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Kockamezők
H ű ség esen  e ln ézem , n ézeg etem  a v ilá g  napi 

szép k ép h u llad ék a it, s  azon töp rengek , h a  ekkora  
tisz te le ttu d ó  pom pával öleli keb lére m ost B rü ssze l a 
tékozló  fiú  szerep éb e beö ltözött K h a d a fit, a lkalom - 
a d tá n  ak kor m iért ne ten n é  ez t a k á rm e ly ik  k özel
m ú ltb éli m u m u ssa l. S z tá lin  és H itler  n em  já r tá k  a 
külfö ld et. K ülönben axióm a, h ogy  a N y u g a t m in d ig  
b eletörőd ik  m in denb e, am i tó'le keletebb re tö rtén ik . 
B árm i szo b a tiszta  és sza lon k ép es. íg y  a II. v ilá g h á 
ború u tá n i to ta litá r iu s  b űn ösök et is  e ltű rte , m ost is  
csa k  lá tsza t, hogy  n em  ak arja  e lh in n i: az ira k i, af
g a n isz tá n i ifjú sá g  érze lm ileg  B in  L ad en ék h ez húz. 
E zek en  az a x io m a tik u s dolgokon m ivel leh e t v á lto z 
ta tn i és seg íte n i a zu tá n  jó k ettő ezer  évvel, h o g y  v a 
la k i oly h a tá ro zo tta n  k ije len tette: A  K O CK A EL  
V A N  V E T V E ? M inden  tavaszon  p ersze a v e té s  id e
je  van . P éld áu l e lv etü n k  n éh á n y  fö lösleges v a g y  k i
v ih e te t le n  ö tle tet, elvet, fejlem ényt, vé lem én yt. A  
v eszed elm eseb b  á rn y a la ta it az em beri jogok n ak , 
m ondjuk a vélem én y sza b a d sá g n a k . L egutóbb  p él
dául len g y e l rendőrök szű rték  k i, á llíto ttá k  le, k ü ld 
té k  v is sz a  o lyan  a k tiv is tá ik a t, a k ik  a  szom széd b a  
is  á tjárn ak  sz ív esen , h a  a g lobalizáció  e llen  leh et  
tü n te tn i. V agy is eg y  k is  e llen v élem én y t n y ilv á n íta 
ni. V a lóságga l d icsek ed n ek  a h íradók  ezzel a  c se m e
gével. M i v á lto zo tt te h á t  a n á cik  é s  k o m m u n istá k  
hom ogén iája  é s  hegem óniája  u tán? R en g e teg  m in 
den, k ivéve h ogy  pont ú gy  u tá lják , a k i m á s v é lem é
n yen  v a n , a m in t az éppen  leg itim itá sb a n  fe llépő  
roham rendőrök. A k á rcsa k  a va rsó i szerződ és v irá g 
zá sa  idején. D e n em rég  íg y  re a g á lta k  az o lasz rend 
őrök m eg az a m erik a ia k  is. P ed ig  A m erik á b a n  nem  
babra m ent, am ikor A n g lia  g y a rm a ti h a ta lm a  e llen  
k e lle tt  te n n i v a la m it, s W ash in gton  m ég  n em  fővá
ros volt, h a n em  e g y ik  tü n te tő  neve volt. P ersze  az 
idők  (s a jogok) v á lto zn a k , em b erte len ed n ek , m ond
h ató. D e h á t ez e llen  m ár, fő leg  ta v a ssz a l n em  leh et  
te n n i sem m it. A  kocka u g y a n is  el v a n  vetve. Ú g y  
e ln ézem  a v ilá g  ö sszes  adóin, h a jn a lig  az ö sszes  
üdezöld k ock am ezők et, k ock avetések et. S zörn yű  
m eg érzések  k ín á lk o zn a k  sajnos. O lyanok, h ogy  a  
kocka el van  vetve, c sa k  nem  fog k ik e ln i soha.

OLVASÓINK A p o sta i lap te r je sz tő  n y ilv á n ta r tá sá b a n  a HELIKON k ata ló g u s-szám a 2013.
✓  F o ly ó ira tu n k ra  a szerkesztőségben  is elő leh e t fizetn i 10 és 14 ó ra  között.FIGYFiT iMFR F \  K olozsvári e lő fizető inknek  d íjta la n u l k ézbesítjük  a HELIKONT.
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Jegyzetek
4. “A  tér  k irálya lejön, 
a szkitha költi 
a p e r e lő t”

(befejezés)
Idéztük a m últkor Borbola János ma

gabiztatását: „Nem szükséges minden 
újat a tudom ány keretei közé szorítani, 
kezdetben elég, ha  egyszerűen csak iga
zunk van ...” Ezt mi most meg is tódít- 
juk: még az sem szükséges, hogy kez
detben igazunk legyen, elég, ha  olyan 
helyeken m ászkálunk, ahol szembejö
het velünk az igazság, vagy ahonnan 
legalább m egpillanthatjuk, még ha az 
átellenes domboldalon ta r t  is valahova.

Lelkesíthet Borbola vállalkozása, a 
legrégebbi óegyiptomi feliratokat kiol
vasni, vagy legalábbis jobban m egérte
ni a m agyar nyelv segítségével. Nem 
feledkezve meg persze illendően arról 
sem, hogy a vállalkozásunk csak kor
rekció, rájátszás, pótlás, m ert azt, hogy 
a hieroglifeket egyáltalán -  akárhogy 
is — olvasni tudjuk, hogy a majd ötezer 
éves Egyiptom hátrahagyott üzenete
it felfogni vagyunk képesek, még ha 
hézagosán is, még ha k itekert értelem 
mel is, de akárhogyan: zseniális euró
pai tudósok, franciák, németek, ango
lok nem zedékeinek köszönhetjük. Az ő 
m unkájuk nélkül nem volna mit ú jraér
telm eznünk, egyszerűen hozzá se sza
golhatnánk az egész kérdéshez.

E zért merészelem követni is Borbolát 
az ingoványon, am íg csak a nyelv li- 
dércfényeinek a felvillanásait próbál
ja  terepvázlatába beazonosítani. Ami
kor azonban az ó'svallás, helyesebben 
az ős-kinyilatkoztatás tényeit akarja 
hittételekbe, vagy ha nem is azokba, 
de zsolozsmákba foglalni, egyszeriben 
m egszállnak a kételyek, s igyekszem 
kritikusabban  megszemlélni ú titá rsa
mat.

A kérdést először, több m int három 
száz éve, a viharos életű prédikátor, 
Otrokócsi Fóris vetette fel: a m agyar 
nyelv írásos emlékei az emberiség is
m ert történetéhez képest sem régiek. 
Viszont a Gondviselés mégis lehetővé 
teszi, hogy hajdani szavainkkal ta lá l
kozhassunk, m ert más nyelven írott 
szövegekbe ékelve, hol itt, hol ott ta lá l
kozhatunk velük... és elő is számlál a 
legkülönbözőbb régi és újabb európai 
nyelvekből meglepő jó szim attal kivá
lasztott m agyarul hangzó szavakat, és 
hozzájuk fűz egy nagyon érdekes meg
állapítást: mindez azt bizonyítja, hogy 
valaha a népek egymáshoz képest m ás
képpen helyezkedtek el, m int ahogy ma 
leltjük őket.

És h a  nem is Fóris hatásá ra , de az 
őt is meggondolkoztató tények ha tásá 
ra  „filológiai őstörténet-kutatóknak” 
csúfolt elődeink a századok során két 
nagyon különböző feltételezés híveivé 
szegődtek. Az egyik az, hogy a m agyar

nyelv egy mesterségesen, igen nagy tu 
dománnyal szerkesztett, egykori nem
zetközi nyelvnek a m aradványait őrzi 
egymagában. S hogy valam ikor az új
kőkori nemzetközi kereskedelemben 
terjedt el a világon mindenfelé, mond
juk, úgy nyolc-tízezer évvel ezelőtt.

A m ásik feltevés, hogy valahol, vagy 
nagyon messze, vagy egy nagyon forgal
mas történelm i helyen volt egy olyan 
őshaza, amellyel s az onnét történő el
vándorlásokkal „m indent” meg lehet
ne m agyarázni. Az őshaza-elméletek 
három  kritikus irányból is felszalad
ta k  a já rdára , s ügyeik még nem ju to t
ta k  ügyészségi stádium ba. A legszélső
ségesebb dr. Cserép József görög-latin 
szakos egyetemi tanár, műfordító, aki 
klasszika-filológiai kutatóm unkája so
rán  többek közt rájött a rra  is, hogy va
laha elsüllyedt őskontinensekről (Mu, 
majd Atlantisz) indult meg az első nagy 
népvándorlás, nyugatról keletre, s e ván
dor népeknek „quasi-m agyar” vonatko
zásai érin tik  Egyiptomot, jövet-menet; 
ám  művét nem dolgozta ki, inkább csak

az eseményekkel kapcsolatba hozható 
történetírói tudósításokat említi, mégis 
a harm incas években az ügy állásába 
és „tudományos jó hírnevébe” került.

B aráth  Tibor, aki szerint a m agyar
ság legtulajdonképpenibb őshazája a 
„Termékeny Félhold” övezet, vagyis az 
Irántól a Nílus völgyéig terjedő térség, 
nem említi meg Cserép József adatait 
(1968-ban), sőt am i ugyancsak érdekes, 
Körösi Csorna Sándor nevét sem, aki pe
dig a Teheráni végrendeletben felvázol
va az ősm agyarság vándorlásainak ú t
vonalát, szintén említi Kelet-Afrikát is.

Borbola János vallja, hogy B aráth 
Tibor nyomdokain is halad, azonban 
fontosnak ta rtja  kijelenteni, hogy te r
mészetesen nem tartja a mai magyar 
népesség őshazájának a N ílus völgyét, 
csak a m agyar nyelv első te tten  érhető 
megnyilvánulási színterének.

Közbeszúrva, B aráth  Tibor éles el
méjű kijelentése, hogy az eddig (1970)

k ia laku lt nyolc őshazaelmélet és a hoz
zájuk elképzelt őshaza kizárja egy
mást, fölerősítette a „kárpát-medencei 
őshaza”-elmélet híveinek az álláspont
ját; ezt úgy jó harm inc éve, szemben 
az „egzotikus” származáselm életekkel 
„ultracentrikus”-nak neveztem, némi
leg ékelődve; többek közt érdekessé
ge, hogy Vámbéry Ármin, a „törökös” 
szárm azáselm élet kidolgozója, szin
tén hozzáillesztette a m aga elméletét, 
mondván, hogy ha nem is az őshaza 
helyszíne a Kárpát-medence, de a tu 
lajdonképpeni etnogenezis színpada, 
a mai m agyarságot tekintve, törökös 
őseik itt elegyedtek el ugoros ellenőse
ikkel. Az elmélet m ásik érdekessége, 
hogy az u ltracentrikus nézetek legszél
sőségesebb megálmodója, M agyar Ador
ján  küzdött a leghevesebben Vámbéry 
törökös felfogása ellen; harm adik  érde
kessége, hogy szelíd, modern változata, 
a Marjalaki Kiss Lajosé, főleg irodalmi 
körökben keltett érdeklődést, m indenek
előtt Móricz Zsigmondnál; végső érde
kessége pedig, hogy leghevesebb elhall- 
gatói ez utóbbinak éppen a finnugristák  
lettek, és amikor Debrecenben is vala
ki (Végvári József) ism ertette  Krentz 
am erikai tudós nézeteit, m iszerint a 
Kárpát-medence nemcsak a fejlettebb 
földmívelésnek, de a finnugorságnak is 
az őshazája, és innen vándoroltak sza
naszét, főleg észak-északkeletre, a deb
receni finnugristák  csoportos aláírású  
közleményben tiltakoztak  a tém a ellen, 
m integy igazolva Móricznak a debre
ceniek sajátos vallásosságáról szóló h í
res idézetét (a debreceni kálom ista azt 
mondja: „én a vallásom ért az Ú ristenen 
is keresztülmegyek!”). Ugyanígy finn- 
ugristá ink  is: nekem még a finnugorok 
sem kellenek, ha  többet tudnak  annál 
motyogni, hogy vezi-vezi és voi-voi! Vet 
hemp tolet szán!

Viszont, Krentzcel szemben azt is ta 
nácsosnak tűn ik  állítanunk, hogy az 
el-kivándorlás nem csak észak, hanem  
kelet-délkelet irányba is folyt, m ár az 
„ősjerikói” ku ltú rák  idején is, és ezért 
indokolt visszatérnünk Egyiptomhoz és 
Borbolához.

A Nílus deltájában élt egy arcúnak ne
vezett ősnépesség, s nem csak a gizehi 
szfinx neve volt „Hun”, hanem  van egy 
írásjel -  egy kushadó, óriás tapsifüles 
sivatagi nyulat ábrázol, a la tta  egy hul
lámvonallal - ,  kiolvasása szintén „hun”, 
más tudósok szerint csak azért is „wen”, 
jelentése „hon”, azaz „otthon lenni”, egy
álta lán  „lenni valahol”, teh á t a hon, „ho
nosság”, „van”-ság fogalma olvasható 
ki belőle. M ásrészt vannak  jelek, me
lyeknek hangzósított alakja hasonlít 
a „m agyar” szóhoz (mtjr), és „megiga- 
zu lta t” (magyarul helyesen megboldo
gultat) jelent, azaz üdvösséget elnyert 
megholtat, és vannak  még m ás félreért
hetetlenül „magyaros” hangzású nevek, 
szavak, szótövek. B aráth  Tibor azon
ban nem veti alá módszeres nyelvészeti 
elemzésnek őket (a foglalkozása nem zet
közi jogász), hanem  k ia lak ít egy Nílus- 
völgyi hun regét s Óegyiptomi hun-m a
gyar történetet, miközben dermesztő
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könnyűséggel olvas ki bármilyen korú 
jegyet, jelet, feliratot.

Borbola János mindenesetre foglal
kozik nyelvészeti vonatkozásokkal, töb
bek közt e tém a körül felfedezi, hogy a 
Nílus-delta nádasainak  táj-jellegzetes
ségét is ta rta lm azza a han, hány szó, és 
szükségszerűen eszünkbe ju tta tja  a lá- 
pos vidéket jelentő Hanságot is. Borbola 
mélyebbre hatol a nyelvben is, a lápos 
talajon azonban azért nem ju t messzi
re, m ert elfogadja azt a B aráth  Tibor-i 
(ki nem mondott, de érvényesített) néze
tet, hogy hun-m agyar ó'seink feliratai
nak  egyetlen tém ája saját „magyarság
élm ényük” volt, másról sem szóltak, 
m ásrészt olykor úgy tűn ik , otthonosabb 
a hieroglifák nyelvében, m int a tu laj
donképpeni magyarban.

Szerzőnket sokszor lehet kínos felü
letességeken fogni. Például a 84. olda
lon: „az ismeretlen szerző, Anonymus, 
korának idejét Béla király idejére te
szi. A z  m ár a mi szerencsétlenségünk, 
hogy ilyen néven ma három Arpád-há- 
zi királyt is ismerünk.” Nos, kérdezheti 
bárki, milyen kompetenciával szólhat 
hozzá a m agyar történelem hez az a sze
mély, aki -  h íré t sem hallo tta Negyedik

Béla királynak? Avagy a „gondolatátvi
te l” szót használja „gondolatközlés” he
lyett, holott az egészen m ást jelent. Na
gyon belezavarodik például a nyelvtani 
igeidők kérdésébe, és m agyar sajátság
nak  fogja fel, hogy a jövőt nem, illetve 
„másképpen” kell képezni, mivel soha
sem hallo tt sem a la tin  sum, esse, fűi, 
sem a ném et sein, war, gewesen (lét) ige- 
csoportok által differenciált időjelölések
ről! Nyelvésznél ez képtelenségnek tű 
nik, s az is, hogy a m agyar „jövendőről” 
sem ak a r tudni, azt sem, hogy „andó, 
endő kerülendő”, holott annyi szavunk 
k iik ta th a ta tlan  eleme: jövendő, teendő, 
szánandó, várandós stb. stb. (a hendő  ta 
lán nem is sorolható ide, nahát), az is 
naiv leegyszerűsítés, hogy „csak egyet
len m últ időnk van, melynek ragja a t ”, 
s hogy a régm últ vagy a félmúlt, azok 
amolyan kétes dolgok, hogy (84. olda
lon): „Nyelvünk tréfás rigm usában ki 
is gúnyolja ezt az ún. régies ige-alakot: 
Bölcs Salam on mondd vala. Germaniz-

m usnak tekintjük.” Szerinte nyilván ez 
a csodálatos balladakezdet is germaniz- 
musok tobzódása, hogy például: Sárosi 
Mihály, Betlen G áspár „egy asztalnál 
ülnek vala, együtt esznek-isznak vala, 
együtt beszélgetnek vala”... M icsoda fe
nyegetés hallatszik  ki ebből az egyhan
gú ügetésből, „de nagy zaj van benne!” 
— akárcsak  a moziban.

Goethe mondja, hogy az erős színe
ket csak a gyenge ízlésűek nem me
rik  használni, m int ahogy a m agyar
ban, akiknek gyenge a nyelvérzékük, 
nem mernek igeneves szerkezetekkel 
élni. M ert nem tudják a különbséget a 
közt, hogy Péter le van menve az utcá
ra, am i valóban fertelmes, és a közt, 
hogy Péter le van sajnálva, ami helyes. 
Éppen ezért egy (régen) ismertebb nép
dalt vagyok eldúdolandó: DEBRECEN
NEK VAN EGY VIZE, KINEK HOR
TOBÁGY A NEVE, ARRA VAN EGY 
KŐHÍD RAKVA, KILENC LYUKRA 
VAN ÁLLÍTVA...

Ezzel kapcsolatban értekezik is 
egy keveset különböző korok és nyel
vek különböző időérzékéről, és az em
ber felsóhajt, bárcsak olvashatta vol
na Spenglert, bárcsak találkozása

leendett volna vele, aki oly szépen és ér
dekesen ír t  különböző k u ltú rák  és ko
rok időérzékéről... kezdve a görögöktől, 
akik egy szerződés emlékezetére oszlo
pot emelnek: „érvényes mától száz év
re”, de nem ta rtják  szükségesnek fel
tün tetn i, mikor volt a „ma”, a középkori 
városok felett szakadatlanul vészjósló
an kongó toronyórákig... (Oh, Spengler, 
oh, Oswald, ki tudja, mely távoli boly
gón irkáltá l vala, valaha? Megjegyzem, 
furcsa is volna, ha  egy m ai fiatal szer
ző egyszer csak egy Spengler-idézettel 
á llana elő!... Olyan lenne ez, m int h a  a 
piacon a zöldséges néni szólna így: Nem
de, drágaságom, uborkáimon a későimp
resszionizmus palettá jának  zöldgazdag
sága vibrál?)

Nincs szándékomban még jó né
hány „bizonyíthatatlan” értelmezését 
tűheggyel kikotorni, de „kifejeződést 
kell adnom meglepetésemnek afölött”, 
hogy Borbola azon lepődik meg, hogy 
az egyiptomi m adárábrázolások között

„egyedül a bagoly néz szembe”... H át 
sohasem hallo tt a „frontalitás elvéről” 
az egyiptomi művészetben? Több m int 
hatvan  éve, a m ásodik gim názium ban 
feleltem belőle történelem órán... a ba
golynak pedig szélesebb a feje szemből, 
m int profilból.

Ugyanígy, feleslegesen sokat 
morfondéroz azon is, hogy a bagoly ké
pe m iért az m  betű t jelenti? És a láb je 
le m iért a b hangot hordozza? M intha 
nem olvashatnánk eleget arról, hogy a 
függőlegesen szerkesztett jelsoroknál a 
kiolvasási irány változékony, szótagon
ként is. Lám, B aráth  Tibor könnyedéb- 
ben já r t  el, mivel a szum írban egy m a
gas méltóságot jelző névnek két alakja 
is van: galu és lugal, vagyis nagy em
ber és em bernagy (vesd össze a Gyalu 
helynevünkkel), és ő egyszerre m indkét 
irányba kiolvassa: e-lugalu, vagyis „elő
kelő”!

Egyébként a b = m hangcserebere az 
egyiptomi kiolvasatoknál is gyakori. A 
Géb, termőföldet vagy „földistent” jelen
tő  szót írják  Kernnek is (Kebnek is). Az 
a jelenség különben, amely pl. a délné
m etekre jellemző, hogy b = p, vagy d = 
t, az egyiptomi kiolvasatoknál is felme
rül. (Vö. Putápest.) így term észetesen 
nem is lehet m indent Borbola nyakába 
varrni.

