAI KATONA 
ELSŐ SZENÁTOR 
MÁSODIK SZENÁTOR

EGY GERMÁN HARCOS 
PATRÍCIUSOK

JOBBÁGY
KURTIZÁN
KALÓZ
TEOLÓGUS
VÁNDORDALNOK
JOHANNA
ANGOL KÁPLÁN
MACULANO PÁTER
GALILEI
HOMUNCULUSNÉ 
ELSŐ TÁBORNOK 
MÁSODIK TÁBORNOK 
HARMADIK TÁBORNOK 
BANKÁR 
UDVARI FESTŐ 
FEHÉRCSELÉD

ELSŐ POLGÁR 
MÁSODIK POLGÁR 
HARMADIK POLGÁR 
BORBÉLY 
KORCSMÁROS 
DIÁK 
A HANG

LECOQ NAUNDORF 
ál-XVII.Lajos 
ÜLTETVÉNYES 
ELSŐ GENGSZTER 
MÁSODIK GENGSZTER

TITKÁRNŐ
LOTYÓ
ÖREG UZSORÁS
FILOZÓFUS
OLAJMUNKÁS
FIATAL BEVÁNDORLÓ
ÜGYNÖK
HIPPI

Megírás éve: ? 1978
Első előadás helyszíne és éve: ?
Első kiadása: ?
Idegen nyelven: ? románul

ELSŐ RÉSZ
1. KÉP
(Jobb felől íróasztal, előtte tágas térség. 

Körös-körül különféle stílusú kő, fa, bár
sony, műanyag stb. ülőalkalmatosságok 
a várakozók számára. A szemközti fal kö
zepén hatalmas tapétás ajtó, de körülötte 
a fal érzékeltesse a román, a gótikus, a re
neszánsz és mondjuk a szecessziós vonala
kat, mint régi épületek restauráláskor fel
tárt különböző stílusait.

HIVATALNOK az íróasztal mögött ül -  
kezdetben viasztáblát, majd papiruszt sila- 
bizál, azután pergamentekercseket köt át 
szalaggal; a későbbi képek során királya- 
ura-főnöke postáját bontogatja.

HOMONCULUS lép be balról a hivata
li csarnokba-előszobába. Kis, élénk mozgá
sú ember, mégis, legfelszabadultabb pilla
nataiban is habozó, félénk, bizonytalan, 
nyilván társadalmi helyzeténél fogva is 
gátlásos. Mintha hozzá intézné figyelmez
tető szavait egy német író: „Az olyan embe
rek, mint maga, úgysem jutnak előbbre.” 
Most különösen óvatosan csukja be maga 
után az ajtót, félénken közeledik Hivatal
nok asztalához. Ezalatt Heródes király 
TESTŐRPARANCSNOKa és UDVARI 
PAPja között elhangzik néhány replika. 
Rajtuk kívül görög KECSKEPÁSZTOR, 
szíriai HETÉRA, ELSŐ és MÁSODIK 
JÓ S várakozik kihallgatásra, ókori öltö
zetben.)

TESTŐRPARANCSNOK (iróniával) A 
hűség bizonyítása nem mindennapi áldo
zathozatalra serkent. Persze, nem köve
telhető meg egész Júdeától ugyanaz a lel
kesedés.

UDVARI PAP Mint tőlünk. (Testőrpa
rancsnok bólint.) Na, és a lelkesedés vég
ső foka akár a halálunk is lehet?

TESTŐRPARANCSNOK (fölényes mo
sollyal) Ugyan már! Nem minket akar 
feláldozni a király, hanem negyven szá

munkra teljesen ismeretlen, tehát közöm
bös életet!

UDVARI PAP De hát részünkről hol 
itt az áldozat?!

TESTŐRPARANCSNOK (kedvetlenül) 
Úgyszólván teljesen árta tlan  lényeket 
kell a másvilágra küldeni. Heródes király 
kegyeskedett reánk, kettőnkre ruházni a 
fizikai és a lelki felelősség terhét.

(Udvari Pap elgondolkodva lép el társa 
mellől.)

HOMUNCULUS (sokáig várta az író
asztal előtt, hogy észrevegyék; végül bá
torkodik kérdezés nélkül megszólalni. Hi
vatalnokhoz) Tegnap már voltam itt... 
illetve idekísértek... csak nem jutottam 
sorra. (Kivár. Hivatalnok pillantásra sem 
méltatja. Erőltetett szolgálatkészséggel.) 
Mondtam, hogy fölösleges fegyvereseket 
küldeni rám... (Elakad, szépíteni igyek
szik) Fölösleges fáradozás csak. (Kínos 
vigyorral) Megjöttem magamtól is. Ebéd 
utánra rendeltek be, s m ár itt vagyok. A 
napóra pálcáján láttam , hogy korábban 
érkeztem. (Ügyetlenül mutatja) Jó két ujj
nyival.

(Udvari Pap közben visszatért Testőrpa
rancsnok mellé; előbbre jönnek.)

UDVARI PAP (kitörve) Elhiheted, ná
lam sokkal nagyobb a tét! Aki egy fél 
életen át messziről sóvárgott minden Jó 
után, csak az tudja, honnan s hova!

HOMUNCULUS (előbb összerezzent 
a hangos beszédre, aztán mint aki látja, 
hogy a pap nem rossz ember, s méghozzá 
igazat is mond -  hát kedvében akar járni, 
lelke mélyén valahol tán viszonzást is re
mélve e közös sorsú bizonytalanságban. A  
papnak, bólogatva) Szent igaz. Aki a leg
messzibbről jön, csak az tudja honnét jön. 
(Észreveszi, hogy Hivatalnok szúrós tekin
tettel néz rá. Illemtudóan teszi hozzá) Ez 
persze nem lehet mentség semmilyen mu
lasztásra. (Látván, hogy Hivatalnok író
vesszőt vesz kezébe, sietve, hangosan, egye

nesen feléje fordulva mondja) Én sohase 
késtem el egyetlen hivatalos helyről se.

TESTŐRPARANCSNOK (megvetően) 
Nem is járhattá l sok kihallgatáson, kü
lönben megtanultad volna, hogy amikor 
mások beszélnek, ne locsogj.

HOMUNCULUS (alázatosan Testőrpa
rancsnok felé, aki faképnél hagyja) Való 
igaz ez is. Mit is keresne ilyen helyen a 
m agam fajta. Sze nem tagadom, van egy 
kis szántóm, az a legszélső és legkeske
nyebb sáv a víz mellett... Midőn asszony
kámmal a vén kupori nagybátyja halála 
napján birtokunkba vettük, több volt ben
ne a gaz, mint a gabona. (Büszkén) Most 
pedig minden szomszéd csudájára járt, 
hogy mit tudtunk csinálni vele, mikor 
nálunk is éppolyan vörös rög fordul ki az 
eke nyomán.

KECSKEPÁSZTOR (érdeklődéssel lép 
közel) A búza szelíd jószág, magában is 
gyarapodik. Ám a kecskepásztor mind 
fohászkodhat Artemiszhez, hogy terelje 
egybe elcsászkáló állatait! (Ferde pillan
tást vet Hivatalnokra) De megtanultam, 
hogy szerencsésebb dolog várni, mint kér
dezősködni.

HOMUNCULUS Parancsra vagy itt 
te is?

KECSKEPÁSZTOR (bólint) Állítólag 
idegen füvet kóstoltak kecskéim. Irigy is
ten füve lehetett az is; attól puffadt fel a 
hasa kettőnek.

HOMUNCULUS Szóval tilosban legel
tettél! (Megkönnyebbülten.) Én viszont 
nem követtem el semmiféle vétséget. (Te
kintete találkozik Hivatalnokéval. Csende
sebben.) Csak tudnám, miért rendeltek be 
ide!....

KECSKEPÁSZTOR (leül a kőpárkány
ra) Estig tán csak kiderül.

HOMUNCULUS (izgatottan) Nem ta r t
hatnak ma is olyan sokáig. (Közel megy 
az íróasztalhoz; Hivatalnok behunyt szem
mel ásít. Kivárja; Hivatalnok nem nyitja 
ki a szemét. Homunculus előbb halkan, 
majd bátrabban kopog az asztal sarkán) 
Megtudhatnám, hogy... Esetleg nem téve
désről...?

HIVATALNOK (kifejezéstelen hangon) 
Várni kell.

HOMUNCULUS Persze. Amíg sorra 
kerülök.

HIVATALNOK Amíg szólítanak.
HOMUNCULUS (Az ajtó felé pislant.) 

Akár a többieket...
HIVATALNOK (tagadólag int a fejével) 

Van, akit különleges kihallgatásra vár
nak. Soron kívül. (Kezébe vesz egy viasz
táblát) De ez nem tartozik rád.

HETÉRA (séta közben saruját köti meg 
az előtérben; türelmetlenül) Annyit csak 
megtudhat az ember, hogy rajta van-e a 
neve a viasztáblán!

HIVATALNOK (unottan, rá se pillant
va) Akit hívattak, annak rajta kell len
nie.

(Homunculus kelletlenül húzódik a sa
rokba, majd leül a görög mellé)
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TESTŐRPARANCSNOK {megint az 

előtérben sétálnak el; Udvari paphoz 
fojtottan) Úgy gondolod, először fordul 
elő', hogy egy király vérontással kény
telen leplezni ártatlanokkal szembeni 
védtelenségét?!...

UDVARI PAP Higgyük, hogy ez a vér 
az igazságot hivatott tisztára mosni!

TESTŐRPARANCSNOK Inkább el
kenni. Örökre.

CEbben a pillanatban nyílik az ajtó, Xer- 
xész, Dareiosz király fia lép ki rajta perzsa 
alvezérével. Ruhájuk szakadozott, véres.)

UDVARI PAP (társához) Ezek sem fu
karkodtak a vérrel!

TESTŐRPARANCSNOK (közönyösen 
pillant a mellettük elvonuló két perzsa elő
kelőségre.) Ja, a perzsák?! Elfelejtett tör
ténelemlecke! {Maga előtt tuszkolva a pa
pot..) Most mi megyünk be!

UDVARI PAP {szinte futólépésben) Szó
lítottak?

TESTŐRPARANCSNOK Az ember
nek éreznie kell, mikor jött el az ő ideje. 
(.Keményen nyomja le a kilincset; a pappal 
együtt eltűnik az ajtó mögött.)

XERXÉSZ (alvezéréhez) Újabb h ír -  
újabb iszony!... Jaj, a nyomorúak! Ott vo- 
naglanak a néma földön!

PERZSA ALVEZÉR Mely elveszett! 
Nekünk kín, nekik — a görögöknek — ün
nep...

XERXÉSZ Vesztünkön ott meghasogat
tam  a köntösöm.

PERZSA ALVEZÉR Ki hiszi el, hogy 
mekkora volt egykor a perzsa had!... (Bal 
felől távoznak.)

HOMUNCULUS (ajtónyíláskor felug
rik. Néhány lépéssel önkéntelenül is kö
veti a távozó perzsákat. Visszafelé jövet a 
göröghöz.) Ezeknek is kijutott szegények
nek. Az a fiatalabb, látom, úgy a szívére 
vette, hogy még képes kárt tenni magá
ban. Mindenük ebek harmincadjára ju 
tott?