Időnként epigráfusok vára tlan  fordu
latokként „új feloldásokat” vezetnek be. 
Például a szum ír holdisten, En-Zu nevét 
egyszer csak helyesen Zuennek kezdték 
írni, amíg elju thattunk  nem csak a Sin, 
Szin, hanem  a Szőny szóhoz is. (Ez az 
istennév Egyiptomban is létezett, azért 
éppen ezt hoztam fel.) De nem mindig 
tűnnek  szerencsésnek, még bár jóhisze- 
műnek sem ezek a változtatások.

Például a görög k o rtársak  nyomán 
nemzetközi, bevett szóvá le tt a fáraó, 
az egyiptomi királyi cím, amelynek 
értelm e ez lenne, „Nagyház” m intha 
az am erikai elnököt Fehérháznak, az 
oroszt meg Kremlinnek hívnák. H a az 
ember m agyarul gondolkodik, rögtön 
rájön, hogy ez háznagy, várnagy lehe
tett: FÁR-AO. A XIX. században m ár 
volt egy revíziós kísérlet: Pi-Re, azaz 
Re (isten) fia, azaz Fi re, mondjuk így, 
„fiók-Re”, de nem sokáig ta r to tta  m a
gát. Nos, m anapság annak  nyomatékos 
hangsúlyozása és sű rű  leszögezése mel
lett, hogy a hieroglifek nem jelölik a m a
gánhangzókat, tehát nem is tudhatni, 
hogyan ejtsük őket: bevezették a Fáraó 
helyett a PER-AA alakot.

M iután azonban az angolszász tudó
sok nem ta rják  szükségesnek megma
gyarázni, a fordítónak kellett volna tisz
tázn ia  (m iután az angolok, ugye, az a 
betű t szemrebbenés nélkül e-nek is ol
vassák, lásd I  am = áj em), hogy ezt a 
Per-aat, illetve csak a m ásodik tag ját 
hogyan kell kiolvasni: a-a, á-á, vagy e- 
el M agyar Adorján többször figyelmez
te te tt, vigyázni kell a francia, de külö
nösen az angol etimológusokra, m ert 
lévén, hogy m ásként olvasnak, m int 
ahogy írnak, egyszerűen nem tudják 
beleélni m agukat úgy az etimológiai 
kérdésekbe, m int ahogy pl. a németek,
» » >  folytatás a 4. oldalon
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folytatás a 3. oldalról
oroszok, magyarok. Egy A m erikát já r t  
ismeősöm nevetve mesélte, hogy az an 
golszász újévi üdvözlő szöveg: H apy  
New-Year egy ottani ismerőse tuda tá
ban a Nílus folyó neveinek felsorolása! 
Mivel a Nílus egyik neve H api, az angol 
term észetesen hepinek  ejti és -  tanítja. 
Ami pedig a Year szót illeti, a N ílusnak 
volt Jaro  vagy valam i hasonló neve, s 
hogy nem éppen Já ra , azt m ár soha 
m egtudni nem fogjuk.

Ámde, kérdezhetné egy gyanakvó ol
vasó, m iért nem  volt jó  a  Fár, ha m á r k i
ejtését úgysem  tudjuk pon to sa n ? Azért, 
m ert túlságosan em lékeztetett a Vár, 
vallum  (sánc), Walle (ugyanaz) és per
zsa bar, baru  (vár) szavakra, esetleg Fá- 
rosz szigetének eredeti nevére?

Borbola szerint az óbirodalom korá
ban élt Unas fáraó (vagy „per-áá”) ne
ve tulajdonképpen Hun íjász. Nos, ez 
lehetséges, valóban így is  kiolvasható 
a hieroglif. A kérdés az, mekkora a va
lószínűsége? Borbola adósunk m aradt 
analógiák felsorolásával, pedig az u ra l
kodói nevek mily gyakran  ismétlődnek, 
lásd az egész történelm et: volt-e még 
Hun íjász, vagy csak íjász nevű fáraó? 
(A szó mai jelentésében.)

Ehelyett m int mondtam, szakralizálja 
azokat a népneveket, m int a Hun, m a 
gyar, székely, szkíta, sőt csángó  is, ame
lyekben a m agyar nemzeti eidosz kifeje
ződését látja, m int ahogy a turul, toll, 
sám án, fokos stb. szavakkal is így van. 
így aztán  eljut az orfikus stílrom antika 
olyan paroxizmusához, am it itt „kiragad
ni” és a fejére idézni -  durvaság volna. 
(Lásd 120. oldal, második bekezdés.)

Jobban já r tu n k  volna, ha  az a bizo
nyos m a tjá m a k  vagy hasonlónak hang- 
zósítható jel értelm e „igazmondó”-nak 
bizonyul, vagy „megigazult”-nak, a 
„megboldogult” szavunkkal együtt ke
rü l a vizsgáló lemezre, s esetleg mellé
je teszi a görög m akar  szót is (boldog), 
amely sokaknál okozott m ár félreér
tést. Különösen hogy „boldogult, meg
boldogult” szavaink azt is jelentik, 
hogy „meghalt, tú lv ilágra költözött”, s 
az egyiptomi szövegekben is erről van 
szó...

S eljut például a „székely” etnonimhez 
is, ilyen valóban szerepel egyiptomi szö
vegekben, de sokkal későbben: amikor 
a „tengeri népek” tám adásáról van szó, 
szekelsa  meg szakaru sa  néven szerepel
nek a wad hau nebu, a tengeri népek 
között. A „tenger” egyiptomi kifejezé
sének ta rta lm a  tulajdonképpen „zöld 
nagy” vagy „zöld óriás” (ez a bizonyos 
kiolvasásokban hau  azonos az aoval, 
vagyis az áá-val), mások szerint haor 
vagy haour esetleg éppenséggel hegyet 
jelent, lásd Orom, Három (egy hegy ne
ve Parajd mellett), és így a tenger ne
vét, „w adh or” -  „zöld hegynek” lehetne 
értelm ezni, am i elég szemléletes, tehát 
a „tengeri” népek lehetnek „zöld”, azaz 
vad népek, „barbár” népek is!

Kár, hogy Borbola nem a realistább
nak  látszó irányba törekedett, s nem 
gondolt azzal, hogy azért a vallástörté
net is komoly tudomány, amelyet meg le
het, sőt kell a sírfeliratok felől is közelí

teni, de -  ez még nem elég. így például 
komoly kétely m erül fel az olvasóban, 
vajon az á lta la  C salónak  nevezett áldo
zati személy -  amely ta rto zh a t a megha- 
ló-feláldozott és feltámadó term észetis
tenségek közé — nem K ába  vagy Csába  
névre hallgatott-e? M iután m a m ár tud 
juk, az egyiptomiak szerta rtása iban  is 
nagy szerepet já tszo ttak  a narkotiku
mok. A Csaba  név, amely egyik m agya
ráza t szerint „kisebbik fiú t” jelent, m int 
a báty, bácsid) megfordított)a, m ásik sze
rin t „üstököst” (a zsúp  és csóva  szók ro
konságában), egyáltalán nem biztos, 
hogy kapcsolatban van a Kába, Csába 
jelentéssel (mint a Kába ko).

Vegyük pl. ezt az egyiptomias be
tűsort: h; rm .t -  két kézenfekvő kiol
vasása lehet magyarul: „h árm at” (az
az kettőnél többet), és h arm at (nedves 
„gyöngyszem a gyep sm aragd vánko
sán”), szinte észrevehetetlen a jelbeli 
különbség, de -  micsoda különbség! Azt 
írja egy helyen (34. oldal), hogy a szék  
és szók  tövek mai m agyar nyelvünkben 
nem rendelkeznek önálló értelemmel... 
de — szék alakjukban m ár igen, és a 
szék -  szék tő  a m agyarban tulajdon
képpen szétválaszthatatlan . Csakhogy 
Borbola azért esik csapdába, m ert a 
szék tövet ez alkalom m al egy idegen

eredetű szóból választotta el, a szek
rényből. (Az adott helyen a „székely” -  
esetleg világos bőrűt, sárgát jelenthet.)

Ez a jelenség kapcsolódik m unkájá
nak  két nagyon problem atikus mozza
natához. Az egyik, hogy latin, görög, 
ném et stb. eredetű szavakat is ősma
gyarokként kezel — vipera, kántál, m i
se, palota, hektó, szoba... Lehet, hogy 
itt-o tt igaza van, ám akkor némi m a
gyarázatot igényelne az ügy: hogy is le
hete tt eredetileg? Például nála a hektó 
szó (űrm érték) az egyiptomiban valójá
ban hekat lehet, amely m éreténél fogva 
(kb. két kupa, majdnem öt liter) inkább 
a véka  szavunknak felelt volna meg. En
nek egytizede, a félliteres hin  (talán in 
kább kirí) a kanna, kancsó, sőt kin-cső 
megfelelője, ezt m utatja alakja is, am it 
Borbola -  s még sokan „kosár”-nak  gon
dol. Pedig milyen széles szájú kosár az, 
amelynek egyetlen füle oldalt, a pereme 
a la tt lefele helyezkedik el? Felakaszta
ni sem lehet.

A m ásik -  és bizony nemcsak 
Borbolát érintő kérdés -  a m agyar 
nyelvjárások mibenlétének a felfogá
sa. M ert az nem lényeges különbség, 
hogy az em bernek ismerőse, esmerőse, 
ösmerőse vagy (ha éppen régi váradi) 
(ismerőse van. Az ö-zés, í-zés, a -zás  fel
színi jelenségek. A m int Horvát István

mondja, a m agyar nyelvnek egyetlen 
más változata van, amelyik jócskán 
eltér a köznyelvtől, az, amelyet palóc
nak, vagy mivel nemcsak a felföldön, 
hanem  sokfele el volt még terjedve, pa- 
(ócosnak neveztek. Vagyis am elyik  nem  
ism erte a vokálharm óniá t és a  m á ssa l
hangzó-hasonulást!  Tehát amelyben 
könnyekkel helyett azt mondották, hogy 
könnyekvel, és háznak  helyett, hogy 
húznék... Ha Borbola szerint a m agán
hangzó-harm ónia m ár ötezer éve léte
zett i-nak, -nek), honnan tu d h a tták  meg 
a „palócosan” beszélők, hogy pl. a -nak, 
-nekbői melyik az eredetibb változat, ki 
tan íto tta  őket nyelvtörténetre? Mivel 
nem szűnnek hangoztatni, hogy a pa
lócok is idegen eredetűek (mint úgyszól
ván mindenki, mivel a m agyarság folya
matos létezését csak „nemzeti h ibák” 
folyamatos létezése bizonyítja).

... A fentiekben csupán ízelítőt ak a r
tam  kínáln i abból, milyen tüskés- 
gübbenős az az út vagy ösvény, am e
lyen Borbola elindult, de nem kívánom 
kétségbe vonni útkeresésének jogosult
ságát, sem azt, hogy sok meggondolkoz- 
tató felfedezése van... nem tehet róla, 
hogy m agyar nyelvészek közt nemigen 
akadt olyan, aki mind egyiptológiai, 
mind m agyarságtudom ányi szempont
ból egyaránt kompetensen lektorál
h a tta  volna művét... Hogy az ú t eleje 
bánságon, lápon, nádon  á t és éren á t 
vezet, m ocsaras rónán, sás, káka  kö
zött és „csúszóm ászók” között, annál 
nagyobbnak m utatja bátorságát. Sze
rintem  néhány év múlva meggyőzőbb 
fejtegetéseket és megfejtéseket is olva
sunk tőle. Nem á rta n a  neki egy kis (öt
ha t éves) oxfordi ösztöndíj...

A Borbola-könyvek adata it lásd előző 
lapszám ainkban. A narkotikum ok sze
repéről az óegyiptomi szertartásokban 
lásd Korunk szám.
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GÁL ÉVA EMESE 
H ajósi szon ett
A hétköznapoktól annyira távol 
oldoz magába a hajósi nyár, 
mintha megszökhetnék a valóságtól, 
s letagadhatnék mindent, ami fáj.

Lassan vetem le a robot-ruhákat,
S  kezdem érezni, hogy ember vagyok, 
aki a csillagok fényével játszhat, 
ha belőjük fakaszt gondolatot,

vagy vitázhat a tücsökcirpeléssel,
mert nem húzza le gond, se sár, se kényszer
megkínzott, kisemmizett szellemét.

S  ahogy a teremtésben hinni kezdek, 
mintha haza szöktetnének a versek, 
ahol a robot lelke lánggal ég.

Lélek színei
Mondd, milyen színnel jelölnéd a csendet, 
mikor fested a lélek tájait, 
és égboltot árnyalsz a végtelennek, 
hogy fölragyogjanak a csillagok ?
S  a harangszónak milyen színt kevernél, 
amelyben a csend világot veszít, 
mert mélyebb fájdalmat kongat a csendnél: 
azt, hogy a lélek kiszolgáltatott?

Míg a belső' táj színeit tapossa 
a mindennapot hajszoló idő', 
a szót a harangokba visszafojtva 
szürkíti betonfallá az eget,

amelyen már nem törnek át fohászok, 
s végtelen Isten nem teremthető, 
kietlen utakat járnak az álmok, 
és lemond magáról a képzelet.

Mondd, marad-e színed a halál ellen 
a lelkedből valamit menteni 
ami áttör harangszón, néma csendben, 
és tündöklővé festi az eget, 
vagy palettádra tapostak az évek, 
s a gond a szürkéket kevergeti, 
egybesatírozva a mindenséget, 
és beleölve színes lelkedet?

F eltám adás törvénye
1.
Nehéz a hétköznapokból kitörni, 
és fölérni egy boldog szellemet, 
amíg lelkiismeretünket őrli 
a tétova, kóbor emlékezet,

és nem tudjuk, miért váltunk valóra? 
Valóság-e, vagy díszlet a világi 
Génjeinkben ketyeg egy pontos óra, 
ami ellenünk szítja önmagát,

mert csak az egyre fájóbb időt méri, 
ami a céltalanságot tetézi, 
s a végtelenből semmit sem jelez,

csak kicentizi szívünkben a véget, 
hogy testünk fegyence legyen a lélek, 
bár öröklétünkért ő fellebbez.

2 .
De szellemünk, ez a parányi elme, 
ami a nagyvilág játszótere, 
ha kutakodása labdáin egyre 
saját vereségét vezeti le,

már nem szorítható illúziókba, 
s bár határa mindenütt önmaga, 
mégsem lehet rálátása a sorsra, 
melyben a fénnyel kell pusztulnia,

mert lehet, hogy már csillagokat érint, 
és törvényeket épít föl az égig, 
mégis gyűl körötte a végtelen,

az egyre beláthatatlanabb rendszer, 
ami labdázik Nappal, értelemmel, 
hogy nőve, törpüljön az értelem.

3.
Nem tudom, ki vagyok, mégis szeretném, 
hogy ne kérdőjel legyen a világ, 
csak otthon, ahol a megfáradt estén 
az ember átölel Földet, hazát,

s értelme soha nem lesz az a fegyver, 
amellyel a saját leikébe lő, 
hogy egy öngyilkos világ-végtelennel 
közös legyen az élet-temető.

Nem tudjuk, m l a gondolat határa, 
hogy a Föld, Nap, ég örök bolyongása, 
a tudatlannak tűnő rendszeren

át hogyan lett az élet hordozója, 
és a génjeinkben ketyegő óra 
holt törvény-e, vagy pedig értelem1

4.
De életünk a világ nagy keresztjén 
talán megváltó Istenünk lehet, 
ha lelkünk, szellemünk ír lesz testén, 
s lefegyverzi a messzeségeket,

hogy a feltámadás törvénye szabjon 
minden bolyongó létnek új irányt, 
ami fölizzik az eleven arcon, 
hogy magába hamvassza a halált.

Nehéz a hétköznapokból kitörni, 
amíg a végtelent pusztulás őrli, 
és csapdájából nincsen menedék.

Egyetlen kiút, és egyetlen fegyver 
a szelleméért küzdő lélek-ember, 
akinek isteni sorsa a tét.
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GAAL GYÖRGY
E g y  v ilá g p o lg á r
memoárjai
A világpolgárt Óváry Zoltánnak hív

ják. Kolozsvárt született s most New 
Yorkban él. Tanítványai, m unkatársai 
kilencvenedik éve betöltésekor vették 
rá, hogy összefoglalja életpályáját, ta 
pasztalatait. A Bevezetőben leszögezi: 
“Ez a könyv nem önéletrajz, hanem em
lékezés a francia mémoire szó igazi értel
mében: elbeszélések és események gyűj
teménye a témáról vagy tárgykörről, 
ahogy a rra  visszaemlékszik a szerző.” 
Az angol nyelven közzétett művet most 
az A usztráliában élő Horváth-Tholdy 
Péter tolmácsolásában magyarul olvas
hatjuk. Bár Erdélytől távol született 
m unka, kétségtelenül az erdélyi emlék
irat-irodalm at gazdagítja. Egyrészt, 
m ert az első fejezetekben, közel félszáz 
oldalon gyermek- és fiatalkori kolozsvá
ri élményeit, emlékeit rögzíti, m ásrészt 
meg ismételten visszatér az itt megis
m ert személyekre, azok és családjuk tör
ténetére.

Óváry Zoltán, mikor 1907-ben a világ
ra  jött, nem akárm ilyen szellemi öröksé
get kapott. Apai nagyapja, Óvári Kele
men a kolozsvári egyetem jogtörténész 
professzora, akit egyetemi rektorság- 
gal, akadém iai tagsággal is megtisztel
tek. Anyai nagyapja, Purjesz Zsigmond 
az Orvosi kar meghatározó egyénisé
ge, az első m agyar belgyógyászati tan 
könyv szerzője, a korabeli Erdély legjobb 
diagnosztája. Mikor 1911-ben nyugdíj
ba vonul s a fővárosba költözik, egyko
ri klinikája előtt felállítják mellszobrát. 
M indkettőjük háza a Monostori úton -  
mindössze két szám különbséggel — fe
küdt, a kertjeik összeértek. Talán ez is 
közrejátszott a jogász Óvári Elemér és 
Purjesz Olga egym ásra találásában. A 
házaspárnak  Zoltánon kívül még egy le
ánya is született, Magda (Baba). Zoltán 
aztán, míg 1924-ben a Református Kollé
giumban érettségit nem tett, Kolozsvárt 
élt, s az itteni élmények m eghatározták 
lelki alkatát. Nemcsak a két nagyapáról 
ír a csodálat hangján, anekdotákkal fű
szerezve, hanem  a nagyanyákat is meg
idézi: az egyik jószívű, engedékeny, a 
m ásik annál szigorúbb. Olvashatunk itt 
a városról, főteréről, templomairól, egye
teméről érdekes sorokat. Leírja a húsvé
ti öntözést. Úgy, hogy azt egy am erikai 
olvasó is megértse. A sakk-zseni állandó
an kaszinózó édesapánál is nagyobb ha
tá s t gyakorolt a kisfiúra az édesanya. A 
nagyapa távozta u tán  1912-ben ők köl
töznek a Monostori úti (akkor 15. szá
mú) házba, s itt nyitja meg Olga asszony 
irodalmi-művészeti szalonját. E ház és 
kert leírása, a korabeli ötórai teázások 
hangu la tának  felidézése, a vendégek 
egyik-m ásikának jellemzése forrásérté
kű. A teázások rendszerint a vacsorá
val folytatódtak. Néha kamarazene-kon
cert színezte őket. A törzsvendégek 
közül k itűn ik  Bornemisza Elemérné 
Szilvássy Karola, a kis Zoltán kereszt
anyja. A ztán Bánffy Miklós, Kemény Já 
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nos, Kuncz Aladár, Janovics Jenő, Som
ló Bódog, H aar Alfréd. A risztokraták 
és izraeliták, vegyesen. “Anyám szalon
jában soha senki nem firta tta  azok val
lását, akik hozzánk kívántak csatlakoz
ni. Sokkal később, a harm incas években 
tudtam  meg, hogy vendégcsaládunknak 
közel fele zsidó vagy zsidó szárm azású 
volt” — írja. A kis Zoltántól szárm azik az 
elnevezés: a teára  összegyűlőket vendég
családként emlegette. A vendégségbe já 
rók közt olyan hírességek is megfordul
tak, akik csak átmenetileg tartózkodtak 
Kolozsváron: Ady, Bartók, Dohnányi, 
Kodály, Móricz Zsigmond. Zoltán és hú
ga nevelését Pedley kisasszony, az angol 
nevelőnő alapozta meg. Aztán az egye
temi gyakorló gimnázium következett, 
majd a reformátusok kollégiuma. Érde
kes, hogy ezekkel kapcsolatban alig-alig 
ta lál feljegyzésre méltó emléket vagy 
anekdotát. Viszont felidézi az első világ
háború kitörésének a ha tásá t az anyai 
szalonra. Majd a világháború következ
ményét Erdélyre nézve. S azt is magya
rázza, m iért megy Párizsba orvosira: a 
román diplomát Magyarországon, az ot
tan it viszont Romániában nem ismer
nék el.

1924 után Óváry pályája világvá
rosokhoz kötődik. Párizsban az orvosi 
mellett a Sorbonne-on term észettudo
mányi szakokat végez, majd az ottani 
Pasteur Intézet m unkatársa, kutatója 
lesz. I tt jegyzi el magát az allergiaku
tatással, e betegségnek különben m a
ga is szenvedő alanya. 1939 őszén, mint 
román állam polgárt behívják katoná
nak, Besszarábiába vezénylik, ahol a tí
fusz gyógyításában és a te tű irtásban  
ér el eredményeket. A bécsi döntéskor 
elbocsájtják, s Kolozsvárt kezd praktizál
ni. 1944 tavaszán itt is behívják katonai 
szolgálatra. Amerikai fogságba esik, de 
szabadon eresztik. Párizsba megy, majd 
diplomatafeleség húga hívására Rómá
ba költözik. Itt diplomáját honosítják, 
de az állampolgárság megszerzése ne
hézségbe ütközik. Ezért eleinte csak a 
diplomáciai kar orvosa lehet. 1952-től 
m ár állampolgárként olasz főúri csalá
dok háziorvosa. Közben a római egye
temen kísérletezik, s Guido Biozzival 
együtt felfedezi a PCA-reakciót, mely 
új u ta t nyit az allergia- és ellenanyag
kutatásban. Fél évig a brazíliai Sao

Pauolo-i egyetem vendégtanára. 1954- 
től a Baltimore-i Johns Hopkins Orvosi 
Egyetem Fullbright-ösztöndíjasa, u tána 
rendes alkalmazottja. 1959-ben átmegy 
a New York-i Orvosi Egyetem patológi
ai tanszékére, ahol eleinte kutató, majd 
tanár. Jelenleg is, az immunológia nagy 
öregjeként ott tevékenykedik.

Több egyetemen kapott díszdoktorá
tust, illetve más elismerést. M agyaror
szági meghívást csak a kommunizmus 
bukása után, 1990-ben fogadott el, ak
kor vehette át az Immunológiai Szövet
ség diplomáját és az MTA életmű-díját.

Ez a külső élettörténet csak a há tté r
ben húzódik meg. Az élménybeszámolók
kal, anekdotákkal, leírásokkal fűszere
zett fejezetek négy tém akört ölelnek fel: 
orvostudomány, zene és muzsikusok, mű
vészettörténet, úti élmények.

Orvosi karrierje  a világ egyik legran
gosabb kutatóintézetében indult, ahol 
Nobel-díjasoktól is tanu lhato tt. S attól 
fogva -  ha  csak módja volt rá  -  á llan 
dóan a ku ta tással is foglalkozott, s az 
immunológia történetében fogalommá 
lett neve. Néhány fejezetet annak  szen
tel, hogy közérthetően m egm agyaráz
za, mit is ku ta to tt élete folyamán. Mi is 
az a híres PCA-reakció. Az átlagem bert 
inkább azok a reflexiói foglalkoztatják, 
melyek az orvostudomány fejlődésével 
kapcsolatosak. “Az orvosok inkább csak 
a kór m egállapítására szorítkozhattak, 
eldöntötték, hogy a beteg ebben vagy 
abban a betegségben szenved. A diag
nózis felállítása u tán  nem sok gyógyke
zelési lehetőség állt rendelkezésükre. 
Gyógyszertáraink különös bögréikkel 
akkoriban jobban hasonlíto ttak  a kö
zépkori patikához, m int a mai üzletek, 
polcaikon bőséges választékban csoma
golt gyógyszerekkel. A legtöbb beteg
ségre nem volt gyógyszer, am i viszont 
létezett, az meg ugyanaz volt Párizs
ban vagy Kolozsváron” -  olvashatjuk az 
1920-as évekre utalóan. A ztán Óváry 
jellemzi a szulfamid 1930-as és a peni
cillin 1940-es évekbeli felfedezésének 
forradalm i hatását.

A zene és a művészetek szeretetét Ko
lozsvárról vitte magával. S -  m int meg
állapítja -  a második világháború előtt 
Párizs volt a világ kulturális központ
ja. Úgyhogy ide kötődtek a legnagyobb 
visszhangú művészeti események. Volt 
alkalm a Ó várynak koncertekre, kiállí
tásokra járni.

Pályakezdő kutatóként maga Óváry 
is fellépett Bach Karácsonyi oratóriu
m ának egy am atőrelőadásán. Az ek
koriban újra felfedezett preklasszikus 
zenéért rajongott. Wanda Landowska 
hangversenyeit látogatta. A világ legün- 
nepeltebb m uzsikusainak -  Rubinstein, 
Toscanini, Saljapin, Schwarzkopf -  kon
certjein vehetett részt. Rómában s New 
Yorkban nagyszerű operaelőadásokat 
hallgathatott meg. Később maga is köz
reműködött koncertek szervezésében. 
Orvosi egyetemén tizenöt éven át havi 
koncertekkel fűszerezte a diákok és ta 
nárok életét. Számos művészről kedves 
történetet, jellemzést örökít meg a kö
tet.
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KARÁCSONYI ZSOLT 
K agyló  k iszó l
Elég legyen. Pont, ami van.
Pontok a pontatlanság szárnyaiban.
Sima zsír ez: olvadva száll a lényeg.
A  felső öregek még visszatérnek. Tényleg.
Leszívják, ami van. Leszívjuk mi is.
Nagyapó unokákkal. És mindegyik pisis.
Beérjük így a múltat: elfelejtett jövő.
Megöregszik a férfi, elpárolog a nő.
Bemetszett képünk nézik a néma csillagok.
Senki se lép -  és mégis. Én visszacsillogok.

K agyló  P orlan dón ak
Porlandó Furiosóm, hát idejöttél?
Ez nem a röptér. Nem tudod? Szembe ne köpjél. 
Kapsz vacsorát. Te tudod mit akarasz itt.
És aztán kaphatsz bármit -  adnak a csajszik. 
Csajkám még van, igyál, megvendégel a Kagyló, 
jobb ember a korábbinál, ha fel nem akasztod.
Úr vagy, gróf vagy, de nem te vagy itt a király, 
jobb ez az éj a halottak hajnalainál.
Lesz itt még közös ivás rívás, a nők és egyebek miatt, 
ha jók vagyunk, még másnapig a lényegünk kitart. 
Látom, hogy hold szele rángat jó eszed felé, 
ne kezdjél újra semmit, mert semmi sem elég.

Levél a  bo lti e ladókn ak
0  bolti eladók ti! Kiket determinál a 
végső és kegyetlen Zséi Determinátor, 
szeszélyes pulti kurvák, szálkás szavú vagányok!

Tán a költő se tudja hol nyugszik lelketek meg. 
Lépkedtek mint a szeszben az elkerülhetetlen, 
pakoltok, sok kacat közt múlik el ifjuságtok.
Ezért kenem most rátok a líra margarinját, 
és teszem szemetekre uborkám pakolásként, 
gyógyítson meg a versem, ketrecbe zárt vadállat, 
és Te -  légy újra szűzi, nem használt, ócska szandál. 
Én megnyitom tinéktek az idő áruházát, 
sétáljatok kamaszként, vénen, de bölcs erővel, 
királyfi és királylány, lovagina lovaggal, 
beszórom rossz jövőtök az örök Róma-szaggal.
Ti legyetek ezentúl az igazi Szenátus, 
a másik oldal titka adjon erőt tinéktek, 
és pallérozott nyelven, miként Quintilianus, 
már úgyse árulhattok selejt mandzsettagombot!
A  lét uborkafáját én megmászom tinéktek, 
legyetek kuriózum, misztikus Pulti Pandzsáb, 
kényszermosoly helyett: lökjétek a halandzsát, 
ahogy teszi akárki, a kinti utcafényben!
Induljatok most. Lesz majd, ki bezárja a boltot. 
Tolvaj jövőtök moccan a sarki lámpa vasnál.

M űtörténeti tájékozottságára jellem
ző, hogy egy alkalommal a M arylan
di Országos Egészségügyi Intézet két 
előadás ta rtá sá ra  hívta meg. Az egyik 
tém áját megjelölték: legyen a PCA- 
reakció. A másikét O váryra bízták. Mi
kor a cím így hangzott: “A dór stílus 
fejlődése a paestum i templomokban -  
diavetítéssel”, azt hitték, hogy viccel. 
Aztán a Nápoly melletti templom-együt
tesről ta rto tt előadás sikeres és felfris
sítő hatású  volt az orvosok körében. 
Római orvosként eljutott a főúri csalá
dok magángyűjteményeibe, alaposan 
bejárhatta a múzeumokat. New York
ban a dúsgazdag műgyűjtő, Miss Alice 
Tully fogadta bizalmába. Óváry oldala
kat szentel m űtárgyakkal tele lakásá
nak leírására. Aztán ő m utathatja meg 
Tully kisasszonynak Rómában a világ
h írű  Pallavicini-palotát és -gyűjteményt. 
Itt is részletes elemzéseket kapunk. 
Összebarátkozik a magyar származású 
Tolnay Károllyal, a Princeton Egyetem 
professzorával, a hatkötetes Michelange- 
lo-monográfia szerzőjével. Együtt járják  
a múzeumokat, tőle kap szempontokat a 
művek nézésére, a részletek értékelésére. 
Később Ováry is elviszi múzeumba orvos- 
tanhallgató diákjait szempontokat adva 
a művek nézéséhez. Több világhírű mo
dern művészt személyesen is megismer, 
de bátran  bevallja, hogy nem híve stílu
suknak.

Több külföldön élő m agyar értelm i
ségivel is hosszabb-rövidebb ideig kap
csolatba kerül. Közülük Tolnay mellett 
M árai Sándor gyakorolta rá a legna
gyobb hatást. A 20-as években ismerked

nek meg a francia fővárosban. Aztán mi
kor M árai Nápolyban lakik, Óváry éppen 
Rómában orvoskodik, s időnként felke
resik egymást. Mikor mindketten New 
Yorkban laknak, két-három hetenként 
M áraiéknál vacsorázik az orvostudós. 
“A század egyik legnagyobb írójának 
tartom, még akkor is, ha legtöbb ember 
Magyarországon és Németországon kí
vül, ahol sok könyve fordításban is meg
jelent, sohasem hallott róla” -  állapítja 
meg. Mennyből az angyal című 1956-os 
költeményének dedikált kéziratát “kincs
ként” őrzi.

Mint világpolgár Óváry otthon ér
zi m agát Párizsban, Rómában és New 
Yorkban is. De kíváncsi az egész világ
ra. A nagy városokra éppúgy, m int a kü
lönleges term észeti csodákra. Az előb
bieket főleg kongresszusok alkalmával 
keresi fel. A tanácskozások mellett időt 
szakít a város és a környék megtekin
tésére is. Egyik első am erikai tudós, 
akit meghívnak a kommunista K íná
ba. Meglepő dolgokat tapasztal. Aztán 
Japánban vendégeskedik. Mindkét he
lyen a művészettörténész szemével is 
körülnéz. Akárcsak Szentpéterváron. 
Eljut Egyiptomba, a Fidzsi-szigetekre, 
Kenyába, Borneóba, Galápagosra. 1983- 
ban m ár annyi kilométert gyűjt össze a 
PanAm légitársaságnál, hogy első osztá
lyon utazhat, sőt egy másik személyt is 
magával vihet.

A kilencvenéves tudós vallomással zár
ja  emlékezéseit: “Hiszem, hogy munkám 
folytatása őrizte meg erőmet. Még min
dig szívesen együttműködök és cserélek 
információkat diákjaim mal és m unka

társaim m al munkahelyem en vagy kül
földön akár e-mailen, telefonon vagy 
faxon, olyan utakon-módokon, melyek 
gyermekkoromban, nem is olyan régen, 
csak a fantáziában léteztek. Jelenleg 
egy kísérleten dolgozom a sejti befoga
dókon és a túlérzékenységen... Kíváncsi
ságom ugyanolyan m aradt, m int a 20. 
század hajnalán, amikor még vendégcsa
ládunk társaságában a tudományokról 
szóló beszélgetéseket hallgattam  anyám 
ebédlőasztalánál Kolozsváron, am int a 
társaság  a kor dogmáit v ita tta”.

Ezzel a tetszetős idézettel be is fejez
hetnék a kötet ismertetését. Azonban 
egy máig vitatott, családjával kapcsola
tos rejtélyre is választ várnánk  a könyv
ből. Lehet, hogy ez a nőtlen Óváry életé
nek legfájóbb pontja: szülei elvesztése. 
Egész Kolozsvárt m egrázta az 1944. ok
tóber 11-i tragédia: aznap vonultak be 
a “felszabadító” szovjet csapatok Kolozs
várra. Orosz katonaruhás egyének rá 
törtek a Monostori úti házban éppen 
vacsorázó Óváriékra, s vendégeikkel 
együtt legyilkolták őket. Kik is voltak 
a gyilkosok, mit tudott meg a távol élő 
orvostudós az eseményről... -  sajnos, e 
könyvből nem derül ki. Húga itáliai ha
lálát említi, a szüleiéről hallgat. Hanem 
a házsongárdi töm egsírt éppen most, 
2004 nyarán renováltatja. S szülővárosa 
magyar magánegyetemét, a Sapientiát 
is legnagyobb adakozóként támogatja.

Óváry Zoltán: Emlékeimből. Ki
lencven év a föld körül. Angolból for
dította Horváth-Tholdy Péter. Kriterion 
Könyvkiadó, Kolozsvár [2004],
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9ERÉNV Mil MIR 264
ha ma jd minden rabszolga nép 
jármát megunva olajra lép

szerkeszti:
2004

MUSZKA SÁNDOR: Hungiversek
“A szerelem  p ró b á ja
Háromszéki népballada

Autósztrádán busszal 
Mind magyarba tépett 
Jaj szemünk is könnyes 
Gyomrunk is fáj, éhes

Magánál mást nem hord 
Zoknit bugyit kékszeszt 
Pénzt megy mind keresni 
S  holmi eleséget

Váj de a határőr 
Piszok gaz mind vétkes 
Ingyen utat nem nyit 
Bozgori legénynek

Pénz kell mindnek annak 
A dög hogy leverné 
S  pannon egük nyilát 
Rájuk ráküldené

Ezért oszt galambom 
A zt ízenem néked 
Idén pénz ha nem lesz 
Várj rám még egy évet.

Én
Bár nagyon kérted 
Pofot nem adtam  
Azon a nyáron 
Szerettelek

Itt-ott betartva 
Hungiba szöktél 
Míg én a mamlasz 
Kerestelek.

L a p á t
Kérem szennyóra 
Itten magyarban 
Tudja e meggyláz 
Egyre csak nő

S  később a szilva 
Erik s magácskát 
Kéri a főnök 
Dolgozni át

Töcskölni s engem 
Szennyóra kérem 
Lapátra tesz ha 
Engedje hát.

E szm élet
Fásli sebemre 
ó Adriann 
röhögnek rajtunk 
annyian 
bajuszodon 
s hogy egy éjszaka 
állítólag 
vagy húszán 
ó Adriann 
ja j annyian 
ó Adriann

/
Ének m agam ró l
ó hald dalom 
e kínpadon 
mit söntés hív a nép 
epém szeszekkel 
égett borokkal 
kínozza szolga nép

ó hald dalom 
e kín pádon

mit ágynak hív a nép 
forró ölekkel 
éles fogakkal 
korbácsol céda kép

ó hald dalom 
e kínpadon 
mit éhkopp hív a nép 
zálogba hagyván 
örököm mindet 
bánkódnom nincs miért

ó hald dalom 
e kínpadon 
mit annak hív a nép 
fejbe ütöttem 
a pénztárost Keszthely-t 
tartanak itt akképp

Ivett
Szóljon e dal hát 
Terólad Ivett 
Ki tárcámból oly sok 
Százast kivett

S  egy hajnalon 
Az ajtón kiment 
Hagyva rám herpeszt 
Kankót s izent

“Kérem emlékül 
őrizze meg 
jó volt magával 
tiszt. Ivett.’’

Muszka Sándor: 1980-ban
született Kézdivásárhelyen. A 
BBTE harmadéves szociológia
antropológia szakos hallgatója. 
Az Echinox magyar oldalainak 
szerkesztője.

BALÁZS IMRE JÓZSEF 

A buszsofőr a  kom phajón
Elárvult a gázpedál, s a komphajón leáll a gépé 
a buszsofőr előtt a kép szokatlan, éles, rendezett.
Csak néhány perce érkezett, a buszt lenyelte épp a komp, 
visszatérő alkalom, hogy itt, s hogy alvó emberek.
A z alvó emberekben álmok, kabátjuk bélésén zsebek, 
a zsebben készpénz, útlevél, s minden mi még lehet.

Balázs Imre József: 1976-ban született 
Kézdivásárhelyen, tanársegéd a BBTE-en, a 
Korunk szerkesztője.

Gigantikus befőtt lebeg a szélvédő előtt, puhán, 
ezt látja most. S  hogy ő  a komphajó, 
a busz, a kompót s minden egyben, 
hogy érti ő a dolgokat az utastérben, ébren.
Székében ül, a vízre néz, körül nincs semmi mozgás, 
az enyhe sodrás húzza csak a partokat, a képeket, 
és áll a komp, a busz, a táj, állanak a méretek.
A  parti póznák, szövegek sodródnak közelebb.
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BALÁZS K. ATTILA
A K I ELM ENT9
I.
most már tapintható hiányod: 
megroskad a tér amint 
kiörvénylik minden 
utánad, és csendben mindenki 
összenéz -
de most már megbomlik 
valami sorrend, és a tárgyak 
másképp
ötvöződnek szobáinkban 
a fénnyel.

II.
most már
tested nyoma egy halomnyi 
foszfát és ülünk 
a térben tüdőnyi 
radonnal, mérjük lélegzeted 
hosszát, elmenekülsz, 
csatangolsz fülledt 
vadonban.

III.
sötét vagy. most már 
tapintható hiányunk, beroskad 
vékonyodó kérged, tered egyen
súlytalanság. hol vagy? 
miért rakódik 
csontjaid köré mészhegy?

IV.
visszasereglik
mint homokvihar lenyom
körülzizeg emlékeid üledéke
mészhomok
mésziszap.
nappalaid: undorító messze kékkel.
szavaid meteorraj, tapintható már-már
félkész igéidre emlékeztetsz az amorf
mindig változó földön: ez vagy.
ragacsos emlékrajod kitin
és kalcit. nem
tartanak össze vér gyökök.
te vagy aki elment.
alaktalan emberek hajtják
széltelen
malmod.
járják kiürült
termed.

MONDÓKA
I.
aki elment 
két világ közt mozog 
teste árnyék 
testét elhagyta 
valahol északon 
jéghegyek közt vacog 
egy térben / ahol elefánt
agyar fogasok / tartják mozdulatlan 
a percet és félelem-dűnék mögé 
rejtezik minden állat.

aki elment formákat keres 
ajtók mögött zsibongó vágynak

B alázs K. A ttila: 1973-ban szü
letett, a BBTE-en végzett magyar
angol szakon.

a sötét ma kék 
a sötét ma eres
a sötét mélyén / ma ropogó ágyak 
és szűkül a tér és szűkül a keret: 
lobogó szobák / acéllá válnak 
aki elment síkok közt keres 
de nincs egyéb / pár vacogó állat 
és sík és pontok és 
pár egyenes / és néhány 
bezúzott álarc----

ajtók nyílnak tágra 
belépek, a semmi szélein az ég 
pirosló korlát:
látom állványait az egésznek, 
testem
csak árnyék • 
csak gondolat
hordágy -

II.
a városban ragadtam, taps 
a trafalgar square-en / az ég 
szürke és kék. hőt ontó lámpák 
szűrik át vérem / egy sör arcához emel. vaku 
villan kék alkonyaiban 
a trafalgar square-en egy bohóc és 
alkonyat van.

kémények figyelik az ég 
kékjét / itt ragadtam, 
már itt ülök 
végképp, kongó hordók 
szólítnak magukhoz, 
bánt a magány -  tapadok 
forró vakukhoz.

mindig itt vagyok.
a nappal már egyre gyérebb
a fény játékot felejt a falon.
repülők nyoma égbe
mart véreb -  a város
folyó mellé hányt halom.
ajtói csukódnak / nappalnyi térnek.

a város vak 
taglózott barom -
az éjszaka kezei a trafalgar square-en 
nők felé nyúlnak, éles 
hangok szúrják az éjjelt

mindig itt vagyok, 
london
feltorlódik a fényben 
a tereken amorf 
tömeg sodródik

dadog, sötétig vonzanak 
különös ércek.