KECSKEPÁSZTOR (keserűen kacag 
fel) Dareiosz perzsa király fiának?! Meg 
az alvezérének?... (Merev tartásban, ko
mor, harcias léptekkel egy római centurio 
és három katona jön balról.) Náluk kap
zsibb, harácsolóbb népség csak Rómá
ból áraszt el bennünket... Na, húzódj 
hátrább. Nem látod, milyen kötekedő' ked
vükben vannak?! (A rómaiak hagyják, 
hogy mindenki kitérjen előlük; a centurio 
felül Hivatalnok orra elé az asztal szélé
re, a többiek letelepednek s kockázni kez
denek.)

CENTURIO Olyan kicsi szögletes feje 
volt, akár az öklöm. Egyszer leesett róla 
a tölgyfalevél-koszorú. Akkor láttam: az 
én fejemre kétszer akkora kellene.

ELSŐ RÓMAI KATONA Hogy lehetett 
volna nagy a feje, mikor szó'rtelenül, csu
paszon sárgállott, mint egy töpörtyű!

CENTURIO Csupa tűró'dés és toka! Fo
dorháj!

ELSŐ RÓMAI KATONA (röhögve) 
Fodor töpörtyű!

MÁSODIK RÓMAI KATONA Most az
tán kipréselhetik a zsírját.

HARMADIK RÓMAI KATONA Azért 
volt ott más is... már úgy értem, rajta s 
benne!... Fene könnyen tudott hódítani.

ELSŐ RÓMAI KATONA Tudom én 
azt, hogy s mint csinálta. Egyiptomban 
is, mikor partra  szálltunk, ő egy csitrit 
kezdett kergetni, akár egy pillangót, mi 
pedig pajzsok, dárdák mögé rejtve ká
romkodásainkat, órák hosszat kúsztunk 
összezsúfolódva-aszalódva, mint valami 
krokodilus.

HARMADIK RÓMAI KATONA Meg 
kell adni, nagy diplomata volt. Idegenben 
eló'bb az istenek helytartóját kell levenni 
a lábáról. Az a jóformájú szűz pedig a Ní
lustól származott. Egyiptom királynőié
ként állott szoborként az elefánt fején...

CENTURIO Az imperátor nimfomá
niás culája! Az volt! (Leugrik az asztal
ról, Harmadik Katona mellé lép) Eló'bb 
törüld le a nyáladat. Azt hiszed, elég szo
pósborjúként reácsodálkozni egy jófélére, 
aki megjátszódja magát, s máris konyítsz 
valamit a diplomáciához?! (A többiek rö
högnek)

HARMADIK RÓMAI KATONA Cae
sar elég trotty volt már, s mégis úgy tutuj- 
gatta Kleopátrát...

CENTURIO Ezért volt ő is ostoba!...
ELSŐ RÓMAI KATONA (bólogatva) 

Hagyta, hogy az a mániás nimfa tró
noljon egy egész tengerentúli provincia 
felett!... Most aztán megkapta! Tengerifű
vel étették meg.

MÁSODIK RÓMAI KATONA Hogyis
ne! A Capitoliumra kötötték fel, amiért 
konzulsága idején háromezer font ara
nyat lopott el onnan, ugyanannyi súlyú 
rezet téve a helyére!

CENTURIO Én úgy hallottam, hogy 
hasba szúrták.

ELSŐ RÓMAI KATONA Haha! Mint 
egy disznót!

MÁSODIK RÓMAI KATONA 
(Centurióhoz) Azt mondtad, kicsi kocka

feje volt. (Nevetve hajítja el a földön a koc
kát. ) A kockafej el van vetve!

HARMADIK RÓMAI KATONA (le
szegett fejjel) De árnyéka oszlopénál 
hosszabb és súlyosabb... Ha buta volt, 
csak azért volt buta, m ert hagyta magát 
megöletni.

CENTURIO Ne ereszd úgy el magad, 
na. Az istenek gondoskodnak új cézárok
ról.

HETÉRA (félhangosan) Azok meg gon
doskodnak arról, hogy nekünk mind vaca
kabb legyen.

CENTURIO (Katonáihoz, nyugodt 
fölénnyel) Egyet el ne feledjetek! A te 
mesterséged, római, az, hogy uralkodj! 
(Nyílik az ajtó; belerúg az útjába álló He- 
térába, s meg sem várva, hogy Testőrpa
rancsnok és Udvari Pap kilépjenek, bevo
nul. A katonák követik)

UDVARI PAP (társával együtt engedel
mesen utat nyitottak a rómaiaknak. Kese
rűen) Nekik mi mindenütt a provincián 
vagyunk.

TESTŐRPARANCSNOK (iróniával!)
Szinte nem bánnám, hogy egyik csecse
mő a negyven közül csodatevő legyen. S 
megszelídítse őket is.

UDVARI PAP (zavartan) Hát csecse
mőkről van szó?! (Szünet után.) Ha így áll 
a dolog, miért nem lehet várni, amíg...?

TESTŐRPARANCSNOK (közbevág) 
Amíg a gyengéntápláltság vagy a já r 
ványok idő előtt amúgy is végeznek 
nagyrészükkel?!... Ez a kérdés valakinek 
már az állásába került. (Megáll, a pap fü 
léhez hajolva) Heródes királynak megint 
idegrohama volt. Azt jósolták neki, hogy 
ezen az éjszakán új király születik Bet
lehemben. Nála bölcsebb és jóságosabb. 
(Szünet után.) Most m ár érted, ugye, 
hogy ez esetben kockázatos volna kivárni 
az igazságot. Minden tisztázási óhaj fel
ségárulásnak tekintendő.

UDVARI PAP (megtorpan) Em iatt tör
ténik ez az egész szörnyű...

TESTŐRPARANCSNOK Ne habozz ki
mondani: mészárlás!

UDVARI PAP De hiszen, van-e ma
kulátlanabb egy ma született csecse
mőnél?!...

TESTŐRPARANCSNOK Ne feledkezz 
meg róla, hogy valamikor Sulla vagy Ca
esar is éppilyen árta tlan  bébi volt. (Távo
zik; társa lesújtottan követi.)

HOMUNCULUS (közben elszundított; 
az utolsó mondatoknál felriadva, a körü
lötte ülőkhöz, ténfergőkhöz) Úgy van, min
den ember bébiként kezdi. De addig... 
mennyi táplálékot emészt el! Meg ruhát 
húrból. Nagy gond, bizony, kielégíteni a 
kis haszontalanokat. Betömni a szájukat, 
nincs igazam?!

HETÉRA (keserű fintorral) Mivel? Tö
rülközővel? Úgy meg se nyikkannak, 
ahogy átlépnek az árnyékvilágba.

> > > > >  folytatás a 14. oldalon
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folytatás a 13. oldalról
HOMUNCULUS (megrökönyödve) Már 

m iért fojtaná meg őket az ember. Hogy 
is fordul meg ilyesmi a fejedben?!... Tu
dom én, mit jelent gürcölni értük. Nekem 
is van kettő. A fiúcska (mutatja) a hasa
mig ér, a leányka orrocskája, mikor mel
lébújok, (nevet) a fülcimpám tövét szokta 
csiklandozni. Csak ezt a kettőt sikerült 
eddig összehoznunk... de lennének akár 
hatan, akkor se ju tna olyasmi az eszem
be, hogy...

HETÉRA (a jól értesült fölényével) Jól 
van, nyulacskám, szaporodj csak és öm
lengj tovább. Úgysem tudnád felfogni, mi
ről van szó...

KECSKEPÁSZTOR (Hetérához, suttog
va) S vajon meg merik ölni mind a negy
venet?

HOMUNCULUS (most érti meg, hogy 
tényleges veszedelemről van szó) Bocsá
nat, én közben, úgy látszik, szunyókál
tam; de ha jól értettem, tömeges me
rénylet készül valahol. (A két, színésznek 
öltözött szenátor lép a színre; arra sétál
nak. Homunculus mintha tóíük is várná 
a bátorítást.) Jelenteni kellene megfelelő 
helyen...

KECSKEPÁSZTOR Hol akarod jelen
teni?

HOMUNCULUS (Hivatalnok asztala 
felé biccent) Legalább itt. (Elkapja a láz) 
Kötelességünk jelenteni!

KECSKEPÁSZTOR (visszarántja, hal
kan) Az ilyen ügyintézés az istenekre ta r
tozik. Vannak elegen. Azt se tudod, miért 
hívtak ide, és...

ELSŐ SZENÁTOR No, csak ki vele, ha 
fontos jelentenivalód van! Mi, civilben, 
szenátorok vagyunk.

MÁSODIK SZENÁTOR Fél füllel vala
mi merényletet hallottam emlegetni.

HOMUNCULUS (izgatottan) Igen, ha 
közbe nem lépünk... Akarom mondani, ha 
az istenek... Szinte már látom: meg fog
nak halni!...

MÁSODIK SZENÁTOR (társára ka
csintva kedélyesen) Miket zagyvái ez itt 
összevissza?...

ELSŐ SZENÁTOR (Homunculushoz) 
Az istenek, nyugodj meg, változatlanul 
halhatatlanok.

HOMUNCULUS De ők, szegénykék, 
idő előtt... Mind a negyven! (Kétségbeeset
ten pillant Hetérára.) Lehet, hogy törülkö
zővel, vagyis hangtalanul...

ELSŐ SZENÁTOR (társához) A halál
nem ismerős. Néró császár többször is al
kalmazta. Legutoljára, hajói emlékszem, 
Seneca fulladt meg...

MÁSODIK SZENÁTOR De ő nem tö
rölköző által. Hanem forró vízben a für
dőkádjában.

ELSŐ SZENÁTOR (átszellemült mo
sollyal) Van valami benne, hogy a tragé
diaköltők fejezik ki legszebben az úgy
szólván elemi szükségletből fakadt, 
legpraktikusabb hasznú igazságokat

is. (Idéz.) „Arasd a létet, mint naptól sú
lyos kalászt...” (Bizalmas pietykázással.) 
Seneca meglehetősen érett kalász volt 
már.

MÁSODIK SZENÁTOR Egyesek vi
szont a súlyát kétségbe vonják... (Kedélye
sen társalogva vonulnak tovább, miközben 
Homunculus többször is szólni szeretne, 
de nem jön ki hang a torkán.) Egyébként 
én is azóta kezdem megérteni császá
runk megszállottságát a színpadi szerzők 
iránt, mióta négyszáz szenátortársunk
kal együtt minket is felparancsolt ma
ga mellé a halhatatlan deszkákra, hogy 
részt vegyünk kedvtelésében.

ELSŐ SZENÁTOR Én, lelkem mélyén, 
sehogy sem tudok beletörődni abba, hogy 
hagytuk m agunkat a görög fertőzés áldo
zatául esni. Egy lantzenétől begerjedő, el- 
puhult szívű Róma!...

MÁSODIK SZENÁTOR No, azért Euri
pidész, habár görögnek született, római
szívem szerint mondatja Oresztészével: 
(.Deklamál)

„A sorsnak is lesz gondja rá,
de lesz nekünk is: ki bátor és serény,
erősebbé az istenség is azt teszi.” (Más 

hangon.)
Igaz, a folyamatos lelkizést m ár bete

gesnek érzem. (Kissé gúnyos hangon sza
valja)

„Elmondom: ez sok nagy bajomnak
kezdete.