NEM  MEHETSZ
I.
nem mehetsz.
itt tartanak a tárgyak
arcon csap a szél, a nap
aszfalthoz szegez és nőni
kezd körötted a fura tér. egyre
hangosabban kattog az idő, arccsontod
mögül szavak csapódnak
a tájba, nem mehetsz, kérged nőni
enged mert nőni
kell anyaggal, lázzal.
mert nőni érdek.

hol állsz majd milyen ágyak 
fölött lebegsz króm
huzalokon szemben micsoda 
madárral, merre fordulsz 
ha a sötéten nem 
tátog át dal, hogy füledig 
elérjen?
hol állsz miféle térben 
köt fogócskáidban 
a nikkel, míg ujjaid lobogó 
ólomba vájnak, s hol alszol 
ha erdőig érsz? 
kikkel?

nem mehetsz.
itt tartanak a tárgyak.

II.
most^alkonyat van. nappalok 
súlyos reszeléke rakódik 
a falakra -  elég lesz-e az oxigén 
a benned verdeső madárnak, 
elég lesz-e, mert az éjjel réstelen 
acéldoboz, találgatsz, 
ez erdő. ez nádas, 
ez a tó acélkék korongja, 
holnapra barnábbak 
lesznek a tárgyak, holnap sem 
tátog rád a nappal választ, kattan 
percek monoton bilincse, 
most alkonyat van.

III.
tered bár egyre tágabb, lélegzeted 
mögül emlékek csordája 
feltolong, és kiválni készül, 
ott fogsz állni levegő 
és gondolat nélkül, elhagy 
a nyelv, a sötét már reggellé 
hiába kéküll. korlátok 
futják be körötted a tájat - 
mindig itt vagy. tered 
bár egyre tágabb.

IV.
nem mehetsz.
itt tartanak a tárgyak, a nappal 
mint elektrolit rakódik köréd 
kötöd az időt táguló tájban, nyugtalan 
napok hajolnak föléd. nyár van. tered 
bár egyre tágabb félkész 
igék vágódnak mögéd, 
szótlanul állsz 
süllyedő sárban.

A Serény M úm ia oldalait Zichy Mihály 
grafikáival illusztráltuk (forrás: terasz.hu)
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A levegőben B. Gy. angyalával
RIGÁN LÓRÁND interjú-triptichonja EGYED PÉTERREL

-  első rész -
Szeptember közepe, vasárnap dél

után. Egyed P étert faggatom B retter 
Györgyről és koráról. A szeánsz közben 
bealkonyodik, mígnem B.Gy. szelleme 
-  m egállapítását a riportalany később 
„angyalra” helyesbíti -  több ízben is fu r
csa koppanások, majd egy öngyújtóláng 
fellobbanása formájában jelzi jelenlétét. 
Újabb k a ttanás. Felvétel indul.

Néhány nemzedéki fenntartás 
és előítélet -  a napfényes jövő 
ontológ iájátó l a nyelvk ritik á ig

R.L.: M indenekelőtt egy olyan kér
dést k ívánnék megfogalmazni, mely 
á lta lában  véve saját generációmnak a 
hatvanas-hetvenes évek filozófiai term i
nológiájához, nyelvéhez való viszonyá
ra  vonatkozik. Á rra, hogy ez a bizonyos 
nemzedék, amelynek persze magam is 
tagja volnék, lényegében semmiféle h i
teles viszonyt nem alak íto tt ki ahhoz. 
Vajon igaza van-e ebben ennek a nemze
déknek, vagy pedig téved?

E.P.: Ebben a kérdésben is kettő  
van. Az egyik, általánosabb kérdés az, 
hogy az egyik generációnak mennyire 
célszerű megismernie és elolvasnia az 
előtte járó  nemzedékek könyveit. Vála
szom az, hogy aki valamelyest is akar 
viszonyulni a korhoz, annak  feltétle
nül tisz tában  kell lennie a jelentősebb 
alkotókkal -  m ert ha  nem, nem tudja 
m egérteni a korszellemet. Pontosíta- 
nám  továbbá azzal, hogy egy filológiai 
kérdésről is szó van. Egyáltalán, aki 
tö rténeti kérdésekre kíváncsi, és ezen 
belül eszm etörténeti, nóta bene filozó
fiatörténeti kérdésekre, annak  szám á
ra  a dolog m egkerülhetetlen -  filológiai- 
lag. Nem beszélnék a dolog önismereti, 
vagy speciálisan erdélyi művelődéstör
téneti fontosságáról.

A kérdésben lévő második kérdésre 
hadd válaszoljak B retternek az egyik 
alapvető és nagyon sokszor hangozta
to tt elképzelésével, „ideologémájával”, 
mely a provinciával kapcsolatos. B retter 
a provinciáról szóló egy-két írásában  
azt hangsúlyozza, hogy a provincia m in
dig hangos, vagyis a provinciában m in
dig k iabálni kell ahhoz, hogy meghall
janak . M ármost, a filozófia spéciéi az a 
műfaj, amelyben nem kiabálnak. Míg a 
m anifesztum ok, a líra  és egy-két irodal

A Serény Múmia oldalain 
B r e t t e r - s á v  néven új rovat jelent
kezik, melynek keretein belül a 
kolozsvári Bretter György Irodal
mi Körön fellépő fiatal szerzők
nek biztosítunk bemutatkozási 
lehetőséget. A Bretter-sáv a név
adó Bretter Györgyről szóló be
szélgetéssel, interjú-triptichon
nal indul.

KARÁCSONYI ZSOLT

mi m űfajnak kim ondottan az a sajátos
sága, hogy hangos legyen. A filozófiáé 
sohasem az. Ami viszont még súlyosabb 
-  és hadd kerekítsem  le itt - ,  az a pro
vincia am a beállítódása (ez befogadás
kérdés), amely szerint m indig mindent 
újra kell tanu ln i és újra kell írni. Nos, 
éppen ez teszi a provinciát. A provin
cia jelenségtana ugyanis az, hogy elfe
lejti önmagát, jelentős alkotóit. Tehát 
term észetesen azon az állásponton va
gyok, hogy az előttünk járók szövegei
vel igenis kihívó módon meg kell ism er
kednünk, hogy igyekezzünk leküzdeni 
provincializm usunkat. Ami nemcsak

Bretter György
helyi, erdélyi provincializmus, hanem  
a szó tágabb értelm ében véve szellemi 
provincializmus.

R.L.: Mindezzel elvileg én is egyetér
tek: valóban lehetetlen volna kulturális 
értelem ben oly módon élni, hogy folya
m atosan m indent újra kell kezdünk. Ez 
ta lán  egyik legnagyobb csapdája annak  
a generációnak, amelyhez tartozom, 
hogy egy ilyesfajta kényszert érez -  de 
ta lán  kénytelen is érezni -  az újrakez
désekre. Ellenben érten i vélem ennek 
egy lehetséges okát is, amely a mi bizo
nyos fokú csalódottságunk. Néhányan 
meg is fogalm azták ezt, például azzal 
kapcsolatban, hogy, am ikor a kilencve
nes évek elején m ár ki lehetett volna ad
ni ezt-azt, m ert nem működött többé a 
régebbi típusú cenzúra, azok a bizonyos 
fiókok, a kéziratok rejtekhelyei mégis
csak üresek voltak -  hogyha ez egyál
ta lán  igaz. Tehát még akkor is, ha azt 
„elnéznénk” most az előttünk járó gene
rációnak, hogy a m aguk idejében kény
telenek voltak bizonyos keretek közé 
beszorítani gondolkodásukat, és hogy 
bizonyos, igen szűk keretek között kel
lett eljárniuk, esetleg megpróbálkoz
h a ttak  volna azzal, hogy egyszerűen 
nem et mondanak: nem alkalm azkod
nak  a hivatalos követelményrendszer

hez, illetve (bár nagy áldozat ez) eleve 
lem ondanak írásaik  közvetlen megje
lentetéséről. Mégsem olvashattunk 
-  vélik egyesek -  a kilencvenes évek 
elején a fiókokból előkerülő (nem-mar
xista) remekműveket, teh á t kérdéses
sé válik, mennyiben külső vagy belső 
cenzúra működött egyáltalán, vagyis, 
hogy ők önm agukat mennyiben cen
zúráz- Jk. ták  m ár jóval a kézirat- 
ökle- adása előtt, nagyon is
készsé- gesen alkalm azkod
va a hiva- talos követelmé
nyekhez.

E.P.: Az, hogy a kilenc
venes években nem ke
rü ltek  elő az asz- '  talfiók-
okból nagy művek avagy
„remekművek”, egy- >£ v á l
ta lán  nem jelenti azt, Cx hogy 
mind a mai napig ne volná- nak
az asztalfiókokban szövegek. Én pél
dául -  tanúk  előtt állíthatom  -  az egyik 
fiókomból három  m egszerkesztett köte
tem et tudnám  elővenni. M ármost, én 
nem ismerek a világon olyan írót vagy 
írásra  szánt embert, akinek ne lenne 
lételeme a nyilvánosságban való jelen
lét...

R.L.: Vajon nem volt-e tú l nagy az az 
ár, melyet az értelm iséginek fizetnie 
kellett, hogy ebben a lételemben -  m ert 
kétségtelenül az — mozoghasson?

E.R: Az á r nagyon nagy volt. Nehogy 
azt higgyük, hogy a visszautasított m ű
vek és az elutasított szerzők, azok csa
ládjai és családi költségvetései ne síny
lették  volna meg az elutasításokat, és 
ne sínylették volna meg a korlátozáso
kat, amely elevenbe vágó szabadság
korlátozás volt. Ez volt a hatalom nak 
az üzenete az értelmiséghez 1984-től. 
De én továbbra is azt hiszem, hogy a 
korszakról szóló nagy regények meg
vannak  a túlélők fejében, és meg is fog
já k  írn i azokat. Ami pedig a nyolcvanki- 
lenc-kilencvenes fordulat tágabb eszmei 
vonatkozásait illeti: mi azzal a kérdés
sel szembesültünk, hogy az új időknek 
megfelelően létre kell hozni egy új prob
lém arendszert. Ez sokkal fontosabbnak 
tű n t számomra, és szerintem  ténysze
rűen is az volt, m intsem  hogy valam i 
egyéb, a múlthoz tartozó dolgokkal fog
lalkozzunk. Egy új problém arendszer
nek a felépítése pedig azt jelenti, hogy 
valamilyen módon a korszak uralkodó 
társadalm i, politikai és személyes erő
vonalait felismerjük. Em ellett azzal a 
gonddal is szembesültünk, hogy mind
azt el kellett olvasni, am ihez addig nem 
ju to ttunk  hozzá -  rövid idő alatt. To- 
vábbmenően új intézményeket kellett 
létrehoznunk -  m árm int azoknak, akik 
itt m aradtunk. Ennek az elszánásnak 
a végeredményeként jö tt létre egy bizo
nyos új oktatási hálózat, újabb (jó vagy 
rossz) ku lturális intézmények. Körülbe
lül tíz évig tehá t a nagyon is konkrét 
jelennek a problematikájával voltunk 
elfoglalva. Továbbá: nehogy elfeledd 
azt, hogy a rom ániai m agyar értelm i
ség összességében megtizedelődött. Az 
újabb gondolatra rátérve: am ikor te azt 
fogalmazod meg, hogy aki ebben a rend-
> > > > >  f o l y t a t á s  a  1 0 .  o l d a l o n
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> » »  folytatás a 9. oldalról 
szerben élt, az nem élhetett a rendsze
ren kívül, az számomra több dolgot je 
lent...

R.L.: Én tulajdonképpen a mi mai 
előítéleteinket szeretném megfogal
mazni, am i nem feltétlenül a saját vé
leményem, de azt hiszem, hogy ez a faj
ta  hozzáállás az, am i legátolja úgy a 
Bretterhez, m int ehhez a generációhoz 
és a ti generációtokhoz való közeledést.

E.P.: Nézd, m inden előítélettel szem
ben ta lán  a legjobb az, ha rám együnk 
a tényekre. I tt a rendszeren kívül -  
mely rendszer a korlátozott in tellek tu
ális m ozgásszabadságot jelenti - ,  sen
ki nem lehetett. U gyanis a különböző 
értelm iségi pályákról való végső kicsú
szás és alászállás -  különben ugyan
ez vonatkozik a m unkásosztályra is 
(bár a p arasz tság ra  kevésbé) -  stádiu
ma az volt, hogy az ember te jet hord. 
Ezt te tte  em igrációja előtt szerkesztő
ink  egyik m indenkori legjobbja, Aradi 
József, és ezt csinálta Palotás Dezső. 
H a pedig m ár a tejhordáshoz sem kap
tá l valam ilyen módon engedélyt, ak
kor rád  a m unkakerü lési paragrafus 
vonatkozott, teh á t gyakorlatilag átke
rü lté l a büntetőjog hatálya alá, poten
ciális bűnözővé váltál, ha  nem voltál 
valahol alkalm azásban. Azazhogy a 
rendszer valóban to ta lita rizá lt m in
dent. Tényszerűen nem lehetett a rend
szeren kívül lenni.

A m ásik  dolog: B re tte r György m ar
x ista  a lapképzettségű  gondolkodó volt 
-  bá r az ő m arx izm usát te rm észete
sen m int hegeliánus, meggondolt m a r
x izm ust kell é rten i (ne feledjük el, 
hogy doktori d isszertációját Fichte 
zártkereskedelm i állam ából írta). 
Másfelől, életének egy bizonyos perió
dusában  az ún. reform m arxizm ushoz 
ta rto zo tt, am i Louis A lthusser, Roger 
G araudy és m ások m arx izm usát je len
te tte  -  egy m ásodlagos, korportá lt 
m arx izm ust, am i az ideológia felbom
lási szakaszá t képviselte. Végül pe
dig, m u n k ásság án ak  a legutolsó pe
riódusában , m iu tán  M olnár G usztáv 
fron tá lisan  kétségbe vonta B retter 
György gondolkodásának a fogalmi
kategoriá lis  relevanciáját, k ijelen tet
te, hogy ő ideológiakritikus, és nagy
jából a hetvenes évek közepétől egész 
filozófiai tevékenysége, és ezen belül 
különösen nyelvfilozófiai vagy nyelv
k ritik a i tevékenysége a r ra  irányult', 
hogy az ideologikus m ondat szerkeze
té t feltárja .

R.L.: Mit is é rtsünk  ezen?
E.P.: Hadd mondjak egy példát. A hét

köznapi ideológiának egyik alapmonda
ta  az volt, hogy „Napfényes jövő van” 
(és nem az, hogy napfényes jövő vár). 
Ez a bizonyos napfényes jövő egyfajta 
plótinoszi em anációként beburkolta azt

R igán  L óránd: 1980-ban született, 
egyetemi gyakornok a BBTE-n, a Ko
runk szerkesztője.

a sötétséget, homályt, hazugságot, alul
tápláltságot, Csernobilt, amelyben él
tünk. És egyáltalán nem olyan könnyű 
az embereket ráébreszteni arra , hogy 
napfényes jövő vagy van, vagy nincs, az
azhogy egyáltalán a napfényes jövő on
tológiájával problémák vannak. Mert 
hogyha a napfényes jövő ontológiáját ki
jelentő mondatot S -P  típusú mondatfor
m ára hozzuk, akkor a diszjunkciós lehe
tőségek legalábbis világosakká válnak. 
Tehát, hogy napfényes jövő vagy van, 
vagy nincs.

R.L.: Vajon az tö rtén t-e  h á t Bret- 
te rre l, hogy m arxi nyelven, „m arxul” 
próbált nem -m arxista  módon gondol
kodni és írn i, vagy pedig egyszerűen 
csak egyfajta illúziót tá p lá lt azon a kö
rön belül, am elyre h a tá s t gyakorolt, 
hogy a m arx izm usnak  igenis volna 
életképes, a jövőre nézve is érvénye
síthe tő  a lte rna tívá ja  -  és ezálta l köz
vetve a r ra  k ész te te tt egy egész é rte l
m iségi nem zedéket, azt, amely most 
e lő ttünk  áll, hogy élete java részét 
és szellemi energ iáját a m arxizm us 
élesztgetésére fecsérelje. Ahelyett, 
hogy egyszerűen csak su tba dobták 
volna. M iért nem leh e te tt volna „csak 
úgy a su tba dobni”? Hogyha m ár a 
kere teket elkezdték feszegetni -  ah e
lyett?

E.R: Semmilyen gondolkodói rend
szert nem lehet sutba dobni. Minden 
gondolkodó em bernek van egy olyan 
alapvető élménye, am i valam ilyen 
gondolkodóval, gondolkodási rendszer
rel vagy művel kapcsolatos. Az enyém 
nem M arx volt, hanem  John S tu a rt 
Mill (és azt hiszem, soha életemben 
nem fogom tudn i levetkőzni azokat a 
problémacsomagokat, am iket én ebből 
az életm űből valam ikor m int az anya
tejet, vettem  magamhoz)...

R.L.: Ez egy szerencsésebb eset.
E.P.: M ásodsorban: tévedés az, 

hogy B retter György m arx ista  vagy 
m arxizáló tanulm ányokat k ívánt vol-

Bretter
György

Párbeszéd 
a jelennel

Esszék
lanulmányok

Kriterion

na írni. Ó filozófiai tanulm ányokat írt. 
Ha jobban megnézed -  és itt különösen 
a nyelvfilozófiai corpusra gondolok —, 
ezek ak á r úgy is olvashatóak, m int a 
tisz ta  józan ész alapján, a Tom Paine- 
féle józan ész alapján m egírt tanu lm á
nyok. Éppen a Hipotézis a nemzedékek 
kettős nyelvéről vagy az azt megelő
ző, az előítéleteknek a logikájával, 
avagy élettanával kapcsolatos írása i 
m utatják  meg, hogy B retter György, 
aki egy briliáns eszű em ber volt, m in
dent félretéve egyszerűen csak végig 
a k a r ta  gondolni az á lta la  m egtalá lt 
problémát. H a akkoriban a kezében 
le ttek  volna -  m int ahogyan nem vol
ta k  -  az analitikus filozófia nagy m ű
vei (Austin, Searle, később Strawson, 
és a Katz-Fodor féle elemző eszközök
ről nem is beszélve), akkor valószínű
leg egy ilyenfajta hangszerelésben áll
nak  elénk azok a gondolatai, amelyek 
a következőkre m u ta tnak  rá  -  például 
a nemzedékek vonatkozásában (olyan 
nemzedékek vonatkozásában, amelyek 
kijelentik önm agukról, hogy nem zedé
kek). I tt tulajdonképpen egy hata lm i 
kérdésről van szó, am elyet -  nagyon fi
noman -  a különböző nem zedékek nyel
vi form ában vívnak meg. Nem is ez a 
probléma, ez m indig is megvolt a m ű
velődés történetében és m inden ku ltú 
rában, a probléma csak az -  és B retter 
György az idevágó tanulm ányaiban  
pontosan ezt m u ta tta  meg - ,  hogy ez 
a fajta nyelvi praxis m egszünteti a tá r 
sadalm i nyelvhasználat kom m unikáci
ós összefüggéseit. Azazhogy olyanfaj
ta  nyelvi m arkerek tűnnek  fel az egyes 
nem zedékeknek a nyelvhasználatá
ban, amelyek k izárják  nem csak a meg
értést, hanem  m agát a kom m unikációt 
is. Létrejön teh á t egyfajta s tru k tu rá lis  
viszony, amely szerin t a nyelvhaszná
la t különböző szintjei egym ás m ellett 
élnek, és mi m agunk egym ás m ellett 
élünk, ta lálkozunk és beszélgetünk, 
de valójában nem tudunk, még h a  ak a
ru n k  sem, eszmét cserélni.

(folytatás következő lapszámunkban) 
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FODOR SÁNDOR

Mária lábától a sündisznóállásig
Fejezetek egy életrajzi regényből
( fo ly ta tá s  e lő z ő  sz á m u n k b ó l)

8 .

M ielőtt d iákéveim re em lékeznék, 
nem  h allgathatom  el a fordulatot, am e
ly ik  m ég a T ulit-házban következett be 
csa lád un k  életében.