Hogy már anyám vétkét, miró'l
most hallgatok,

kezemmel megtoroltam, a bősz
Erínüszek

futásra űztek...” (Kuncog.)

ELSŐ SZENÁTOR (bosszúsan) Ne az 
Erínüszek bosszújáról deklamálj. Inkább 
a barbárok bosszújának reális következ
ményeire figyelmeztesd a szenátust.

MÁSODIK SZENÁTOR (magabizto
san) Lehetetlennek tartom, hogy a Római 
Birodalom valaha is megszűnjék létezni! 
(A fal tövében alvó két jós már jó ideje ébre
dezik; ásítozva, nyújtózkodva emelgetik kö
vön elcsigázott, törődött testüket)

ELSŐ JÓS (csupasz képű, mint a római
ak; az utolsó mondat elhangzásakor feláll, 
s mint egy udvari bolond, a szenátorok elé 
szökken) Bár napok óta felhős az ég, de 
utoljára a csillagok állása Rómának ked
vezett.

MÁSODIK JÓS (zsidó-szakállas; félig- 
meddig már próféta; gúnyosan) A  szénné 
égett, fekete füstű Rómának?

ELSŐ JÓS (epésen) Ahol azonban ka
rókhoz kötözött, szurokba m ártott papi
rosba göngyölt szüzek teste szolgált égő 
fáklyaként a császár hagyományos ku
tya- és lóversenyén!

MÁSODIK JÓS (komoran) Én nem csil
lagokból, csak az áldozati állatok beleiből 
jósoltam eddig. De egy idő óta Néró több 
keresztényt áldoz fel, mint állatot. Az ő 
árta tlan  beleikből kelt életre és pusztít a 
dögvész. Ez a büntetés, mert...

ELSŐ JÓS (közbevág, kiabálva) Mert 
az olimposzi istenek haragusznak a ke
resztények aszkéta istenére!

MÁSODIK SZENÁTOR Nincs szüksé
gük konkurenciára.

ELSŐ JÓS (fölényes mosollyal) Az ön
megtartóztató, alázatos nincstelenség 
akarna versenyre kelni a pazar, dölyfös 
pompával?!... A császárnak még a hor
gászbotja is aranyból van; ha játszik, 400 
sestertiust tesz fel egy kockára; s midőn 
nejével kéjútra indul, ötszáz arannyal 
patkóit nőstényszamár üget nyomukban, 
hogy Poppea, ha kedvet kap rá, megfüröd- 
hessen tejükben.

MÁSODIK JÓS De hála  az égnek, 
azért született meg a Messiás, hogy sze
gény szam arakat is megszabadítsa kéjenc 
sanyargatóiktól! (A két szenátor a sértő'jö
vendölés hallatán fenyegető' mozdulatok
kal támad Második Jósra; az hátrál)

ELSŐ JÓS (cinikusan) Hiú remény!... 
Az már rég a kereszten végezte.

ELSŐ SZENÁTOR Rémlik valami. 
(Társához) Te hallottál róla?

MÁSODIK SZENÁTOR (megvonja a 
vállát) Crassus idején még tudta az em
ber, hogy kit milyen latorságért feszíte
nek keresztre; de azóta ki képes minden 
kis rendbontót számon tartani!...

MÁSODIK JÓS Ő feltámad, de Róma 
soha!

ELSŐ SZENÁTOR (bosszúsan) Tágulj 
innen, amíg jó dolgod van!

MÁSODIK SZENÁTOR (fegyverére 
csap) Ha nem akarsz itt mindjárt a saját 
beleidből jósolni, valami elhihetőbbet! 
(Második Jós félrevonul. Hirtelen római 
patríciusok szaladnak be, nyomukban ve
gyes népség: germánok, hunok, frankok, 
gótok, vikingek. A patríciusok az ajtóhoz 
nyomulnak, és zavarukat leplezve, egyenes 
derékkal, elkiáltják magukat)

PATRÍCIUSOK Irány az Aranykor!

(Hivatalnok kilép íróasztala mögül, el- 
állja a barbárok útját, széttárt karjával 
visszatartja, türelemre inti ó'ket. Majd az 
ajtóig hátrálva, lenyomja a kilincset, és si
etve tessékeli be a rómaiakat.)

HIVATALNOK Igyekezzünk, kérem!... 
(Bizalmas megjegyzéssel) Az Aranykort, 
sajnos, lekéstétek. (Az asztalhoz megy, fel
emel egy viasztáblát, arról olvassa.) A  bar
bárok elözönlik a birodalmat. A provinci
ák, mint póklábak, leszakadnak...

ELSŐ SZENÁTOR Visszaköveteljük 
őket!

HIVATALNOK A légiók megadják ma
gukat, vagy világgá futnak...

MÁSODIK SZENÁTOR Vissza kell té
ríteni őket!

HIVATALNOK A római impériumot 
bukás fenyegeti...

EGY PATRÍCIUS (a legtrottyosabb) 
Talpra kell állítani! (Hivatalnok, mint aki 
elvégezte velük a dolgát, elrakja egy fiókba 
a viasztáblát, papiruszok és pergamente
kercsek között kezd válogatni.)

HETÉRA Jó vicc. Egy kifacsart na
ranccsal mit lehet még kezdeni!
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ELSŐ JÓS Ezt bizonyára mondták 
m ár neked is.

EGY GERMÁN HARCOS Van ezen 
még hús!...

HETÉRA (szájon törli Első jóst, s oda
szól a már jó ideje hiányos öltözetét tépá
zó barbároknak) Gyertek, latrok, mielőtt 
véget érne az ókor!... (Egy germán és egy 
frank fiú egyszerre kap utána.)

(.Kint dörgés, felhőszakadás)
MÁSODIK JÓS (utálattal fordul el a 

lánytól) Eredj! S utánad az Özönvíz!
HETÉRA De eló'ttem egy Noé-bárká- 

nyi szép szőke meg barna vad. (Könnyű 
sóhajt küld Második Jós felé) Hidd el, 
szentem: mindenkinek megvan a maga 
keresztje!... (Kivonul a két harcossal.)

ELSŐ JÓS (Társához, gúnyosan) Má
té evangélium, 10. rész, 38. szakasz. (A 
barbárok előbb a nyitott ajtóban álldogá
ló rómaiakat rohamozzák meg -  azok be
nyomulnak, és beteszik maguk mögött az 
ajtót -, majd a többi várakozót kezdik szo
rongatni.)

HUN HARCOS {bőszen) Ostorodtól 
reszket a világ, Attila! {Itt már felgyor
sult a játék; mind többen özönlenek a szín
re, szinte bábeli zűrzavar. Asszonyok, gyer
mekek, ékszerekkel megrakodva. A  férfiak 
ölelgetik a fehérnépeket; leseprik Hivatal
nok elől a papiruszokat, könyveket, fel
döntik az íróasztalt, és röhögve vad tánc
ba kezdenek. Közöttük van Hetéra is. A 
ritmus nem egyezik; lökdösik, rugdossák, 
gáncsolják egymást)

OSZTROGÓT VEZÉR {ront be, diadal
masan harsogva) Theodorik gót fejede
lem hadával és nemzetségével bevonul 
Ravennába! Miután szétmorzsoltuk a ge
pidákat és a szarm atákat, egész Itália 
meghódolt nekünk. Birodalmához csatol
ván Illíriát, Pannóniát, adófizetésre kény
szerítvén a bajorokat, Ari mellett megver
vén a frankok seregét, a fél világ rettegi 
a Nagy Theodorik hatalmát! (Hatalmas 
csattanás; Második Jós és Hetéra bűnbá
nóan keresztet vet; a barbár harcosok meg
rohamozzák az ajtót, s összetömörülve va
lósággal belökdösik egymást. Homunculus 
ijedtében hasra vágódik)

HOMUNCULUS (felpillant) Ó, Magas- 
ságos Úristen, űzd el ó'ket örökre! (Öntu
datlanul keresztet vet ő  is)

KECSKEPÁSZTOR (beletörődő gesz
tussal) Na, itt se kerülünk ma sorra. (Le
ül, túrót vesz elő, felét odakínálja Homun- 
culusnak) Istenhez óbégatva, ne tetézd a 
bajt.

MÁSODIK JÓS (őszinte alázattal) A 
boldog élet édesanyja az engedelmesség. 
Az üdvözít. (Letérdepel, két kezét imára 
kulcsolja)

(Hivatalnok feliratos táblákat vesz elő, 
falra erősíti őket. A görög aggastyán feje fö
lé a Nem jött még el az én órám! -  János 
evangélium, 2. rész, 4. szakasz -  felirat 
kerül. Hetéra olvassa a magáét: Lészen 
sírás és fogaknak csikorgatása -  Máté 
evang. 10. rész, 38. szakasz -; elhúzza szá
ját, nem tetszik neki. Másikat választ, és el-

vigyorodva fekszik le alája: Nem holt meg 
a leányzó, hanem aluszik — Máté evang., 
9. rész, 24. szakasz. Hivatalnok a Meddig 
élsz még vissza türelmünkkel, Catilina? 
megkopott, alig betűzhető Cicero-mondás- 
ból kihúzza az utolsó szót, vagyis a nevet 
-  Catilina -, és krétával a szöveg alá ír
ja: „A név tetszés szerint kitöltendő.” Ho
munculus magához térve, buzgalommal 
kezdi olvasni, félhangosan a figyelmezte
tő feliratokat, előbb a „Lészen sírás és fo
gaknak csikorgatásá”-t, majd azt, hogy És 
az ki a mezőn leend, haza ne térjen, hogy 
az ő köntösét felvegye -  Márk evang., 13. 
rész, 16. szakasz. Kétszer is elolvassa, 
majd Hivatalnokhoz fordul, aki az asztalt 
próbálja lábra állítani, s aki időközben fé- 
lig-meddig át is öltözhet: jelzéses öltözékei
ben, a szín-módosulásoknak megfelelően, 
a továbbiak során más-más típust alakít
hat.)

HOMUNCULUS (készségesen segít 
emelgetni az asztalt, majd a feliratra mu
tatva) Ezt hogy tetszik érteni?

HIVATALNOK (ő is elolvassa) „Az ki 
a mezőn leend, haza ne térjen, hogy az 
ő köntösét felvegye...” (Bibliában lapoz) 
íme, megvan a folytatása is. (Kikeresi, ol
vassa) „Jaj pedig a nehézkes asszonyok
nak és a szoptatóknak az napokban...!” 
(Villámlások, dörgések; esik)

HOMUNCULUS (felkiált) Az én kicsi 
nejemnél mind a két eset fennáll!

HIVATALNOK (szenvtelenül folytatja) 
„Mert oly nyomorúságosok lésznek azok 
a napok, melyekhez hasonlók nem vol
tak...”

HOMUNCULUS (elbizonytalanodva) S 
én még nagy mellénnyel pirongattam sze
gényt, hogy (más hangnemben) a férfi dol
ga az áldozás, ha próbát kell az ellennel 
kísérteni. Tiéd, asszony, hogy néma légy 
és otthon ülj! (Sírás hangon.) De az ellen 
innen jó ideje elviharzott, s most lehet, 
hogy épp családi hajlékomat dúlja fel.

KECSKEPÁSZTOR Vagy földedet trá 
gyázza, hogy jobban teremjen.

HOMUNCULUS De hát ez mégis
csak... (keresi a szót, Hivatalnokra néz, 
óvatosan) úgyszólván fura helyzet... Ne
kem innen el kell... Csak nagyon rövid 
időre... (Kirohan.)

HETÉRA (felül, a derekát fogja; Máso
dik Jóshoz és Kecskepásztorhoz) Behozhat
nának ide egy becsületes fekvőhelyet. Ma
guk mégiscsak férfiak.

KECSKEPÁSZTOR Nekem sérvem 
van, nem emelhetek.

MÁSODIK JÓS Engem viszont kínoz 
az aranyerem. Nem tudok ülni, feküdni 
is csak hason szeretek.

HETÉRA Éppen azért. (Rákacsint) 
Csak nem fogsz itt egész idő alatt térde
pelni?!

MÁSODIK JÓS (feláll; térdét masszí
rozva, igazolásképpen) Ó, azért ennél töb
bet Mária sem kívánhat tőlem!

HETÉRA A culád?
MÁSODIK JÓS (korholóan) Szűz Má

ria! Mindnyájunk édesanyja. Még ennyit 
se tudsz?! (Kezdi egymáshoz illeszteni a 
székeket; ágyat fabrikál)

HETÉRA Az enyém ugyan nem. Az 
kilenc kölyköt szült. (Ráver a farára.) S 
mind olyan kiadósak, mint én vagyok. 
(.Kacajg, s mellével a férfihoz dörgölődik) 

MÁSODIK JÓS (elhúzódik tőle; Hiva
talnok felé, sziszegve) Boszorkány! Meg ké
ne égetni. Mire nem képes az ilyen?!...

HETÉRA (miközben Hivatalnok egy 
nagy fekete könyvben buzgón jegyez, Máso
dik Jóshoz) Te pedig, nyeszlett hernyó, mi
re vagy képes? (Újabb dörgés.)

HOMUNCULUS (szalad be ázottan, 
lihegve) Mindentudó Gondviselőm! (Hi
vatalnokra pislant) Hogy jutok haza?!... 
Megáradtak a folyók. S az én nejecském 
egy szál köntösben ment ki reggel a me
zőre!

HIVATALNOK (mint aki magyarázko
dik) A váratlan esőzések! (Könyvet lapoz 
fel) A Szentek Kalendáriuma szárazsá
got jósol. (Ellenségesen méri végig Heté- 
rát) De hát ez a sok ördögi mesterkedés...

MÁSODIK JÓS (fanatikusan) A boszor
kányok műve minden rossz ezen a földön!

KECSKEPÁSZTOR Inkább az a baj, 
hogy irgalmatlanul irtják...

HIVATALNOK (most már ő is megszál
lottan) Irtjuk a pogányság legutolsó, go
nosz gyökereit!

KECSKEPÁSZTOR Fészkes fenét! Ki
irtották az őserdőket. S elmulasztottak 
újakat ültetni. Csak a gyökerek ta r th a t
ják  meg olvadáskor, nagyidó'ben a földet, 
s a zöld ta rtja  életben az állatokat... meg 
az embert.

HETÉRA (végigfekszik az összetolt szé
keken) Ha még sokáig kell várakozni, mi
re kijutok innen, nem találok már egy 
valamirevaló pofát, aki legalább petrezse
lyem zöldjén nőtt fel!

HOMUNCULUS Én azt se tudom, mi 
szükség van reám itt...

HIVATALNOK Künn tágasabb! (A ki
járat felé mutat) A kihallgatás holnap 
hajnalban folytatódik. (Kivár. Komor ün
nepélyességgel) Az inkvizíció előtt! (A vá
rakozók ijedten tekintenek az ajtóra, ösztö
nösen messzire húzódva tőle és egymáshoz 
közeledve)

(.Miközben lemegy a függöny, s egy ideig 
utána is, a falakra szerelt hangszórókból 
ájtatos hangú szöveg: „Mit tehetünk az em
berekkel'*,? Ok egyre fogyatkoznak, de gya
rapszik az Isten. Isten zöld hajtás volt Mó
zes kosarában; lassacskán bár, de virágba 
borult. Előbb a próféták, majd Krisztus 
Urunk, majd jött az Egyház... A z Egyház 
napról napra jobban tündököl.”)

(A színen és a nézőtéren teljes sötétség.)

(FOLYTATJUK)
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JANCSÓ MIKLÓS

Jászai Mari
„Csak a napot, a levegőt, a tavaszt, 
a nyarat, az őszt sajnálom itthagyni. 
Az embereket nem.” (1920. dec. 31.

Jászai Mari emlékirataiból)

Képzelt cselekményünk időpontjának és 
színhelyének meghatározását az olvasóra 
bízom. Az sem kizárt, hogy a most követke
ző jelenetnek semmiféle valóságtartalma 
nincs, csupán annyi: Antigoné-bemutató 
előtt néhány nappal játszódik le.

S zerep lő k :
Színházigazgató
Dramaturg
Rendező
Rendezőasszisztens
Művészeti titkár
Művészeti Tanácstagok
Jászai Mari

Színhely: egy színházigazgatói iroda.
Színházigazgató: Köszönöm, hogy el

jöttetek erre a fontosnak ígérkező meg
beszélésre. Idefáradtatok -  annak elle
nére, hogy váratlanul kérettelek titeket, 
élszínészeket és a színészegyetem pro
fesszorait, asszisztenseket, dramaturgot, 
művészeti titkárt, aligazgató urat és nem 
utolsósorban a művészeti tanács, ez érté
kes konzultatív szerv jó nevű és nagy múl
tú tagjait. Köszönöm jelenléteteket, és kö
szöntőm a jelenlévőket.

Minden résztvevőnek jólesnek az igazga
tó elismerő szavai. Azt le is reagálják, jel
lemeiknek megfelelően. Dramaturg össze
húzódik álszerényen, rendezőasszisztens 
mélyen szívja be az iroda művészi levegőjét, 
a tanácstagok külön és együtt egy másod
percre megfeledkeznek vélt és valós, éves 
vagy több évtizedes sérelmeikről. Alakuló
ban van egy nyitott, művészi kérdésekre fo
gékony, önzetlen, színházi létkérdést lénye
gében érintő megbeszélés.

Rendezőasszisztens (ahelyett hogy hall
gatna, hirtelen megszólal): Megint rágal
mazzák színházunkat színházellenségek, 
hogy a nézőhiányból elmaradt előadásaink 
nézőhiányból kifolyólag kerültek le a mű
sorról?

Színházigazgató (nem haragszik rende
zőasszisztensre, mert tudja, hogy rendező- 
asszisztens olyan hülye, hogy csak másnap 
fogja megérteni saját gondolatát, akkor vi
szont két hétig előszobázik, hogy felejtsék 
elszólását): Uraim! Ismertek, nem szere
tek mellébeszélni (a szereplők mind meg
merevednek, az arcok kifejezéstelenekké 
válnak). A lényegre térek. Tegnap délután 
egy rendkívül furcsa dolog történt velem. 
Valami misztikus, megmagyarázhatatlan, 
(halkan, bizalmasan) Mielőtt elmesélném 
-  ti, mint legközelebbi, legközvetlenebb 
munkatársaim, észrevettetek rajtam bizo
nyos jeleket? Netán idegesebb vagyok néha 
a kelleténél... Esetleg sárga a szemem?... 
Vagy furcsán viselkedem?... Úgy... nem nor
málisan?

Dramaturg: (kedvesen) Nézd, ilyen ügy
ben talán egy orvost kellene megkérdezni. 
Mi ugyan sokoldalú művészek vagyunk, 
de a mi véleményünk... Idegkimerülésre 
gyanakszol? Mindnyájan kissé idegesek va

gyunk. Művészek, na. Nincs ebben semmi 
különös.

Színházigazgató: Gyerekek, félek, hogy 
meghülyültem. Tegnaptól, (kínosan nevet)

Dramaturg: (nagyot nyel, ugyanis szinte 
kimondta — a poén kedvéért természetesen 
-, hogy nem tegnaptól, hanem régebbtől 
vagy hülye, direktorom, de óvatosan ráha
rap a nyelvére.)

I. Művészeti Tanácstag: Direktor úr, ha 
te meghülyültél, a hülyeségednek van egy 
nagy hibája: nem ragályos, mint a grippa. 
Mert én szeretném megkapni a te hülye
ségedet. (Diadalmasan körülnéz, tudja, 
hogy jó pontot szerzett ezzel a kijelentés
sel.)

II. Művészeti Tanácstag: (ő nem olyan 
olvasott, mint I. Művészeti Tanácstag) Ha 
ezt más mondja rólad, direktor, hogy hülye 
tetszel lenni, beverem a száját neki. (elége
detten körülnéz ő is)

III. Művészeti Tanácstag: Ha a te böl
csességed hülyeség, és te hülye vagy, igaz
gatóm, én szeretnék még hülyébb lenni ná
lad. Ha lehetséges még hülyébbnek lenni, 
mint te. (ő még büszkébben néz körül, mint 
a többiek)

Színházigazgató: (folytatja) A lényegre 
térek, mielőtt még megszavazzátok, hogy 
elmebeteg vagyok-e vagy sem. (mind ne
vetnek az igazgató humorán) Na, arról van 
szó, hogy tegnap délután megjelent nálam 
Jászai Mari. A legnagyobb magyar tragi- 
ka.

Dramaturg: (halálos komolyan) Szívből 
gratulálok az új művésznőhöz, kedves di
rektorom, akit, gondolom, szerződtetsz a mi 
örömünkre. Egyetértünk.

Színházigazgató: Nem értitek? Tegnap 
nálam az igazi Jászai Mari jelent meg. Kilé
pett a színháztörténetből és meglátogatott. 
Személyesen. Élőben.

Dramaturg: Érdekes, pedig évforduló 
sincs. Jászai elhunyt 1926-ban, ha jól em
lékszem. A kísértetek, ha van bennük jóér
zés, csak évfordulókon jelennek meg. Bár 
ez nem mindig igaz: Shakespeare a múlt hó
nap közepén jelent meg nekem. Aztán kísér
tett, hogy átigazítottam a darabját. Ahhoz 
képest elég nyugodt volt.

Színházigazgató: Uraim, én nagyon ko
molyan beszélek

I. Művészeti Tanácstag: (óvatosan) Ked
ves igazgatóm, lehet, rossz nevet említet
tél. A feleségem, aki évek óta ide szeretne 
szerződni, nagy magyar tragika ugyan, ezt 
én is állíthatom, mint férj, de ő más névre 
hallgat. Azaz, hogy pontosan fogalmazzak: 
más névvel ordít otthon egyfolytában. Hehe- 
he! (nevetése elhal a csöndben, visszhangta- 
lanul)

Színházigazgató: Elmondom, hogy tör
tént az eset. Ültem otthon délután, és vélet
lenül -  vagy nem véletlenül? ki ismeri a vé
letlen szerepét az ember életében, ha ugyan 
véletlen a véletlen - , vagyis éppen Jászai 
Mari Emlékiratait olvasgattam. Amikor 
egyszer csak bejött egy hölgy.