M inekutána elköltöztünk a Fodor
kúriából, szü leim  nem  éltek  zajosnak  
m ondható társadalm i életet, nem  volt 
m ár a portánkon zenekari próba -  egy
á lta lán  az édesapám  vezette zenekar  
is  feloszlott. M egszűnt hát a „cini bá
csik ” társasága , an n á l is  inkább, m ert 
se a néh ány  hónap a la tt Taplocán, se a 
T ulit-féle házban  nem  is lett volna hely, 
ahol összejöjjenek. N agy néha azonban  
el-e lm entek  a szü leim  egy-egy összejö
vetelre, és  hozzánk is  eljöttek barátaik  
egy  jó vacsorára, am elyiken ha egy mód 
volt rá, V ilm a nén i v itte  a prím et. E van
gélik us édesanyám  végtelenül büsz
ke volt arra, hogy Csíksom lyó (már na
gyobbacska fiú  koromban elhunyt) fő 
esperese, B á lin t Lajos főtisztelendő úr, 
ak it „m éltóságos úr”-nak ille tt szólíta
ni, és  ak i v ízk ereszt küszöbén, h ázszen 
te lé s  előtt m indig k ih irdette a tem plom 
ban, hogy am ikor „vidim uszai” nyom án  
bekopog h ívei ajtaján a kántorával, és 
az k rétával felírja az ajtófélfára Gás- • 
pár, M enyhért és B oldizsár nevének kez
dőbetűjét, va lam in t az évszám ot -  ő p e
dig ezek  u tán  m egszenteli a házat —, 
ne k ín álják  se étellel, se ita lla l, h iszen  
v issza te tsző  lenne, ha lilaöves pap lé té 
re h ázszen telés közben berúgna, vagy  
u tán a  egy  h étig  böfögne. Nos, édesanyá
m at, h acsak  leh etett, m indig előre fi
gyelm eztette , ha  majd jön h ázat szentel
ni -  az ő dobostortájára szám ít. A ztán  
elköltöztünk  a Fodor-kúriából, n agy  
részvét m ellett eltem ették  a m éltóságos 
urat is, több k ín álk odás aztán  nem  volt 
n álu n k  vízkeresztkor. De mondom, n é
ha  jövögettek  hozzánk vendégek, éd es
anyám  és édesapám  is el-elm entek időn
ként társaságb a, m ígnem ...

Nem  tudom , m it mondjak: szerencsét
len ség  ü tött-e  be, vagy  szerencse ért 
bennünket. E gy  farsangi alkalom m al 
(m ár a T ulit-féle házban laktunk) m eg
h ív tá k  volt szü léim ét valam iféle értel
m iségi összejövetelre, bálra? Mire? És 
főként azt nem  tudom, ki h ívta  meg. A 
N őegylet bizonyára nem , m ert akkortájt 
m ár örök h arag  tám adt Pap A ndrásné, 
az egykori csíksom lyói tan ár özvegye -  
a N őegylet irányítója -  és édesapám  kö
zött. Pap A ndrásné u gyan is a zenekar
ral kapcsolatosan  parancsolni próbált 
éd esap ám n ak  -  ak i ezt k ikérte m agá
nak. A N őegylet főnöknője erre „Rupi 
c ig á n y á n a k  m ondta édesapám at, aki 
nem  m aradt adósa: Bab A ndrásnénak, 
majd F uszujka B andinénak becézte  
v issza  a N őegylet kapitányterm észetű

főnöknőjét. E gy szó m int száz: szüleim , 
szépen kiöltözködve, elm entek  valam i 
m ulatságfélére.

É s dühösen jöttek  haza.
Az történt, hogy volt édesanyám nak  

egy  (akkortájt divatos) nyakban v iselt 
ezüstrókája. V alószínűleg gazdag órás
bátyja, K arli ajándékozta neki. Nos, 
ezt ellopták tő le  a ruhatárból a m ulat
ságon. É lem elte va lak i. É desanyám  h e
tek ig  sírt, édesapám  is bosszankodott, 
de azután  igencsak  m egelégelte. H iszen  
hát érthető, az em ber bosszankodik, 
ha egy olyan értékes ruhadarabja-m i- 
je, m int az az ezüstróka, elvész, de m i
féle ostobaság egy  akárm ilyen  drága

prém darabért, m ég egy ezüstrókáért is 
h etek ig  sírdogálni, bosszankodni? Még 
azt is szem ére v etette  édesanyám nak, 
hogy szü leit nem  siratta  annyit, m int 
azt a vacak ezüstrókát. A zt a drágának  
mondható, de nem  létfontosságú  k is pré
m et, am elyik  végü l nagyot fordított az 
életünkön, főként szüléim én.

Nem  em lékszem , hogy édesanyám  
és édesapám  gyerm ekkorom ban össze
szólalkoztak vagy  éppenséggel v esze
kedtek  volna. H ogy ilyesm i is leh etsé
ges egy  családban, azt csak  D ani bácsi 
időnkinti randalírozásaiból láttam , 
vagy  édesanyám  nagym am ám m al tör
ténő évenk inti egy, legfennebb két civó- 
dásából tudtam  meg. É s azt se vettem  
észre gyerm ekfejjel, hogy szüleim  kü
lönböző term észetű ek  lettek  volna. A t
tól kezdve azonban, hogy az ezüstróka  
eltűnt, nyilvánvalóvá vált szám om ra az 
alapvető különbség közöttük.

Mi -  addig -  házbéres házban lak
tunk. C síkban -  a taplocait is  beleértve  
-  a harm adikban, ille tő leg  a negyedik

ben, a szü letésem  előtt M ártonéknál bé
relt la k á st is szám ítva. É desapám nak  
ez tökéletesen  m egfelelt, h iszen  ugye  
B esztercén se volt saját házuk. A nnyira  
m ár nem  telt V ilm a néni nagym am ám  
tanítónői fizetéséből és csekélyke özve
gy i nyugdíjából. De m ég h a  te lt volna  
is, nagym am ám  (akárcsak édesapám , 
de én is) nem  volt „fészekrakó” fajta.

É desanyám  azonban B esztercén  az 
„ősi”-ben nevelkedett fel, ott lakott szü 
letésétő l, ott szü lettek  testvérei, nővé- 
re-bátyja is, jó llehet azt a h ázat nem  
H agler nagyapám  ép íttette , nem  is  
édesanyja örökölte. K észen vették  volt 
n agyszü leim  fiatalkorukban egy  hölgy
től, egy arisztokrata (vagy m indössze  
nagyon gazdag ember) szeretőjétől 
(esetleg  annak  örökösétől). A „pártfogó” 
ép íttette  volt az „ősit”. Á llító lag  egy  üs- 
töcske aranypénzt is befalazott (csak  
nem  leh etett tudni, m elyik  falába), am i
ért aztán  G rossvaterék is, a gyerekeik  
is végig-végig  kopogtatták  a falakat, 
de m indhiába. T alán a ház m ai lakói is 
kopogtatják. De a ház — akkor is éd es
anyám  és a testvére i szü lőháza  volt. Az 
„ősi”. Az övék.

M inekutána édesanyám  ezüstrókája  
eltűnt, eszébe ju tott az egykori családi 
otthon. N em  oda  vágyott, hanem  egy  
olyanra. Ahol ő az úr. Ahol nem  szólnak  
bele, m elyik  falba verhet szeget, m elyik
be nem. É s ahol k izárólag rajta m úlik, 
hová húzza-húzhatja föl a fásszín t, tart- 
e tyúkot vagy  nem. E lhatározta  hát, 
hogy C síkban is lesz neki egy  ilyen há
za -  főként nekem . H ogy majd, h a  oda 
növekszem , a saját házam ba h ozhassak  
asszonyt, a sajátom ban nevelhessem  a 
gyerm ekeim et. É s elkezdett m érhetetle
nül takarékoskodni. É desapám  addig  
is rendesen hazaadta a fizetését, am it 
a m am a osztott volt be -  de ettő l kezd
ve m inden garast a fogához vert. Még 
cigarettára is  a lig -a lig  ak art adni az 
öregnek (dehogyis volt m ég öreg!), az 
ő varrógépe pedig sokszor éjfélig k a tto 
gott. É s többé nem  tarto ttu n k  h á zta r tá 
si a lkalm azottat. A társaságb a  járásról 
végképp lem ondtak, hozzánk se nagyon  
jött senki, bár édesapám  m ég meg-meg- 
lógott egy-egy délután, este , de éd es
anyám  többé nem  tarto tt vele. O már 
csak  Fodor Pálnéval, az első  v ilágháb o
rús „Herr G eneral” lányával tartotta  
a jó v iszonyt, am úgy ném etesen . H a ta 
lálkoztak , nagyon kedvesek  voltak egy
m áshoz, de sohase lá togatták  egym ást, 
legfennebb a Fodor P álné hangos b eszé
de im ponált édesanyám nak, ezt vette  
át egy időre -  am íg le nem  beszélték  ró
la. É s spórolt tovább, m érhetetlenül -  
bár nekem  m indenem  m egvolt, am ire 
az iskolában (az elem iben, de később a 
gim názium ban is) szükségem  lehetett. 
Ok azonban ketten  olyan takarékosan  
éltek, hogy édesapám  néha ki is fakadt: 
„Hogy az Isten  törné le an n ak  a kezét, 
aki az ezüstrókát ellopta, fiam ! Mert 
előtte anyád egészen  m ás volt -  és m ás 
volt az életün k  is!”
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Nos bizony, m ert édesanyám ban ép
pen az a veszteség ébresztette fel a vá
gyat arra , hogy legyen neki is olyan 
valamije, am it nem lophat el tőle sen
ki. Egy hazát jelentő háza. Amilyen az 
„ősi” volt Besztercén.

Ekkor derült ki, milyen alapvetően 
különbözött édesapámtól, aki minden 
lakásban, minden házban, ahová an 
nak  idején édesanyjával költözött, édes
anyám m al, majd velem is hurcolkodott, 
„otthon” érezte m agát az első perctől. 
Kuporgatni, takarékoskodni, hogy m a
gáénak m ondhassa a házat, amelyik
ben lakik? Esetleg m aga építse fel sa
já t ízlése, elképzelése szerint, téglát 
tég lára rakva gyönyörködjék növekedé
sében, hogy a végén a fundamentumtól 
a legfelső tetőcserépig m agáénak tudja 
a házat, annak  minden zugát, az egész 
udvarát-kertjét, melléképületeit -  am e
lyet soha sem m iért se hagy el szépsze
rével? Szó sincs róla! Hiszen ha egy ki
csit utánagondolok, valójában az elődök 
közül is egyedül anyai nagyanyám, a 
G rossm utter volt fészekrakó — azok 
közül, ak iket ismertem. Ludwig nagy
apám  éppen úgy nem volt az, m int Vil
m a néni nagym am ám . O is, akárcsak 
édesapám, m indenütt jól érezte m a
gát, bár ilyen értelem ben édesapám ki
tartóbb volt. Nagymamám, ha  egy mód 
volt rá, két-három  év u tán  költözött. 
Édesapám  végül a m aguk szerezte ház
hoz se ragaszkodott volna. A második 
világháború u tán  édesanyám elsősor
ban a házért jö tt vissza Csíkba, abban 
a tudatban, hogy édesapám is, én is 
ezt tesszük -  és te ttü k  is, tudva, hogy 
a m am a hazajön mindenképpen. Édes
apám? N yíltan megmondta: O kizáró
lag édesanyám ért és értem  jö tt haza, 
de még m indig azt mondaná, szedjük 
a sátorfánkat, és m enjünk ki Magyar- 
országra -  h a  m ár A usztriáig nem ju t
h a tunk  el. Ezt bő két hónappal hazatér
te u tán , 1945 november-decemberében 
vetette fel a jelenlétem ben édesanyám
nak, mondván, h a  itt vörösök kerülnek 
a hatalom ra, akkor kő kövön nem m a
rad. Édesanyám  azonban szigorúan 
m érte végig, mondván, ha akar, men
jen, am erre tetszik, de ő nem hagyja itt 
a gyermek házát! (Nem engem -  a há
zam at, am i tulajdonképpen nem is volt 
az enyém, az övék volt.) Édesapám nak 
nem volt hatékony ellenérve. És beletö
rődött abba, hogy im m ár m aradunk, 
kiváltképp m inekutána kijelentettem, 
hogy ő, ha  akar, de édesanyám is, men
jenek boldogabb tá jak ra  -  de én m ara
dok. Hiszen a hadifogságból is azért 
vergődtem haza, hogy végre Csíkban le
gyek. H a a házhoz különösképpen nem 
is, de Csíkhoz, Somlyóhoz, a környék
hez, am ihez az o ttan i emberek is hoz
zátartoztak , nagyon ragaszkodtam , és 
oda vártam  vissza a szüléimét is. Csak
hogy az Élet (így, nagy É-vel) néha finto
rokat vág az embernek. Vándormadár 
édesapám -  fészekrakó édesanyámmal 
együtt -  a csíksomlyói tem etőben pihen
nek, Vilma néni nagym am ám  mellett.

Érdekes: Édesapám  még nyolcvanhá
rom éves korában is, m inekutána elte
m ettük nála  két évvel idősebb édesanyá
m at, megjegyezte nekem, ha jót akarok 
vele, akkor írassuk  át az egész házat az 
én nevemre, ő pedig kivándorol A usztri
ába (ez 1978-ban volt!) -  nehogy el ta lá l
ják  venni a házat, ha  ő m ár egyszer el
megy. Elnevettem magam: Ugyan, mit 
gondol édesapám, miből élne meg ott, 
hiszen a nyugdíját nem folyósítanák! 
Halál-komolyan nézett rám: -  U tcát se
pernék fiam, de nyugodtan élnék és biz
tonságban!

Végül mégse m ent el. Talán az h a to tt 
rá, hogy kis unokájára, E szterre  h iva t
koztam. M aradt -  és három  év múlva 
kiköltözött édesanyja és felesége, édes
anyám  mellé. Én pedig, aki annyira  ra 
gaszkodtam  szülőföldemhez, ak i el se 
tud tam  képzelni, hogy máshol tem esse
nek el, m int Csíksomlyón -  im m ár azt 
hiszem, végső nyughely dolgában is Ko
lozsvárhoz kötődtem, 18 éves korában 
eltávozott nagyobbik leánykám , Évi
ke mellé, a kismezői tem etőben. És ha 
nem is hencegek vele, belátom, hogy 
voltaképpen én is „vándorm adárnak” 
sikeredtem . E szter lányom nak, uno
káim nak  nem kell a fejüket törniök 
azon, m iképpen „örököljék meg” h áza
m at, hogyan ta r ts á k  azt meg -  im m á
ron idegen (magyar) állam polgár lé tük
re, vagy m iként tegyék pénzzé. Hiszen 
életem során sohase vágytam  arra , 
hogy telekkönyvezett saját házam  le
gyen. Mondom, nem dicsekszem vele -  
de így van.

M egint csak elkalandoztam . Szüle
im teh á t még elem ista koromban ta k a 
rékoskodni kezdtek, ta lán  bentlakásba 
adásom ban (a gim názium  első osztá
lyában) is része volt valam i módon a ta 
karékosságnak. U gyanakkor te lket is 
vásáro ltak  a H argitafürdőn, amelyet 
majd csak a háború u tán  ad tak  el -  és 
törlesztették  az árából a házvételre fel
vett kölcsönök utolsó részletét is.

III.
1.
T izenegyedik  esztendőm et tapostam , 

am ikor elköszöntem  (bár elein te nem  
tudtam , hogy m egválók tőle) a T ulit- 
féle háztól, a Pálffy-házzal átellenben  
lévő, sorrendben m ásodik  igazi ottho
nomtól, de vele eg y ü tt jó barátaim tól is, 
a három  Kovács (egym ássa l legfennebb  
távoli rokonságban lévő) fiútól, a nálam  
m integy két évvel nagyobb Jóskától (Ig
nác bácsi, a „gróf úr” fiától), a velem  
nagyjából egykorú A ntitól, ak i m ég a 
puliszkát is  csak  kenyérrel tudta m eg
enni, és a legkedvesebbiktől, a falu leg
apróbb férfiem berének, a „bikagondo
zó” D ani bácsinak  a fiától, Jánoskától. 
De elszakadtam  attól a barátom tól is, 
aki nem  volt u gyan  szom szédunk, nagy
m am ám nak köszönhetem , hogy m eg is
m ertem , B ene Lacitól is, ak in ek  jóvol
tából m egism ertem  az erdőt, a gom bák  
jórészét, aki beavatott a kosárral va
ló h a lásza t és a rák ászás tudom ányá
ba. A barátság érzelm i sz in ten  m egm a
radt ugyan  velük, de gyakorlatban nem  
folytatódhatott, m in t ahogy nem  folyta
tódtak a gyakori ném etórák se nagy
m am ával, h iszen  1938. szeptem ber Iá 
én Burján Ignác bácsi k isebbik  fiával, 
B andival beköltöztünk a Csíkszeredái 
(hajdan csíksom lyói) róm. kát. főgim ná
zium  bentlakásába. E ngem  azért adtak  
internátusba, hogy ott valam iképpen  
rendre szoktassanak . Bandit? V alószí
nű, m ert „Fodorék b iztosan  tudják, m it 
csinálnak , ha bentlakásba adják Sanyi
két. B andinak  se árt majd.”

M ár nem em lékszem : A B andit köl
töztető  szekér á llt-e  m eg a h ázunk  
előtt, hogy engem , a m otyóm at és szü lé
im ét fölvegye, vagy  külön battyogtunk  
be, a lig  egy kilom éternyi távolságról 
a gim názium ba, de m ár kora délután  
ott voltunk, és édesapám m al, és B ur
ján  Bandival és Lacival együ tt, hátra
m entünk a g im názium  hátsó kertjébe, 
hogy ott m egtöm jük a sza lm azsák u n 
kat. A ztán  elbúcsúztunk  a „m ieinktől”, 
tán  egy  k icsit el is  p ityeredtünk, am i
kor nélkü lünk  indultak  el Somlyó felé 
a Szék útján, de m iham ar nek iláttun k , 
hogy átvegyük  teljes egészében  új biro
dalm unkat. M indketten  te le  voltunk bi
zakodással. Rögtön bevonulásunkkor  
kijelölték hálóterm ünket, ahová m ár be
v ittü k  volt m egtöm ött sza lm azsákja in 
kat, m ost ü gyesen  felhurcoltuk az ágy
nem űnket, és  á tvettü k  szekrényünket 
a m ásodik  em eleten, a háló folyosóján, 
am elyikhez lakatot is  k ellett hoznunk, 
m ert a szekrényben volt ünneplőru
hánk, fehérnem űnk, (esetleg) tarta lék 
cipőnk, tornafelszerelésünk , va lam in t 
élelm iszerkészletünk  is, am elyikből dél
u tán  fél ötkor (a kétórás n agyszü net v é
ge felé) uzsonnázhattunk . M egism ertük  
„duktorainkat”, a mord, hatodikos (ma 
tized ikesnek  m ondanák) M árton Bo- 
tondot és a kedves, h eted ik es G ernárd  
Lacit, ak ik  elhelyeztek  bennünket a

f o l y t a t á s  a  1 4 .  o l d a l o n
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folytatás a 13. oldalról
tan term ünkben is (diákgyerekektó'l szo
katlan  pedagógiai érzékkel), jól „szétül
te ttek ” engem Burján Banditól, hogy a 
tanulóidó', a „szilencium” idején ne egy
m ással foglalkozzunk. Mind a hálóban, 
mind a tanulóterem ben ők ketten fel
ügyeltek ránk: „duktor ú r” megszólí
tás illette meg ó'ket (egyébként minden 
nagydiákot így szólítottunk), a nálunk 
alig nagyobb másodikosoktól kezdve 
azonban mi, elsősök mindenki számá
ra  „fikák” voltunk. „D uktoraink” fölött 
m ár csak a „szubrégensek”, a felügye
lőtanárok voltak, akik  bent lak tak  a 
gim názium ban, és hetenként válto tták  
egym ást a „szolgálatban”. A mi épület
szárnyunkon, a kisdiákokén, Ópra Be
nedek és Somay János ta n á r  u rak  vol
ta k  a „szubrégens” tanárok. A „régens 
ú r”, a bentlakás igazgatója (nem a gim
náziumé!) Dr. Csipák Lajos kanonok ú r 
volt, elsőrendű m agyartanár, aki azon
ban nem foglalkozott velünk bentlakók
kal közvetlenül. Sohasem felejtem el a 
gim názium  VI. osztályában (amikor 
osztályfőnökünk is volt) Adyról ta rto tt 
csodálatos óráit.

Nem mondom, első esténk Bandival 
igen fu rán  telt. Hiszen jó lett volna h a
zam enni éjszakára, tíz perc a la tt haza 
is szaladhattunk  volna a gimnázium ud
varáról, de m ár szüleinket is csak a ka
puig k ísérhettük , m ert azon tú l csak a 
felügyelőtanárok írásbeli engedélyével 
m ehettünk volna. A szám unkra még ide
gen gyerekektől nyüzsgő hálóterembe 
battyogva, mi tagadás, elpityeredtem, 
és ta rto k  tőle, hogy Bandi se ok nél
kül húzta  féjére a paplant. Mielőtt azon
ban a hálóba m entünk volna, lefeküdni, 
még napvilág megpróbáltam megkeres
ni a bentlakás prospektusában feltün
te te tt Já té k te rm e t”. Nem tudom, hon
nan, azt hittem , valahol a betegszoba 
m ellett kell lennie. Senki se tud ta  azon
ban m egm utatni, egy nagyobb diák pe
dig csak rám  förmedt: „Játékterem  kell 
a fikának?! H a nem tűnsz el, rögtön be
viszlek!” Ezt úgy mondta, hogy én azon
mód eltűntem , de a bentlakó diákok já 
ték term ét még érettségiző koromban se 
sikerült m egtalálnom, pedig nem egy 
esős délutánon keresgéltem, kiváltképp 
kisdiák koromban.

Első este még a szekrényünkből va
csoráztunk. Nadrágszíjunkhoz zsineg
gel erősített lakatkulcsunkkal kinyi
to ttu k  a szekrényeinket. Az enyémben 
szalonna, néhány szelet rán to tt hús, 
egy kis vaj és m álnabefőtt volt (soha az 
életben olyan finom m álnabefőttet nem 
ettem , am ilyent édesanyám készített), 
és term észetesen, kenyér.

A Bandiéban? Császárhús (úgyneve
zett „főtt kajzer”), vagy négy szál kol
bász, am ilyet csak a mesterséget P rá 
gában tan u lt édesapja tudott készíteni, 
ta lán  valam i felvágottféle és egy fél 
disznófősajt volt. Bandi azonban m int
ha jobban szerette volna édesanyám 
m álnabefőttjét. (Évtizedek m últán a fe
leségem is csak elismeréssel szólt róla.)
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Örömmel k ínáltam  hát, am it Bandi el 
is fogadott, és én is jóízűen falatoztam  
az ő „hazaijából”.

Körülbelül eddig ta rto tt a mi új kör
nyezet fölötti örömünk (eltekintve az 
otthoniaktól való, kissé pityergős bú
csútól), amiben része volt a pompás 
vacsorának is. M ár ezen az estén kez
dett alkonyulni kiváltképp az én biza
kodásom nak az in ternátusi életben. 
Úgy egyébként a szüleimtől való búcsú 
nem tű n t trag ikusnak , miképpen nem 
is volt az, hiszen ígérték, hogy másnap 
újra jönnek. (Burján bácsi nem ígért ha
sonlót kisebbik fiának, és nem is jött.)

K ettőnk hangu la ta  közötti különb
ség valójában onnan szárm azott, hogy 
én akkor még nem tudtam , tulajdonkép
pen igencsak elkényeztetett gyermek 
vagyok. B andinál ilyesmi fel se merült. 
Cipőmet ugyanis kiskoromban Visma, 
u tána, azt hiszem, édesanyám ta k a 
ríto tta  (például elemista koromban), 
m ert minden reggel fényesen v á rt az 
ágy előtt. Az ágyvetés? Nos, erről azt 
se tudtam , hogy létezik ilyesmi. Reg
gel, egészen kicsi koromtól elsős bent

lakó koromig, otthon csak felkeltem, 
megmosdottam, im ádkoztam  és regge
liztem, az ágyat pedig, am ikor délben 
hazakerültem  az iskolából, és valam i
é rt bementem a hálószobába, szépen 
megvetve ta láltam . Ébredés u tán  egyéb
ként ruháim  fehérnem űstől az ágy mel
letti széken vártak . Nem csoda hát, ha 
az in ternátusbán  a második nap regge
lén nem éppen az elsők között szedtem 
össze magam, kerítettem  elő, vettem  fel 
az ünnepi tanévnyitóra fehérneműmet- 
ruhám at, a Gál Á rpád v a rr ta  szép szür
ke diákegyenruhát és a piros diáksap
kát, amelynek homlokrészén egy ezüst 
fonat jelezte, hogy elsős vagyok. Nem 
csoda, ha egy kicsit megkéstem a regge
li készülődéssel. Amikor ugyanis M ár
ton Botond duktor ú r -  „figyeljetek, 
m ert nem mutatom meg kétszer!” jelszó
val -  ügyesen bem utatta, hogyan kell

szabályszerűen megvetnie a d iáknak  az 
ágyát, m iként teríti rá  az ágytakarót, 
de úgy, hogy azon egy ránc se legyen, 
m intha csak frissen vasalták  volna, én 
még a cipőmet fűzögettem. U tána kap
kodva igyekeztem pontosan úgy meg
vetni az ágyam at, m int a többiek, de 
am ikor levonulásra csengettek a regge
lihez, M árton Botond duktor ú rn ak  pe
digjelentenie kellett G ernárd László fe
lé, hogy készen vagyunk, egyszer csak 
m indketten m egálltak az ágyam előtt, 
amelyen -  mi tagadás -  eléggé hevenyé
szetten, féloldalasán búslakodott a p á r
na, nem is szólva a gyűrött takaróról és 
a takaró  a la tt is rücskösnek látszó pap
lanról, amelyik kissé „csára” állva, még 
ki is lógott a takaró  alól.

-  Kié ez a szeméthalom?! -  kérdezte 
összevont szemöldökkel G ernárd László 
duktor úr.

B átortalanul motyogtam:
-  Az enyém.
M indkét duktor végignézett rajtam . 

Botond tek in tete az átlagosnál is mor
dabb volt. Szerencsére G ernárd László 
m intha megértőbbnek bizonyult volna:

-  Most az egyszer gyorsan segítsen 
neki valaki. De ilyesmit, ilyen hacacá- 
ré t többé ne lássak  ebben a hálóban! 
És ne lásson főként a szubrégens ta n á r  
u rak  közül valaki!

H árm an is ugrottak. (Nem rajtam  
kívántak  segíteni, inkább a duktor ú r 
kedvében já rtak .) Ámulva néztem, mi
lyen egykettőre megigazítják paplano
mat, ágytakaróm at, párnám at. P illana
tok múlva az én ágyam is példaszerűen 
sorakozott a többieké mellett: a párna 
hibátlanul megpaskolva, kisim ítva, a 
paplan is helyreigazítva, és az ágy taka
rón bár egyetlen ránc se volt.

Levonultunk az ebédlőbe.
Tejeskávé volt reggelire, szilvaízes ke

nyérrel.
A szilvaízes kenyeret jóízűen meget

tem. A tejeskávé azonban főtt tejjel ké
szült, látszott is ra jta  egy jókora darab 
bőrödző föl a csészémben. M ár a lá tásá
tól undorodtam.

-  Te m iért nem iszod azt a kávét?! 
-  állt meg mögöttem M árton Botond 
duktor úr, ahogy osztálytársai szólítot
ták , Boci.

-  D uktor ú r  -  néztem rá  könyörögve, 
miközben m ár mindenki bennünket fi
gyelt - ,  én nem szeretem a főtt tejet!

M árton Boci hátra lépett (most m ár 
egy kicsit színészkedett is).

-  Micsodaaa?! Nem szereted a főtt te 
jet? Nem jó neked a tejeskávé?! H át mit 
szeretsz te tulajdonképpen? Szóljak a 
szakács néninek, készítsen neked egy 
igazi kakajót -  jó nélkül?! (Röhögés az 
egész környéken.) Na, egy-kettő: Megin
ni azt a kávét!!!

Engedelmeskedtem, hiszen én nem 
rosszaságból, nem is dacból tiltakoztam  
a kávé ellen. Émelyegve nyeltem le az 
első kortyot, de a m ásodiknál m ár nyel
vemre csúszott a „föl”, a „pille” -  ahogy 
otthon hívtuk. Felugrottam  és szaladva 
indultam  a k ijárat felé -  de m ár az aj
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tó előtt hányni kezdtem. Szerencsére jól 
előrehajoltam, így az ünneplő szürke ru 
hám ra nem ju to tt az áldásból.

Ö sszeszaladtak a duktorok, fölém ha
jolt a rendkívül szigorú ember hírében 
álló, hatalm as pofonjai m iatt re ttegett 
Ópra ta n á r  úr.

Amikor végre ki tudtam  nyögni, hogy 
ne hívjanak orvost, és elmondtam-sut- 
togtam , hogy mitől lettem rosszul, 
Ópra Benedek úr, aki az idők során ked
venc tanárom m á vált, nem annyira hoz
zám, m int inkább a nagyobb diákokhoz 
szólva, dühösen fakadt ki:

-  Nem értem , m iért adják az ilyen el
kényeztetett gyermeket a bentlakásba!

Ószintén szólva én se nagyon é rte t
tem.

2 .

Egyre rosszabbul éreztem magam az 
in ternátusbán. Kezdődött azzal, hogy 
reggelenként, am ikor utolsónak készül
tem  el a mosdással, öltözködéssel, cipő
tak a rítá ssa l (bár a cipőmet sohase tud 
tam  úgy le takarítan i, kifényezni, olyan 
tökéletesen bekenni cipőkrémmel, hogy 
M árton Botond duktor ú rn ak  kedvére 
legyen), az ágyam at m ár nem tudtam  
tisztességesen megvetni. A többiek sza
bályosan összefogott paplanán-pokró- 
cán elegánsan pihent redőtlen ágyta
karójuk, párnájuk  is sim ára lapogatva 
került a helyére, az én paplanom-ágy- 
terítőm  azonban, bárm ennyit sim ítot
tam , huzigáltam  is, csupa rücsök-ránc 
m aradt -  párnám  sim ára paskolására 
pedig m ár sohasem ju to tt idő. így az
tán  egyfolytában műsoron voltam mord 
„duktorunknál”, M árton Botondnál, sőt 
a különben barátságos G ernárd László 
arca is elborult, ha  az ágyam ra esett 
a p illan tása reggelenként. Ó azonban 
(a későbbi kiváló orvos) egy idő után  
megsajnált. Észrevette, hogy nem va
lamiféle „rosszaság”, belső ellenállás, 
dac hagyatja velem gyűrtnek  az ágy
neműmet, rendetlennek az ágyam at, 
inkább egyfajta mélyről fakadó, alkati 
„rendetlenség”. Egy idő, nagyjából egy 
hónap m últán azonban duktoraim  úgy 
lá tták , kezdek „javulgatni”. Agyszom- 
szédom ugyanis egy mindig jókedvű, 
csíkszentkirályi fiú, Csató Laci volt, 
osztálytársam , m int a hálóterem  vala
mennyi lakója. Ez reggelenként mindig 
pillanatok a la tt rendbe te tte  magát, és 
az ágyvetéssel is ham ar végzett. Látva 
kínlódásomat, boldogtalan erőlködése
met, hogy a többiekkel együtt rendbe te 
gyem magam, megvessem az ágyam at, 
egyszer csak megvetően rám  szólt: „Fo
dor, állj félre!”

Nem sejtettem , m iért mondja, csak 
azt, hogy nem rossz szándékkal szól 
rám , h a  tehá t félre találok állni, abból 
rossz nem szárm azhat. Félreálltam . 
Csató Laci néhány mozdulattal kisim í
to tta  a paplanomat, az ágyterítőm et, 
és kettő t paskolt a párnám on, amelyik 
olyan lett, m intha frissen vasalták  vol
na. „Na ugye” -  mondta végre M árton 
Botond duktor ú r elégedetten, amikor

végignézett az ágyakon. „A kicsi Fodor 
is tud, ha akar...” -  én pedig hálásan  
pillantottam  nagydarab osztálytársam 
ra, Csató Lacira. És boldog voltam, ha 
a délutáni uzsonnakor, a „fel a hálóba” 
csengőszót követőn m egkínálhattam  
egy-egy kis m álnabefőttel, m ert úgy kü
lönben jómódú gyerek volt, a szekrénye 
alja meg volt rakva mindenféle jóval. 
Amikor évek m últán megkérdeztem 
tőle, m iért segített rajtam  az ágyve
tésnél (hiszen különösen jó barátok se 
voltunk, és nem is váltunk  azokká so
ha), azt mondta, hogy rossz volt nézni 
a boldogtalankodásomat. Kár, hogy a 
Burján Bandi ágya a hálóterem  másik 
végében volt, biztos ő is segített volna 
rajtam . Egy kicsit irigyelni is kezdtem 
egy idő után . Vele soha semmi baj nem 
adódott a bentlakásban. Igaz, ágya és a 
tanulóterem ben aszta la messze volt az 
enyémtől, ám  az osztályteremben egy
m ás mellé kerültünk, a középső sor el
ső padjába.

Egy kissé m agam ra hagyottnak, le
nézettnek, amolyan m egtűrt emberi 
lénynek éreztem magam. Kezdődött, 
igaz, az ágyvetéssel, de folytatódott az
zal, am ikor az első reggelen nem teát

kaptunk reggelire, hanem  tejeskávét. 
Érdekes módon, más alkalm akkor azok 
se á llták  meg rosszmájú megjegyzés 
nélkül, akik  (kérésemre) „pillés” kávé
m at felhörpintették. Nemcsak elhagya
to ttnak , fölöslegesnek is véltem magam 
ilyenkor, m int odahaza, ha  édesanyám 
valam iért meg ta lá lt szidni, felidézve 
nekem, hogy „más gyermek” nem így 
tesz (mint én). „Más gyerm ek” nem 
bosszantja a szüleit egyfolytában azzal, 
hogy csak „azokat a vacak könyveket” 
olvassa, ahelyett hogy hívás nélkül is si
etne a kertbe gyomlálni. Most, a bentla
kásban nem vehettem kézbe Arany J á 
nos elbeszélő költeményeit, hogy Szent 
Lászlóval együtt védjem meg Moldvát, 
„azt a véghely”-et (mert gondolatban ve
le vágtattam  én is a székelyek hívásá
ra, a ta tá r  ellen). És K árpáthy Abellino 
uraság  ostobaságain se m ulathattam ,

hiszen Jókai-sorozatunk is odahaza 
m aradt. Jóllehet hozzám mindig ked
ves volt, kissé irigyeltem B urján Ban
dit, örökké mosolygós osztály társam at 
és barátom at, m ert nem csak a ta n á 
rok voltak kezdetben kedvesebbek hoz
zá, m int hozzám, hanem  az osztály tár
saim is jobban kedvelték, m int engem, 
kis boldogtalant. Nem vigasztalhatott 
nagym am ám  se (hiszen a bentlakásba 
legfennebb a szülők jöhettek látogató
ba), és a Somlyói M áriához se mentem 
panaszkodni, hogy vigasztaljon meg 
valamiképpen nagy egyedüllétemben. 
H atározottan úgy éreztem: megfeled
kezett rólam. Esténként, elalvás előtt 
próbáltam  is szólni Hozzá, de csak bá
tortalanul, m ert nagym am ám  igen
csak meghagyta: M áriához csak akkor 
menjek, akkor kérjem a segítségét, ha 
nagy szükségem van rá! Féltem, hogy 
bentlakói „fika” gondjaimért még ki ta 
lá lna nevetni. M ert tulajdonképpen mi
kor is van az embernek „nagy” szüksé
ge M ária segítségére? Valójában m it is 
kérhetnék én K risztus Édesanyjától? 
Attól féltem, hogy aprópénzre találom 
váltani segítőkészségét. Ezért a mecha
n ikusan mondott, hogy ne mondjam, da
rá lt imákon kívül nem nagyon fordul
tam  Hozzá, se szent Fiához, miközben 
észrevétlenül egyre mélyebbre m erül
tem az irigységbe, am íg el nem követ
tem életem ta lán  azóta is legnagyobb 
jellemtelenségét. Az a mindenképpen 
tisztességtelen dolog pedig nem m enthe
tő, legfennebb m agyarázható nyomorú
ságos egyedüllétemből fakadó irigysé
gemmel. Olyan barátom  irán t követtem 
el, aki m ár Somlyón az óvodától kezdő
dően, az elemi iskola négy esztendején 
á t végig kedves volt hozzám, aki sohase 
csúfolt „Fodros háj”-nak -  am it mások 
bizony m egtettek, bár ez engem egyál
ta lán  nem zavart, így aránylag ham ar 
abba is hagyták. Ám Bandi azon keve
sek egyike is volt, aki sohase vert meg. 
Talán m ert gyöngébb volt nálam , m ert 
kisebbnek mindenképp kisebb volt, és 
Botár Gézukával ellentétben, nem volt 
verekedés.

Nos, ha  ágyunk, tanulóasztalunk 
nem volt is egymás mellett a bentlakás
ban, a gim názium  első osztályának a 
tanterm ében végre egymás m ellett ü l
tünk. Együtt kuncogtunk az álszent 
„jó Buszek ta n á r  ú r”, ahogy a nagyob
bak mondták, „a vén ganyé” szám unk
ra  is nevetni való fantáziálásán, am i
kor az első órákon (történelemre okított 
a gim názium első osztályában) előadta 
nekünk, hogy a tábla fölött lá tha ta tlan  
betűkkel ott áll a felirat: „Figyelem fél 
tanu lás”, u tána pedig sorra kérdezte 
az egész osztályt, mi lá tható  a tábla fö
lött, lá tha ta tlan  betűkkel ír t  figyelmez
tetésként. Amikor egyik-másik osztály
tá rsu n k  úgy válaszolt a kérdésre, hogy 
nem nézett a tábla fölé, így „idézte” a 
„láthatatlan” feliratot, és Buszek ta n á r  
ú r nádpálcát suhogtatva m utatott fel 
oda -  Bandival ketten  vihorászni kezd-

» » >  folytatás a 16. oldalon
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> > > »  folytatás a 15. oldalról
tünk , m ert akárhogy néztük is, semmit 
se lá ttu n k  a lá th a ta tlan  betűkből. Kü
lönben is, a lá th a ta tlan  betű azért lá t
ha ta tlan , hogy ne lehessen látni. Ami
kor Bandi -  kettőnk közül ö volt az 
inkább „röhögős” -  m ár majdnem ki
esett a pádból nagy jókedvében, Buszek 
ta n á r  ú r  (aki sajátságos módon nem a 
ka ted ra  mellől, nem is az osztály előtt 
állva, hanem  az osztály végéből m agya
rázott) észrevette Bandit, majd azt is, 
hogy m agam  se méltányolom eléggé a 
tábla fölött olvasható lá thata tlan  felira
tot, k iá llíto tt az osztály elé, jól leszidott, 
és m inekutána megkérdezte, milyen ál
ta lánossal felvételiztünk, kimondta az 
ítéletet: Bandi (akinek a felvételije va
lamivel gyengébbre sikeredett, m int az 
enyém) akasztófán végzi. Belőlem pe
dig börtöntöltelék lesz. És kaptunk két 
egyforma nyaklevest. De azóta is Isten
nek há la  m egvagyunk jó egészségben. 
És m indketten szabadlábon.

Az osztály derült. A jó Buszek ta n á r  
ú r azt hitte, bennünket kacagnak, pe
dig öreg tanárunkon  nevettek, am it ez 
Istennek há la  nem vett észre, m ert ak
kor végképp jaj lett volna nekünk. Sors
közösségünk ellenére, mondom, irigyel
tem Bandit.

Egyik délután, am ikor valam iért 
m egint nagyon elhagyatottnak éreztem 
magam, és rágott a sárga irigység, úgy 
éreztem, cselekedni kell.

A m int a délutáni nagyszünet végét 
jelző csengő szavára a többiek mind be
vonultak, hogy a háló folyosóján meg
uzsonnázzanak szekrényükből, én az 
udvar felőli ajtó mögé húzódva kissé 
lem aradtam , aztán  jól körülnéztem, és 
a frissen festett falra (még a tanév ele
jén  voltunk) jól megnyomva a ceruzát, 
nem „láthata tlan”, de igenis jól látható 
nagy betűkkel rávéstem  a barátom  ne
vét: BURJÁN.

Ez u tán  elégedetten sompolyogtam 
fel m agam  is a háló folyosójára, majd pe
dig „szilencium”-ra, a tanulóterembe.

Másnap aztán, mivel több hasonló ne
vű diáktársunk nem volt, hívatták Ban
dit. Hívatták? A kis, mord Márton Bo- 
tond duktor ú r a fülénél fogva vezette 
a szubrégens tanárhoz, m ár nem emlék
szem, Oprához-e, vagy Somayhoz. Alig, 
de nagy nehezen végül mégis elhitték 
neki, hogy nem ő „véste” nevét a falba 
igencsak jól látható, hogy ne mondjam, 
feltűnő betűkkel. Addig azonban még 
csattant néhány pofon az arcán, és a te 
nyerét is meglátogatta a nádpálca. Vé
gül azonban egyik nála vagy fiókjában 
ta lált írószer se ta lált a falba feliratot vé
ső ceruza nyomával. (Nagy szerencsém
re senkinek se ju to tt eszébe, hogy a többi
ek írószereit is megvizsgálja, pedig az én 
ceruzámon, amikor jobban megnéztem, 
még falmaradványok is voltak, ám aztán 
sietve letakarítottam  a hegyzőmmel.)

Én azonban egyre rosszabbul érez
tem magam. Olyasmit tettem , életem
ben ta lán  nem utoljára, de ilyen nyil
vánvalóan gonosz indulattal többé
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soha, am i „nem megy”. Elkeseredésem
ben ingerült lettem , még verekedni is 
kezdtem. Egy másodikos istenesen hely
benhagyott, egy nálam  alacsonyabb és 
gyengébb osztály társam at pedig úgy ál
lón ütöttem  fél oldalról, hogy az álla ki
akadt. Szerencsére egy nagyobb diák 
helyrerántotta, és az osztálytársam  h a
rag ja is, látva, m ennyire megrémültem, 
ham ar elpárolgott. Még ő vigasztalt.

Úgy egyébként az osztály társak nem 
mondhatom, hogy szerettek volna. Nem 
is gyűlöltek, igaz, de valahogy „nem szá
m ítottam ”. K eresztülnéztek rajtam . Ta
lán  épp az aljas felirat m iatt kedves
kedni kezdtem Burján Bandinak, ám 
délután a nagyszünetekben hiába sír- 
dogáltam édesapám nak és édesanyám
nak, hogy vigyenek haza, m ert „ennek 
nem lesz jó vége”, de ennél többet nem 
mondtam, hogy is vallhattam  volna 
be nekik, meddig süllyedtem azzal a 
„BURJÁN” felirattal!

Pedig még csak az év (a tanév) elején 
já rtunk .

Eleinte két igazán kedves tanárom  
volt, akikhez kezdettől ragaszkodtam , 
és akik úgy tűn t, kedveltek engem. Fi
atal földrajztanárunk, Somay János, 
aki nemegyszer m eséltetett velem az 
osztálynak útleírásokról, földrajzi fel
fedezésekről, amelyekről még otthon, 
vagy a könyvtárból kölcsönzött köny
vekből olvastam, és Nagy Dezső ta n á r  
úr, a gim názium  testnevelő tan ára , aki 
az 1936-os berlini olimpiai játékokon a 
rom án tornászválogatott tag ja  volt, és 
aki számomra m indm áig érthetetlen 
módon annyira bízott bennem, hogy 
minden idétlenségem ellenére bevett az 
alsó négy osztály tornászválogatottjába 
is, ahol csak holmi alaki gyakorlatok
nál vehette hasznom at, m ert különben 
még „hengert előre, karok segítségé
vel” -  m agyarán: bukfencezni -  se tud
tam , és a tornaterem  vasrúdjain, am e
lyekre osztálytársaim  úgy m ásztak fel, 
m int holmi kis majmok, egyméternyi-

re se tud tam  felkapaszkodni. (Ketten, 
egy Ferencz A ttila nevű osztály társam 
mal voltunk akkoriban az osztály leg
idétlenebb tornászai.) H ála Istennek, 
a gim názium  egyik legtekintélyesebb 
(és hatalm as nyaklevesei m iatt re tte 
gett) tan ára , Ópra Benedek, aki elké
nyeztetett voltom m iatt eleinte szinte 
utált, m inekutána az engem hétvégé
re hazakéreztető édesanyám nak is „be
olvasott” -  tantárgyából való jó előme
netelem m iatt lassacskán megkedvelt, 
és csodák csodája, sohasem kaptam  tő
le nyaklevest. (Felnőtt koromban m ár 
barátságával tisztelt meg.) Pulchárd 
János ta n á r  ú r jó indulattal v iseltetett 
ugyan irányom ban végig, bár elsőben 
néhányszor kaptam  a fenekemre a nád
pálcával. Nagym am ám  által megkez
dett utamon a m agyar helyesírás tek in
tetében ő, Pulchárd ta n á r  ú r  vezetett 
végül biztos kézzel célhoz. Első osztály
ban óráról órára egy oldalt kellett m á
solnunk a könyvből füzetünkbe. Min
den hibáért egy fenekes dukált. Eleinte, 
mondom, minden igyekezetem ellené
re kapogattam  egyet-kettőt, de másodi
kos koromban, am ikor a ta n á r  ú r m ár 
nem m ásoltatott, hanem  d ik tá lt egy- 
egy füzetlapnyit, m ár hibátlanul írtam . 
Isten őrizz, hogy ajánljam Pulchárd, 
majd (1940-től) Sárdi ta n á r  ú r mód
szerét a mai pedagógusoknak, de ná
lam rem ekül bevált. Nemcsak a m a
gyar helyesírás tekintetében. Amikor 
elsőéves egyetemi hallgató koromban 
az 1946-47-es tanévben rom ánszakos
ként együtt hallgattam  az előadásokat 
és együtt vizsgáztam  a Babe§ egyete
men tanuló kollégáimmal, elégtelent 
kaptam  óromán irodalomból ír t  vizs
gadolgozatomra, mégpedig helyesírási 
hibáim  m iatt. A nyár folyamán két ro
m án regényt, Sadoveanu B altagulját és 
Eminescu Géniül pustiuját másoltam 
volt le egy vastag füzetbe. Ősszel „jó”-ra 
vizsgáztam , és többé nem volt gondom 
m indmáig a rom án helyesírással se.

Az erkölcsi „mélyponton” azzal a bizo
nyos BURJÁN-nal túljutottam , ám no
vember vége felé jö tt a folytatás.

A délutáni nagyszünetben a gim
názium  udvarán játszo ttunk , valam i 
szaladgálósat. Én ledobtam vadonatúj 
zöld raglánkabátom at a futballkapu 
mellé. A ztán -  csengettek. „Fel a háló
ba” uzsonnázni. Még mielőtt a délutáni 
szilenciumra is megszólalt volna a csen
gő, észrevettem, hogy a zöld raglánom 
nincs a tanulóterem  fogasán. H am ar 
eszembe ju to tt, hol vetettem  le, siettem 
h á t az udvarra, de semmi. Nem volt a 
futballkapu mellett, sohasem ta láltam  
meg. Nemsokára tornafelszerelésem, 
a vadonatúj tornacipő, a fekete klott- 
nadrág és a fehér tornaing  is eltűnt. 
A tornaterem  öltözőjében hagytam , és 
m ásnap m ár hiába kerestem . Otthon 
term észetesen be kellett vallanom egyi
ket is, m ásikat is.

Ez m ár az én türelm es szüleimnek 
is sok volt. Nagyon m egharagudtak. 
Ma se tudom, puszta ijesztgetésnek
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szánták-e (valahányszor rájuk kérdez
tem, m indig azt mondták, komolyan 
gondolták), de javítóintézetbe ak a rtak  
küldeni, ahová viszont akkoriban is 
csak „bírói” ítélettel lehetett bejutni. 
Ehhez viszont az én „rendetlen” mivol
tom kevésnek bizonyult. Egy bizonyos: 
Valahányszor szombatonként vagy csu
pán vasárnap  ebédre hazalátogattam , 
m ást se nagyon hallottam , m int azt, 
hogy „más gyermek” bezzeg segít a szü
leinek, „te pedig m indenünket szétszó
rod”. Mindehhez hozzátartozik, hogy 
éppen akkortájt voltak szegény szüle
im a legnagyobb spórlásban, házvétel 
ügyben. Annyit hallottam  viszont azt 
a bizonyos „más gyermek”-et emleget
ni, hogy lassacskán elképzeltem. Arc
vonásaival is m agam  előtt lá ttam  azt a 
bizonyos „más gyerm ek”-et. És nagyon 
utáltam , m ert úgy éreztem, ki ak ar tú r 
ni engem a szüleim szeretetébó'l, a csa
ládból egyáltalán. Tavasz felé (bár el
ső évharm adi értesítőm  alapján erre 
ta lán  nem volt oka) édesapám „idejé
ben” figyelm eztetett: Úgy vigyázzak, 
ha  év végén el találok bukni, osztályis
métlés nincs. M ehetek órásinasnak Bu
karestbe a nagybátyámhoz, vagy akár 
ide, Csíkba, ha úgy tetszik, bárkihez, 
bárm ilyen m esterséget tanulni. Ám ha 
színjeles nem is voltam éppen (mint az 
elemiben), bukásról az évvégi bizonyít
ványomban sem volt szó. így megnyu
godtak a szüleim, és én is megnyugod
hattam . Csak Karli Onkel bánta, hogy 
nem kerültem  hozzá órásinasnak, de 
mondom: se kedvem, se tehetségem 
nem lett volna hozzá.

Közben úgy tűn t, a megvalósulás fe
lé közeledik édesanyám álma, lesz saját 
házunk, am elyiket majd én öröklök, és 
amelyikből amíg élünk, senki ki nem 
mozdíthat bennünket immár.

Ide kívánkozik a közmondás: Ember 
te rvez ,Is ten  végez.

(folytatjuk)

MÁRKUS-BARBAROSSA JÁNOS

Augusztusi dalok
Ladányi Miska ötletére és emlékére

Á.
I.
Játszik isten kis tepsiben -  
tepsifüles, be szép a nyár; 
csobog a napfény estiben, 
bugyborcsíkok a testiben, 
henyél agyam, hagyom ha nyál

kicsordul sarki combokon, 
tövükben árnyékot lesó'n, 
polgárhoz méltó gondokon 
matatni, mintha gombokon, 
lenni be jó, lenni be cshön!

Hazám, ez kéne himnuszod, 
ha keltenék hogy költsem itt 
amíg a nyárfa nyír szuszog 
fülem felett s a diszkuszod 
sérvében liheg Kölcseyd.
Ez égvilágon semmi hely:
Tabán begyűlt a restiben, 
csöpög a napfény, s festi benn 
bugybojcsíkját a testiben -  
matat isten kis tepsivel...

II.
Tepsiben úszik dinnyehéj, 
noébárkásdi, gerlefröccs.
Főúr, megkérlek erre tölts, 
szabadkozzék az elmegörcs, 
míg szájba olajág befér.

Am  tessék isten: áldhatod!
Úgy hömpölyög, mint a belőtt, 
gurul négylábon átlagot,
Gellért püspöknek hátlakot 
mutogatva a híd előtt.

Néha felnéz, hogy élni kell, 
és halni, ha már verselik, 
és ezer sebből vérzik el...
Zuglóban pedig félsiker 
ha disznaját jól perzselik.

Fogai közt az olajág: 
múlt és jövendő, szendvicsek, 
pödri a sorsa fonalát 
bajusz helyett, s ha vonatát 
lekéste: úgy is rendicsek.

III.
A vendég fáradt, védtelen: 
nem érti minek vélje itt 
alagutakban értelem 
távolba kongó lépteit.

Még ezt a bort, kis kékítőt, 
föléje napot, -  békítőt, 
aztán, -  tán csillagot, meg estet: 
csillaghullásos Budapestet.

***
B.
A rad ír nem gumicukor

(Hanna lányom, 2003)
Bécsben hol nékem élnem -  halnom 
A banán -  parti székierek 
Tuttira mongyák “bé kell fallnom”

Jöttment fejődnöm székelek 
Nemzetileg végtelen 
A háromlábú székleten

Kezem jobbján a balogos 
Míg valcerol a kék duna 
És dinnyehéj is gyalogos

Hazának rendületlenem

Alszik a mély a kis balázs 
Hát csendesen 
Ne hallja senki más.

C.
Itt
I.
Itt élni -  halni 
hagyd a lírást 
hagyd a pikulást 
kertikörtét 
lelkigörbét 
világító kertitörpét

Fülembe forró 
forró Mikulást

Hazárdnak rendűiét.
Lenül légy híve ó.

II. (Fekete Vincésen)
Duna mellett élnem-halnom 
Szirénemet kell itt halljam 
Szirénemet szirénámat 
Ülök bent a mólón 
Mintha-mintha mélán 
Fülemben az ólom 
Sors is folyton mér rám

Öntsétek legyek vazúl 
de legfeljebb lövétei 
L.L. csaba királyfi 
Ne parafa világfi

Verjetek vagy rázzatok 
Ne mind figurázzatok

Szőcs Kuli emlékezete*
Isten ma áld 
meg áll 
meg ül 
meg néz

tekintget át légül

fején a méz

fürtökben lóg 
már már csöpög 
csipp csupp 
édes leszel 
hazám
borúi
*

csobog a csapból 
serlevecske 
míg ősök sírja 
máshol domborul

*Szó'cs Kálmán költő' volt, 
s élt valamikor Vásárhelyeit.

Karancsi Sándor tusrajzai
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ELEK TIBOR
Erdélyi próza a hetvenes évekből
Király László: M adarak  árnyéka
A nyárra betervezett korábbi 

olvasmány-mulasztásaim közül, 
sajnos, ezúttal is csak keveset si
került pótolnom. Ezek egyikét, Ki
rály László, tavaly a Kriterionnál 
megjelent, Madarak árnyéka cí
mű összegyűjtött prózai írásokat 
tartalmazó kötetét azért is igye
keztem viszont elolvasni, mert kí
váncsi voltam arra, meg tudnak-e 
még ma is szólítani azok a jórészt 
a hetvenes években keletkezett 
írások.

Manapság nagy keletje van an
nak, hogy költó'ink a kevésbé diva
tos, kevésbé olvasott versek írását 
novellák s még inkább regények 
írásával cserélik fel. Király Lász
ló, a kitűnő' költő, mintha épp az 
ellenkező utat járná: miközben 
volt idő, hogy prózát is írt, az utób
bi két évtizedben már csak verse
ket ír (vagy legalábbis publikál). 
Az ifjabb nemzedékek képviselői 
közül sokan bizonyára nem is tud
ják, hogy az egykori erdélyi máso
dik Forrás-nemzedék egyik jelleg
adó alkotójaként számon tartott 
költőt már a hatvanas évek végén 
megkísértette a prózaírás vará
zsa, s a hetvenes években prózaíró
ként legalább annyira népszerű 
volt, mint költőként. Három ver
seskötet után előbb a Santa Ma
ria makettje című novelláskötet- 
tel (1970), majd a Kék farkasok 
című regénnyel (1972) jelentke
zett, aztán 1981-ben megjelent 
még négy hosszabb elbeszélést tar
talmazó kötete, a Fény hull arcod
ra, édesem, s ezzel le is zárult a 
prózaírói életmű.

Az új évezred kezdetén előbb a 
regény majd a válogatott'novellák 
kaptak új kiadást, de a Madarak 
árnyéka immár mind a három 
kötet anyagát tartalmazza. Való
színűleg azért a Kék farkasok je
lent meg először újonnan, mert 
a hetvenes években annak volt a 
legnagyobb visszhangja, olvasói, 
kritikusai nemzedéki önismere
ti műként, lírai vallomásregény
ként értelmezték. A regény két
ségtelen érdeme, hogy az ötvenes 
évek eleje falusi paraszttársadal
mának külső kényszer hatására 
átalakuló világáról, a korabeli em
beri tragédiákról máig érvényes 
képet tud nyújtani. Kevésbé ré
tegzett ugyanakkor éppen a hat
vanas évek városi értelmiségi vi
lágának ábrázolása és a faluról 
a városba került ifjú költő, Kis 
Harai Mihály talajvesztettségé- 
nek, hiábavalóság-érzésének moti
válása. Még ha sejthető is, hogy 
ennek elmaradásához a korábbi
akhoz képest finomult diktatú
ra légköre (amire ugyanakkor az

egyetemi elhárító tiszttel folyta
tott beszélgetés meglepő merész
séggel utal), a közléspolitikai aka
dályok is hozzájárulhattak, akkor 
is nagyon hiányzik a gazdagabb 
korrajz, a személyiségválság ár
nyaltabb megjelenítése, mert az 
elbeszélő főhős menekülésének, 
visszatérésének gyermekkori vilá
gába, gyermekkori emlékeihez, a 
tiszta forráshoz, épp ez az oka. Na
gyon izgalmas megfigyelni ugyan
akkor, ahogyan az író életanyaga, 
témája hiteles művészi megjelení
tésének eszközeit keresi, ahogyan 
kísérletezik az előző évtizedekben 
lejáratott realizmus megújításá
val, a hatvanas évek magyaror
szági “kérdező”, “igazságkereső” 
kisregény-irodalmának erdélyi 
továbbfejlesztésével, ahogyan for
málódik keze között a regényben 
csak ironikus kontextusban em
legetett új irodalom, az új próza. 
Például már azáltal is, hogy művé
ben -  még ha nem is olyan látvá
nyosan, mint a későbbi kortársai, 
de a magyar prózában szinte az el
sők között -  tematizálja és reflek
tálja éppen ezt a küzdelmet, nem 
is csak a regény létrehozását, de 
az emlékek felidézhetőségének, 
elbeszélhetőségének problemati
káját is. Vagy azáltal, ahogyan 
a különböző idősíkok valós és fik
tív történéseit, az átélt és a csak 
képzelt, továbbgondolt eseménye
ket, az újabb és újabb belső elbe
szélők nézőpontjait, szövegeit egy 
nagy látomás, egy hosszantartó 
vizionálás keretei között, kezdet
ben asszociatív módon, később a- 
kár már önkényesen is elhelyezi. 
Vagy azáltal, ahogyan részben en
nek, másrészt a balladai helyzet, 
a nosztalgikus emlékidézések, 
az atmoszferikus leírások, a köl
tői képalkotás, a jelképek, metafo
rák (híd, kék farkasok) használa
ta és az időnként nyílt versbeszéd 
eredményeként a prózát lirizálja. 
Nem állítom én, hogy mindez tö
kéletesen valósul meg, hogy a re
gényszerkezet fogaskerekei nem 
csikorognak itt-ott, hogy az elbe
szélői szituációk vagy akár a jel
képhasználat kidolgozottságát kri
tika nem illetheti, hogy az adott 
helyzetben és szövegkörnyezetben 
minden mondat hitelesen hang
zik el, de a regény érdemei, a po- 
étikailag is progresszív törekvé
sei vitathatatlanok. Az életművön 
belül sajnos nem lett folytatása, 
mint ahogy azoknak a novellák
nak sem, amelyek a maguk sugal- 
latos, parabolikus, olykor groteszk
be, abszurdba hajló, olykor morál 
és történelemfilozófiai ihletésű és 
gyakorta lirizáló tendenciáikkal

szintén egy újfajta prózaeszmény 
felé mutattak. Nem egyedülálló
an a korban -  de sajátos, egyéni 
ízekkel —, hiszen a Forrás-nem
zedékek alkotói közül többen (pl. 
Páskándi Géza, Bálint Tibor, Bo
dor Adám, Csiki László, Kocsis Ist
ván, Köntös-Szabó Zoltán, Mózes 
Attila, Szilágyi István, Vári Atti
la,) rokon törekvések jegyében (is) 
alkottak.

Az összegyűjtött prózai íráso
kat tartalmazó kötet elbeszélései, 
novellái természetesen nem egyen
letes színvonalúak, a meg-megbi- 
csakló hangpróbákat, ujjgyakorla
tokat, az inkább riportszerű, mint 
novellisztikus írásokat ma már 
azonban felesleges lenne bírálni, 
miközben az olyan remekbesza
bott alkotásokra, mint a Jogod és 
hatalmad, Hallani a furcsa muzsi
kaszót, Fény hull arcodra édesem, 
Az örök hó határa mindenkor érde
mes lehet felhívni a figyelmet.

A Jogod és hatalmad című a- 
pokrif történetben alkalmazza ta
lán először Király azt a sajátos, 
kicsit merev mellérendelő szöveg- 
szerkesztő eljárást, ami a Kék far
kasoknak vagy az akár annak elő
tanulmányaként is olvasható A 
hetedik nyár balladája című elbe
szélésnek is alapvetőjellegzetessé- 
ge, hogy két különböző helyzetben, 
idősíkban, nézőpontból megfogal
mazódó szöveget váltakoztat, de 
hangsúlyosan, tipográfiailag is el
különítve egymástól (az egyiket sű
rűbben és apróbb betűkkel szedet
ve). A hetedik nyár balladájában 
az egyik szólam a gyermekkori fa
lujába -  ahol tanító édesapját, va
lószínűleg az ötvenes évek elején 
meggyilkolták -  ismeretlenként 
visszalátogató vadász múlt idejű 
elbeszélése az apja gyilkosának 
fiával való találkozásáról, a má
sik szintén az övé, de egy jelen ide
jű (a faluba visszatérés és a talál
kozás közbeni) belső monológ, az 
édesapjához szóló lírai jellegű val
lomás. A Jogod és hatalmadban 
egyrészt a zsarnok Dávid király 
és egyben apja ellen fellázadt, had
ba vonuló Absolon jelen idejű bel
ső monológjait, az Úrhoz szóló fo
hászait halljuk, amint profetikus 
hittel és elszánással (az elemberte- 
lenedett hatalom természetét pon
tosan leírva), ugyanakkor szár
nyaló költőiséggel fogadkozik “a 
világ legnagyobb királya ellen, de 
aki gazságában is a legnagyobb”. 
Másrészt egy mindentudó tárgyi
lagos történeti elbeszélő hangját, 
aki pontosan és szenvtelenül elő
adja Absolon és hadának bevonu
lását Jeruzsálembe, majd apjának 
és hadának győzelmét fölöttük. A

két eltérő hangvételű, beszédmó
dú szólam egymást váltogatása eb
ben a műben hatásosan erősíti föl 
Absolon szándékai és valóságos 
tettei közötti különbséget, érzékle
tesen mutatja be a folyamatot, ho
gyan lesz akarata ellenére maga 
is zsarnokká.

A másik három kiemelt írás kö
zött több rokonság is van, például 
az, hogy nem konkrétak a tér- és 
időviszonyaik, hogy az ugyanak
kor realisztikus pontossággal 
megjelenített felszíni történések 
mindháromban valamiféle titok
zatos, mögöttes világot sejtetnek, 
hogy narratív eljárásaikban egy
ségesebbek, mint a fent említett 
művek, nincsenek már elkülönü
lő szólamok, az egyes szám har
madik személyű hol tárgyilagos, 
hol hősével azonosulni látszó el
beszélésmód keretei között, a sza
bad függő beszéd gyakori alkal
mazása révén megtalálja az író a 
lehetőségeket a belső, tudati, lel
ki történések kifejezésére is.

Az örök hó határa című kisre
gény terjedelmű elbeszélés (amely
ben az író, talán feleslegesen, 
még mindig kurziválja a szerep
lők “elhangzó” vagy csak gondolt 
mondatait) a szabadságot képvi
selőfelkelők kilátástalan, de még
sem reménytelen küzdelmét a kö
nyörtelen ellenséggel, amely az 
életük mellett a gondolataik, az 
álmaik kiirtására is tör, mutatja 
be élményszerűen, filmszerűen, 
miközben a parancsnok belső, mo
rális és intellektuális vívódását 
is átélhetővé teszi. A Fény hull 
arcodra, édesem (mely alapján, 
tudomásom szerint, még be nem 
mutatott film is készült) Király 
legtökéletesebb prózája. Olyan 
alkotás, amelyben már minden 
szó a helyén van, amelynek sejtel
mes-rejtelmes világa önálló elemzé
seket igényelne, s akkor sem biz
tos, hogy válaszolni tudnánk arra 
a kérdésre, vajon mi a szebb és iz
galmasabb a műben, az adventi 
éjszakán menekülő titokzatos pár 
szerelmetes összetartozásának ér
zékeltetése vagy az olvasó cser- 
benhagyása a realitás és az irre
alitás szférájának határsávjában. 
De a Hallani a furcsa muzsikaszót 
című elbeszélésben is termékenyen 
elbizonytalanító lehet számunkra 
is az az ismeretlen, misztikus dal
lam, amelynek forrását, az sem le
li, aki hallja.

Nagy kár, hogy ennek a szabad
sághiányos kor díszletei között 
születő, illúziótlan valóságszem
léleten alapuló, a jellegzetesen 
transzilvánista értékeket, színe
ket, közösségi elkötelezettséget és 
az örök emberi, illetve individuá
lis létkérdéseket, legjobb darabja
iban, poétikailag is eredményesen 
összekapcsoló prózának ez idáig 
nem lett folytatása. De talán soha
sem késő...
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‘KÓCD'EX -
Bolygónkon az átlaghó'mérséklet 1861 óta 0,76 fokkal emelke

dett. 2003 májusa volt a második legforróbb hónap a Földön -  leg
alábbis amióta megbízható adatok állnak rendelkezésünkre. Az 
idei tavasznál csak 1998 tavasza volt forróbb. Az Országos Mete
orológiai Szolgálatnak nincs egységes álláspontja a felmelegedés
sel kapcsolatban — mondja a telefonba M a l l e r  A r a n k a ,  a szolgálat 
médiaügyekkel megbízott feleló'se.

Az alapvető' kérdés, hogy a felmelegedés a Föld természetes ég
hajlatváltozásának velejárója, vagy az ember által előidézett öko
lógiai katasztrófa kezdete. Mindenesetre valószínű, hogy az embe
riség sokat tett a folyamat felgyorsulásáért. [...] Van, ahol sokkal 
melegebb lesz, másutt hidegebb, forrósodhatnak a nyarak, de le
het szokatlanul csikorgó tél is, mint tavaly.

A huszadik század volt az elmúlt évezred legforróbb időszaka. 
1976-ig egyenetlenül melegedett a bolygó, ezt követően viszont há
romszor gyorsabb lett a forrósodás üteme. A Föld felszíni átlaghő
mérséklete jelenleg 7 Celsius-fok, 1,5 fokkal több, mint amennyit 
az ENSZ Környezetvédelmi Programja keretein belül működő 
Klímaváltozás Nemzetközi Bizottságának (IPCC) szakemberei 
1995-ben közzétett nyilatkozatukban jósoltak. Ma azt mondják, 
hogy ha a környezetszennyezés üteme nem változik, 2100-ig a Föld 
felszíni hőmérséklete 1,3-5,5 fokkal lesz a jelenleginél magasabb. 
Hogy ez pontosan mit jelent, jól érzékelteti a következő két adat: a 
mainál két fokkal nagyobb átlaghőmérsékletet 150 ezer éve nem 
tapasztalt a Föld. Ha viszont három fokkal melegedik fel az időjá
rás, az olyan klímát eredményez, amilyenben az emberi faj még so
ha nem élt. A helyzetet súlyosbítja, hogy a fosszilis tüzelőanyagok 
égetése miatt a hatvanas évek óta a légkör szén-dioxid-koncentrá- 
ciója harmadával növekedett, ami az évszázad végére megkétsze
reződik.

A tengerszint az elmúlt évszázad folyamán 0,1-0,2 métert 
emelkedett. Az IPCC szerint 2030-ra további húsz centit növek
szik, 2100-ban pedig 65 centivel lesz magasabb, mint most. Ha 
az IPCC legrosszabb sejtései igazolódnak, az emelkedés elérheti az 
egy métert is. Nem nehéz kiszámolni, hogy ez esetben víz alá kerül 
a Föld összes termőföldjének egyharmada, ami sokmilliónyi em
bert tesz majd földönfutóvá. Jobb el sem képzelni, mi lesz Hollan
diával, Kelet-Angliával, Indonéziával, Dél-Louisianával vagy La- 
tin-Amerika északkeleti partjával... De ha csak ötven centivel nő a 
vízszint, akkor is tengerfenékké változik a Nílus deltája és ezzel a 
környék termőterületének és ivóvízkészletének nagy része.

A Föld tengereinek vízmennyisége elsősorban a hóval borított 
területek olvadása miatt növekszik, a hatvanas évek óta tíz szá
zalékkal lett kisebb az örök fagy birodalma. Ebből egyenesen kö
vetkezik, hogy pontosan ennyivel kevesebb sugárzást képesek 
visszaverni a vakítóan fehér hómezők. Ez is hozzájárul az átlag- 
hőmérséklet emelkedéséhez. Az Északi-sarkon ötven év alatt 
csaknem felére csökkent a hótakaró vastagsága. Az idén már
ciusban Jamaica nagyságú jégtömb vált le az Antarktiszról, és 
a nyílt tengerre sodródva olvadozik. A Kilimandzsáró legendás 
fehér sapkája 1962 óta 17 méterrel lett vékonyabb, és negyven 
centit húzódik vissza évente, amiből az következik, hogy 2015 
és 2020 között el fog tűnni. Ausztria legnagyobb gleccsere, a 
Grossglockeneren található Plaserze 5 méternyit keskenyedik, és 
20 méternyit rövidül évente, 1979 óta összesen 243 méterrel lett 
kisebb. A Földön átlagosan két héttel rövidül meg az az időszak, 
amikor a vizeket jég borítja, Kanada északi részén élő innuit in 
diánok a költözést fontolgatják, mert a lucskos jégen balesetveszé
lyes a vadászat. A meleg miatt megjelentek errefelé a szúnyogok, 
a legyek -  és hogy legyen benne valami jó - ,  a lazacok is. A Wide 
Fund For Nature természetvédelmi szekemberei attól tartanak, 
hogy az északi sarkkör mentén élő madárpopulációk fele még eb
ben az évszázadban kihal.

Paradox módon a felmelegedés egyik legmegbízhatóbb jele, 
hogy a Földet körülölelő légkör felső rétegei egyre hidegebbé vál
nak, ugyanis ahogyan az üvegházhatást fokozó gázok koncentrá
ciója növekszik, a sugárzott hő nagy része a földfelszín közelében 
marad, alulról felfelé melegítve a légkört. A toposzféra tehát me
legszik, a felső légrétegek viszont hűlnek.

Részlet FARKAS ADRIENNE cikkéből. Magyar Nem
zet, 2003.

-  IO^D'LX

REFLEXIÓK 45.
C s a k  h o g y  s z ó l j o n  v a l a m i . . .

mindegy, hogy mi -  mond
ta a minap egy taxisofőr, ami
kor megkérdeztem, hogy nem 
zavarja hosszú órákon át az a 
fantasztikus egyveleg, ami a 
rádiójából, az elosztó központ 
beszerelt hangszórójából és 
az utcai lármából ó't körülhá
lózza?

Elgondolkoztam azon, hogy 
még sohasem hallottam azt a 
kifejezést, hogy mindegy, hogy 
mit, csak lássak valamit. Nem 
mondjuk, de a televíziókészü
lék, a videojátszó, a számító
gép képernyője jóvoltából gya
korlatilag ezt meg is tesszük. 
A hangzás általánosabb, és 
a sötétséget is kitöltheti, ami
kor a látás m ár régen há t
térbe szorult. Ezek szerint a 
hang jobban összeköt a világ
gal, m int a kép. A süket em
ber szám ára a látott kép hang 
nélkül rendkívül szegényes in
formáció -  m agunk is kipró
bálhatjuk, ha a tv-készülék 
hangosítóját kikapcsoljuk. A 
hallott információ kép nélkül 
is rendkívül gazdag lehet -  er
re alapul a rádió.

Manapság is gyakran hall
gatunk rádiót, statisztikák sze
rint többet és többször, mint 
amennyi tv-műsort megné
zünk. A fül információközlő ere
je rendkívül erőteljes, az embe
ri kommunikáció főcsatornája.

Ennek egyenes következ
ménye, hogy szünet nélkül 
visszaélünk hallásunkkal. A 
sokféle forrásból érkező hang- 
információk már eleve terhe
lik a fül felvevőképességét és 
hangzásszelekcióját. Egyszerre 
sokmindenre akarunk figyelni 
és tudatunkkal ugrálunk egyik 
hangzásinformációról a másik
ra. Ezernyi igazi információ sik
lik el a semmibe ezért az áldat
lan polifóniáért. Az információ 
intonáció,ja ’szinte alig jut el tu 
datunkig. a reklámok bemondó
inak elképesztően mesterséges, 
elrondított vagy éppen visszata
szító, édeskésre “hangolt” tónu
sa meghökkentő érzelmeket, 
visszautasító megnyilvánulá
sokat válthat ki a hallgatóból, 
HA TÉNYLEG ODAFIGYEL 
A MONDATOKRA ÉS ARRA, 
AHOGYAN ELHANGZOT
TAK AZOK. így történt velem 
is, hogy a “csakhogy-szóljon- 
ual ami”— autóban megkértem 
a vezetőt, kapcsolja ki a rádiót. 
Egyszerre nagy csend lett!

Ügy tűnt: a nagy Semmi
be kerültünk, a sofőr és én is. 
Szabadkoztam, hogy fáradt va
gyok, hogy egész nap zenével 
foglalkoztam, hogy a mester

ségem m iatt a hallásinformáci
ók tömege vesz körül nap mint 
nap. Társam a volánnál vigasz
talan  volt. Láthatólag nehez
telt rám. Kezdett kioktatni, 
hogy talán  a legfontosabb in
formációkat veszítjük el a mos
tani kínos csendben. Hogy va
lamit éppen most nem tud meg 
a világról. Értem -  gondoltam 
magamban “vezetőm” úgy 
ítéli meg a helyzetét, hogy mi
attam  most kirekesztették őt 
a világból, a társadalomból, az 
életből. Furcsa egy utas, aki 
ilyet kér -  foglalta össze véle
ményét. Mellettünk egymás
után suhantak el méregdrága 
luxusautók, bömbölt belőlük 
az ütőhangszerek kegyetlen
hangos dobzenéje, dallamot 
nem is lehetett hallani. Sofő
röm pillantásával, kézmozdu
latával akaratlanul is jelezte: 
AZ a világ, ami mellettünk el
suhan.

Tényleg AZ a mai VILÁG?
A falatozóból, a kávézóból, 

a diszkóból mindenünnen AZ 
a világ árad. Nem tudsz szót 
váltani az ismerősöddel, mert 
beléd harsog a zene. És ez még 
a jobbik helyzet. A rosszabb, 
amikor a végtelenül felerő
sített szóáradat teper maga 
alá, legyen az hírközlés vagy 
reklám. Nem tudunk egy pil
lanatig sem önmagunk lenni. 
Olyan a hatás, m intha egy ide
gen ülne közénk és állandó
an figyelne, kommentálna, kö
zénk tolakodna.

Félünk egyedül maradni? 
Félünk önmagunktól? Fél az 
egész társadalom?, -  hiszen 
az egész világ zajong! Félünk 
valamitől? Nem merünk egy 
pillanatig sem egyedül m arad
ni? Szörnyű állapotba jutott az 
emberiség: ELVESZTETTE A 
CSENDET.

És dübörgő zenével veszítet
te el a csendet és vele együtt a 
nyugalmat. Mert nincs nyugta 
az emberiségnek: hajszol vala
mit, mindegy hogy mit. És ha 
ehhez a hajszához még hang
zik is valami, akkor érzi ma
gát biztonságban.

Közben m egérkeztünk . 
Csendben és szótlanul. Bű
nösnek éreztem magam. De 
még ki se szálltam  a kocsi
ból, teljes erővel bekapcsol
ta  sofőröm a rádióját. Vészes 
sebességgel hajto tt tovább: 
VISSZA A MINDENT MEG
ÖLŐ LÁRMÁBA, AZ ÉLET
BE.

TERÉNYI EDE 
----------------------19
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Októberi évfordulók
1 -  100 éve született Folke Fridell svéd író
2 — 135 éve született Mohandasz Karamcsad Gandhi

indiai filozófus
100 éve született Graham Greene angol író

3 -  450 éve született Fülke Greville angol író
75 éve született Eduardas M iezelaitis litván költő 

4 - 1 1 0  éve született Frans Gunnar Bengtsson svéd költő
5 -  140 éve halt meg Madách Imre magyar író
6 — 170 éve született Dobsa Lajos magyar író

90 éve született Thor Heryerdahl norvég író 
2090 éve született Caius Sallustius Crispus 
római történetíró

7 -  140 éve született Josef Stefan Kubin cseh író
8 -  250 éve halt meg Henry Fielding angol író

140 éve született Branislav Nusic szerb író
9 -  450 éve született Balassi Bálint magyar író

110 éve halt meg Justh  Zsigmond magyar író 
10 -  170 éve született Aleksis Kivi finn író 
1 1 -8 5  éve halt meg Kari Adolf Gjellerup dán író

110 éve született Borisz Andrejevics Pilnyák orosz író
12 — 70 éve született Fábián Ernő romániai magyar filozófus

100 éve halt meg Stefan Petiä román költő'
13 — 150 éve született Mihail D. Cornea román költő'

135 éve halt mag Charles-Augustin de Saint-Beuve 
francia kritikus

1 4 -7 0  éve született Hervay Gizella romániai magyar költőnő 
200 éve született Grigol Orbeliani grúz költő 

15 — 330 éve halt meg Robert Herrick angol költő
190 éve született Mihail Jurjevics Lermontov orosz költő

160 éve született Friedrich Nietzshe német filozófus
16 -  150 éve született Kari K autsky ném et politikus

310 éve halt meg Samuel Pufendorf német jogász
17 -  140 éve született Elinor Glyn angol írónő
18 — 40 éve halt meg Barta Lajos magyar író

110 éve született Déry Tibor magyar író
110 született Jurij Nyikolajevics Tinyanov orosz író

19 -  370 éve született Vang Sih-csen k ínai költő
20 -  480 éve ha lt meg Thomas Linacre angol hum anista

150 éve született A rthur Rimbaud francia költő
21 — 200 éve született Jósé Antonio Maitín venezuelai költő
22 — 150 éve halt meg Jeremias Gotthelf svájci író

70 éve született Pomogáts Béla irodalomtörténész
23 -  80 éve született Sergiu Färcä§an rom án író

270 éve született Nicolas-Edme R estif de la Bretonne 
francia író

24 -  135 éve született Gudmundur Fridjónsson izlandi író
25 — 160 éve született Joseph Etienne Marmette kanadai író
26 -  120 éve halt meg Ion Codru-Drágu§anu román író
27 -  330 éve ha lt meg H allgrím ur Pétursson izlandi költő

90 éve született Dylan Thomas walesi költő
28 -  250 éve halt meg Friedrich von Hagedorn német költő

160 éve halt meg Kisfaludy Sándor magyar költő 
135 éve született Johannes Linnankoski finn író 
300 éve halt meg John William Locke angol filozófus 
50 éve halt meg Nagy Lajos magyar író

29 -  80 éve halt meg Frances Eliza B urnett am erikai írónő
30 -  370 éve ha lt meg Káldi György m agyar műfordító

20 éve halt meg Korda István rom ániai m agyar író
31 -  40 éve ha lt meg Bóka László m agyar író, k ritikus

490 éve született Wolfgang Lazius osztrák hum anista 
? -  520 éve halt meg Luigi Pulci olasz költő

Szesztilalom
S i n c l a i r  L e w i s  a  s z e s z t i l a l o m  i d e j é n  

P á r i z s b a n  j á r t ,  a h o l  A n d r é  M a u r o i s  

f r a n c i a  í r ó  v e n d é g e  v o l t .  E g y s z e r  a  b e 

s z é d  a  s z e s z t i l a l o m r a  t e r e l ő d ö t t .

-  A  l e g b o r z a s z t ó b b  a z  -  j e g y e z t e  m e g  

a z  a m e r i k a i  í r ó v e n d é g  -  h o g y  a m i k o r  

A m e r i k á b a n  a  s z e s z t i l a l m a t  f e l  f o g j á k  

f ü g g e s z t e n i ,  l e g a l á b b  t í z  e s z t e n d ő r e  

l e s z  s z ü k s é g  a h h o z ,  h o g y . . .

Sinclair Lewis szavainak folytatá
sát találja a rejtvény fősoraiban.

VÍZSZINTES
1. L e w i s  s z a v a i n a k  f o l y t a t á s a ;  e l s ő '  

r é s z .  12. Szájába tevő. 13. Serdülő. 
14. Női becenév. 15. Zeusz felesége. 
16. Magad. 18. Súlyarány, röviden. 
19. Díszterem. 20. ... Moines, Iowa ál
lam székhelye. 21. Néma liba! 23. Ra
dírt használó. 25. ... me tangere (ne il
less engem!). 26. Rag, a-val párja. 28. 
Völgy, franciául. 29. Magához hívat. 
30. Lopva megszerez. 32. Régi bünte- 
tőeszköz. 33. Muzsikás. 34. Ideiglenes 
nyugta. 35. Kolloid oldat. 36. Hargita 
megyei település. 37. Ukrán város. 39.

Ásványi fűszer. 40. Orosz folyó. 4L Ra
vaszdi. 42. Kicsinyítő képző. 44. Léte
zik. 45. Férfi becenév. 46. Idegen elő
tag, jelentése: kerék. 48. Lábát cipőbe 
dugó. 50. Progresszív.

FÜGGŐLEGES
1. ... ovo: eleve. 2. Német betű. 3. 

Sörmárka. 4. Savval kezel. 5. Kettőz
ve: halandzsa. 6. Bent leolt! 7. Szán
tó. 8. ...-Bogaz, a Kaszpi-tenger öble.
9. Az a távolabbi. 10. Előszalad! 11. 
Alkonyodás. 15. Esik. 17. L e w i s  s z a 

v a i n a k  f o l y t a t á s a ;  m á s o d i k ,  b e f e j e z ő '  

r é s z .  19. Kazah sóstó. 20. Esztergom
hoz közeli település. 22. Illik oda. 24. 
Ilyen állat a tatu. 25. Rag, a -nál pár
ja. 27. Alábecsül. 29. Német filozófus 
(Immanuel). 31. Perzsa nép. 32. Üdítő
ital. 34. Nyelvbotlás. 37. Sót dúsít. 38. 
Kipling szürke farkasa. 41. Ajakpiro
sító. 43. Bates, a filmszínész személy
neve. 45. Párizsi utca! 46. Tejtermék. 
47. Arra a helyre. 49. Egynemű háló! 
50. Hidrogén és kálium vegyjele. 51. 
Motívum.

BOTH LÁSZLÓ

A H elikon  17. számában közölt J a c k  L o n d o n - r e g é n y e k  

című rejtvény megfejtése: A z  é n e k l ő ' k u t y a ;  T e n g e r i  f a r k a s .
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