Dramaturg: Az ajtón jött be, vagy az ab
lakon? Nekem Shakespeare az ablakon szo
kott bejönni. A felső ablakon. Amin szú
nyogháló van.

Színházigazgató: Az ajtón jött be a hölgy. 
Szép volt, olyan középkorú, érett... csinos... 
nem túl nőies, de mégis nőies...

Dramaturg: Jászai Mari idős korában 
hunyt el. Több volt, mint hetven éves.

Színházigazgató: (szándékosan nem fi
gyel a közbeszólásokra) A hölgy bemutatko
zott: Jászai Mari vagyok -  mondotta mély, 
zengő hangon. Mire én megjegyeztem — 
asszonyom, ahhoz képest, hogy ön idős 
asszony, egészen jól néz ki. Mire ő furcsán 
mosolygott: „A nagy művészek kortalanok 
-  válaszolta -, talán ezért maradtam örök
ifjú.”

Dramaturg: Aha, ravasz.
Színházigazgató: (nem kérdi, ki a ra

vasz) Elbeszélgettem vele. Hihetetlen dol
gokat mondott. Ha nem ő volt Jászai Mari, 
akkor az a nő, aki őt alakította, kitünte
tést érdemel színháztörténetből: olyan 
adatokat, olyan belső színházi kérdéseket 
feszegettünk beszélgetésünk során, ami
hez csak egy rendkívül felkészült színház
történész lehet partner. Ismétlem, szeren
csém volt a frissen átlapozott Jászai Mari... 
emlékeimmel...

Dramaturg: Lehet, hogy őrült. Művelt 
őrült. Vannak ilyenek. Újabban ezek lepik 
el a kultúrát: zseniális önadminisztrálók. 
Ezek irányítják a kultúréletet. Mert művel
tek. Illetve annak látszatát tudják kelteni. 
Valójában: zseniális helyezkedők.

Színházigazgató: Beszélgetésünk elején 
én is rögtön erre gondoltam: a hölgy ezzel 
a Jászai Mari-trükkel akarja felkelteni az 
érdeklődésemet. De az is lehet, hogy egysze
rűen bolond. A színház mindig is vonzotta 
a bolondokat, (kis szünet) No, a jelenlevők 
kivételek, mondanom sem kell. Képzeljétek 
magatok az én helyembe: beállít egy őrült, 
vagy, vagy... mit tudom én? -  Esetleg Já
szai Mari maga, és én ott állok, és egy dol
got tehetek csupán: belemegyek a játékba.

Rendező: (finoman) A szerelmi játékra 
gondolsz?

Színházigazgató: Nem. Abba a játékba 
megyek bele, hogy a nő Jászai Mari. Hogy ő 
a legnagyobb magyar tragika. Könnyű volt 
vállalnom ezt az izgalmasnak ígérkező ka
landot. Hiszen a nőben volt valami... hogy 
is mondjam? Síron túli. Elkezdtünk beszél
getni.

III. Művészeti Tanácstag: (eddig írt) Tes
sék. Levél, (odaadja az igazgatónak)

Színházigazgató: Ez mi?
III. Művészeti Tanácstag: Levél. Ahogy 

szoktam. Tudod, nekem két véleményem 
van: egy, amit elmondok lépten-nyomon, 
sarkon, itt-ott, ennek-annak. És van egy 
másik, amit leírok. Ha én rólad azt terjesz
tem jogtalan művészmérgemben, hogy így- 
úgy, ilyen vagy, olyan vagy, az nem számít. 
Mert azt csak mondom. De az én átgondolt, 
nyomdakész véleményem és művészi hit
vallásom nem ez: hanem az, amit leírok le
vélben. Mert nem szeretek szembenézni 
emberekkel, ezért írok levelet. Félek a szem
benézésektől. Aztán van egy véleményem 
még, az a sajtónak szól. Az a harmadik vé
leményem. (riadtan) Istenem, vajon melyik 
az én igazi véleményem?

IV. Művészeti Tanácstag: (kajánul) Az, 
amivel szerepeket nyalsz ki magadnak.

III. Művészeti Tanácstag: (rövid gondol
kodás után úgy dönt, felsértődik, tehát 
sértetten) Nahát, sok évtizedes művészi 
múltam...

Színházigazgató: (határozottan) Hagy
játok ezt most. (a Művészeti Tanácsia-gok 
azonnal hagyják) Tehát beszélgetek Jásza
ival. Az a stílus, ahogy velem beszélt! Az 
a méltóság! Nem, uraim, nem volt a hölgy
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egy szerepkoldus művésznőcske. Nagy
asszony volt. Szóból szó, említette, milyen 
sikere volt Bécsben, mint Médea. Még 
Marquis de Caux is gratulált neki. (Utána
néztem a dolognak -  valóban a márki külön 
gratulált. Jászainak a Médeáért.) Mesélt a 
szerepeiről... Baradlayné... meg Antigoné. 
Mire rögtön lecsaptam: felkértem, mondjon 
el egy-két részletet az Antigonéból.

Rendező': (idegesen) Miért pont az Anti
gonéból? Mert most azt próbálom, és prob
lémák vannak az Antigonét alakító művész
nővel?

Színházigazgató: Szó sincs róla. Csak 
úgy, ötletszerűen kértem arra, hogy Anti
gonét alakítson nekem. Mit mondjak? Reme
kül csinálta Mari.

Dramaturg: Mari? Csak úgy -  Jászai Ma
riról csak per Mari? Ez azért túlzás, (meg
enyhül) Igaz, ha megjelenik nekem Shakes
peare, én is Vilmosnak szólítom őt. Végül is

mi, művészek, tartsunk össze (elhallgat és 
a művészi összetartozáson tűnődik)

Színházigazgató: És Jászai Mari elkezd
te élni-játszani Antigonét. Gyerekek, maga 
volt a csoda... A legmodernebb Antigoné, 
akit valaha is álmodhatunk. Őszinteség, 
mélység... Fantasztikus volt. (nagy csend).

Művészeti Tanácstagok, Rendező, Dra
maturg sokat sejtetően hallgatnak.

Színházigazgató: (rendezőhöz) Apropó: 
Jászai Mari látta a te Shakespeare-előadá- 
sodat.

Rendező: (látszólag közönyösen) És?
Színházigazgató: Azt mondta: nem 

Shakespeare-t kell lerántani a közönség
hez, hanem a közönséget kell felemelni 
Shakespeare-hez. Olyanokat is mondott, 
elege van a külföldi szerzőkből, van ne
künk magyar szerzőnk, játsszuk őket. Gon
dolom, azt még a XIX. századra értette, 
nem ránk.

Dramaturg: Nahát. Megint ez a provinci
alizmus. Magyar szerző... De honnan? Nem 
mondom, ha egyszer lesz időm és nekifogok 
darabot írni... De addig? (kis szünet után) 
És nem tetszett neki a mi Shakespeare- 
ünk... Vagyis én nem tetszettem neki, mert

én úgy megsegítettem Shakespeare-t, hogy 
öröm nézni. Nekem mindenképpen öröm. 
És ez a fontos.

Rendező: Hagyd. Mit ért egy ilyen le
maradt művésznő a korigényhez? Egy 
színésznő...

V. Művészeti Tanácstag: Én játszom 
Kreónt az Antigonéban. Jászai magas?

Színházigazgató: Hát... igen. Mutatós.
V. Művészeti Tanácstag: A művészi múl

tamra való tekintettel... A sok kiszállás, 
a tönkretett szívem, mit Thália oltárán 
áldoztam...

Színházigazgató: Csak egy fejjel maga
sabb Jászai, mint te. Persze, másképp több 
fejjel különb, mint ti vagytok, az egész tá r
saságból kiemelkedik sok-sok fejjel Jászai.

A Művészeti Tanácstagok nevetnek -  jel
zik, van humorérzékük.

Rendező: Nézd, direktorom, egy társulat
nál nem jó, ha van egy zseni. Mert akkor a

többiről, rólunk, kiderül, hogy középszerű
ek vagyunk. Amíg viszont nincs zseni, iga
zi tehetség köztünk, addig mi vagyunk a 
művészi tökélyek, a zsenik. Külön-külön és 
egyetemesen. Felborul az előadás művészi 
egyensúlya, ha valaki kilóg közülünk felfe
lé a fene nagy tehetségével. Nem gondolod?

Színházigazgató: A középszer diadala! 
Szép kis előadást tartottál a középszerről.

Rendező: Tényeket mondtam. A sajtó
ban, persze, blöffölhetjük a többi mellé, 
hogy így zseniálisak vagyunk, így európai
ak, úgy európaiak... legalább magunknak 
ne hazudjunk.

Színházigazgató: Muszáj magunknak is 
hazudni. Az első kimondott őszinte szó szét
bomlasztja barátságunkat. Ezt ti is tudjá
tok. Ezért hallgat mindenki a színházban.

Dramaturg: Akkor mit keres köztünk a 
te Jászaid? Az őszinteségével?

Rendező: (kajánul) Érdekes, hogy nem 
Janovics Jenőről álmodtál, a nagy színház- 
igazgatóról. Ő nem jelenik meg neked ál
modban? Hogy adjon egy-két igazgatói ta 
nácsot?

Dramaturg: Egy színházban minden le
hetséges. Még az is, hogy megjelenjen itt

Erdélyben egy... Egy Janovics, például. Leg
alább álmunkban. Vagy egy Paulay Ede.

Színházigazgató: (elereszti a sértést a 
füle mellett) Tudjátok, egy rossz színház- 
igazgatónak is vannak előnyei, hogy úgy 
mondjam: belső előnyei. Nevezetesen az, 
hogy a nála még rosszabb munkatársak 
egyáltalán szóhoz juthatnak: rendezhet
nek, dramaturgálhatnak, játszhatnak. 
(Rendező közbe akar szólni, de igazgató 
nem hagyja). A tehetségtelen igazgató elő
nye, hogy engedi érvényre jutni a nála még 
tehetségtelenebbeket... Bizony. így képe
zünk mi egy megbonthatatlan érdekegysé
get. Vagy nem? (Kínos csend ereszkedik az 
irodára. Az ajtó halkan, magától kinyílik, 
belép Jászai Mari -  vagy aki annak mond
ta magát -  Antigoné-jelmezben.)

Jászai Mari: Nyugodjanak meg, Uraim. 
Nem játszom önöknél, (eltűnik, csend)

Dramaturg: (igazgatóhoz) Gratulálok. 
Ezt az antrét jól megrendezted. A kilépés 
sem semmi. Ügyes, na. Ezt nevezem jó érte
lemben vett teatralitásnak. Kár, hogy nem 
volt zenei aláfestés.

Színházigazgató: Miért rendeztem volna 
bármit is? Hallottátok, a hölgynek nem kel
lünk.

I. Művészeti Tanácstag: Uraim, mi volt 
ez? Álmodtunk? Hiszen a hölgy valósággal 
berepült... eltűnt... Mi volt ez?

Színházigazgató: Azt hiszem, én értem. 
Mindnyájunk életében egyszer bekövetkez
het egy pillanat, amikor szembe kell néz
nünk magunkkal. Hibáinkkal, bűneinkkel. 
Etikánkkal. Tegnap nálam megjelent vala
ki. Egy kísértet... vagy élőlény. Mindegy is, 
hogy nevezte magát. De sok igazat kimon
dott. Talán a szókimondás az első lépés ah
hoz, hogy... (elhallgat)

Rendező: Jó, hogy elment.
Dramaturg: Bizony. A fontos, hogy 

elment... (szünet)
Színházigazgató: Uraim! Hagyjuk hát ezt 

a kísértet-dolgot. Amiért hívattalak titeket, 
a következő: tudomásomra jutott, hogy az 
Antigonét játszó művésznő gyenge. Vendé
get hívok a szerepre. Bemutatom majd nek
tek az új Antigonét. Szervusztok, (kimegy)

(kis szünet)
Rendező: (felnevet) Ügyes fiú a diri. így 

beadni nekünk, hogy új tagot hoz... És 
ilyen formában mutatja be nekünk...

V. Művészeti Tanácstag: Egy biztos, 
megint ideszerződik valaki, akinek felesége
ink, szeretőink, statisztálhatnak.

Rendező: Ismerjük be: jól csinálta a di
rektor. Megbecsült minket azzal, hogy el
játszotta nekünk ezt a Jászai Mari-figurát. 
Azt tanácsolom: ne zsörtölődjünk, (felcsilla
nó szemmel) Én most megyek, és virágot ve
szek. Vásárolok egy nagy csokor virágot.

Dramaturg: Kinek veszel virágot?
Rendező: Az új művésznőnek. Jászai Ma

rinak. Akár ő az igazi Jászai, akár nem, 
megérdemli. Ha másért nem, ezért a kis je
lenetért, amit itt eljátszott nekünk.

A jelenlevők gondterhelten tekintenek a 
Rendező után. Érzik: lemaradtak egy lépés
sel valamiről. Persze az is lehet, nem ma
radtak le semmiről. De azért -  elindulnak 
ők is sietve. Virágot vásárolni. Egymást ud
variatlanul hátralökdösve kinyomulnak az 
ajtón. Az üres színre halkan leereszkedik a

Függöny
2000 .
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Baka András tréfás beszédei
Egy kis számítással kezdem. Vajon a mold

vai csángómagyar folklórgyűjtés kezdetei 
óta, vagyis Petrás Ince 1842-43-as úttörése 
óta mennyi lehet a napjainkig összegyűjtött 
és nyomtatásban megjelent, tehát olvasható 
csángó népköltészeti alkotások száma? Erre 
a kérdésre senki sem tud pontosan válaszol
ni, mert a gyűjtések több mint másfélszáz 
éven át úgy szét vannak szórva és el van
nak rejtve a könyvtárak mélyén a régi és 
új könyvekben, folyóiratokban, sőt hírlapok
ban is, hogy ma még lehetetlen mind össze
számolni őket, és megjósolni sem merném, 
hogy egy ilyen számlálásra mikor kerülhet 
sor. Ezúttal mindössze arra merek vállal
kozni, hogy felsoroljam azokat a legkiválóbb 
szakembereket, akik minimálisan száz, 
száznál több, sőt némelyikük több száz nép- 
költészeti alkotást gyűjtöttek, hogy a gyűj
tések összességéről valamilyen hozzávetőle
ges képet nyerjünk. Ezek a gyűjtők nevük 
betűrendjében a következők: Bállá Péter, 
Domokos Pál Péter, Faragó József, Jagamas 
János, Kallós Zoltán, Lükő Gábor, Martin 
György, Petrás Ince, Rajeczky Benjamin, 
Pozsony Ferenc, Seres András, Szabó Csa
ba, Szegő Júlia és Veress Sándor. Mivel az 
ő gyűjtéseik eredményeit, ha nem is min
dig pontosan, de elég jól ismerjük, összeadá
suk után az eredmény mintegy 3500 lehet. 
Teljesen fantáziánkra támaszkodva, a szét
szórt gyűjtések számát 2500-ra tehetjük, az 
eredmény tehát mintegy 6000. A Kolozsvá
ri Folklór Intézet archívumában több mint 
5000 gyűjtés van felhalmozva. Ezek ugyan 
csak részben jelentek meg, de a kutatók szá
mára mindig hozzáférhetők, a végeredmény 
tehát több mint 11 000.

E szám alapján az egész magyar nyelv- 
területen, valamennyi magyar néprajzi tá 
jon alighanem Moldvában gyűjtöttük a leg
több magyar népköltészeti alkotást. Lehet, 
de nem biztos, hogy ezzel esetleg a székely 
gyűjtések vetekedhetnek, miként egyszer 
bizonyára akad valaki, aki megszámolja.

De folytassuk a mesékkel, amelyeknek 
száma a 11 000-hez képest túlzás nélkül 
elenyészőnek mondható. Ez nem véletlen, 
mert a verses alkotásokat (dalokat, balladá
kat stb.) az egyenlő szótagszám, a versszak- 
szerkezet és a dallam úgyszólván állandó 
szövegűvé teszi, azaz gyűjtés közben akár
hányszor megismételhetők, hogy a gyűjtő 
pontosan leírhassa. Ezzel szemben a me
segyűjtőnek a mesemondó szavaival, mon
dataival együtt kell haladnia, mert ismét
lésre nincs lehetőség. A magnetofon előtti 
korszakban ezért alakult ki az úgynevezett 
emlékező gyűjtés módszere: a mesemondó 
elmondja a mesét, de a mesegyűjtő csak 
utóbb, néha csak évek, sőt példák bizonysá
ga szerint évtizedek múlva írja le, tehát az 
nem a mesemondó, hanem első szavától az 
utolsóig a mesegyűjtő szövege.

Ha a gyűjtött mesék elenyésző számá
nak bizonyságául számba vesszük a csán
gó gyűjtők fönnebb felsorolt legkiválóbb mű
velőit, 14 közül mindössze hármat tudunk 
közülük megjelölni, akiknek a verses alko
tások százai között gyűjteményeikben me
séket is találunk, de mennyit (!): Pozsony 
Ferencnél 15-öt, Petrás Incénél egyet és Do
mokos Pál Péternél szintén egyet.

A gyűjtési eredmények további tisztázása 
végett megjegyzem, hogy a bibliográfiák sze
rint másfélszáz év alatt két olyan kötetünk 
is van, amely egészében csángó népi prózát

tartalmaz, éspedig Hegedűs Lajos: Moldvai 
csángó népmesék és beszélgetések (Bp. 1952), 
valamint Johófiú Jankó. Magyarfalusi csán
gó népmesék és más beszédek. Összeállította 
Jancu Laura (Bp. 2002). Ám ezeknek már 
címük elárulja, hogy csak részben tartal
maznak népmeséket, vagyis levonhatjuk 
azt a végső tanulságot, hogy egyetlen mold
vai csángómagyar népmesegyűjteményünk 
sincs a szó hagyományos értelmében.

És most megjelent Baka András tréfás be
szédei, az első olyan csángó népmesegyűjte
mény, amely egészében népmeséket tartal
maz. Igaz, hogy a beszéd ennek is benne van 
a címében, mint az előbbi kettőében, de egé
szen más jelentéssel. A mesének ugyanis a 
magyar nyelvterület egy részén valaha be
széd volt a neve, s erre a tényre főleg a ha
gyományőrző Moldvában és a Székelyföldön 
több elszórt adatot találunk. Nyelvésznek 
való feladat volna valamennyit összegyűjte
ni, én csak példaként idézek néhányat: Kri
za Jánosnál a Vadrózsádban (1863) többször 
előfordul, így Az irigy testvérek című mese zá
róformulája így kezdődik: „Többet ebből a be
szédből nincs mit hallgassatok...” Szinnyei 
József Magyar táj szótárában (Bp. 1883 I. 
123.) olvassuk, hogy „Mondjon egy beszédet, 
Gyurka bá. Jól van no, hát elmondjam-e a ve
res kakas beszédjit?” 121. meséjének Baka 
András is A veres kakas beszédje címet adta, 
hozzátéve, hogy „ezt a beszédet mesélte édes

apám”. Legtöbbet mond azonban Kőváry 
László műfaji felsorolásának VII. pontja a 
Hölgyfutárban (1852. 632-633): „Mesék, 
vagy mint a székelyek nevezik, beszédek”.

Baka András tréfás beszédei tehát azt 
jelenti, hogy Baka András tréfás meséi, de 
azért választottam a beszédet, hogy leg
alább egyetlen olyan mesegyűjteményünk 
legyen, amely címében ezt a régi, patinás 
szavunkat megőrzi.

Mesemondónk édesapja, szintén András, 
a háromszéki Esztelneken született valószí
nűleg 1831-ben, és a középiskola után teo
lógiai tanulmányait abbahagyva, Egerben 
kántori diplomát szerzett. Magasan kép
zett értelmiségiként a két román fejede
lemséget egyesítő Cuza fejedelem törvénye 
szerint földet és házhelyet kapott, és 1860 
táján, a híres moldvai fazekasközpontban, 
Gorzafalván kántorként telepedett le. 
1868-tól Ploskucénban, a legtávolabbi, leg
keletibb csángó faluban folytatta a kántor- 
ságot. 1898-tól a moldvai Halaucesti-ben a 
papi szemináriumban három éven át orgo
nát tanított. 1901-ben a Gajcsána községi 
Magyarfaluban, 1902-től utolsó állomáshe
lyén, Gyoszényban volt kántor, itt halt meg 
1906-ban, hetvenöt éves korában.

Mesemondónk 1894-ben született 
Ploskucénban, és élete során édesapja mes

terségét folytatta. Magyar iskolába soha
se járt, magyar könyveket nem olvasott, a 
magyar ábécét nem ismerte, és hibátlanul 
magyarul írni sem tudott. Apja otthon taní
totta a kántorságra, és 1911-ben nagyon fi
atalon, tizenhét éves korában Halaucesti- 
ben nyert kántori diplomát. Gyoszényban 
már apja nyugdíjazásától folytatta a kán- 
torságot a maga 1952-es nyugdíjazásá
ig. Pályáját átmenetileg -  1936-1937-ben 
lészpedi szolgálata szakította meg.

Már e néhány sorból kiderül nyelvének 
gazdagsága. Szüleitől a csángó nyelvjárá
sokkal elegyedett háromszéki köznyelvet 
örökölte. Ploskucén a legarchaikusabb déli 
csángó, Magyarfaluban és Lészpeden szé- 
kelyes csángó nyelvjárási hatások érték, kö
zel hetven éven át gyoszényi életében pedig 
a szintén székelyes csángó nyelvjárás helyi 
változata valósággal második anyanyelvé
vé vált. Mindezeket természetesen öntudat
lanul keverte, és valamennyit erős román 
hatások érték.

Nyelvi gazdagságánál is jelentősebb me
semondásának előadói gazdagsága. Nyil
vánvalóan egy életen át folytatott kántori 
gyakorlatának köszönhető, hogy mesemon
dása oly folyamatos, szép és hibátlan, hogy 
egyetlen felibe maradt rossz fogalmazása, 
sőt egyetlen nyelvbotlása sincs, miként ezt 
a könyvhöz mellékelt CD-n bárki ellenőriz
heti. Merem állítani, hogy hosszú mesegyűj
tői életpályám tapasztalatai alapján Baka 
Andrást tekintem a legkiválóbb magyar me
semondónak, akivel a sors összehozott.

Négy esetben volt alkalmam tőle mesét 
gyűjteni: 1957. augusztus 22-29., 1958. 
február 5-18. és szeptember 24—29. között 
falujában, Gyoszényban, június 28. és jú
lius 4. között pedig maga jött Kolozsvár
ra, hogy a gyűjtést a Folklór Intézetben 
magnetofon-felvételekkel egészítsük ki. 
Ezalatt meggyőződtem róla, hogy reperto
árja kimeríthetetlen, és ezt a kimeríthe- 
tetlent akartam további gyűjtésekkel kime
ríteni. A sors azonban közbeszólt: központi 
felsőbb utasításra számos csángó népkölté
si gyűjtőutamat abba kellett hagynom. In
doklást természetesen nem kaptam, de én 
tudom: semmiképpen ne bizonyítgassuk a 
csángók magyari mivoltát. Jó másfél évti
zed múlva arra gondoltam, hogy hátha a 
gyűjtést folytathatnám, és ezért levéllel 
kerestem fel, de fia válaszolt és tudósított, 
hogy édesapja meghalt.

A gyűjtemény 125 mesét tartalmaz: túl
nyomóan tréfás meséket és tréfákat, mert 
ezek az ő kedvelt műfajai. Ez a meseanyag 
az ő egész összegyűjtött repertoárját kép
viseli: egyet sem kellett kihagyni belőlük, 
valamennyit szóról szóra, betűről betűre 
közlöm, bármilyen kis stilizálás jav ítás nél
kül. A CD 17 mesét tartalmaz, a 125 közül 
válogatva. Eszerint 17 mese kétszer jelenik 
meg: egyszer diktálás után leírva, másod
szor lemezen megörökítve. A két változat kö
zött számos stiláris különbség van, a szak
emberek számára új munkalehetőség a két 
változat hasonlóságainak és különbségei
nek összehasonlítására.

Záradékul még egy meglepő adat: a 125 
mesét összevetettem Kovács Ágnes tízköte
tes (!) Magyar népmesekatalógusával, és 50 
olyan mesét találtam, amely mostanáig is
meretlen volt a magyar mesekincsben. A 
tanulság: a magyar mesegyűjtésnek nem 
annyira a végén, mint inkább a közepén 
tartunk. Csak így tovább.

FARAGÓ JÓZSEF
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Hová, hová, vén Európa?
Á m de a n a iv  op tim izm u s gon d olatm en etén ek  is  

m eg v a n  az á tk a . L egtöbbször a d ia g n ó z ist egyo ld a lú 
an  gondolják k i, a n é lk ü l hogy  éberen  m e g v iz sg á ln á k  
és  ér ték e ln ék  a b e te g ség  m in den  kórokozóját. Sok
szor a  leg fon tosab b at, a  sorvad ás ig a z i a lapját n em  n é 
zik , szem et h u n y n a k  fö lötte, e lod ázzák . V igyázat! „A 
n em zetn ek  m a is  m eg v a n  a m aga  regen erá lód n i tudó  
ereje, az a v ita litá sa , m ely  k ép essé  te sz i tö r tén eti h i
v a tá sa  te ljesítésére , szerv ezete  m ég  m in d ig  a m egúj
h od ás forrása. A  n a g y  k a ta sztró fa  m űködési zavara  
n e té v e ssz e n  m eg  b en n ü n k et.” A n n a k  a  b orza lm as n é 
p e ssé g i e le sé sn ek , m ely n ek  a  m ű velt E urópa áldoza
tu l e se tt , n em  a n ép fizio lóg ia  az oka. D e m i az igazi 
ok? G a zd a sá g i, tá r sa d a lm i s tr u k tu rá lis  tén yezők ? ... 
K étsé g te len ü l ezek  is. D e n agyon  tév ed n ek  azok a 
szocio lógu s, ökonóm us u rak , a k ik  m in d en t a k r íz is 
nek , v ilá g v á lsá g n a k , m u n k a n é lk ü liség n ek  tu d n a k  
be! C sa k  g a zd a sá g i, p o litik a i v iszonyoktól te n n i fü g 
gővé a n ép esség i k érd ést, m a őrü lt gondolat len ne. 
Igen , v a la m ik o r  ré g en ... n agyon  ré g en ... az orvosi 
tu dom ányok  em briókorában, am időn  az em ber tu d a t
la n u l á llt  a n em i d in a m izm u s n a g y  titk a  e lő tt, a m i
kor a gyü m ölccsé  ér t szerelem  e llen  sem m it sem  tu 
dott te n n i, e lh iszem : szo c iá lis  -  ökonóm iai tén y ező k  
d eterm in á ltá k  a c sa lá d a la p ítá s  k övete lm én yeit, a so 
k a so d á s  leh ető ség e it. D e m a, am ikor ú ton -ú tfélen  ta 
n ítják  a sz ü le té s  m egelőzés, m a g za te lh a jtá s  m e g v á l
tó  ig é it, n a g y v á ro so k b a n  m in den  d iszk rét sarokban  
ezerféle  szert á ru ln a k  a  v eszé ly te len  kéjlázhoz, n em 
de e gyön yörű en  átgondolt tudós e lm é le tek  éd esk ev e
se t  fogn ak  fel a re jte tt valóságból. M a a n ép esség  k ér
d ése  sz in te  k izá ró la g  eg y  tén y ező tő l függ: A karok , 
v a g y  n em  a k a ro k ... S  ezzel az em beri a k a ra tta l, m e
ly et ezer szen v ed é ly  v ezet, eg y  örökre k isz á m íth a ta t
la n  sz f in k sz  k erü lt az ö sszes  d em ográfia i okok élére.

„S zázm illió  em bern él többet tü n te tte k  el az  a n y a 
m éhb ől k é t év tized  a la tt” -  írja e g y ik  n ém et tudós. 
„A m ai e ln ép te len ed és oka 90% -ban: az em beri a k a 
r a t” m ondja k i b átran  csa k  a napokban  e g y ik  h íres  
fra n c ia  szocio lógu s a F ran cia  A k ad ém iáb an .

E z le ta g a d h a ta tla n . M ikor csa k  N ém etországb an  
év en k én t 1 m illió  (Burgdörfer), F ran ciaországb an  
5 0 0  0 0 0  (P au l B ureau), A n g liá b a n  u g y a n a n n y i (John  
M cC anu), B e lg iu m b a n  2 00  0 0 0  M agyarországon  100 
0 0 0  (L ak y D ező) m a g za te lh a jtá s  tö r tén ik , n em  is  szá 
m ítv a  a  m eg elő zések  e lk ép ze lh ete tlen  so k a sá g á t... 
G a zd a sá g i okokból?... Oly n ev e tség esen  o p tim istá 
n a k  tű n ik  fel m ég  ez a gondolat is . H iszen  a  jó lé t
b en  d ú sk áló  felsőbb  o sztá ly  é s  b u rzsoázia  körében  
tű n ik  el a  legtöbb  gyerm ek ... N e h un yju k  be sze m e
in k e t ö n m a g u n k  előtt! N em  a n n y ira  a p én zes tá rcá k 
ban  va n  a deficit, h a n em  a m i őrü lt lá zza l k a lap áló  
sz ív ü n k b en ... A  m odern  em ber le lk éb en  óriási á tv á l
to zá s tö rtén t. E rkölcsi v ilá g n é ze te  iszon yatos e ltorzu 
lá so n  m en t k eresztü l. Itt a  h iba. S ezért oly v eszé ly es , 
k ilá tá s ta la n  az a szak ad ék , a m elyn ek  szé lére  k erü lt  
E urópa népe.

A H írnök, 1934

— - I 9 & E X

ZENE -  TEGNAP, MA, HOLNAP 49.
Kinek írunk és mit?

A címbeli kérdést úgy is fel- 
tehettük volna: Kinek muzsiká
lunk és mit? Az írók védettebbek 
az ó' világuk könnyűműfajaival 
szemben. A muzsikusok életé
ben ez már komoly problémát 
jelent. A képzőművészek boldo
gulnak a legjobban a könnyű 
és komoly műfaj problémáinak 
kusza világában, bár a giccs 
és művészet kategóriák az ó'k 
házatáján is zavart okoznak. Vi
lágméretű probléma az örökös 
könnyűműfaj-keresés. Mert bi
zony keressük a közönség kegye
it, és azt is tudjuk, hogy csak 
a könnyű műfajokkal lehet si
kerünk. Csak az ilyen művészi 
termékekre van vevó'. És a ke
reslet-kínálat nagy harcában 
mindig a KERESLET a győz
tes. A komoly műfajokra nincs 
is igazi vevő: elfogadók és befo
gadók vannak. Ezek kereske
delmi szempontból alig jönnek 
számításba. És elérkeztünk a 
probléma gyökeréig: mai éle
tünkben minden a kereskede
lemnek, pontosabban a fogyasz
tásnak van alárendelve. Az 
áruk versenyében az győz, ami 
tetszetős, gyorsan fogyasztható, 
nem árt meg a kedélynek, nem 
akar a dolgok mélyére hatolni, 
ezért azután nem is zavar meg 
senkit, nem tolakszik előtérbe 
filozófiai gondolatokkal; egysze
rűen csak szórakoztatni akar. 
Alkalomadtán még elbűvölni 
is, álomba ringatni és elhitet
ni mindenkivel, hogy nincs baj, 
nincs nehézség, az élet szép. A 
szép ruhák is ezt „akarják!”. A 
kozmetikai cikkek is. No meg 
az ételfinomságok, az édessé
gek. Miért lenne más a művészi 
termék? Miért akarna valami 
mást nyújtani nekünk? Azt ad
ja, amit kérnek, fogyasztanak 
az emberek.

Videóm jóvoltából számos 
hangversenyt nézhetek, hallgat
hatok meg. Mind általánosabb 
jelenség, hogy a szimfonikus 
koncertek könnyűzeneszám
ok áradatába fulladnak. A ko
rábban udvarias-tapsú közön
ség gyorsan tűzbejön, mintha 
kicserélték volna, lázas izga
lommal követeli az újabb és 
újabb szimfonikus dzsessz-szá- 
mokat, aztán már csak az iga
zi DZSESSZT. A karmesterek 
odaülnek a zongorához meg
mutatni, hogy mennyire értik, 
szeretik a könnyűműfaj tangó
it és egyéb táncait, milyen jól 
és ügyesen improvizálnak egy 
nagybőgős, egy szordinált trom
bitás, no meg egy elmaradhatat
lan ütőjátékos társaságában, 
amely együttest egy nagy éne
kes blues-számai fokoznak a

gyönyörűség netovábbjáig. Né
zem és hallgatom őket. Nagy
szerű produkciót nyújtanak, oly
annyira, hogy szinte már el is 
felejtettük a műsor komoly ré
szét, bár azt is páratlan művé
szettel szólaltatták meg. Igazi 
örömmámorban úszik a közön
ség, az előadók is. Ez az öröm 
mireánk, tévénézőkre is óha
tatlanul átragad. Tökéletes har
móniában olvadunk össze. De 
álljunk csak meg: miért nem 
írunk ilyen, mindenkinek kellő, 
tetsző műveket?

A kérdés meghökkentő, hi
szen kilátszik belőle, hogy az, 
amit mi komoly dolognak hi
szünk, csak amolyan ráeróíte- 
tés a hallgatók nagy többségére. 
Igazi visszhangja nincs! Sivár 
kép, ha így lenne. Az autonom 
zene utat talál azokhoz is, akik 
ma még elzárkóznak előle. A ki
kapcsolódó, szórakozó korokat 
mindig egy mélyen gondolkodó, 
küzdő szellemű, újat, nagyot ál
modó korszak követi. Még nem 
kopogtat életünk képzeletbeli 
ajtaján, de a szele lassan meg
csap bennünket. A művészek el
sőként érzik meg a hűvös, új le- 
vegőáramlatokat. A belopakodó 
szellők már jelzik a szélvihart. 
Ez a vihar hozza meg az ÚJ 
ÉLETET és vele az ÚJ MŰVÉ
SZETET. Az alig mozduló mai 
művészeti atmoszférában külö
nös alkotások tűnnek fel. Ezek 
közül kiemelkedik egy észt zene
szerző, ARVO PART életműve. 
0  visszamegy a zene középko
ri gyökeréig: abbahagyta a mai 
zenetárgyakkal való kísérlete
zést és bátran visszafordult az 
újrakezdés egyik lehetséges irá
nyához. Műveit néhány hangra 
építi, például egy a-moll hang
sorra, más hangot nem is vesz 
fel hangzó palettájára. Ez úgy 
hat, mintha csak hét darab ha
rangocskája. volna, mindenik 
más hangfokot szólaltat meg 
és ezek dallami és gyakran „vé- 
letlen”-szerű harmóniai kombi
nációi adják a zene végtelenül 
változatlannak tűnő menetét. 
Meditativ muzsika, csengők bű
völete, az egyhangúság mágiá
ja. Lemond az akcióról, nem szü
letik -  kibontakozik és meghal, 
mint ahogyan az európai zene 
eddigi dramaturgiai kifejtése 
ezt sugallta, hanem egyszerűen 
VAN és állandóan ugyanúgy su^ 
gározza energiáját. Hallgatása 
közben szent révület keríti ha
talmába vagy pánikszerű mene
külési vágy uralkodik el a hall
gatóban. Lehet szeretni, lehet 
elutasítani ezt a zenét és még 
sok hozzá hasonlót, amelyek 
napjainkban jelzik már a ZE
NE ÚJRAKEZDÉSÉNEK ÚJ 
LEHETŐSÉGÉT. ígéretes, igé- 
zetes új zenei hangzásvilág sej
lik fel előttünk, bennünk.

TERÉNYI EDE
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HOL-

A z  Erdélyi Magyar írók Ligájának 
(E-MIL) Költészet Napi utórendezvénye
ire 2004. április 14—16-án került sor. A 
felolvasások színhelyei: Beszterce, Beth
len, Szeben, Medgyes, Zsibó, Szecse- 
leváros, Belényes, Temesvár, Arad és 
Borszék. Fellépett Szántai János, Fodor 
Sándor, Király Zoltán, Huber András, 
Sigmond István, Bréda Ferenc, Zsidó Fe

renc, Cseke Péter, Gáli Attila, Létay La
jos, Márkus-Barbarossa János, Mózes 
Attila, Bölöni Domokos, Jánosházy 
György, Nagy Miklós Kund, Nagy Pál, 
Orbán János Dénes, László Noémi, Ki
rály László, Kántor Lajos, Fekete Vince, 
Bogdán László, Lövétei Lázár László, 
Molnár Vilmos, Gittái István, Kinde An
nam ária, Lipcsei M árta, Szűcs László, 
Anavi Adám, Eszteré István, Kiss And
rás, Nagyálmos Ildikó, Czirják Edit, 
Gergely Edit, György Attila, Sántha At
tila, Szakács István Péter. Irodalmi est 
keretében sor került a Humorkirály 
megválasztására is a Gálaest az irodalo
mért című előadás keretében. Felolva
sott Bogdán László, Bölöni Domokos, Fe
kete Vince, Fodor Sándor, György 
Attila, Kelemen Hunor, Király László, 
Király Zoltán, Kiss János, László Noé
mi, Lászlóffy Csaba, Lövétei Lázár Lász
ló, Márkus-Barbarossa János, Molnár 
Vilmos, Molnos Lajos, Nagy Pál, Orbán 
János Dénes, Papp Attila Zsolt, Sigmond 
István, Szántai János, Szávai Géza, 
Vida Gábor és Zsidó Ferenc. A műsorve
zető' Sebesi Karen Attila volt.

A budapesti Hidegkúti Galériába áp
rilis 23-án nyílt meg Finta Edit festőmű
vész Fiumei ablakok című kiállítása. 
Megnyitó beszédet mondott Bálint An

nam ária bölcsész, közreműködött Péceli 
Edit fuvolaművész.

A
Á prilis 28-án a Petó'fi Irodalmi Mú

zeumban Márkus Béla beszélgetett Szil
ágyi Istvánnal. A műsor címe: Kő hull 
hollóidőbe.

A Tiszatáj áprilisi számában Sig
mond István Apám kalapját keresem cí
mű novellája és Kovács András Ferenc 
versei olvashatók.

A z  Aradi Irodalmi Jelen májusi szá
ma az Aradon újra felavatott Szabad
ság-szobor kapcsán közöl vers-összeállí- 
tást. A 75 éves Kányádi Sándort kö
szöntik és Bodor Pál (Diurnus) Anavi 
Adám versei címmel közöl tanulmányt. 
A lap könyvszemléje a következő köny
vekről számol be röviden: Anavi Adám: 
Válogatott versek, Csép Sándor: Két drá
ma, Orbán János Dénes: Teakönyv, G 
Pataki András: A tél acélkék lovai, 
Szó'cs Géza: Az al-legóriás ember és Ka
rácsonyi Zsolt: Sárgapart. Mint ugyan
itt olvasható: ezek mind „a világ legna
gyobb példányszámban megjelenő ma
gyar irodalmi folyóirata mellett működő 
kiadó” kiadványai.

-MI

Tudományos
könyv
V ÍZ S Z IN T E S
1. F o rm á l. 7. K a la p sz é l. 13. M a 

g y a r  L á s z ló  A n d r á s  kön yvén ek  
c ím e . 14. V á n d o rá ru s igéje . 15. 
F r a n c ia  te r ü le tm é r té k . 16. N em  
k e ll  több . 18. F e le sb en  (olasz). 19. 
R ó k a  k ic s in y e . 2 0 . O rra b u k ik . 
2 2 . H á ló  (angol). 23 . G yilk o ló . 24 . 
. . .  G u ll (S u e). 2 6 . K icsinyítő ' k ép 
ző. 27. Izo m b a n  rejlik . 2 8 . K onok. 
3 0 . B e c é z e t t  E lem ér. 31. H a z a i b á 
n y a v á ro s . 32 . Á rp a , ro m á n u l. 33 . 
P é p e s  é te l  gab o n á b ó l. 35 . S z á m í
tó g é p -m o n ito r  t íp u sa . 36 . K is sé  
k ödös! 37. P u lis z k a . 38 . I ta l, a r 
g ó b a n . 4 0 . M i a z  hogy! 4 2 . . ..  c i
ca . 4 4 . E u r ó p a i U n ió , röv id en . 45. 
D a ra b o l. 47. E red e ti sz tá r! 4 8 . A  
M a ro s te s tv é r e . 49 . N in c s  m e g e n 

g ed v e . 52 . S zem é ly e , m a  m á r  t r é 
fá sa n . 5 3 . Id ő h o ssz .

F Ü G G Ő L E G E S
1. J ó s ik a  M ik ló s  re g én y e . 2 . L á t

s z ik  rajta . 3. Ü dv, róm ai! 4. K e z e 
lő! 5. T agoló . 6. S z ín ü lt ig . 8. F e l
k iá ltá s .  9. S zem é ly em r e . 10. H ír t  
k ü ld  (n ép ies). 11. I sk o la i fo g la 
la to s s á g , d iá k n y e lv en . 12. L en 
t i  h e ly r e  h e ly ez . 17. S p a n y o l c i
g á n y lá n y . 20 . R u h a  r é sze . 21. ... 
-B o g a z , a  K a sz p i-te n g e r  öble. 23 . 
F e lv ig y á z . 2 5 . H e ly ra g . 27. V a la 
m e d d ig  o tt ta r tó z k o d ik . 2 8 . V ég- 
b é ln y ílá s i.  29 . C icero ru h ája! 30. 
Izm osító . 31. T ö v ise s  fafaj. 34 . I s 
m e lén y eg e! 3 5 .E rő, la t in u l. 3 8 . A  
s z u ltá n  u d v a ra . 39. A u tó v ersen y . 
41. S z ín ü ltig . 4 3 . S a k k já tsz m a  v é 
ge. 4 4 . N é m e t  folyó. 4 6 . L é lek  a  k o 
m ik n á l. 4 8 . Á r a sz t. 50 . Som héj! 
51. A rrafelé !

BOTH LÁSZLÓ

A Helikon 8. számában közölt Gólya című 
rejtvény megfejtése: Hajlik a fűzfa, földig fá
tyol, / gólya a vízben térdig Iából.

< pr vti f|p— ^  -nrm "urnrur u?
i  íjT i UZ3 «jTV 1/r>  <íTi v O  UTZ \Í T* ■ fT t U Ti jT * a

i í s m s i i S E

TÁMOGATÓINK:
Romániai írók Szövetsége
Illyés Közalapítvány
Nemzeti Kulturális Alapprogram

ll.l.YÉS KÖZAIAPfiVÁNY LH5**.
NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG 

MINISZTÉRIUMA

Pro Professione Alapítvány 
Magyar Kultúra Alapítvány 
Communitas Alapítvány

K<íszcrkészt& SZILÁGYI ISTVÁN Főrounkátárs: Sserkm ostfp MÓZES ATTILA; próza, kritika
Fósztírkwsztóhelyetttís: KIRÁLY LÁSZLÓ SZABÓ GYULA lA.SZl.0FFY A1.ADÄR: világkultúra NAGY MÁKJA, ölvasúáierkesztó
Felelős titkár; SIGMOND ISTVÁN . SZOCS ISIVÁN K. JAKAB ANTAL: vers. irwIaiflmlortéiK-t KÁKOSSY TIBOR: m u tá ld  szerkeőztö

Számítógépes tördelés NAGY MÁRIA; nyomtatja a M«ztötf'alu.si Ki.-a Miklós református sajtókiiziwnt; felelős vozoui; TÓNK ISTVÁN’
A .szerkesztőség címe; 400.146 Ctuj-Napoca, str. laijilor 14. Bustafiók ícástitö posjtalá > 246. telefon: (1040 0264 532 :iOU, fax; 00400264 43,1677, vMÍámpoáts; l)f.Uko«<éfrom.ro 

A HELIKON atap%ímyí támogatóssal jelenik meg -  kiatlia a ROMÁNIÁI ÍRÓK SZÖVETSÉGE ISSN 1220-6288


	2004-05-10 / 9. szám (405.)����������������������������������

