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ÁGH ISTVÁN 

Nagy téli almanachba
Unszol a tél, hogy én is részt vegyek 
a minden évben kiadott, havas 
nagy almanachban, versemet 
mégsem akarják írni a szavak,

hiába érzem, pillanatra csak, 
az untig ismert, mint vadonatúj 
meglep, s amire szólnék, ellohad 
egykedvűen, míg a városra hull

sűrű és tiszta pelyhekben a hó, 
már el is olvad, fekete latyak 
válik belőle, mire volna jó 
disznófertőhöz hasonlítható

telemben való nyavalygásomat 
közzé tenni, s ezt a depressziót, 
melyet hetes ködök bocsátanak 
belém, mondjam-e, milyen idegen,

ami előbb szívem akáca volt, 
csupán a károgásból sejthetem, 
merre, csápol, de nem szolgál a bot 
a vaknak sem, ha egyformán fehér

s álláthatatlan rejtelmes közeg 
vesz körül, mintha azt lélegzeném 
magamba vissza, telkemmé lehelt, 
kifújt párában süllyed a világ,

csak a dermesztő sötét részletek 
maradnak az egészből, óriás 
torzók között arra sem ismerek, 
amitől itthon lennék, ezután

ebben múlik az élet? nem szabad 
előidézni már, ha mindegyik 
kitelt esztendő olyan, mintha csak 
tegnap lett volna huszadik, pedig

mintha csak most lett volna, más köd is 
terült el itt, hát akkor, ami még 
hátra van, ami semmibe veszik, 
hány holnap, mennyi pillanatnyi év?

Páll Lajos: Koronái udvar (részlet)

•  Páll Lajos versei

•  Egyed Emese: Briszéisz

•  Kántor Lakos: Magyar— ném et

•  Zalán Tibor: A  kötőhom ok krónikái

•  Bertha Zoltán Illyés Gyuláról

•  B ágyoni Szabó István verse

•  SERÉNY M ÚM IA

LÁSZLÓFFY ALADÁR

Bolyai — ma
Porból le ttünk , térré le

szünk... Apropó a keskeny ko
lozsvári sikátoron kívül nem 
nagyon adták tereknek, bulvá
roknak, tejutaknak az ő nevét. 
Kevesebbnek, mint a héttörpéét.

A dogmásított fejlődésnek, 
haladásnak semmi köze nincs a 
kronológiához. Hányszor döb
bent meg: hogy is lehet a XX-XXI. 
századi ember nyitottság dolgá
ban merevebb a XI. századinál? 
Igen, az idő nem mindig ad hoz
zá. A tér néha nagylelkűbb, tehát 
pontosabb tud lenni. Tartalmaz
za ugyanis, amit az idő már elej
tett, kiejtett a markából.

A társadalom már régen nem 
a természetre támaszkodik. A lo
gikák, gravitációk, a spekuláci
ókhoz és nem a valóvilághoz 
való alkalmazkodás eredmé
nyei. Ez a minimális ár, amit a 
végtelennel való találkozásért az 
éretlen túl korai méretkezések 
alapján való "átköltözésért" fizet
ni kell. Csakhogy poétikus dol
gokban nem veszélyes annak 
patetikus hangoztatása, hogy 
semmi sem idegen, ami emberi, 
a fizika dolgaiban viszont életve
szélyes.

De hát állítólag az ember feje 
túl szűk, a koponyánk fehér kő
ből rakott havasi öszvéristálló: 
ami oda bemegy, nincs helye 
megfordulni, legfennebb kihát
rálva. Ami egyszer odabiggyesz- 
kedett a képre, mint ökör vagy 
szamár a betlehemi istállóban, 
nincs hely számára megfordulni, 
kivonulni, kicserélődni.

Ha Kopemikusznak bigott- 
ságból ellenállni baromság lett 
volna, vannak dolgok, melyek 
már inkább holmi felfuvalko- 
dottság karikatúrái, mintsem a 
széleslátókör újabb vívmányai. 
Csapdák. Sosem tisztázódik, 
hogy kiből is áll az átvételi bizott
ság. Morális kérdés — sajnos

> > > > >  folytatás a 2. oldalon
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Bolyai — ma
folytatás az 1. oldalról 

nem gyakorlati, nem általános 
még az emberi közegben, hogy 
kiből is áll az "átvételi bizottság". 
A kisbíró, csak mert a nagybíró 
unokaöccse, vagy mert ő is síppal- 
dobbal hirdet, nem vehet részt 
Mozart minősítésében. Egy pa- 
raszt-Széchenyi régebb is, most is 
legfennebb Apáczai sorsát ismé
telhette volna. Nem beszélve a 
nagy összeférhetetlenekről, mint 
Misztótfalusi, Vajda János, Tolnai 
Lajos. Istenszéke, Isten polca, 
uborkafa-ültetvények. Ajátéksza- 
bályok előírta kényszerek alapján 
egy Janus Pannoniusnak futva 
kellett elhagyni nemcsak a köz
élet, de egyáltalán az élet színpa
dát. De rokonság az is, ahogy 
Bartók Amerikába ment el közü
lünk tele bőrönddel, Szilágyi Do
mokos pedig itthoni száműze
tésben. Balassinak azzal mutat fü
gét a mentség, hogy állítólag o- 
lyan összeférhetetlen volt, mint 
két Panek és két Páskándi együtt
véve. Tehát "Párizs az én Bako- 
nyom" — de Segesvár is. Petőfi, 
Ady krakéler volt. Szentgyörgyi 
Albertnek, Márainak csak egysze
rűen menni kellett Mint Borcky Ká- 
rolynak, László Fülöpnek, a fotós 
Brassainak Albionba vagy az Eiffel- 
torony alá. De egyáltalán megérett-e 
erre az ilyesmikre a magyar ugar?

Benkő Samu idézd Eötvös Jó
zsef leveléből, hogy egyszerre le
hetünk büszkék és pirulhatunk, 
mert a Római Akadémia elnöke 
kérdez rá Bolyai Jánosra ("ki és mi 
vagy, hogy így, tenger mélységé
ből"...), Marosvásárhelyen isme
rik, de félnótásnak tartják.

Majmok vagyunk a jelek rom
városában. Egy képzeletbeli koz
mikus "Gallup-intézet" két külön 
emberiségről készíthetne jelen
tést: egyik csupa Dante, Mozart, 
Leonardo, másik csupa Dzsingisz- 
kán és Haynau. És hogy van az, 
hogy öt perccel az Irakkal való le
számolás előtt a világ vezető hatal
mának katonaköteles nemzedéke 
fele-fele arányban a térképen nem 
találja meg a Csendes-óceánt sem.

Nálunk viszont hagyományo
sak a dinasztiák: Hunyadiak, apa, 
fiú, Eötvösök, apa, fiú. Bolyaiék is 
ketten. Valóságos tudományos 
Arpádházak. A Zrínyiek, a Rá- 
dayak, a Batthyányiak, Széche
nyiek, Rákócziak, Bethlenek, 
Bánffik, Esterházyak. Akiket egy 
hős vértől pirosult vérző hegyű 
iránytű fordít (egymással is el
lentmondva) végül is a nagy te
mető felé.

Nem mindenki tudja, hogy az 
Ady szülőházához évente hordott 
babérkoszorúkat a háborús idők
ben az ott lakó molnár felesége 
rendre paszulylevesbe főzte. Az 
értelem persze nem egyöntetűen 
hívott meg, hívott fel mindnyá-
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junkat, hogy belekeveredjünk a 
honfoglalásba, honmentésbe, 
honvesztésbe. Nem mindenki al
kalmas Qncinnatusnak. Ahogy 
még Haynau se akart Haynau 
maradni végesvégig.

"Király, ha nem nézném vitézi 
voltomat /  Fejedhez vagdosnám 
jó tollas botomat..." a cérna min
dig elfogy, mert meg is öregszik 
az ember, törékenyebbé válik a 
tűre lem. Székely János is ezt járja 
körül a csodálatos koszorú Do- 
máld-szonettjében. De azt is ő fir
tatja, amit Szilágyi Domokos is 
vallott, hogy igenis, a világ vidé
kén, a vidék vidékén is, Erdély
ben például lehet és kell egye
temes értéket produkálni. Ez az a 
bizonyos muszájherkulesség. 
Mindez kevésbé kivétel, mint 
amennyire törvényszerű. Ahogy 
Isten cérnája is elfogy sorra Euró
pákra várva, és Toldi se azért a 
végül jutalmul vagy büntetésül 
odavetett májért (nőmén est omen: 
MÁÉRT) fékezte meg saját kezűleg 
az elszabadult bikát, hanem mert 
az volt a soron következő feladat.

A bennünk túlélő bolyaiság 
esetünkben a nemzeti és az egye
temes célszerű programszerű le
hetséges m inim um át jelenti. 
Miért ne fogyna el időnként a cér
na, hogyha a Gutemberg-galaxis 
is lemenőben? Az újdonságok, új 
felfedezések esetében végig arról 
volt szó, hogy ott, az élen valaki 
elkap egy mennyei hópelyhet, az
tán ez a mozdulat eltölt egy e- 
gész emberiséget. Ehelyett jönnek 
a kérdések: a legfőbb információs 
forradalom mellékterméke hogy 
lehet éppen az agymosás? Nem 
volt-e mindig áldatlan, vérlázító 
luxus nem beépíteni, de kihajítani 
a múltat? Továbbra is vagy csak 
most igazán trogloditákat szül a 
világ — test-szerint, ez még logi
kus lehet. De társadalmilag?

Ennyi jó és rossz után megál
lapítható, hogy a tér már nyereg 
alakú, viszont jó szokásunk, hogy 
Eukleidész előtt és Bolyai után mi 
még mindig szőrén üljük meg a 
valóságot.

Sütő Andrásnak 
régi barátja...

(Szabadon fogalmazva elhang
zott Székely udvarhelyen 2002. no
vember 30-án, a 75 éves Sütő 
Andrást köszöntő romániai, ma
gyarországi és ausztriai írók baráti 
körében.)

Kedves Andris!
Azzal ámítom magam, 

hogy az összes jelenlévők kö
zött mi vagyunk a legrégebbi 
barátok, barátságunk ugyanis 
58 évvel ezelőtt, 1944 kará
csonyán kezdődött. Akkor a je
lenlevők egy része még meg 
sem született, mások pedig 
nem jelképesen, hanem valósá
gosan gyermekcipőben jártak. 
Andris középiskolás diákocska 
volt a nagyenyedi Bethlen Kol
légiumban, én pedig negyedé
ves, néprajzi doktorátusra ké
szülő egyetemi hallgató a ko
lozsvári Ferenc József Tudo
mányegyetemen.

Súlyos időket éltünk. A 
nyugat felé nyomuló orosz csa
patok Kolozsvár elfoglalása 
után házról házra járva több 
ezer magyar férfit fogdostak 
össze a városban és hurcoltak el 
oroszországi kényszerm un
kára. Én is közöttük voltam, és 
a költő Kiss Jenő barátommal a 
moldvai Focsani-ból egy éjsza
ka életünk kockáztatásával 
szöktünk meg, majd lappang
va vergődtünk át a Kárpáto
kon, amíg visszajutottunk szü
lőhazánkba, Erdélybe — mi
ként Jenő Ithaka messze van. 
Vallomás helyett krónika című 
könyvében oly szépen megírta. 
A történelem parancsa szerint 
az 1940-es II. bécsi döntés négy 
év múltán hatályát vesztette, és 
Észak-Erdély többé nem tarto
zott Magyarországhoz, de még 
Rom ániába se illeszkedett 
vissza. Jómagámnak az ötödik 
karácsonykor nem sikerült 
Dél-Erdélyben brassói édesa
nyámat meglátogatnom, és ek
kor jött Andris meghívása, 
hogy az ünnepeket töltsem 
Pusztakam aráson családjuk 
körében.

Lovasszekéren jutottunk 
Kamarásra. A z  a szeretet, a- 
mellyel ő és édesanyja-édesapja 
elhalmozott, annyi hideg eszten
dő után először éreztette velem 
a családi élet meghitt melegét; 
emlékét közel 60 év múltán is 
hűségesen megőriztem.

Ez a Karácsony azonban 
nemcsak emlékeimben él to
vább, hanem tudományos pá
lyám indulásához is megha
tározóan hozzájárult. Ottani 
gyűjtéseim javát ugyanis két 
máig fontos tanulm ányban 
dolgoztam  fel és közöltem: 
1946-ban A tánca mezőségi Pusz
takamaráson, és 1947-ben Betle- 
hemezők és kántálók Puszta
kamaráson cím m el. Ezekben

néprajztudományunknak egy 
új szemlélete és gyakorlata kez
dett körvonalazódni, amely u- 
tóbb a társadalomnéprajz nevet 
nyerte.

Egy jó évtized múlva, 1957 
decemberében ismét Pusztaka
maráson dolgoztam; Andris 
most nem tudott hazajönni. Ez
úttal az esztendő jeles napi szo
kásait, gyermekek köszöntőit 
és húsvéti öntözőverseit, fonó
játékokat, valamint néhány bal
ladát és dalt gyűjtöttem. Mind 
kiadatlanok.

Idézek Andrisnak 2002 ja
nuárjában a marosvásárhelyi 
Kemény Zsigmond Társaságba 
való beválasztásom alkalmával 
tartott köszöntőjéből néhány 
sort: "Emlékbe veszett Faragó 
József pusztakamarási tánca, 
betlehemes játéka, alámerül
vén újból a szórványvilág bú
vópatakjainak természete sze
rint. Radikális derűlátó létemre 
is tisztelni óhajtom a tényeket. 
Holt-tengeri tájakon még koc
can, és panaszt, siralmat éb
reszt a borospohár, de nincs 
már feljegyzés arról sem, hogy 
énutánam, aki betlehemesként 
még zsidó király is voltam, ki 
volt még falumban az utolsó 
papírkoronás Heródes. [...] Mi
napában, hogy otthon jártam, 
[...] m indössze két m agyar 
gyermekkel találkozhattam , 
akitől netán még otthoni dalo
kat lehetne gyűjteni.”

Ilyen esetek erősítették meg 
bennem azt a felismerést, hogy 
pusztakamarási és több más 
népköltési gyűjtésem is elfo
gyott vagy elrománosodott er
délyi falvaink utolsó magyarja
inak utolsó népköltői üzenete a 
jövő számára; egy-egy eltűnő 
m agyar kisközösség elhaló 
anyanyelvének írásba menekí
tett em léke. Rádöbbentem , 
hogy folklorista pályám során 
erdélyi magyarságunk nyelv
emlékeit is gyarapítottam; sok 
évszázados nyelvemlékeinket 
anakronisztikusán néhány év
tizedes nyelvemlékekkel gaz
dagítottam . A népköltészeti 
nyelvemlék az élő népköltésze
tet sohasem pótolhatja, de lehe
tővé teszi, hogy legalább em
lékezhessünk a múltba merült 
néhai élő népköltészetre.

Kiadatlan pusztakamarási 
gyűjtéseimet is közölni kellene.

Ilyen borús gondolatokat is 
ébresztett bennem Sütő András 
névnapja, akinek annál derű
sebben kívánok mindannyiunk 
nevében még sok számos évet 
és azokban sok számos And- 
rás-napot, hogy egészséggel és 
erővel tovább gyarapíthassa 
élő nemzeti irodalmunkat és 
kultúránkat.

FARAGÓ JÓZSEF
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VERS EIPÁLL LAJOS
Falumban
Valamikor mindenkit ismertem, 
kit kerültem, kitől megverettem, 
ki fejemre barackot nyomott, 
ki járatott ha kell ha nem bolondot, 
ki árul el s még meg is toldja, 
magam sem hiszem hogy volt tudója, 
hol locsolunk, vagy hol nem vesszó'zünk, 
kinél lakik még kamrában az ük, 
vasárnap ki késik a miséről el, 
fazakas ha úgy mitől énekel,
Duka meddig tölti az üveget, 
s a szomszéd megint nyolcas lámpát vett. 
így gyűjtöttem a kínzó tudományt, 
hát csoda most, ha tudatlanság bánt.

Az utazó
Minek idézni Kreon üvöltését 
Antigoné megnyugodott, halott, 
és a barlang, hol araszolhatsz kétrét 
megidéz mint újabb szűmyalakot.

A fájdalom ha társad, utas lenne, 
a tenger meg a felcsapó hullámok 
hangját vennék, majd őrült meztelenre 
vetkőzve várnál, űzött zarándok.

Bizony táncoltál, menekülő tested, 
mint bronzba öntött Puttó úgy nevetett, 
az omló haj, a vesztett korona

míg újra homályba hullva, de lobbant, 
mint koszorú, mit az ár közé dobtak, 
hogy hordozza a boldog lelkek kara.

Egy hajón
Hát így fialják nálunk a tálakat,
mert szűk a hely, közé szalmát se tesznek,
egymás ölébe ül a rabáradat
tíz perc se kell, már mind megmerevednek.

A  hajó ring, s az égő derekadtól, 
nem hallasz mást, míg lassan szürkülödik, 
néhány szitokszót, fönt géppuska trónol, 
most alszik el végleg fejehajtva a hit.
Minden beosztva szigorú parancsra, 
lent egy elkésett falanszter utódja 
lehajtja fejét. S a kopasz tarkómon

mint hűsítő ujjak, egy-egy csepp után 
bosszús lesz az ég, hogy más többet kíván 
fölvágja ereit, s lassan hull az ólom.

Az any any elvemért
Szólj szigorú árva lélek 
akár egy Mozurt-mű után, 
hadd meneküljünk, majd megszán 
ki nyelvemre sebet éget?

Nyűgkötelét a gyönge szónak, 
áfiumból nincsen elég, 
rejtett rosta kigyúlt, elég, 
nincs válaszom ha rám szólnak.

Minden érvem már megkopott, 
minden szomszéd rám kopogott, 
hol vagy te okos titoknok?

Mert nincs utam; merre, meddig, 
hátamon izzadtan az ing 
tapad, rúd mellé fogatott. Páll Lajos: Átéli Korond (részlet)

A számadás...
A  számadás lehet víg áldomás, 
lehet keserűen lecsapott pohár, 
ha nem hallgat, ki mindig közbejár, 
csak fejét ingató értetlen Tamás, 
mióta az eszemet tudom szegény, 
ki fönnakadt a kétkedés szegén, 
s lóg mint emberbőr egy hatalmas képen, 
nekem vagy neked tanulságképpen, 
lengve marad ott a végítéletig, 
ha még e mulatság végleg betelik. 
Láthatja-e vajon aki még ránéz, 
hogy eltömte ereit végleg a mész, 
s ahogy a hitetlen a panaszfal előtt, 
csak követ érez akkor is ha rádőlt, 
egy percre sem a végítéletet, 
hogy eddig volt minden mi lehetett.

Kőtáblák után...
Szétverni a kőtáblákat? 
melyek úgyis törékenyek, 
mi parancsot hordoz várhat 
ha nem kísérik seregek.

Nem próbálták darabokból 
ill észtgetni a nagy művet, 
mert ki szól, magáért szól, 
liheg, s aranyborjút kerget.

Hányszor lesz még a pusztulás 
mit nem az temet kinél a siratás 
utolsó mentség mindenre

miképpen szomorú áldás, 
hogy úgy lesz a mindenség-csere 
rombolásból szőtt a kezdete.

Önarcképhez
Nézz jól a görcsös képbe, 
ha számolni akarod ne szánd, 
ez az örökség, mivégre 
maradhatott százráncú a szád.

M i a képek mögé bújt el, 
mint fekete ragály elkísér, 
félsz, az értelmetlen képpel 
eltűnsz, mint a homokban az ér.

Mégis mintha reménytelenül 
gyors osztagba rád a hangya gyűl, 
a kapzsiságtól nem szabadulsz.
Levájt tested téged meg nem véd, 
hogy ébren fogod akárki kezét, 
csont maradsz és szertehordott hús.

Bolyong...
Bolyong a gesztenyesor, a házat nem találja 
bolyong a Maros gátjai közt; mit visz az árja? 
térdig sötéten bokáznak a nyárfák, ha szólsz 
takácsmácsonya gyönyörű rajza, Óz vagy te, Óz, 
az éghez még közel, a földtől egyre távolabb, 
tücskök, kabócák zápora rád nem szakadhat, 
arcodra árkot szabdalt a sok késett tanítás, 
ölnyi magasban, gyomos rét fölött lepkékért jársz, 
a tornyok falas magányba vonultak ellened, 
pogány vészjelek csillaga ott ring a melleden, 
megtagad mindent. Nekem csak a rejtett szabadság 
bont olajágat, nyomodon Ezopusz ballag át, 
példáit viszi s az állatsereglet mind vele 
bolyong, a Maros-ár s vele csupa halott mese, 
nem Hellász ez, hol istenek csalnak csodákat, 
por, homok, iszap, fűz mi magától kiszárad.

AT
Őszi vers
Mióta félek annyira az ősztől, 
hogy a rettegés fájdalma átjár, 
az első ködtói, mint a kórószár, 
mely lehajtja fejét s nem emeli föl.

Hiába voltam boldog tulajdonosa 
is mind a kilencvenhét elemnek 
lantanidák a kongó táncteremnek 
nem gyújtnak fényt az őszi sorsra.

Almás polcok, vagy szegre akasztott 
csizmák nehéz szagukkal várnak ott, 
hogy a védelem teljesebb legyen

bekötött üvegeken a fény robog, 
ha percen, még ott jár az oktalan ok, 
mit már nem láthat az emberi szem.

Gyökerek közt
Én már tudom, a nagy vadak kihaltak, 
mi itt bolyong, egér s földikutya 
gyökerek közt rejti földi útja, 
s vakon pislog, kit fényre kikaparnak.

Nem is volt itt más, csak fogát fenő, 
átokcitálta mélyi szörnyeteg, 
s a haza, hol hatalmas kebled 
meddő völgy lett, vagy szennyszórta tető.

Nem a pusztulás, csakhogy révetegen 
nézd a rothadást, hogy milyen serényen 
temetnek el a láthatatlanok.

Ha megszánnád őket, hagyd abba immár, 
lappang ki védhet, csizmás lábbal átjár 
mindent, tapodni maradt elég ok.
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BRISZÉISZ
A felöltő
Amit egyik szavaddal adsz, visszave- 

heted a másikkal, azt mondod, van időnk, 
s azt mondod: légy jó, de a gondolataid 
már kilopóztak a küszöbre, menj, nem 
tartóztatlak, és, ha még mindig kéméi, 
keresnél egy képet: nézd az erdőt, olyan 
vagyok. S nézd majd nyári estéken is: 
mert olyan szeretnék lenni.

Az első hóra való várakozásban arra a 
rút köpenyre gondolok, amelyet viselsz (s 
amelyhez, látom, valamiért ragaszkodsz), 
nem csoda, ha elfut a méreg. A színe sem 
jó, az a kifáradt vörös..., nem is meggy
szín, csak a szemek bosszantása, és a kel
méjét sem választották meg szerencsésen. 
A szabása sem ér semmit. Hogy nem a 
szín, a kelme s a szabás, hanem aki adta? 
Nem arról beszélek, azt, őt... dédelgesd 
kedvedre: tőled, ha úgy akarod, soha el 
nem választható, s hogy is jönnék ahhoz, 
hogy a vágyaidat s a rejtekeidet kutassam. 
De rajtad az a rövid, az a gyatra felöltő, 
arról, legalább a kedvem ért, lem ond
hatsz. Jobb is, ha lemondasz. Felejtsd a 
kőkerítés párkányán, borítsd a híd karfá
jára: ha kell valakinek, vihesse. És ne gör
nyedj meg az új köpenyben, új ruha, új 
levegő: ha egyenesebben jársz, talán 
visszaköltözik a nyugalom a vonásaidba, 
s hátha majd a szívedbe is.

Kitaláltam, miféle bálban voltál. Hogy 
forgattak, hogy adtak kézről kézre. Ott a 
hegyen az asszonyok arca kipirult a fűsze
res bortól, s akkor már te magad sem ke
rested, merre szökjél, hogy legyél a furcsa 
helyen egyedül. Kérdeztek: válaszoltál. A 
rossz világításban csak a nevetés s a for
gás. Az ételek itt maradt illata, s a félig 
ü rü lt palackoké. Mégiscsak ott voltál, 
hagytad magad marasztalni.

Odakinn elállt a szél, rendre sötétültek 
el az ablakok. Valaki hazakísért. Valaki 
beszélt hozzád, de csak mosolyogtál, ad
digra a szavak elfogytak. Még néhány óra: 
de jó, hogy már csak alig néhány óra. 
Menekülés-féle. A seregeket átcsoporto
sítjuk... Szabad az út, elmehet, aki menne.

Aztán meg: mi az, hogy légy jó? Miért 
kívánod ezt nekem — este?

Az álmok vagy némák, vagy szaba
dok: azokról ki felelhet? A jóság: nem ál
lam bosszút. A jóság: nem érinteni az ide
gen családban a hűség edényeit. A jóság: 
csupa lemondás, s csupa mosolygás köz
ben.

Az utat végigaludtad, a fogatokat köz
ben kicserélték. A haramiák másokra le
selkedtek. A válladban pedig a zsibongás 
nem ölelés emléke, csak a kényelmetlen 
üléstől van, s látod: az ablak hártyáján 
kopár a délelőtti sugár. Ott persze fenn a 
hegyeken még mindig kolomp- és csen

gettyűszóra sodródnak odább-odább 
végtelen türelmű tehenek és szemtelen 
kecskék, az útszéli bokrok alsó ágai letör
delve, az öreg rekettyefűzben tűzhely 
nyomai, itt elmondom azt, hogyan várta
lak.

A boronaházak a patakon túl szorosan 
a domb oldalába simultak. Még használ
ható pallók vezettek át valamennyihez és 
csak a helybéliek által ismert tanyákhoz a 
távolabbi völgyek fölött. Függő-házak.

Ilyenkor, vasárnap délután csend van, 
már a fejszések is hazahúzódtak, s min
den jótét lélek a családja közelében kere
sendő. Szép lassan jön szembe a szekér, a 
fiatal piros-pej kanca mögött a bakon ser
dülő fiúcska. Nincs egyedül. A saroglyá
bán mint a halott vagy inkább mint a 
csecsemő: ünneplő ruhás férfi — oldalra 
fektetve, felhúzott térddel, lakodalomból, 
kocs- mából (kijózanodásra, nyújtópad- 
ra?), Isten tudja, s csak ő a megmondható
ja, honnan, hová és kit és miért.

M ost, am ikor a körm önfont ostorért 
lehajolunk, a gyermekre gondolunk. Mert 
hát nem figyeltünk a kezére. Volt ostor a 
kezében? Vagy éppen ő ejtette el?

Bordy Margit: Személyiségek

Felemeljük, visszatesszük. Jó helyen 
van az az ostor vasárnap délután az úton 
keresztben.

Édesem — mondanám. Azt gondol
tam, mondanám már ezt valakinek

Amikor az ékszereket néztük, a leány
ka a fülbevalók egyikén felejtette a sze
mét: az, az kellene, olyan kellene. Mint 
egy kösöntyű: a félholdról finom mívű 
láncszemeken, mint az esőcseppek rezeg
nek parányi foglalatukban a zománcbera
kások. A nyaklánc vastag ezüsfonata. A 
boglár súlya, színpompás körei.

A fogadó személyzete nem érti a nyel
vünket, a koreók késnek, és barátságtalan 
a köszönés. Újak a csaposaim, mind újak 
vagyunk mi itten, most tanulunk, mente
getőzik a fogak között szűrt kérdésre a 
vékony dongájú csapiámé. Újak? Mi pe
dig itt valamennyien régiek vagyunk, de 
ezentúl minek ide visszatérnünk. Egyéb
hez vagyunk szokva.

S pedig mit ér a virtus? Napi járóföldre 
sincs más fedél a környéken, s valahol az 
állatoknak is jár egy kis pihenés.

Egy szót se többet, most rombolod le a 
maradék bizalmat, amivel körülvettek. 
Most néznek rád szúrósabb szemmel. 
Bárhogyan folytatod: akinek terhes a ba
rátság, minden kimondott, de minden ki 
nem mondott szavadban is a kelletlensé- 
get keresi majd. H add vegye zokon. Hadd 
menjen: hiszen éppen arra vágyik: a sza
badságra. Nem vette észre, hogy nem is 
létezett kötelék. Kötelék? Kinek jó: csak a 
horzsolását érzi akárki. Ami biztonságot 
adna benne: felismerhetetlen.

Elmondtam, hogyan vártalak, most 
mondanám azt, hogy mentem utánad, de 
te aludtál, ott voltam a közeledben, s de
hogy vetted észre, nehéz, mély álmot 
aludtál, és két szempár is fürkészte voná
saidat: végtére nem várhattam tovább.

Beszélt magáról, inkább valami belső 
világról, mint a hétköznapokról, igen, be
szélt. De valami lényegeset nem mondott 
el a fiú, és talán azért jár idegenül a világ
ban. Nem éppen elszömyedés, de réges- 
régi zsibbadtság látszik a vonásain. Hogy 
mit rejt? Két nevet mondott, az egyikhez 
magyarázatot is fűzött. A környezetéről 
nem beszélt, de látom, szigeten él, vagy 
inkább ő maga a sziget — van onnan to
vább?

A tárgyakat nem vitte magával, hirte
len bízta az asszonyra csaknem vala
m ennyi ajándékát: jóságból? K énye
lemből? Hiúságból?

A város ismerősen fogadta, s a kocsiból 
kilépve mégiscsak fellélegzett. Megérkez
ni, még ideiglenesen is. Most jó volt eljön
ni. Elég volt: a vidék — fülledtség. El
keveredni az ismeretlenek forgatagában, 
a jó meglepetésre várni, kötetlenül. Mint 
valami elvarázsolt lélek a világban: egy 
kicsit fel is tárulkozik, szól, mintha ígérne, 
aztán el is tűnik: fehér arca és élénk pillan
tása, a valamikori gyermek fürtjeiből va
lami játékosság a tarkója körül, de ha 
jobban megnézzük, mégiscsak az a via
szos riadtság, Úristen, mibe keveredtünk, 
van időnk, mondod, tényleg hiszed, hogy 
— időnk?

Tudod, hogy fájnak a szívek érted. 
Azért jársz te a világban, hogy fájjanak. De 
elkapom én a köpenyedet s röpítem a víz
be! Csak a köpenyedet a rútságával. Veled 
mit kezdhetnék: jársz az utadon, s járj, 
boldogulj: talán ad néked Isten fényt s 
feloldozást, s nekünk is meghitt percet, 
bár ki tudja? De bárhogy is legyen: bosz- 
szút állok azon a kabáton, s mint a vércse 
szárnya: repüljön a hídról a vízbe! Utána 
sem nézek.
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Magyar—német
Határok
Sokadszor tapasztalom: a véletlen a legjobb 

szervező. A kéthetes útra kikészítettem magam
nak, még itthonról, Esterházy Péter új könyvét, 
a Javított kiadást (majd később tudom meg, hogy 
aktuálisabbat nem választhattam volna), az 
utolsó pillanatban azonban, már a budapesti 
megállón, beraktam a csomagba, a friss újsá
gok, hetilapok mellé a kecskeméti Forrás jú
niusi számát is (A regény kora?), ha már 
Kolozsvár helyett budai címre, László fiam
hoz küldték a nekem szánt példányt. Ami
kor "elfogy" a sajátos lélektani regény (?), jó 
lesz pótlásul egy kis szakmai olvasmány 
(például Esterházy Harmónia cael est iséhez, a 
Szilágyi-könyvhöz, a Hollóidőhöz vagy a Sa- 
ramago-regényekhez újabb szempontokat 
gyűjtve be, egy majdani saját műértelmezés
hez; feltett szándékom volt ugyan a végre 
tisztán vakádós utazás — közvetlen felada
tok kizárva, ugyanígy a magamnak vagy 
pláne az olvasónak szánt utólagos beszámo
lás —, ám mit lehet tudni...). Ki gondolta 
volna, hogy a folyóiratot a "V" betűvel záró 
közleményben, Végei László esszéjében ma
gamra és a 2002-es nyári utazás alapkérdésé
re ismerek? A Pest és Újvidék között utaz
gató szerző műfaji problémaként veti fel e 
térség emberének valóban vissza-visszatérő 
élményét: "Az (ország)határ talán a legna
gyobb közép-európai rögeszme és trauma, 
hiszen az minden tér széle, pereme." Én u- 
gyan nem "peremregényt" írok (a Gyökerek, 
álmok, tengerek sem az), de több mint négy 
évtizede lesem — főként a vonat ablakából 
—, hol is van az a tábla (szerencsére már nem 
szögesdrót), amely jelzi az átlépést egyik fel
ségterületről a másikra. Persze, az el nem 
titkolható szorongás (felindultság?) a ro
mán-magyar, illetve már hazafelé, Erdély 
irányában, a magyar-román határsáv köze- 
ledtén fog el. Jóval szelídebb formában az 
érzés elkísér nyugatabbra is, jóllehet párszor 
már megtapasztaltam (először talán Svédor
szág és Norvégia közt, a kilencvenes évek 
elején), hogy fölösleges lesni a határbódékat
— akár a két országot összekötő főúton is.

Hegyeshalom, a még és a már közt, a
várakozást jelenti. Várakozást a szó szoros 
értelmében — számos román rendszámú 
buszt látok a másik sávon, hosszabb beszél
getésre berendezkedett emberekkel. Vára
kozást azért is, mert először jövün k— vízum 
nélkül "a vasfüggönyön" túlra. Az úti okmá
nyok kezelése meglepően kevés időt vesz 
igénybe. Nemcsak a barátaink személyi iga
zolványát adják hamar vissza, hanem a mi 
román útlevelünket is. (Nem felejtem: Svéd
országból jövet, a tengerről német száraz
földre érve, a komphajóból kihajtó finn busz 
sofőrjével együtt kellett magyarázkodnom 
egyszer a gyanakvó határőröknek, hogy 
hány óra alatt is hajtunk át Németországon, 
vajon nem lépem át a szabályos tranzit-időt. 
Az országokat összekötő autóbusz "normá
lis" — vagyis nem román állampolgárságú
— utasai úgy néztek rám, mint egy drog- 
csempészre vagy annál is rosszabbra.) Igaz, 
kocsink most német (polgári) felségjelet visel 
a számtábláján, és ez Hegyeshalomnál bizo
nyára megnyugtató.

Végeinek "határos" re
gény m agyarázaté ban 
igazsága van, amikor így 
kérdez: "hol van a szavak 
hazája, hiszen valójában 

ebben a kérdésben összpontosul minden tér- 
probléma, sokszor úgy éreztem, hogy a sza
vakat sem mindig a jelentésük, hanem a 
mögöttük rejtezkedő tér hitelesíti." Mi most, 
két héten át, a szavak hazája, hazái körül is 
utazunk, és próbáljuk pontosan értelmezni, 
hol is járunk. Ezt a szándékot természetesen 
itthonról, Erdélyből, illetve Közép-(Kelet-)Eu- 
rópából hoztuk magunkkal, ráadásul a 
Funar polgármesterrel súlyosan megterhelt 
Kolozsvárról. Lessük tehát az átjárókat, Né
metország és Hollandia, Németország és 
Belgium között is, miután fent, északon letá
borozunk, Iserlohn után pedig most Mari az 
"állandó" otthonunk, onnan rándulunk át 
egy-egy napra, pár órára, város- és ország
nézésekre, hajókázni, ebédelni vagy egysze
rűen bevásárolni. No lám, a hőn óhajtott és 
itt már létező Európai Unió. Belső határok 
nélkül, az országonkénti váltást megszünte
tő (bár állítólag drágulást hozott) euróval. 
Igaz, egyik alkalommal, már ismét bent, né
met területen, majdnem leállítják vendéglá
tóink német autóját, pár száz méterrel

azután, hogy elhagytuk Hollandiát, de 
mindjárt továbbot intenek a rendőrök (határ
őrök?); most nem vagyunk drogkereskedő
gyanúsak. Egy német-belga (flamand-val- 
lon) kiruccanás hoz majd némi másfajta ta
nulságot is. Brüsszelben, amely város látha
tóan nyertese az Európai Uniónak, el va
gyunk ájulva — és nem csupán a Grand 
Place okán; innen valóban oszthatják a taná
csokat, hiszen mindenfelé kétnyelvű irányí
tó feliratok láthatók az úton. A Löweni 
kódexnek, azaz az Ómagyar Mária-siralom 
szövegének otthont adó kisváros közelsége 
csalogat — ha időnk engedné, megnézhet
nénk legalább a híres Városházát. Most vi
szont csak azt látjuk, hogy a Brüsszelből 
kifelé vezető országúton az egyik táblán 
egyedül a Louvain név maradt, a másikat (én 
úgy jegyeztem le, este már, lefekvéshez ké
szülődve, hogy Löwen, de valószínűleg a 
flamand Leuvenről van szó) alkalmi hon- és 
nyelvvédők törölték. Hát ide is elér a "funari" 
kéz? Tovább az úton alighanem a régió-elv 
érvényesül, mert hol Luikot olvasunk le a 
tábláról (bevallom, ez a név nekem újdonság

volt), hol Liége-t. (A Lüttich-chel csak a lexi
konban találkozom.) De még jön egy megle
petés: a belga-német határon, már német 
oldalon a szerény táblácska francia szövege 
valakit ugyancsak bosszanthatott, kézileg 
(bicskával?) törölte. Egyszóval a Deákné vász
na az Európai Unióból sem veszett még ki...

Megnövekedett önbizalommal (?), utaz
zunk hát tovább.

E lő k e lő s é g
Önbizalom-növeléshez kiváló helynek 

bizonyul egy német kisváros a holland határ 
közelében. A merő véletlen hoz el Kempen- 
be, amelyről a 700 vakációs tippet kínáló 
(Marihoz közeli antikváriumban két euróért 
beszerzett), még nyugat-német területre 
korlátozódó (1979-es) színes útikönyv szót 
sem ejt. Teljesen gyanútlanul indulunk, már 
ami a festőiséget és történelmiséget illeti — 
bár ezt csak a helységre, nem pedig az alka
lomra vonatkoztatjuk. Meghívásra me
gyünk, arisztokrata esküvőre. A meghívot
tak persze nem mi vagyunk, hanem marii 
házigazdáink; Ágoston Bandinak szombat 
délelőtt jelenése van a kempeni templom
ban, hegedűjátékával emelni hivatott az ese
mény fényét, az ünnepi hangulatot. Amíg a 
szertartás lezajlik mi majd sétálunk a kedves 
városka utcáin. így kezdődik hát kempeni 
tartózkodásunk, a sétáló utca elegáns kira
katait, a drága és kívánatos árukat bámuljuk, 
fejünk fölött óriás katicabogarak díszeleg
nek — nyilván a holnap kezdődő vásár ben
sőséges (Kempen atmoszférájához méltó) 
reklámjai. A templomi esküvő kezdetére 
odasodródunk az érkezők közelébe, a kati
cák pirosával vetekedő színes kalapok és al
kalmi ruhaköltemények fényképtávolába, a 
velük haladó fekete-fehérekről, a szmokin
gok nem kevésbé szikár viselőiről is tudo
mást véve. Amíg mi a már mutatkozó vásári 
forgatagban, a póméphez közelibb (másik 
sétáló) utcában töltjük kedvünket, járkálunk 
körbe, a templom mögötti téren beleütkö
zünk egy nagy szoborba, bent még hosszan 
tart a ceremónia. Nyitva a Probsteikirche 
Mariae Geburt zu Kempen bejárata, meghí
vót nem kell felmutatni, így aztán mégiscsak 
részesedünk, kíváncsi kempeniekkel együtt, 
a sok világi zenével dúsított mise hang- és 
képhatásából, nem utolsósorban Bandi Ko
lozsvárt megszeretett hegedűjátékából. 
Massenet és Bach után a csárdás ritmusa is 
beépül a szertartásba (Monti zenéjével, he
gedűre és orgonára) — a végére marad az 
igazi meglepetés: az előkelő esküvői sereg a 
magyar Himnusz bevezető taktusaira feláll, 
néhányan énekeljük is a szöveget. A magya
rázatot a több színnyomású, a német egyházi 
énekek kottáját is kínáló programfüzet adja: 
Marie és (und) Gyuri egybekelése templomi 
részének lehettünk tanúi; a történelmi gyö
kerekhez most visszakapcsoló család fiú
utóda német földről a Szekszárd környéki 
borvidékre készül visszatérni, ifjú szép fele
ségével. Megvették a terv megvalósításához 
a szőlőt, a szakértelmet Gyuri iskolában sze
rezte — szívet melegítő bevezetőként pedig 
a Magyar Himnuszt iktatták be a műsorba. 
(Két apró kiegészítés: a füzetbe így, tárgyrag
gal került be a cím — fölötte: "Ungarische 
Nationalhymne; alatta, zárójelben "Kirchen
lied"; a német himnusz nem szerepelt a prog- 
ram ban.) A kem peni M ária-tem plom

> > > > >  folytatás a 6. oldalon
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» > »  folytatás az 5. oldalról
kiválasztásában nem tudom, hogy csak a 
családi kastély közelsége játszott-e közre, 
vagy az a hatszáz év is számított, amelyről 
— talán szégyen — utólag sikerült tájéko
zódnom. Igaz, napjaink Magyar Nagylexi
kona hallgat róla, ám a csalódást sosem 
okozó jó öreg Pallas ezúttal is kisegít: három 
Kempent is megnevez, közülük a második 
"Kempen im Rheinland", a Düsseldorftól 32 
kilométerre fekvő porosz kerületben; 5878 
lakosa volt 1890-ben, a selyem- és pamutszö
vésről, o-lajpréseiről, múzeumáról, régiség- 
gyűjte-ményéről volt híres. No és persze 
Kempis Tamásról, az 1380-ban itt született, 
1471-ben St. Agnetenbergben elhunyt szer
zetesíróról (őt ismeri persze az MNL és a 
Világirodalmi Lexikon is, Thomas von Kem
pen, illetve Thomas Hemerken név alatt). 
Kempis Tamáshoz közünk van Pázmány Pé
ter révén (elsősorban), 1624-ben ő fordította 
magyarra a híres De imitatione Christit; Babits 
és Sík Sándor egy-egy verset ültetett át a 
himnuszokból. Akár e mostani kempeni es
küvőhöz is találtak volna ezek a (Babits Mi
hály által tolmácsolt) Kempis-sorok:

Sokáig élni idelenn 
s Krisztust nem látni sohasem: 
fáj a léleknek végtelen, 
kit Érte lankaszt szerelem.
S mint délben aggódó ara: 
kérdi, mátkája hol marad, 
kihez misztikus szín alatt 
a távolból is hű maradt?
Ennek a Kempis Tamásnak állítottak 

szobrot szülővárosában. Mai egyháztörténé
szek a megmondhatói, mennyire hatnak 
művei a világban — az ellenreformáció ide
jén voltak a legelterjedtebbek —, én csupán 
annyit jegyezhetek ide, hogy a kempeni 
templombejáratnál a nevét viselő (?) brazil 
gyülekezetről szóló híradást olvastam.

És még egy sajátosan erdélyi asszociáció. 
Marie und Gyuri esküvői menetéről, a ven
dégekről nem a Harmonia caelestis jutott 
eszembe, hanem Bánffy Miklós Erdélyi törté
nete; ahogy utánagondolok, nem holmi 
transzszilván elfogultság kifejezése ez, ha
nem a szerzők múltidézésének módja — 
függetlenül attól, hogy sem Bánffy, sem Es
terházy Péter nem rajongott arisztokrata 
őseiért, az előkelők világáért.

Művészet
fogyasztás
A mindenre elszánt fogyasztás, a fo

gyasztói düh korántsem oly általános a mű
vészetek területén , m int m ondjuk az 
édességek habzsolásában, az autópiacon 
vagy a mobiltelefon-vásárban. Ebben, azt hi
szem, nincs nagy különbség német és ma
gyar között, legfeljebb az anyagi lehetőségek 
máshová állítják a mércét. És persze a szoká
sok is számítanak; gondolom, a statisztikák 
áttanulmányozása nélkül is állítható, hogy a 
magyarok több pálinkát, a németek több sört 
isznak. De hogyan jellemezhető művé- 
szetfogyasztásunk-művészetfogyasztásuk? 
Természetesen nem a műpártolókat pró
bálom összehasonlítani, inkább arra utal
nék, lehet, hogy nagyon szubjektiven, 
mit láttam-hallottam néhány német kis
városban, a "fent" és a "lent" végleteivel 
szembesülve, próbálva köztük eligazod
ni.
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A fent és a lent nyilván nem helyhatáro
zóként értendő, bár néha úgy is. Járom Iser
lohn és Mari utcáit, nézem a földszinti és 
emeleti ablakokba egyaránt rakott díszeket. 
E giccs-kirakatok elhelyezése, föltételezem, 
házilag, saját kezűleg történik, de bizonyára 
egész iparág gondolkodik a "nyersanyag
ról". Van itt minden, ami elképzelhető, mű
virágok és m űállatkák, madaracskák, 
törpikék, édes kis kompozíciók. Eszembe 
jut, hogy Csehországban, a német határhoz 
közeledve, az út mentén milyen sűrűségben 
követik egymást a kerti törpe üzletek, a szí
nes törpe-táborok. Ezt az igényt csak Ameri
kában láttam meghaladni; a vidéki házak 
előtti zöld területre ültetett kiskacsák, fára 
felfutó deák, a létrán mászó, fellibbenő szok- 
nyájú kislány (fumírlemezből) maradandó 
élménye elevenedik most föl német kisváro
si sétáimon.

Kérdezem magamtól: milyen lehet a for
galma akkor a Mariban, a szó szoros értelmé
ben festői (nem festett) környezetbe, tó 
partjára telepített modem szobormúzeum
nak? Az 1982 óta Skulpturenmuseum Glas
kasten névre hallgató gyűjtemény termé
szetes (természeti) térbe helyezett, illetve ü- 
vegfalakkal-tetővel óvott jeles darabjait — 
többek közt Hans Arp, Max Emst, Yves Klein,

Giacomo Manzu, Zadkine plasztikáit — 
egyedül bámulgatom, csak a kiállítóterem
ben villanyfúróval dolgozó szerelők zavar
nak. Itt minden ellentmondani látszik a la
kások ablakaiban hivalkodó (kifelé fordí
tott!) giccskölteményeknek; a legszembetű
nőbben (az 1932-ben született) Wolf Vostel 
1974-es, Mit(h)ropa dmű alkotása — amely 
egy már meghaladott művészettörténeti 
korszakot (irányzatot, divatot?) képvisel a 
modemitás dzsungelében. Megpróbálom le
írni e tárgykolosszust: valamikori luxus-sze
mélyautó, fekete Buick előtt elgázolt borjú 
fekszik (több, mint jelzés; akár megtapintha
tó a kiszenvedett állat), a kocsi külső falába, 
csomagtartójába pedig belehelyeztek egy té
vékészüléket, ócska írógép klaviatúráját, 
szerszámokat, állati csontokat. Vostelltől egy 
másik kompozídó is látható Mariban, pár 
száz méterrel arrébb, a városi színház előtt: 
süllyesztett térben egy felfordított, kerekével 
az égnek meredő vasúti szerdvény két da
rabja. La Tortuga a dme, a holokauszt áldo
zatainak állított emlékmű. Állítólag nem

nagyon kedvelik a helybeliek, noha kétség
telenül hatásos emlékeztető.

Emlékeztetni akar — de úgy is mondhat
nám, hogy nem emlékeztetni nem tud — 
majdnem két évtizede Iserlohnba telepedett 
festőművész barátom, Paulovics László is, 
akár a Hétköznapi mitológia újabb sorozatát 
rajzolja, akár a Don-kanyar magyar katona
sírjainak keresztjeit rendezi színes, megdöb
bentő struktúrákba, akár a hajdani szatmári 
költőbarátok (Gellért Sándor, Páskándi Gé
za) halálhíre kiváltotta élményeit festi vá
szonra. Megrajzolta, már kint, Sauerland- 
ban, Kós Károlyt és Szilágyi Domokost, Má- 
rait és Heinrich Böllt, Kafkát és Szolzsenyi- 
dnt, festett Erdélyi Krisztust és Galaxist, no 
meg persze szelídebb tájképeket, virágcsen
déleteket, de a hagyományos műfajokban is 
megőrizve önmagát. Mit szól mindehhez az 
iserlohni tárlatait látogató, a német képvá
sárló és a barendorfi (a várostól öt kilomé
terre fekvő) műteremben rendezett "Work- 
shop"-ok résztvevője? Tudomásom szerint 
nem kerültek konfliktusba egymással, sőt 
Paulovicsnak ("Lász Paulónak") sikerült ki
alakítania ott is egy érdeklődő—vásárló 
kört. És — nem utolsósorban — sikerült 
Szentendrén építenie-átalakítania egy saját 
(immár nem bérelt, nem a várostól kapott) 
műteremházat, ahol folytathatja az emléke
zést, az új élmények feldolgozását. (A pesti 
Vármegye Galériában erdélyi magyar író
portrékat állított ki 2002 nyarán.)

Folytatás és újrakezdés. Ez a sorsa a 
Mariban otthonra talált magyar zenészek
nek is — 2002-ben hangsúlyosan. Tanulsá
gos olvasmány lenne — ha elkészült volna 
— az '56-os menekültek által alapított Phil- 
harmonica Hungarica zenekar most lezáruló 
története: a befogadó város (és ország) kivá
lasztása, a beépülés Mari német társadal
mába, a feltöltődés erdélyiekkel (a 
nyolcvanas években), a külföldi sikerek, Ye
hudi (azaz: Lord) Menuhin patronáló szere- 
tete (a Menuhin Ház ma is áll Mariban), az 
anyagi támogatás bizonytalanná válása a 
XXI. század elejére, a feloszlatás ténye és 
(elegáns?) módozata. Ki erre, ki arra vette 
útját, ki maradt, s alkalmilag ismét összeáll 
zenekarrá, mint ahogy mi is láthattuk, hall
hattuk az Eisenlager Áuguste Vidonia csar
nokában, Mari valamelyik ipari negyedé
ben. A kánikulában összegyűlt, kifogástalan 
estélyi öltözetben megjelenő több száz főnyi 
közönséget csöppet sem zavarja a raktárhe
lyiségből kialakított előadóterem, koncert
hangulat van (a falakon ilyen-olyan képző- 
művészeti alkotások, mindenesetre kiállítás
jelleggel), a Sinfonietta Hungarica (persze, 
nem csupa magyar) Beethovent és Mendels- 
sohn-Bartholdyt játszik. Ágoston Bandit 
megkérdezhetném, mit gondol, a kolozsvári 
Filharmónia nyári hangversenyére eljönne-e 
ennyi érdeklődő, zenebarát. Mert hogy itt a 
zene barátai vannak, abban nincs okom ké
telkedni. Elgondolkodom azon, amit évtize
dekkel ezelőtt a nagyszebeni zenekarhoz 
került (akkor még hangszeres) László Fe- 
renctől, a gyerekkori baráttól hallottam a 
szászok házi zenélés-szokásáról; vajon ez ál
talános német sajátosság?

De mi a magyarázata kortárs magyaror
szági) írók németországi népszerűségének? 
A frankfurti könyvvásár 1999-es megnyitó
ján tanúja lehettem az Esterházy Péter szel
lemes (németül is esterházys) szövegét 
fogadó tapsviharnak. Mondják, írják, olvas-
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mányként is igazi siker egy-egy Esterházy-, 
no meg Nádas-mű. Konrád György sem 
csak Berlinben érezheti otthon magát, a 
hosszabb névsorban pedig állítólag már Bo
dor Adámnak is ott a neve. Most pedig Ker
tész Imre Nobel-díja a minden eddiginél 
visszhangosabb bizonyíték a német közeg 
fontosságára. Ami — heidelbergi barátaink
nak, Hajdúéknak, támogatóinknak is kö
szönhető — "frankfurti" könyvünk, a Sie
benbürgen — Magie einer Kulturlandschaft cí
mű Korunk-kiadvány sajnos csak szerény 
visszhangot keltett (bár ebben is volt Kon
rád- és Nádas-, sőt Kertész-szöveg — Kós 
Károly, Várkonyi Ágnes, Harald Roth és Haj
dú Farkas-Zoltán mellett), de azért lehetne 
tovább ütni a vasat. (Ha volna mivel — már
mint pénzzel.)

Javított kiadás 
(magyarok)
Említettem, hogy a két hétre szánt úti 

holmihoz odacsomagoltam — gyanútlanul 
— Esterházy Péter új könyvét. Már itthon, a 
szerkesztőségben (a szöveg nem-ismereté
ben) összeveszés-közelbe vivő viták zajlot

tak a személyes (családi) múlt ilyen mélysé
gű és jellegű megvallásáról, ennek szabad
ságáról vagy kötelező voltáról. Nem sejthet
tem, hogy e "nyári" olvasmánnyal a legheve
sebb napi politikai csatározások közepébe 
szaladok bele, egyúttal pedig Végei Forrds- 
beli mondata újra igazolódik:"... a szavakat 
sem mindig a jelentésük, hanem a mögöttük 
rejtezkedő tér hitelesíti". Iserlohnban még 
nem nézhettünk magyar tévét, Mariba ér
kezve azonban a Duna és az M2 híreiből 
felkorbácsolt, az ügynök-ügy köré sűrűsödő 
indulatok fogadtak. Párhuzamos olvasat
ként, értelmezési lehetőségként pedig ott 
volt, ugye, kéznél, a javított kiadás. Hamisí
tatlan magyar történet, némi német párhu
zam-lehetőségekkel.

Azt írja Esterházy Péter: "Megint eszem
be jut, hogy mennyire nem nekem való téma 
ez. Vissza kéne adni, osszuk újra. A viviszek- 
dós szekdó többet tudna evvel az anyaggal 
kezdeni, Mészöly, Nádas, Kertész, Bodor.

Ahogy Nádas megfogná, mint egy tárgyat, 
nézné innét, onnét, megnézné, leírná, és fő
leg következtetéseket vonna le belőle." Ná
das Péter a magyar "viviszekdós szekdóból" 
többször is előtérbe kerül az Esterházy Már
ton (és fia, Péter) tragikus történetében, már 
csak azért is, mert ő, Nádas írt Sascha Ander- 
sonról, aki feladta, besúgta a barátait. Tehát 
nem külön magyar történetről van szó, ko
rántsem arról (épp eleget hallhattunk, 1989 
után, a Stasiról), ám a magunk sebe jobban 
fáj, mint a világé. Mert a világéról is szó van. 
Esterházy körkörös önkínzással a saját fáj
dalmáról (szégyenéről?) beszél, de a titkos 
iratok idézése-kommentálása közben jogo
san terjeszti ki ítéletét egy korszakra, széles
re nyitva a határokat:

"... amikor valamelyest könnyedén, a 
pontos fogalmazás önfeledtségében azt 
mondtuk, hogy az ország (én, te, ő, mi, ti, ők) 
aprópénzre váltottuk az 56-ban kiontott vért 
— akkor ez azt is jelenti, hogy például meg
bízást adtunk bizonyos embereknek, ember
társainknak, hogy besúgókká, »felmosó
ronggyá« tégy ende más embertársainkat (pl. 
apámat). Ez nem menü se egyiket, se mási
kat — csak épp így van. Nem tudom tisztán

kivenni magamat ebből, ez nem »mások« 
ügye, nem a szemét komcsik és szemét tég
lák külön játszmája, hanem mindannyiunké, 
miközben nem mindannyian vagyunk, vol
tunk (szemét) komcsik, téglák.

A Kádár-korszak egyetértésünkkel folyt 
(kis óckodásokkal és undorkodásokkal).

Nem fiúi ellágyulásból nem mondok er
kölcsi ítéletet apám fölött (érzelmileg min
denfélét csinálok: megvetem, lenézem, 
köpök rá, sírok, őrjöngök, szeretem), hanem 
mert nem lehet (őt, a történetét) »kiragadni 
az összefüggésekből«. Legegyszerűbb, ha a 
pápa jut az eszembe, egy nagy ember, ahogy 
mondjuk kezet fog Kádár Jánossal, aki — az 
előbbi érzelmi sodrásban szólva — mégis
csak nagyobb disznó volt, mint az apám. Vagy 
a számomra legrokonszenvesebb politikus, 
Helmuth Schmidt, ahogy honeckerezik. Én 
kértem erre Helmuth Schmidtet, mert, mond
juk, nem akartam a ID. világháborút.

»Nagyon szuverén lénynek kellett leírni,

hogy valaki se az elfogadás, se a reformiz
mus zsákutcájába ne menjen bele, és ne is 
őrüljön meg, ne legyen öngyilkos vagy ne 
igya halálba magát.« Azt hihettem, én ilyen 
vagyok. Pedig főként mázlista. Szemeim 
zárvák a valóságra."

(A Kádár-rendszer hasonlóan árnyalt, 
csak kifejtőbb megközelítésére Szigethy 
András tett nemrég sikeres kísérletet.)

Alighanem szükségszerűen visszatérjek 
Esterházy könyvében a német párhuzamok. 
"Megnéztem még, mit mondtak a nádgyere
kek az apjukról, hátha jutok valamire. Túlzás 
a köbön." Mengele és Hans Frank, a lengyel- 
országi német főkormányzó fiát idézi. Az 
egyik a nyilvános bocsánatkérés ellenére vi
seli a terhet, a másik "csöndesen emészti ma
gát. Még ma is sokszor sír az apja miatt, 
mondja a felesége. És hogy az apja tönkretet
te a fia életét. Az enyémet nem tette tönkre. 
És hogy mindazok után, anút az apja tett, azt 
gondolja, nincs joga boldognak lenni. — 
Nem is jog, hanem esetleg a képesség. Hogy 
leránt valahová, le valamilyen mocsárba, 
hogy majd alig kapok levegőt. Ez eddig nem 
történt meg. Egy kicsit nehezebben lélegzek, 
ez igaz." Hans Frank másik fia teljes erővel 
gyűlöli az apját, leszámolás-könyvet írt róla. 
Sok ilyen, illetve másfajta "leszámolás- 
könyv" született Németországban. "Tudo
mányos fölmérések, tanulmányok, szemé
lyes beszámolók, interjúk spiclikkel, áldoza
tokkal, áldozatok beszélnek följelentőikkel
— egy társadalom működése látszódik. Ott 
ez a túlélés feltétele, beszélni. Beszélni és 
hallgatni. A hallgatás egyedül, önmagában 
nem segít, az csak elhallgatás. Ez ellen is 
volna ez a könyv. A múlt, írja Peter Schnei
der, Németországban nagyobb árnyékot vet, 
mint másutt. Mintha Magyarországon nem 
is lenne árnyék. Vagy csakis árnyék, azaz 
sötétség. Az árnyékhoz (középiskolai tan
anyag) fény kell, a fényhez meg bátorság. 
Akarat."

A nemzeti önérzethez — teljesen igaza 
van Esterházy Péternek (bár ezt Cseres Tibor 
Hideg napokja óta sokan tagadják) — ennek 
az akaratnak, ennek a bátorságnak is hozzá 
kellene tartoznia. Sajnos, ennek az igazság
nak Erdélyben, manapság, ugyancsak nehéz 
érvényt szerezni. Nem a nagy, kollektív ün
nepekre vagy a kollektív megkövetésekre 
gondolok. Hanem az önmagunkban történő 
megmérettetésre. Ez alól nem vonhatná ki 
magát sem író, sem tisztviselő, sem tanár, 
sem gyári mester, sem püspök, sem presbiter
— semmilyen tisztségviselő. És nem csupán 
a régebbi múltra kellene érvényesnek tekin
teni.

Esterházy említi, hogy "Kolozsváron lel
kes fiatal (és olykor kevésbé fiatal) emberek 
huszonhat óra alatt »váltott lovakkal« felol
vasták az egész Harmonia caelestist." Visky 
Andrásék engem is (mint kevésbé fiatalt) 
megkérdeztek, bekapcsolódnék-e ebbe a 
mamutolvasásba. Valamilyen közeli utazás 
miatt erre végül nem került sor. Az igazság 
az, hogy nekem a Harmonia caelestis és leg
alább ennyire a Javított kiadás nem a közös 
megnyilatkozás alkalma, hanem (közvetlen 
érintettség nélkül is) személyes ügy. Persze, 
egyúttal a közösség ügye, a nemzet ügye, 
egyben pedig Közép- és Kelet-Európáé, Ke- 
let-Közép-Európáé, bizonyosan.

"Javított kiadások" nélkül eltájolódunk 
ebben a világban.

Fejezetek egy útirajzból
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HELIKON

í tÜ É N V  MÚ223
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SZÁLINGER BALÁZS 
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elkonferálás
Kinek élte csupán reklámszlogen 
annak minden szava felkonferálás 
törjön elő sokadszor hát a genny 
lekonferáláshoz való beállás 
koncert előtti próba dísztelen 
kockázatosán olcsó partraszállás 
ragrím-vir tuskodás meg amolyan 
mutatvány hogy ne vegyük komolyan

azok akiket csúcsra-hitegettem 
most is itt ülnek a sorok között 
velem szemben csupa jól öltözött 
szezon-műértő — kiürült a korzó 
az utcakép elszippantott porú űr 
itt van minden és itt minden halott 
a tévedés a nézőtéren úgy ül 
mint mikor Pest fölött beáll a szmog

nos kik itt ültök s tán abban a hitben 
hogy élményre váltottatok jegyet 
eszmét osztok két kézzel és megintlen 
műélvezzetek és ßgyeljetek 
igazságom a nézőtérre hintem 
régi tervem és bár ellenetek 
bomlik ki a zászló amit kibontok 
én rettegek mert rajongani fogtok.

Nem rólatok szól —
ez inkább szól rólam
ugrálhattok de az csak egy dolog
hogy mikor kezdtem én sem így gondoltam
azt hittem játszani nektek fogok
de túl sok kincset találtam a szóban
hogy rátok pazaroljam — így tehát
ki adni akart végül az lopott
mert tolvaj-énje magára talált

becsalt titeket egy bordó hodályba 
kabarénak nevezte — jöttetek 
vért ígért — festéket öntött a szájba 
hittétek ha azt mondta döbbenet 
hittétek ha azt hogy nem ég a lámpa 
s a sötétben levett benneteket 
s ékeiteket mintha neki járna 
már tapsviharban aggatta magára

de tudjátok a reklám titka az 
hogy nem épít az ellenvéleményre 
és csak néha terem oly ritka fasz 
ki ezzel egy színpadon visszaélne 
vagy ha tetszik tessék csak szóljatok 
versben kérem szóljatok egyre többen 
a függöny előtt némán is elvagyok 
minden válasz a halottnapi könyvben.

Kártya és kvalitás
Nem futja egy egészséges megálljra 
s minden további lépés félre lép 
újból s ráemelve s rákonferálva 
szervezzük egy új század életét 
ötlettelenség az örökös ötlet 
műgondnak hívjuk ami gyávaság 
magunkat hívjuk örököseinknek 
óvodás zsúron tróger nagyapák 
a reggeli kávé gőzére nemzünk 
s zacc ízén telve megfoganunk 
s ehhez nem is kell nyomunkba erednünk 
hiszen minden mi minden mi vagyunk 
legyen kisportolt az utca rongya 
sötétre játsszon ha testre hibás 
gyepünkön egymást messziről karolja 
mint kását a macska

kártya és kvalitás.

Saza sorokkal vert pókervilág 
hogy éljünk és minduntalan s továbban 
melyben négy ász ha vétlen összeállt 
a figyelem a korcs lapok során van!... 
a törvényhozásunk szüret utáni 
módosít gat vagy éppen átemel 
az illatos lapokhoz hozzáfér bárki 
ki újrakezdi csak máshogy kezdi el 
De ötlettelenség az örökös ötlet 
bár sort alkotva eladja magát 
s megáll példaként az örökösöknek 
a mester ki szívvel rontja a borát 
még vitapartner a vitaszintézis 
de már nem vitapartner az aki más 
s ebből a segélyből tengetem én is 
s szemezek veletek

kártya és kvalitás.

Rozsdaövezeti sanzon
ifjan gyönyörűn egyre öregebben 
itt élünk a rozsdaövezetben 
épp az idén új az a kocsi amit megvehetünk 

majd használtan

addigra gyerekünk lesz egy fiúpárduc 
odafér mellé hiszen az a pár cucc 
épp az idén új a gyerekülés mit megvehetünk 

majd használtan

épp ma csináltuk hiszen ez a dolgunk 
eltelik egy-két év mire kihordjuk 
épp az idén szép az a gyerek amelyiket

elfogadunk majd használtan

lesz élet egyszer minden afelé visz 
ágyunk közepére tapad a fémíz 
épp az idén új a jövő amiért lelkesedünk 

majd használtan

MRENA JULIANNA
A mitikus 
Nagy Vérkandúr
vészrohanása
Mikoron a Vérkandúr eljő 
sikoltanak a házsorok 
gyöngy városunk magába omlik 
—  valaki vonatot lát s robog 
látvány kitépi lepkék szárnyát 
és csöndben daliéinak a nők 
lépte mimóza-remegése 
megborzongatja az időt 
mikoron a Vérkandúr eljő 
mélyvörös prémjét por lepi 
havasok hója kéménykorom 
madártoll — sóhajjal teli 
az ősz a nyár a tél s az összes 
többi titkos évszakok 
amikor a Vérkandúr jő  
csatornaszennye felragyog 
odújában felnyöszörög jobb 
oldalára dől a sárkány 
a nightclub táncosnőinek 
cipőjébe alvad a kánkán 
mikor a Vérkandúr ideér 
megromlik szívünkben a vér 
savanyszik bögrében a tej 
és senki senki nem figyel

kinn a Vérkandúr sírva csörtet 
és látod: valaki föleszmél-e 
farkasember pillangót álmodik 
s belepusztul a szégyenébe.

A Vérkandúr halála
— Jó, legyen! — gondolta. —

Elhajózom akkor,
A lábam ólomból, s szivemről nem beszélek, 
Jöhetnek most már úri, szép szeszélyek, 
Veszéllyel teltek, mint féreggel a vackor.

Lehet mostantól vérszagú aranykor,
Dús, nagy torokon csendülhet az ének,
A szám dalol majd, s szivemről nem beszélek, 
Csak szólok néktek hűvös nagy tavakról,
És gyilkos mézpatakról, mely megáradt,
S toronyról, melyből búg giling-galang, 
Amarra vár, "hol nincs már pénz, se rang ",

(Se csók, se zaj, se húsba tépő illat) —

Sósán és keserűn égett, mert kiszáradt 
A torka, melyben bennrekedt a hang;
És elrepedt, mint egy nagy üvegharang.

» » » » » »
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A Vérkandúr verse
A rőt pokol kilencedik körén 
Elébem toppant, ím, a sátán;
Finom vonalú, szürke szmokingban 
(ez hát az a fekete báró, ez hát ama 

halálfejes?)
szegfű virított gomblyukán, 
rémes, hervatag piros szegfű.

Sétapálcával, lakkcipősen 
Előttem állt, lám csak, a sátán,
Akár egy fáradt pesti dzsentri,
Egy kávéházi bentlakó,
Jegyes nélkül maradt vildgß,
Ki primadonnát indul imádni.

Mosolygott, kalapot emelt,
Decenset biccentett felém,
S nekiálltunk ketten csatázni.
En haraptam, ő harapott,
Belemart számba és kezembe, 
Tépdestem parfümillatot, 
Marcangoltam szemének fényét, 
Csócsáltam szegfűt, lakkcipőt, 
Borzongató foga fehérje 
Megrágta bennem az időt,
Pépesre rágta szeretőim,
Szaggattam én az üstökét,
Falta tavaszi éjek csöndjét,
S az ócska kocsmák füstösét,
Egykor m it isteneket őrölt, 
Kilyuggatta a verseket;
A dicső vérgőzös csata végén, nos — 
Végül az ördög elesett.

A végén vesztett e furcsa úr,
Alvadt vérem száradt az ajkán,
Még mosolygott, még odaintett 
Blazírtan és hamiskásfajtán,
Szürke szmokingja mindig ép, 
Lakkcipőpokoltüzet villant,
A  máz rajt' oly fényes-ragyogó,
Mint kora esti hajnalcsillag.

Rendbehoztam tépett ruhám, 
Nyakkendőm is újrabogoztam,
És megindultam fölfele,
S azóta nem tudom, hogyan van. 
Azóta nem gyógyul a mart sem 
Fognyoma bőrömön — ragyog. 
Torkomban keresztbe állt a szőre,

S azóta egyedül vagyok.

• S K - f f i K

BŐD A MAGDOLNA novellái

A kék füzet
Néha az igaz történetek egészen hihetetle

nek, a mesék pedig olyan rémisztőén igazak, 
hogy az ember megcsipkedi önmagát a törté
net hallatán... sokszor pedig képtelenség kide
ríteni, mi is az igazság, és mi is a mese...

Azt hiszem, hogy a kék füzet története 
egy ilyen történet.

A kék füzet nem volt egy elegáns darab, 
úgy értem, nem volt bársonyszövésű csuda
szép borítója, nem volt rajta aranyozott mo
nogram, és nem voltak szűziesen tiszták a 
lapjai sem, sőt, telis-tele volt előre meghúzott 
szamárvezető vonallal. Egyszerű kékfedelű 
füzet volt valami elkezdett idézettel a hal
ványkék fedőlapján.

Mondom, egyszerű, közönséges füzetke 
volt, és minthogy üres volt, arra várt csábí
tón, hogy egy napon valaki föléje hajol és 
gondosan kerekített betűkkel teleírja szép és 
okos gondolatok sokaságával.

Azt, hogy a világoskék füzet miként ke
rült könyvkereskedőhöz, nem lehet kideríte
ni. Nem mintha rossz helyre került volna, 
hiszen Darusa, a kereskedő becsülte a papírt, 
az írást és mindent, ami a könyvekhez, be
tűkhöz és betűvetéshez kapcsolódott. Kira
katában szebbnél szebb könyvek kínálták 
magukat, és szinte minden kapható volt nála: 
lúdtollak, füzetek, itatósok és persze tinták 
változatos színekben. Még kistáblát és színes 
krétákat is tartott, a környékbeli gyerekek 
nagy örömére.

A szomszéd zöldséges inas, Aludno ugyan 
nem tudott írni és olvasni, de miden nap meg
állt a kirakat előtt, és vágyódó szemmel néze
gette a kirakatban lévő könyveket. Minthogy 
nem ismerte a betűket, nem értette ugyan még 
a címüket sem, de valami ismeretlen, új világ 
varázsigéjének sejtette. És minél inkább cso
dálta a könyveket, annál jobban vágyott a ben
nük lévő titkokra és rejtelmekre.

A könyvkereskedő észrevette a kölyök 
sűrű bámészkodását, és egy napon magához 
vette a fiút. Neki ugyanis még nem volt inasa, 
munkája viszont akadt bőven. Akis inas pár 
nap múlva egészen jól felismerte már a köny
veket, először csak színükről, formájukból, 
de ahogy később a könyvkereskedő tanítgat- 
ta, egyre inkább különbséget tudott köztük 
tenni tartalmuk szerint is. Tudta, hogy me
lyek a természettudományos könyvek, és 
melyek a bölcseleti könyvek. Megismerte a 
verseket és a prózákat, később a versek for
máit, sőt azokat felépítő sorok verslábait is. 
Megtanulta a matematikát, a geometriát és a 
fizikát is. Tanulmányozta az orvoslástant és 
a csillagászatot is.

Aludno rendkívül éleseszű volt, minden 
megragadt az elméjében. Csodájára jártak a 
környékbeli emberek, de híre messze vidé
kekre eljutott, és özönlöttek a tudósok is a 
világ minden tájáról, hogy megbizonyosod
janak a szóbeszéd igazságáról, és persze tud
ni akarták éleselméjűségének titkát.

Mire ifjúvá serdült a fiú, már mindent 
megtanult, ami megtanulható, mindent tu
dott, amit tudhatott, és bármit kérdeztek tőle, 
szinte gondolkodás nélkül tudott rá felelni. 
Aludno olyan híressé vált, hogy az uralkodói 
udvar ki is nevezte könyvtárosnak. Amikor 
elhagyta a könyvkereskedőt, semmit sem 
vitt magával, csak a kék füzetet.

A világoskék, puhafedelű vonalas füze

tet, az idézettel a fedelén. Darusa kicsit cso
dálkozott is, de a fiút annyira különcnek tar
totta, hogy nem firtatta döntését.

Noha Aludno hálás volt a könyvkereske
dőnek mindazért, amit érte tett, mégsem í- 
gérte meg, hogy egy napon visszatér.

Miután a fiú elhagyta Darusát, naphosz- 
szat olvasott és elhatározta, hogy egyszer 
maga is írni fog mindenképpen, mielőtt meg
hal.

Olvasott és olvasott. Egyre többet. Főként 
a bölcsességről szóló könyveket szerette. 
Gyakran idézgetett a könyvekből, amelyeket 
olvasott. Szinte minden helyzetre volt egy 
bámulatos története vagy anekdotája. Az 
emberek ezért aztán bölcsnek tekintették őt 
és tisztelték nagy tudása miatt, és tulajdon
képpen soha nem is gondolták végig, hogy 
mindazok a gondolatok, amiket lépten-nyo- 
mon elődtál, és amiket ők csillogó szemmel 
hallgatnak, azok nem is az ő gondolatai.

Szókratész, Platón, Plótinosz, Arisztote
lész, Descartes és a többiek, mind-mind a 
kisujjában voltak. Ismerte az összes filozófus 
élettörténetét, tanításait, az összes filozófiai 
magyarázatot és persze azok minden cáfola
tát is.

Minél többet tudott, egyre többet akart. 
Tudni akarta- nem csak az összes létezett és 
létező, de a majdan létező lehetséges gondo
la tokát is. Szenvedélyes volt, konok, eltökélt, 
és makacsul kitartott elhatározása mellett.

Nem is törődött önmagával, csak a köny
vekkel. Ruhája elpiszkolódott, elszakado
zott. Hosszú haja és hosszú szakálla kócosán, 
bozontosán lógott. Minden időt sajnált, ami 
elvonta a könyveitől, sajnálta az álmot, az 
öltözködést, a mosakodást.

Nem ment többé templomba, nem járt 
vásárban, elmulasztotta megülni az ünnepe
ket, elhanyagolta régi barátait. Csak olvasott.

Nem törődött szeretteivel, szomszédai
val és ismerőseivel, és észre sem vette, hogy 
azok elhagyták őt, mint egy bolondot.

Háza telis-tele volt könyvhalmazokkal, 
és a halmazok tornyokká nőttek az idők fo
lyamán. Már nem volt hely se ülésre, se jár- 
kálásra. Csak olvasott és olvasott, már enni 
se evett eleget. Egy idő után pedig úgy érez
te, eljött az ő ideje, és elhatározta, hogy mos
tantól pedig nem olvas, hanem ír. Elhatá
rozta, hogy semmiképp se hal meg úgy, hogy 
ő maga ne hagyjon hátra valamit.

Elővette a világoskék fedelű vonalas fü
zetét, amely már oly régóta porosodott tölgy
fa íróasztalának fiókjában, és csak nézte. 
Nézte, de nem tudott mit beleírni. Valami 
nagyon fontos és lényeges gondolat után ku- 
tatott elméjében. Talált is néhányat, ám 
egyikben sem volt bizonyos.

Attól félt, hogy butaságot ír, és kinevetik 
érte. Elhatározta, hogy csak akkor ír a füzet
be, ha olyan dolgot lesz képes beleírni, ami 
fontos és lényeges, ami miatt bejegyzik majd 
az ő nevét is a bölcsek vagy a nagy idők 
könyvébe. Azt gondolta, hogy az a legjobb, 
ha nem ír még a füzetbe, mert az már meg
másíthatatlan, az már nem javítható, az már 
örökre érvényes marad.

Elővette hát apjától rámaradt egykori pa
latábláját, elvonult a ház legeldugottabb zu
gába, és írt.

Leírta az első mondatot, aztán nézte egy 
darabig és letörölte. Megint írt és megint le
törölte.

írt és törölt. Ez így ment nap nap után. 
> » »  folytatás a 10. oldalon
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> » »  folytatás a 9. oldalról 
Egyre jobban bántotta a dolog, hogy szerte
len és híres tudománya ellenére eddig még 
nem alkotott semmit. Egyre múlt az ideje, 
fogyott életereje. Ahogy múlt az ideje, úgy 
vált türelmetlenebbé. A sok hiábavaló nap 
már dühítette is. Egy napon türelmetlensége 
olyan hőfokra váltott, hogy egyetlen palatáb
láját a falhoz verte, és az ezer darabra tört.

— De hát képtelenség, hogy nem vagyok 
képes egyetlen gondolatot se leírni, ami az 
enyém és csak az enyém — szidta magát 
zúgolódva. — Még azt sem tudom, milyen a 
házam mögött hullámzó tenger. Persze, hogy 
tudom, milyen egy hullámzó tenger, láttam 
ilyet festményeken, olvastam is róla éppen 
eleget, egészen pontosan tudom, milyen egy 
tenger, de fogalmam sincs már, hogy milyen 
"a tenger",... itt.

A tenger, itt, ahol annyit játszadoztunk 
Estherrel, a húgommal...

— Igen, igen, a húgom... jól emlékszem 
például Esther arcára, de már teljesen elfelej
tettem a hangját, már nem tudom hallani 
csilingelő kacagását... de ez már régen volt, 
vajon ki adhatná vissza hangjának hallását 
csak egy percre is?

Szomorúan ült és bámult, hol csak vala
hová a messzeségbe, mintha rég elvesztett 
távoli dolgok visszatértét remélné, hol pedig 
a kinyitott kék füzet lapjára.

Azon az éjjel meghalt. Még a hajnal se 
érkezett meg. Az ég ezer csillagszemmel fi
gyelte, ahogy ott feküdt az öreg Aludno el
hagyatva, elfeledve, piszkosan a könyvei 
között, mozdulatlanul, mellette pedig ott he
vert nyitva a kék füzet.

Üresen.
Fehéren fénylettek vonalas lapjai a hold

világnál, és világított ürességében, sejtelme
sen.

Idegen
Véletlenül ömlött ki a sör, ahogy megfor

dult, akkor lökhette meg a korsót a könyöké
vel. Véletlen volt, mindenki láthatta. A pult 
mellett ücsörgő Pako, ahogy meglátta az orra 
előtt elterülő habzó tócsát, felállt székéről és 
akkorát vágott be a férfi gyomrába, hogy az 
nyomban hányni kezdett. A többiek ültették 
be a halálsápadt, összegörnyedt férfit a sa
rokba.

— Maga akarta meglovasítani a bidgli- 
met is! Láttam, hogy bizgurálja! Mit képzel? 
Maga egy senki idegen, és idejön, és csak 
kavarja a szart.

— Az ég szerelmére — suttogta vagy in
kább hörögte a férfi a sarokból. — Dehogy 
akartam én elvinni a biciklijét. El volt dőlve 
az ajtó előtt, és könnyebb volt felállítani, mint 
átbukdácsolni rajta.

— Lófaszt! Nem kell a duma, öregem. 
Mondd meg, ha bajod van velem, és intézzük 
el... — felemelte és megrázta az öklét.

— De hát így volt!
— Tűnjön el!, maga itt egy senki, egy 

idegen.
— Na Pako, nyughass már! — lépett köz

be a kocsmáros —, emberek, egy körre min
denki a vendégem.

— Óla! — kiabált be a sarokban kártyáz- 
gató zöld vattakabátos. Amíg a kocsmáros 
kitöltötte a söröket, olyan csönd volt, hogy a 
kályhában pattogó szén hangját is hallani 
lehetett.

Már este volt. Októberi este. Szél süvített 
a hegy alján végig a házak között. A kis falu 
gyéren világító lámpái között kanyargóit az 
ősz. A férfiak jobbára itt, a kocsmában töltöt
ték az estéjüket, míg a nők otthon varrtak, 
kézimunkáztak, csütörtökönként meg átjár
tak a szomszéd falu dalárdájába, vasárnap 
meg misére. Hetente kétszer piac is volt a 
szomszéd faluban, szerdán meg szombaton. 
Ilyenkor cseréltek mákot dióra, zöldséget ré
pára az asszonyok, és ilyenkor mentek fod
rászhoz is. A bura alatt ücsörgő asszonyok 
legalább annyit tudtak, mint a kocsmában 
üldögélő férjeik, este aztán híreket cseréltek.

— Nem idegen. Az öreg temetésén is ott 
volt. Szerintem ő volt. Mintha őt láttam vol
na. Azt mondják, hogy a fia.

— Akkor is az!... a fia? Azért ez csak 
kitudódott volna már. Idegen.

— Mondom: mondják.
Sugdostak a sarokban, miközben megállt 

a játék.
A kocsmáros félhangosan kérdezgette a 

vendégeit, miközben hordta a sört az aszta
lokhoz, így akarta kordában tartani a társa
ságot.

— Mike, megcsinálták-e mán a trakto
rod?

— Meg, éppen időre! — mondta Mike.
Az óra tizenegyet ütött. Mindenki odané

zett. Aztán meg a pislákoló parázs tompa 
pattogására.

A pislákoló tűz sárgára világította a fala
kat.

A férfiak megitták a sörüket, és szedelőz- 
ködni kezdtek.

Az idegen csak ült a sarokban, még min
dig görnyedve, a kínált sört is elhárította.

Egy félóra múlva teljesen üres volt már a 
kocsma, a kocsmáros pedig a poharakat su- 
vickolta.

— Egész nap érezni lehetett, hogy esni 
fog. Esőszagot hozott a szél — mondta, mi
közben az ablak felé bámult.

— Itt alhatok? Megfizetem — szólalt meg 
végre a férfi.

— Itt — válaszolt a kocsmáros, letette a 
poharat, fölment a lépcsőn, aztán egy kis idő 
múlva megjelent és leszólt a korlát mögül, 
hogy kész a szoba.

Az idegen megköszönte és elindult fölfe
lé.

— Enni nem akar? Csinálok magának egy 
rántottát, vagy szendvicset.

— Ne fáradjon, köszönöm... és jó éjsza
kát... És tényleg köszönöm.

Másnap reggel majdnem egyszerre ér
keztek le a kocsmába.

A kocsmáros két csészét rakott az egyik 
asztalra. A friss, gőzölgő kávé illata belengte 
a csöppnyi helyiséget. Nem szóltak egymás
hoz, csak amikor a kocsmáros elvitte a csé
széket.

— Mondja, hol lehet itt virágot venni?
— Virágot?... virágot? — kérdezett vissza 

a kocsmáros egymás után kétszer is, mint aki 
rosszul hall.

— Virágot.
— Amott a hentes oldalánál, bökött a tér 

másik oldalára. De még csak kilenc óra, nincs 
az még nyitva.

— Megvárom.
— Ahogy akarja. Itt a friss újság, addig 

elolvashatja.
A férfi maga elé tette az újságot, kinyitot

ta, de nem olvasott, a függöny csipkéjén át 
ábrándosán nézett a tér másik oldalára. Pont

ban kilenckor felállt, előhúzott a zsebéből 
egy kötegnyi pénzt, kihajtogatta és leszámolt 
belőle néhány bankót, az asztalra tette, és a 
csapostól is csak az ajtóban köszönt el. Épp 
akkor lépett be a Pako, a szomszéd.

— Hát ez? — kérdezte a távozó férfira 
mutatva.

— Virágot vesz.
— Virágot? Csak nem neked?
— Nem tudom, kinek. Tessék!... — tolta 

Pako elé a poharat a csapos.
Pako úgy ült le, hogy láthassa a tér túlsó 

felét, vajon majd merre indul a csokrétával...
Hosszú percek teltek el, míg a férfi újból 

megjelent a virágbolt ajtajában. Egyetlen szál 
virág volt a kezében, egy halvány rózsaszínű 
rózsa, csomagolatlanul, hihetetlenül hosszú 
szára volt, és egy fehér selyemszalag volt 
rákötve, úgy leffegett a virág után, mint egy 
zászló. A férfi lassú léptekkel elindult a főut
cán lefelé. A másik kettő meg bambán nézett 
utána.

— Nem mondta, hogy visszajön - fordult 
sarkon a kocsmáros.

— Nem is baj, nem is baj — morogta a 
Pako. Nikát nem láttad? Segítenie kéne, ha 
bejön, mondd már, hogy kerestem. Tegnap 
voltam nála, de nem volt otthon, azt mondta 
az asszony, hogy átlépett a szomszéd faluba, 
gondoltam, megvárom, de tudod, milyen, 
nem szereti, ha a felesége körül legyeske- 
dünk, pedig hát... Nem kérek többet — állí
totta meg mozdulatában a kocsmárost —, 
sietek, vár a nővérem. Mióta meghalt a sógo
rom, egyre több segítségre szorul.

— így van ez — mondta a kocsmáros, és 
nyugtázásként a kockás szalvétával lecsap
kodta az asztalról a nem létező morzsákat.

— Hát akkor... szólt vissza Pako az ajtó
ból.

— Neked is, Pako.
Egész nap nem látták. Este is csak besüve- 

gelt a többieknek az ivóba, és már ment is. 
Haza.

Ahogy belépett az ajtón, rögtön valami 
furcsát érzett. Volt valami a levegőben. A 
felesége eléje sietett, pedig inkább csak bent- 
ről szokott kiszólni, hogy töröld le a lábad, 
akaszd föl a kabátod, engedd ki a macskát. 
De azért mindent úgy csinált, ahogy kellett, 
letörölte a lábát, és fölakasztotta a kabátját, 
kiengedte a macskát. Első útja a konyhába 
vezetett - mint mindig —, csakhogy most 
döbbenten hőkölt vissza. A konyhaasztalon 
egy vázában ott állt a hosszúszárú rózsaszín 
rózsa, hosszú fehér szalagja szétterült a da- 
masztabroszon. Állt az ajtóban, és egyszerre 
érezni kezdte tenyerében a tegnapi ütés bi
zsergését, tán még fájt is.
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ALEX. LEO § ERB AN

Többféleképp nézni a ködöt
1. Nyomás
A napokban S. M. asszonynak 

álma volt.
Férje halála óta egyedül lakott 

egy jól ismert bukaresti térre néző 
négyszobás lakásban. A trolibu
szok vezetékei épp ablaka alatt ke
resztezték egymást hosszú, átlós 
árnyékcsíkokat vetítve a falakra. 
Előfordult, miközben az ágyban 
vagy a fotelben üldögélt, arcán 
érezte a mozgó köteleket, melyek 
néha, mint jól kifeszített húrok, a 
nyakán állapodtak meg... Olyankor 
felriadt szunyókálásából, kitágult 
szemekkel végignézett a szoba sar
kain, s az élet legkisebb lüktetésére 
összerándult: így maradt, egyfajta 
tétovázó védettség ez, amit egy pil
lanat véletlensége adott s egy másik 
elvett — majd az áramszedők lom
hán tovasiklottak, árnyékuk széttö
redezett a szoba félhomályában.

Máskor, hajnalban, hallotta az 
előszoba üvegajtajának alig érzé
kelhető repedését, a hálóba beoso
nó huzatot, amint a fodrozott szélű 
térítőkét bolygatja. Az ágy előtti 
ovális tükör sorra vette a szobában 
levő tárgyakat, kitartóan tanul
mányozva ugyanabból a szögből 
— mindaddig, míg furcsa jelensé
gek, sikerületlen vagy ellenkező
leg: nyugtalanítóan tiszta köz
helyek jelentek meg, amelyek isme
retlen emlékeket tükröztek. Úgy 
tűnt, azok a dolgok nem tudnak — 
bár relatív — hasonlóságot ölteni 
saját valóságukkal; úgy érezte pél
dául, hogy a fotel vagy a heverő a 
délutánba hajló hosszú útjukon so
sem válnak a jól ismert tárgyakká; 
mint egy végtelen lidércnyomás
ban, a rémálmok közelről kísér
ték...

Csakhogy, ezúttal, hirtelen éb
redt fel, a hatvanéves kornak — 
mint remegő ajándéknak — hálát
lan cifrázata nélkül. S. M. asszony 
felkészületlenül ébredt. (jegyzet)

(jegyzet: Ez a dolog is végtelenül 
kényelmetlennek bizonyult. Általában 
az izgalmaknak megadta azt a minimá
lis kényelmet, ilyen szempontból a 
megfelelő órát választva, azt a pillana
tot, amely képes azt az elengedhetetlen 
"valamit" sugallni — amit, röviden, 
"aggódások felépítményének" lehetne 
nevezni.) Kinyitotta szemeit és bölcs 
belátással viselte ezt a bizonyossá
got.

A függöny nélküli ablakok pá
rásak voltak. (jegyzet)

(jegyzet: Most akkor. Többnyire 
nem voltak. Többnyire egy majdnem 
valóságos fotel és heverő közé furakod- 
va figyelte az üveg túloldalán emelkedő 
reggeli ködöt.) A fényes, finöm szálú 
eső úgy tűnt, fordítva szemerkél, s 
ham arosan a kövezet egy felhő 
nedves képévé változik. A figyel
mes jelenséget lehetetlen elemezni. 
Egyik dolog másikká válásának pil
lanata, talán, S. M. asszony gondo
latában egy négy szótagban meg
fogalmazott szó lélegzetvétele... 
(jegyzet)

(jegyzet: Vagy a képet egy szürke 
négyszög formájában látta volna, fé
nyes ágacskák okozta kis karcolásokkal, 
melyek közt felfedezte a — mit? Hogy 
már nincs sötétség? De őegy közömbös 
pillantásba fagyasztotta. Vagy nem az 
volt az alakzat? Közömbössége lehetett 
volna éppenséggel annak az alakzatnak 
a magyarázata is — ha nem az alakzat 
maga. Vagy lehet, nem is látott semmit 
álomtól bágyadtan, egy bepárásodott 
ablak előtt, ahogy az a valóságban 
volt... De hová lett annak a képnek a 
valósága? Talán — az ő valóságában; 
vagy talán...) Remegő kézzel takarta 
ki egyik lábát, papucsba bujtatta... 
(jegyzet)

(jegyzet: A tükör középkorú nőt 
mutatott, amint áthajolva az ágy szé
lén, bal lábára ráigazítja a papucsot: bal 
lábára, tehát a jobbra.) Majd így ma
radt, a múltra gondolva, (jegyzet)

(jegyzet: Természetesen a múltra 
gondolt, csakhogy a múlt, szerencsére, 
különösen sivárnak tűnt — úgyhogy 
valamisokkal érdekesebbrekezdett gon
dolni, éspedig: hogy valaki minden 
mozdulatát figyelemmel követi a tükör 
túloldaláról, minden taglejtését tükör
képben összeállítva, mint egy kettévá
lásban, melyben ő— aki még nem kelt 
fel az ágyból — annak a másolatnak a 
jóindulatú mintája, és hogy ezt a fe
szült ingadozást a láb és a ráillőpapucs 
között egy körzőkarja regisztrálja meg
lehetősen pontatlan ív formájában egy 
végül létrehozott délutánig, valódi fote
lekkel és heverőkkel, mely szemlélődés
be valami kezdetleges elemzés juttatta 
volna; igen, ennek minden esélye meg
van, hogy pontos képévé váljon az ő - 
az ő — az ókorai zavarodottságának.) 
Felkelt az ágyból, kiment a folyosó
ra.

Jobboldalt volt a fürdő, (jegyzet)
(jegyzet: Gondja volt rá, nehogy 

elmozdítsa kettőssége kitérését, úgy
hogy szófogadóan követte a küszöbig.) 
A fürdőből a lehúzott víz hangja 
hallatszott, és egy puffanás rázta 
meg a folyosót. Apa! kiáltotta, és 
berontott a fürdőszobába.

A füst befeketítette a mennye
zetet. A kagyló fölötti polcon helyü
kön voltak a tárgyak, a pohár, ben
ne fogkefék, kissé megdőlve. Balra 
nézett, a vécékagyló irányába, és 
megfeszítette karjait, vonszolva az 
üres torzót. A háta, mintha késsel, 
fel volt szaggatva. A vér megalvadt. 
Mégis, kinyitotta az alkoholos üve
get és csillapította a vérzést. Majd 
kiválasztott egy kenőcsöt "ichtyol" 
— a gyógyszeres szekrényből és be- 
kenegette az összeszabdalt bőrt — 
többször, egymás után. Azután 
visszament a folyosó végére.

(1981)

2. A stockholm i utazás
A mellékelt képen a repülő 

szárnyának egy sarkát láthatják. 
Köszönöm. Fordíthatnak. Itt, bal
ról, a légikisasszony integet. Nem, 
nem tomagyakorlat. Az Ónok meg
mentéséről van szó, köszönöm. Ha 
megnézik a következő képet is (bal

ra lenn), észrevehetik, hogy a légi
kisasszony — nevezzük Káthenek 
— karjait mozgatja balra, jobbra, 
ajkai m ozdulatlanok; Käthe ki
sasszony határozatlanul néz vala
hova az Önök feje fölött, a 
szomszédjuk feje fölött, a két jobb
oldali hölgy feje fölött, és karjait 
egyformán, párhuzamosan előre
nyújtva — vagyis Käthe kisasz- 
szonynak előre, tehát az Önök háta 
mögé —•, oldalt, hátra — Käthe ki
sasszony háta mögé, tehát Önök
nek előre —, majd valamit mutat 
fölfelé. Nagyon szórakoztató és 
persze tanulságos, de talán valaki 
megmondaná, miről van szó? Kö
szönöm. A következő oldalon: Kät
he kisasszony nyakában egy sárga 
műanyag karika. Végre mozgatja 
ajkait: egy kis piros csövet fúj 
(szív?), ugyanazon tisztázatlan ok
ból. Nagyon érdekes, ha már nem 
is annyira szórakoztató, és most 
már kezd tanulságos lenni. Köszö
nöm. Minden kép ugyanazt mutat
ja. Majd, ahogy forgatod a lapokat, 
a képek ködössé válnak. Lehetsé
ges, továbbra is ugyanazt a dolgot 
/  ugyanazokat a dolgokat ábrázol
ják, de ezt nem lehet tudni, mivel 
ezek a dolgok ködösen jelennek 
meg. Valóban, zavaros és kísérleti. 
De ugyanakkor azokat a képeket 
nézve, jobb oldalamon a hölgyek 
zavarodottan bólogatnak. Nemrég 
olvastam egy izlandi tudós elméle
tét, aki azt állítja, hogy minden, ami 
bizonytalan, zavaros, félreérthető, 
kétértelmű, tisztázatlan stb., annak 
jótékony hatása van az egészségre. 
Valami nyomja a hipotalamuszt, 
többet nem tudok erről. Mindene
setre, a jobb oldali hölgyek nagyon 
nyomottaknak tűnnek. Käthe kis
asszony egyáltalán nem tűnik nyo
mottnak. A kávé nagyon finom, 
köszönöm. Olyan magasságban re
pülünk, ahol a képek elmosódnak, 
a gép jobb oldalán a női szakasz 
egyidejű nyomást érez, és a kávé is 
”a helyzet magaslatán van"! Vicc 
volt. Kísérlet, hogy jobb kedvre de
rítsem az ugyanazon ködös képe
ket nézőket. Azonban valami nincs 
rendben. A kávé is ugyanolyan kö
dös kellene hogy legyen, és nem az. 
A kávéscsésze ködös kellene le
gyen, a tányér, a kiskanál, a tálca, 
még a kezem is — minden. Vagy 
fátyolosak. Ez egy valóságos fizikai 
törvény. Holott, valószínűleg, itt 
valami — hipotalamusz-szerű — 
dolog játszik közre, ez okozhatja, 
hogy a köd csak az utazás történé
sének keretét támadja meg, a hozzá 
tartozó részleteket nem. Elfogadha
tó magyarázat. S ha most megnézik 
a következő képet — jobboldalt 
fenn —, láthatják, hogy a kávénak 
ugyanaz az íze, függetlenül a ma
gasságtól. Ez az egyik oka annak, 
hogy olyan kellemes repülővel 
utazni.

(szünet)
Käthe kisasszony ugyanazokat 

a jeleket ismételi. Ismételi? Nem,

persze: elhúzza a függönyöket a 
Business és Economy osztályok kö
zött, pillanatra eltűnik a gép végé
ben, majd visszatér előbbi helyére, 
arcán elégedettség. S talán egy kis 
fáradtság. Köszönöm. Megköszö
ni, hogy a KLM-et választottuk és 
meghív, hogy máskor is ennek a 
légitársaságnak a gépeivel utaz
zunk. Köszönöm. Köszönöm. Kö
szönöm. Köszönöm. Köszönöm. 
Köszönöm. (68 utas repül Stock
holmba)...

Valóban nagyon kellemes, hogy 
valóban földre léphetsz egy több 
mint 30000 kilométeres magasság
ban zajlott utazás után! Stockholm 
valóban fehér hótakaróval fogad. 
Még havazik. Sajnos, a köd miatt 
nem láthatjuk az összes földre hulló 
hópelyhet. Szerencsére az autóbusz 
a gép lépcsőjénél vár ránk. Már be
sötétedett, mire kiszálltunk a repü
lőből. Sajnos, többé nem láthatjuk 
Käthe kisasszonyt, aki mindvégig 
mosolygott, míg kiszálltunk a re
pülőből. Szerencsére HAVAZIK. 
Stockholm hótakaróval fogad. Az 
autóbusz vár ránk. Az éjszakában a 
repülőgépre szálló fényes-fehér hó- 
pelyhek sűrű köd látszatát keltik. 
Este hét óra van. Kellemes este hét
kor érkezni Stockholmba. Akárcsak 
hatkor. Vagy ötkor. Négykor. Há
romkor. Úgy fél négytől, novem
berben, este van az egész skan
dináv félszigeten. A hó mellékes. 
Pelyhek. Le lehet pállani a kabátról, 
csak egy kézmozdulat, és eltűnnek. 
De a köd marad. Hosszan, sűrűn. 
Az autóbusz fokozott figyelemmel 
közlekedik. Pontosan a vezető háta 
mögött van egy elektromos felirat, 
ugyanazt a nevet írja ki: ERICS
SON. Letörli, kiírja, újra letörli. Bi
zonyára elveszett valaki Stock
holmban, ebben a nagyvárosban. 
Az emberek kétségbeesetten kere
sik, lehet, Ericcson úr szívbeteg, 
vagy emlékezetkiesése van, nevét 
felejtette el. A felebarátjuk szenve
dését átérző városlakók keresik a 
városban és környékén. Vagy Erics
son úr egy hosszú utazás után tért 
vissza, és az elektromos felirat arra 
szólítja fel, hogy hívja azt a telefon
számot, ami ugyanolyan kitartóan 
ismétlődik? Kitűnő egybehangolt- 
ság m űködik  Skandináviában. 
Ericsson úr, üzenete van. Nem a 
pagerén, nem a maroktelefonján — 
az autóbuszban! A posztinduszt- 
riális társadalom  jellemzője ez, 
hogy a bizalmas dolgok általános
sá, nyilvánossá válnak. Ahelyett, 
hogy a te életedben csinálnál helyet 
az általános dolgoknak (lásd a té
vét, ami ezzel foglalkozik), az álta
lános dolgok közt csinálsz helyet a 
saját dolgaidnak. Ezáltal válnak 
nyilvánossá. Nem ellenkezhetsz. 
Például (szünet)

egyetemista korodból (1983- 
ban végeztél az idegen nyelv fakul
táson) egy fényképet találnak az 
amszterdami Schilp repülőtér vá
rótermének egyik padján. Ebben az 
előre tervezett leszállásban benne 
volt ez az előre nem tervezett do
log. Másképp hogyan kerülhetett 
volna saját fényképed olyan nyilvá
nos helyre, mint egy repülőtér? Van 
erre magyarázat— Jacques Monod
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tanítványának, egy brit kutatónak a 
könyvében található. Ő azt állítja, 
hogy a szükség, m int mágnes, 
vonzza az esetlegest. Tovább is le
hetne menni, megkérdezve, ha a 
véletlen csak egyszerű "hatása" a 
szükségesnek, nem lehetne a szük
séges a véletlen okozója?... E kérdés 
egyenletbe helyezése már hajla
mossá tesz a szédülésre. Miként a 
két hölgy, akik a gépben ugyanazo
kat az elmosódott képeket nézték 
szüntelen. Elszalasztották a kávét, 
Käthe kisasszony végső magyará
zatát, a kapitány hangját, amint el
búcsúzott a KLM személyzetének 
nevében. Nem hiszem, hogy egy 
abszurd forgatókönyv áldozatai le
hettek volna. Azt hiszem, inkább 
azt választották, a gépből közvet
len az autóbuszba szállnak, anél
kül, hogy bár egy pillantást ves
senek a tájra. Este hétkor az eget 
nagy, sűrű pelyhek takarják, és a 
kifutó fehér, mint a hó. De lehetett 
volna délután öt, vagy fél négy, 
ugyanaz az eredmény. Az egyetlen 
fénylő dolog az autóbusz volt, ami
be beszálltunk. Majd az elektromos 
felirat. Sárga, mint a citromos fagy
lalt. És a repülőgéren a légi sze
mélyzet — más járatokról, túl korai 
lett volna Käthe kisasszonyt vi
szontlátni ugyanabban a szerepben 
— a légi személyzet lebegett ide-oda 
gumikerekű rollereken. Pillanatig 
azt hittem, ez a kép valahonnan 
idetévedt, de nem: tökéletesen oda
való volt. Annyira kevés az oka ép
pen az t e lfe le jten i, vagy csak 
ránézni. Lassan-lassan, mint egy 
hóval takart leszállópálya, ami le
hetetlenné teszi a landolást, az uta
záshoz kötődő legtöbb személyes 
dolog hátramaradt a pádon. Valójá
ban nem maga az utazás volt ez, 
hanem annak egy pótléka, de vala
hányszor megpróbáltam felboríta
ni a látványt, mindig visszatért u- 
gyanaz a kép: a repülőgép fennma
radt a levegőben, és az izgalmas 
beszélgetések bám ulnak lefelé! 
Mindez íródhatott volna a repülőn, 
az ismételt és eredménytelen lan- 
dolási kísérletezések közben, mint 
ahogy íródhatott volna utólag, a le
szállás után. A különbség az "élő", 
majdnem lélekszakadva átélt vallo
más és az "elhelyezett", nyugalmas, 
utólagos tűnődés között van. De az 
egyetlen kétségtelen dolog nem a 
levegőben maradás tapasztalata, 
hanem a gumikerekű rollerek csen
des, sima suhanása a repülőtér fo
lyosóin. Minden attól függ, a fikciót 
hová helyezzük: a levegőbe, vagy a 
földre. Let's call it a day.

(1998)

Ecstasy
A hintó megáll a peronnal egy- 

vonalban. A fátyolos hölgy kiszáll, 
kezében csokor fehér rózsa. Belép a 
hallba és sietős léptekkel a hátsó 
ajtók irányába tart. Átvág az előté
ren, bemegy a konyhába. A kőlap- 
burkolat fekete-fehér. Középen 
hosszú asztal, a csokrot rádobja. 
Halványzöld kesztyűbe bujtatott 
kezével kinyit egy szekrényt, recés 
élű kést vesz elő, visszamegy az 
asztalhoz. Levágja a rózsák szárát, 
majd a leveleket, majd a virágokat 
aprítja kis szeletekre. A csokorból 
csak hat bimbó marad. Egy lábasba 
dobja, a késsel együtt. Majd a lábas 
fölé hajol, nézi az edény fenekén 
visszatükröződő arcát. Mindenki 
tudta, hogy de Queincy asszony 
nagyon szenvedett. A lepedők gyű
röttek voltak, cseppfolyós gyógy
szertől pecsétesek. Mikor úgy 
érezte, gyenge és tehetetlen, ecs
tasy, kávé és laudánum keveréké
vel kábította magát. Néhány órára 
elment tőle a hangja, de nem érde
kelte. Egyetlen szenvedélye — a fe
hér rózsák — m indig mellette 
voltak, a tükör előtti kínai vázából 
beszéltek hozzá. Drámaian, legye
ző alakban hervadtak el, önmaguk 
tükröződésébe veszve. De Queincy 
asszony is sorvadt. Egy délután, 
úgy hat óra körül halt meg. A szo
bában, ahol utolsó heteiben seny- 
vedt, nehéz volt a levegő, rothadó. 
Semmi nem mozdult — a virágok 
sem, azok is régen halottak voltak... 
De kezével azonnal a kesztyűt ke
reste. Az éjjeliszekrény egyik fiók
jában találta meg — tíz puha ujj, 
halványzöld santungból. Nem tar
totta szükségesnek, hogy halála kö
zönségességéről mindenki tudjon. 
Jobban szerette volna, ha nem tudja 
meg senki.

Hívta a hintóját és kiment a vá
rosba. A kesztyűjével azonos színű 
fátyol alatt halottéval máris hason
latos arca senkit nem lepett meg. 
Bement egy patikába, laudánumot 
kért — adtak. Majd a varrónőhöz 
ment: meglepődött, hogy az meg
halt múlt éjszaka... "Nem volt ereje 
tovább küzdeni", mondta, aki (ta
lán családtag) ajtót nyitott. Igen, de 
neki van hozzá ereje! A varrónőtől 
lefele menet megállt az emeletek 
között egy fordulónál és sietve be
vette szokásos adagját: negyed po
hár kávé, kevés laudánum, a többi 
— ecstasy. Lenyelte, belélegezve 
egyúttal a szokatlan zamatot, mint
ha csokor rózsa lett volna... Majd 
továbbment, felerősödve, enyhén 
szédelegve a kábítószer hatása 
alatt.

"Micsoda ostobaság", mondta 
kilépve az utcára. "Szegény Amélie 
mindig óvakodott, és most teljesen 
fölöslegesen halt meg. Miféle halál 
az, amelyik könnyen szedi áldoza
tát?" Cipője hegyével eltaposott egy 
piros bogarat és ment tovább (a hin- 
tónak megparancsolta, lépésben 
kövesse őt). Zsengén, de kitartóan 
sütött a nap, fennakadt ablakon, 
háztetőn. Koldus keresztezte útját, 
egy frankot kért. "Nem-látod-hogy-

halott-vagyok?", szótagolta vészt- 
jóslóan, kicsit felhajtva fátylát. A 
koldus ijedtében elsápadt, féloldal
ra dőlve összeesett.

Hamarosan de Queincy asz- 
szony a XV. Lajos térre ért. Szapora, 
de súlyos léptekkel szelte át, meg
állt a virágüzlet előtt, ahonnan ró
zsáit szokta vásárolni. Éppen a 
kirakatban voltak — fehérek és hi
degek, majdhogy dermesztőek. A 
bejárati ajtó harangjának csilingelő
se jelezte érkezését az elárusítónak, 
egy kis, takaros asszonykának, aki 
az üzlet hátsó felében vagdosta a 
virágok szárát. "Mit tetszik?", 
mondta halkan, mintha álmában 
beszélne. "Húsz szál iveire rózsát", 
rendelt határozottan de Queincy 
asszony. Az elárusító egy furcsa 
mód hosszú pillanatra ránézett. 
Majd ugyanazon az álmos hangon 
mondta, pillantását a kirakatban lé
vő csokorra emelve. "Esetleg azo
kat, a kirakatból? Kissé fehérebbek, 
mint az ivoire rózsák..." De Queincy 
asszony kíváncsian fordult meg, 
megemelve fátylát, hogy jobban 
lásson. Közelebb lépett, s mikor 
melléjük ért, felkiáltva lépett hátra. 
Ah, azok a rózsák... "Azok a rózsák 
förtelmesek!", mondta inkább önma
gának, mint az elárusítónak. "Azok, 
kérem", mondta az elárusító egy
hangúan, mintha csak megerősítet
te volna: húsz szál van, nem tíz...

De Queincy asszony mozdulat
lan nézte a rá váró húsz szál rózsát 
— sokáig, legalább negyed óráig 
állt így. Az elárusító hallgatott, de 
szótlansága sem tartózkodást, sem 
gondoskodást nem fejezett ki.

Az igazság az, hogy amikor 
meglátta a kirakatban, de Queincy 
asszonynak úgy tűnt: ivoire rózsák, 
az általa annyira kedvelt, megszo
kott árnyalatban. Azonban belülről 
a rózsák szemérmetlenül, fejletle
nül, védhetetlenül fehérek voltak. 
Mint ősáradat, a színek megállapo
dása előtti volt fehérségük — éme
lyítően fehér, egy más fehér, 
alapvetően fehér! "Nem létezik 
ilyen szín", tér m agához de 
Queincy asszony. Az elárusító to
vábbra is csendben maradt. De 
Quincy asszony még közelebb 
ment, próbálta megérteni... "Fehé
rek", mondta "de elviselhetetlenül fe
hérek..., ki látott már ennyire fehér 
rózsákat?!" Az elárusító kezében 
kattant az olló, majd megszólalt: 
"Az Öné. Mint látja, csak húsz ma
radt. Az utolsók, a többi elhervadt, 
senki sem vásárolta meg. Rendkí
vül nehéz volt kinemesíteni. Több 
fajta ivoire rózsát kellett feláldozni, 
több nemzedék bim bóit kellett 
összeolvasztani, hogy létrejöhes
sen ez az árnyalat. Soha senki sem 
látott még ennyire makulátlan fe
héret, ennyire... félelmetesen fehé
ret. Ön az egyetlen, akinek mega
datott ez a kiváltság..." A hang kö
zeledett, mintha meggyőzni akar
ná. "Ön régi vásárlónk, ismerjük az 
ízlését. Tudjuk, mit kedvel. Ez a faj
ta fehér rózsa kimondottan Önnek 
van teremtve. Nézze ezeket a szir
mokat, fehérebbek, mint csecsemő 
ajkán a habzó tej, mint hegyekben 
az első hó, mint szike csillogása... 
Idővel közönségessé lesz, a sosem

Konok Tamás : rajzai__________

látott színt valami színskála Men- 
gyelejevje leltárba foglalja, írók ter
mészeti leírásában közhelyként 
lesz megtalálható, más színekkel 
keveredik majd pasztellképeken, 
festők palettáján... Megbecstelení- 
tik ezt az egyedi árnyalatot, asszo
nyom! S ezt nem engedhetjük meg. 
Nem hagyhatjuk a világ végtelen 
közönségességét, hogy kezet te
gyen a makulátlanság eme vissza
fordíthatatlan pillanatára..." Az 
elárusító pontosan a háta mögött 
beszélt, hangja egyenletes, színte
len. Furcsa mód, úgy tűnt, saját 
hangját hallja, valahonnan kopo
nyája belsejéből. "Igaza volt Améli- 
evel kapcsolatban: úgy halt meg, 
ahogy élt, teljes sötétségben. És iga
za volt abban is, hogy On ne akkor 
haljon meg, amikor meghalt: jelen
téktelen halál lett volna, méltatlan 
ahhoz a hallucináló élethez, amit 
élt. Ismerősei csalódottak lenné
nek. Ha Ön is úgy akarja, csupán 16 
frankért odaadhatom ezt a húsz 
szál, mint nehézkes halál, oly kímé
letlenül fehér rózsát. Nézze, asszo
nyom. Szagolja meg! Nem bánja 
meg."

Ezeket mondva az elárusítónő 
határozottan odanyomta az ollót de 
Queincy asszony nyakához. Egy 
körkörös mozdulattal eltávolította 
a fejet, az ráesett a csokor rózsára. 
Az elárusítónő beleszúrta az ollót a 
fátylas kalapba, felemelte a kopo
nyáról, majd lerázta. Hátralépett, 
hosszan elmerengett: kör alakú hal
ványzöld forma a fekete-fehér kő- 
lapburkolaton... ízlésesen beleiga
zította de Queincy asszony fejét a 
rózsaszárak közé, arccal az utca felé 
és kicserélte az árcédulát egy kar
tondarabra, amin ez állt: "Eladva".

Hátracsoszogott az üzlet végé
be. Az olló nyikorgása hallatszott, 
amint nekikészült újabb virágszá
rak vágásához, és majdnem ugyan
akkor a bejárati ajtó harangja is 
megszólalt.

(1998)
VÁRY O. PÉTER
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A kötőhomok
krónikái
Az út-metafora egyike legősibb és legerő

sebb képzeteinknek. Az út a valahonnan va
lahová eljutás tartománya, az ember mindig 
van valahol, és mindig el akar jutni valaho
vá, pontosabban, el kell jutnia valahová, hi
szen ebben ez esetben a nyugvópont har
móniája maga a halál. Az út maga is benne 
van egy nagyobb útban, amin mozgunk, az 
mozog valamiben, a gondolatot most csak 
nagyon slendrián módon végigvive, az uni
verzum nem egyéb, mint egyetlen végtelení
tett út, mely végtelen számú véges útból 
tevődik össze.

Utazó az, aki ezen az úton — ezen az 
útonon most egy általános utat értünk — ha
lad, valahonnan valahová, és el is ér az ese
tek legnagyobb részében oda. Az előző me
taforához kapcsolódva, valamennyien uta
zók vagyunk, szoktuk volt mondani, életút, 
a tulajdon életünknek is csak utazói va
gyunk, itt a kezdet és a vég pontjai pontosan 
kijelölve, egyébként pedig tetszőleges, hogy 
honnan hová, csak az úton levő személye a 
kötött. Utazunk városból városba, országból 
országba, kontinensről kontinensre, égtájról 
égtájra, illetve majd, lassan, planétáról pla
nétára.

De utazhatunk csak a koponyánk körül, 
csak a koponyánkban, emlékeink között és 
képzeletünkben, ez esetben az út paraméte
rei nehezebben kijelölhetők, illetve konkreti- 
zálhatóak, az út maga is elasztikusabb, ke
vésbé materiális, alakíthatósága, szűkíthető- 
sége-tágíthatósága okán a fantasztikummal 
lesz határos.

Az örökös úton levés ténye alakítja, te
remti meg az emberben az út rögzítésének a 
kényszerét, ezek a rögzítések, naplótöredé
kek legtágabb értelemben az ember szellemi 
tevékenységével írhatóak le, szűkítve ezen 
az ember művészi tevékenységével írhatóak 
le, még szűkítve, az utazás utazás-értelmére 
— az ember útinapló-jegyzeteiben ragadha- 
tóak meg.

Amikor tehát az ember utazik, egyszerre 
minimum kétféle utat tesz meg, egyidejűleg. 
Egyik kilométerekben mérhető, és mérendő 
is az út melletti fehér kövek számában, a 
vonatkerekek kattogásával, a repülő sebes
ségmérőjének szorzatával, tehát a fizikai tá
volságok valódi létezésének felhasználásá
val. Mindeközben az utazó belül is halad, 
kijelölt távolságokat jár be, különböző szel
lemi élményvonalakat abszolvál, tapasztal 
és helyez el, felsebződik, átalakul és átalakít, 
elvisel és értelmez. Az utazás tehát bizonyos 
helyzetekben létforma, betölti, más néző
pontból kitölti az ember életét, az utazó stá
tusa teljes emberi megvalósulás-forma, ki
tüntetett állapot, mert az úton levő egyaránt 
birtokában van annak a tapasztalatnak, me
lyet indulásáig megszerzett, és birtokába ke
rül azoknak az új tapasztalatoknak, melye
ket csak az előző környezetétől, elrendezési 
helyétől való elszakadással érhet el. Az uta
zás egyik mozzanata így az állandótól való 
időleges elhűtlenedés, másik az ideiglenes
séggel való alkalmi összehálás. Az utazás a 
hűség és hűtlenség állandó konfliktusa, az 
állandóság és a változás permanens megüt- 
köztetést és konfliktus-feldolgozást igénylő

gyakorlóterepe, az elhagyott és felfedezett 
birtoklásának a dilemmája, mámora és szé
gyene, a megismerés és önfelismerés egyide
jű mechanizmusa, az őrizve megtagadás pa
radoxodnak a gyakorlása vagy feladása, 
annak a vereségnek a beismerése, hogy az 
ember egyszerre nem lehet jelen két helyen, 
nem lehet érvényesen egyforma jelenléte két 
vagy több helyen, időnként persze sehol.

Amennyiben az utazás erkölcsi tett is, az 
utazó dilemmája: maga az út, az utazó maga, 
vagy az élmények sora, melyhez az előző 
kettő ugyan hozzátartozik, de jelentősen el 
is különbözik azoktól. Eldöntendő kérdés, 
melyre az utazás rögzítésének folyamata, a 
folyamat módszertana és minősége ad vá
laszt. Kántor Lajos harminc év utazásait 
gyűjtötte most össze, három, már korábban 
megjelent kötete anyagát boronáivá egybe, 
Gyökerek, álmok, tengerek címmel. Zavarba ej
tő címadás. A gyökerek, lévén a szerző Erdély
ben élő romániai magyar író, egyértelműen 
a kötődés, pontosítva, az egyhelyben mara
dás szimbóluma. Az álom, ez a huszonegye
dik században legkevesebb, hogy gyanús, 
de kétségtelen, még most is kikerülhetetlen 
szó, egyfajta romantikája miatt, idejétmúlt
nak tetszhető szemléletet fed le: az egyhely
ben utazás metaforájának tekinthető, a fi
zikai maradást és a teljes szellemi elszabadu
lást, elszabadítást tételezi. A tenger jelentése 
a végtelenség elérésének, inkább talán meg- 
érin illetőségének lehetőségét, az álmok be
teljesedését hordozza, a kelet-európai napi
mitológiában a gúzsba kötött ember táncolá
sát kötelek nélkül, azaz, kiszabadulását a 
rezsim korlátái, kötöttségei közül, feloldódá
sát a nembelibb létezés, emberibb formák sós 
matériájában.

Kántor Lajos harminc év utazás-élmé
nyeit szerkesztette össze. A címadás egyfajta 
megélési sorrendet is jelöl. Utazásainak kez
deti, meghatározó élményei a gyökerek vol
tak. Ha a harminc évvel ezelőtti kelet-euró
pai valóságra — valóságra?, inkább valót
lanságra, rossz, elfuserált véres fantaszti
kumra, terhes horrorjátékra — visszagon
dolunk, és valljuk be, nem is esik még túl 
nehezünkre, ha kellemetlen is olykor-olykor 
a felidézés, azt látjuk, hogy rendszerünk elő
zékenyen segítségünkre volt abban, hogy tu
datában legyünk a gyökereinknek: ha mi 
nem kapaszkodunk a földbe, ahol élünk, hát 
beledöngöl ő. Utazni tehát leginkább képze
letben, vágyakozásban, álmokban lehet, az 
ilyen egyhelyben-utazások a belső feltöltés, 
gyakran túltöltés időszakát eredményezik. 
Az utazó felfokozott kíváncsisággal vág neki 
az útnak, amikor a határsorompó végre fel
emelkedik előtte — mennyire ismeretlen já
ték ez ma már, szerencsére, Európa legtöbb 
fiataljának! —, levelekből, könyvekből, kata
lógusokból és filmekből már ismer mindent, 
amit végre megismerni szándékozik.

Valljuk be őszintén, frusztrált elindulás 
ez, ahogy az volt valamennyiünké, amikor 
először átléptük a határt, bármilyen irány
ban is. Nyoma sem volt ebben az átlépésben 
a felszabadult indulásnak, a henye kikapcso- 
lódás-ösztönnek, a parttalan feloldódás
vágynak. Utazásainkban, és erre Kántor 
könyve számtalan kiváló részlettel rímel rá, 
az önreflexió emelődött központi elvvé, a- 
mely nem feltétlenül, vagy nem csak szemé
lyiség-reflexió, sokkal inkább reflexió a más
ságra, m űvészeti író esetében a m ű

vészettapasztalati, illetve -elméleti tényekre: 
avagy: reflexió a valós másság-élmény, a va
lós műélmény addigi hiányára. Szinte látha
tó, ahogy bármely, gyakorlatilag minden im
pulzus érkezésekor egy másilaa vált, kap
csol át Kántor agya, részben analógiák, rész
ben szabad és olykor merész asszociációk 
sorozatával — keres és menekül. A frissen 
megélt keveredik az elképzelttel, az olvas
mányban, reprodukcióban, illetve valami
lyen közvetett, közvetített élményformában 
megélttel és elraktározottal, az illuzórikus 
pretapasztalat a valódi megtapasztalás za
varba ejtő új mámorával, a ködkép találko
zása, megütközése a szokatlanul előtolako
dó egyértelműséggel. Mire gondolok? Egy 
Mona Lisa megpillantása húsz év rákészülé- 
se után nem a váratlan felfedező élményét 
indukálja a Louvre erdélyi művészeti szak
értő tárlatlátogatójában, hanem a pszeudo 
élménnyel rendelkező szembesítő számon
kérését, méltóságot kereső összehasonlítá
sát, azonosítását és elkülönítését, a déja vu- 
érzet fájdalmas tolakodását, mi több, bosz- 
szúságot vált ki benne, hogy mások is bele
lógnak a képbe, nem élvezhető, szemlélhető 
az addig a legendák világában tartott fest
mény a hosszú évek várakozása megindo
kolta áhítatos körülmények között. Az út 
nem ismeri, nem ismerheti, tudhatja az utazó 
élefájdalmait. Nos, ez is szép feszültség eb
ben a könyvben.

De vissza még a gyökerekhez.
Akinek az élete azzal telik, hogy közös

sége megmaradásán, kultúrája megőrzésén 
és életben tartásán munkálkodik, annak na
gyon nehéz és szokatlan, akár napokra is, 
kiszakadni megszokott közegéből. Kántor 
első utazásait a külföldi és az otthon hagyott 
közösség állandó összehasonlítása, egymás
ba játszatása, egymáshoz mérése emberi, 
művészi, illetve műalkotási szinten, tölti ki. 
Óhatatlanul így van ez, hiszen állandósága 
pontjait — a képzelt utazásokon túl — a 
szűkebb pátriája jelenti számára. Fontos 
megjegyezni, hogy ennek a szűkebb közös
ségnek, erdélyi, de szerzőnk esetében romá
niai létezésnek a kultúráját nem csak ismeri, 
de elismeri is, nem csak nagyra tartja, de 
beilleszthetőnek is a nyugat által létrehozott 
értékek hierarchiájába. Jó européer módjára, 
értékítéleteiben igyekszik egyik fél térfelén 
sem tartani a labdát, ami a hazaiban európai, 
azt az európai élmények közé emeli, ami 
Európában több vagy másabb, azt a maga 
tisztaságában és helyén vizsgálja. Ezzel azt 
mondjuk, hogy Kántor Lajos az a nagyon 
szubjektív utazó, aki ítéleteiben — melyek 
azonosíthatóak a naplójegyzetekkel, napló
esszékkel — tudatosan próbál meg objektív 
lenni.

A harminc év úti hordalékából képződött 
vastag könyvet nehéz lenne röviden áttekin
teni. Lehetőségünk legfeljebb arra terjed ki, 
hogy néhány izgalmas és számunkra tanul
ságos mozzanatra irányítsuk a figyelmet. 
Ilyen a modernség szemlélésének, értelme
zésének, értelmezhetőségének a kérdése — 
ami kezdetektől fogva izgatja Kántort. A 
könyvből kirajzolódó utazó-portré — mert 
az útleírás legalább annyira az utazót rajzolja 
az olvasó elé, mint magát az utat — sajátsá
gos, rokonszenves meghasonlottságban lele
dző férfiút ábrázol. Életkörülményei, kö
zösségének az állandó kulturális fenyegette- 
tések közötti létezése, hagyományainak a
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veszélyeztetettsége, a felszámolására tett 
megújuló kísérletek nyilván arra ösztönzik, 
erkölcsileg arra kényszerítik az utazása k ap  
csán a maradását is állandóan végiggondolni 
kényszerülő vándort, hogy a modernség el
lenében a hagyományokat részesítse előny
ben. Kántor azonban jól látja ennek a ve
szélyét, amelyet provincializmusnak is hív
hatunk, ami európai szinten nem csak értel
metlen, de halálos is lehet bármely kultúra 
számára. Szemlélői alkata — megérzésem és 
nyilván az írásaiból kialakított olvasatom 
szerint — a modernség elfogadása, fölválla
lása felé tolja, erkölcsi érzéke ugyanakkor 
azonnal jelzi számára a modernség zászlaja 
alatt elkövethető agressziót is. Ilyen gesztus, 
amikor a modernség nevében épp tagadott 
vagy megtagadott értékek féltése és fölválla
lása okán egy betoldásban védi meg a mos
tanában egyre többet vitatott Illyés Gyula 
művét.

Apropo, betoldások. Az, hogy több uta
lásban szó esik a World Trade Center-me
rényletről, a nyomdai technika korszerűsé
gét, illetve a könyv abszolút frissességét jelzi. 
A gyűjtemény egyik legizgalmasabb vonula
tának utólagos megteremtését is ez teszi le
hetővé: a kései betoldások nagyobb margó
val lekeskenyített gondolatteste új élménye
ket kínál annak is, aki már korábbról birto
kolja a három könyvet. Amíg annak idején a 
kiválasztott szerencsés által megláthatott, 
fölfedezhetett, napokra belakhatott világ 
volt az olvasó számára a nóvum, mert szá
mára csak leírásból adatott meg a megisme
rés és megélés, mára a megélésekre való utó
reflexió, valamint a korabeli hangulat visz- 
szaidézése a fontosabb a korrajzon keresztül. 
Kántor is érzi, mi több, tudja, belátja ezt, ezért 
az érintetlenül hagyott szövegekhez — és ezt 
fontosnak tartom hangsúlyozni, harminc év 
szövegeinek érintetlenül hagyásáról van szó 
— kései reflexiókat illeszt. Kezdetben har
minc év tapasztalatával szembesíti a korai 
följegyzéseket, ami helyenként már-már ko
mikus különbségeket és átírhatóságokat e- 
redményez, majd mind közelebb kerülünk a 
mához, mind kisebbek a distanciák a reflexi
ók tárgyához. Nem korrigál a szerző, hanem 
kiegészít, az olvasás idejéből reflektál a meg
írás idejére, egyik olvasójaként megjegyzése
ket fűz a saját könyvéhez, elégedett vagy 
elégedetlen, az idő megcáfolta állításokat a 
helyükre teszi. Nem veszélytelen vállalkozás 
ez, de Kántornak nincs mit korrigálnia a né
zetein, állításain. Tévedései, melyeket nyil
ván ő is lát, a korban élő ember tévedései, a 
kor fénytörésében vizsgálódó láthatásának a 
dilemmái.

A felgyülemlett élmények újra összege- 
reblyézése számára nem arra alkalom első
sorban, hogy végigtekintsen az elmúlt har
minc éven, és revideálja nézeteit, sokkal in
kább arra, hogy az egykori hiányokat, me
lyek csak bizonyos távolságból, és ezt a tá
volságot az idő teremtette számára, szemlél
ve válnak nyilvánvalóvá, utólag pótolja. U- 
taljunk itt például a szép Balázs Ferenc-betol- 
dásra, de ugyanüyen mulasztás-felismerés 
Vlad Mugur utólagos fölemlítése a kolozsvá
ri Shakespeare-kultusz kapcsán, ami szintén 
beszúrás formájában került bele egy harminc 
évvel ezelőtti varsói színházi szemlébe, 
melynek egyik kitérője volt Jan Kott mun
kásságának a fölemlegetése Shakespeare- 
kutatása kapcsán - és ez a láncolat még nem

is túl bonyolult azokhoz a dezoxiribonukle- 
insav-ágbogosságot megszégyenítő gondo
lati kanyarokhoz és kitüremkedésekhez 
képest, melyekre legjobb és legelvetemül
tebb formáiban ragadtatja magát Kántor el
méje. De így kerül fölemlítésre Emü Kus- 
turica is, és még hosszan sorolhatnánk.

Az utólagosan beillesztett pótlások mon
tázstechnikájának segítségével nagyon távo
li mozzanatokat tud egyberántani a szerző 
— ennek egyik számomra legérdekesebb pil
lanata — miért ne lehetnénk néha érdekem
berek —, amikor a Svájcban élő Major Zala 
Lajosnál tett első látogatását megerősíti és 
hitelesíti az időben a jelen végpontjával, a 
Csokonai Társaság mostani tevékenységé
nek felvillantásával, melynek alapítója Major 
Zala, és melynek elnökségi tagja, ezt persze 
szerényen elhallgatja, Kántor Lajos is. Ma
gyarán: egykori állításait a jelenkor működé
sével támasztja alá, vagy fosztja meg érvé
nyességüktől. Érvényesség, nevek érvényes
sége: Veres Péter, Csurka István (a hajdani 
barát mostani politikusi tevékenységét ele
gáns elhatárolódással, kommentár nélkül 
oldja meg az egyik jegyzetben), Fekete Sán
dor, Moldova György, Végh Antal (ő is kap 
egy betoldást, mely Csurkáéhoz hasonlóan 
megfogalmazásában meglehetősen enigma- 
tikus, bár valamivel konkrétabb annál) — 
nevek, melyekkel elbánt az idő, vagy ame
lyek elbántak magukkal, csak nem vették 
észre, nem vettük észre. Kántor nem mente- 
getődzik, nem húzódik ki hajdani ítéleteiből. 
Bármely kor a kor-szerű alakjain keresztül 
ragadható meg, nem feltétlenül a csúcsalko
tók folyamatos körüljárásával. Ebből a szem
pontból is tanulságos volt számomra a kö
tetek újraolvasása a gyűjteményben: az elfe
lejtett hangulatok, szerencsére elmúlt nyo
mások érzete felidézhető, idéződik fel nevek, 
alakok újrafeltűnésével. Ezt látszik alátá
masztani, hogy az első utaztató könyv végén 
ma is vállalja — a "meghagyja értelemben” — 
a vörös farkat, jóllehet el is tüntethetné. Ta
núságtétel az arról, hogy egy korban nem 
csak korszerű, de kor-szerű is az ember.

A betoldások izgalma az is, hogy mit nem 
írhatott meg a naplóíró-utazó akkor, azaz: 
mit nem írt meg, és mi nem jelenhetett meg. 
Utóbbira izgalmas példa a két oldalnyi Határ 
Győző-beszúrás, amelyik nem csak abból a 
szempontból izgalmas az olvasó számára, 
hogy mit írt egykor Kántor, hanem abból is, 
hogy miket nem engedett át, engedett meg a 
cenzurális irodalmi gépezet; a miértre persze 
ebben az esetben sem lehet konkrét választ 
adni.

Ugyanakkor mára kérdésessé válnak (há
látlan utókor), mi több, ironizálásra adhat
nak okot, az olyasféle eufemizmusok, mint a 
322. oldalon található szöveg — Aztán úgy 
hozta az idei nyár, hogy London helyett Csíksze
redán hadakoztunk esővel, köddel. Kihámozhat
ja-e ebből a mai olvasó azt a drámát, hogy a 
szöveg írója nem kap útlevelet, pontosabban 
utazási engedélyt, mert az útlevelét sem tart
hatja akkor magánál; több-e az üyen szöveg, 
többek-e az üyen eufemisztikus kiszólások 
morgásnál, avagy, átjön az olvasó számára, 
kommentár nélkül, legalább a hoppon-ott- 
hon maradt utazó dohogása, a diktatúrában 
csak metaforákban megnyüvánulható önér
zet lázadása.

És, miket nem eredményez a leszorítás, a 
jelenség másik végén: Kántor, a szellem, a 
kultúra elkötelezett őre Cs. Szabó, Határ és a

hajdanvolt drámaíró Csurka munkáinak és 
jelenségének elemzése közben, éppen ott, 
nagy kedvvel időzik el egy huszadrangú, 
erotikus kis filmcsemegénél, jelesen a Bom
banőnél (vagy Álomasszonynál), melyben 
Bo Derek riszálta meg többször is felejt
hetetlenül felejthetetlen seggét, és remegtet- 
te-lengette szüokon nélkül is gravitációt 
méghazudtolóan felfelé emelkedő tekinté
lyes melleit...

De Kántor kultúrtörténész szívesen el
időz a futball éppen aktuális kérdéseinél is 
— ez jellegzetesen az utazó gesztusa a fi
losszal, irodalomtörténésszel szemben —, 
csakúgy emberi, már nem szakmához kötő
dő érdekesség és érdemesség az olvasásban, 
amint a Siklós Istvánnal történő vásárláskor 
a mellette elhaladó fiatal angol nő áüátszó 
blúza alatt nem is csak fölsejlő meztelen hal
mokat hosszasan megbámulja, sejtetve meg
írja, méltatlankodva a supermarket látogató
inak közönyén e nem mindennapi látvány
nyal kapcsolatban.

Ha már itt tartunk, a szövegek egyik kel
lemes kiegészítője az a személyes évődés-já- 
ték, amely a kolozsvári hétköznapokban zaj
ló baráti viszonyokra visszatekintésekben 
realizálódik, lásd a Kántor névvel kapcsola
tos Kányádi-utalásokat, László fiára, felesé
gére, családjára történőkiszólások, Lászlóffy 
Aladár vagy Páskándi, Kocsis István, Szüá- 
gyi István és mások sűrű emlegetése...

De Kántor egyéb kihágásokra is képes. A 
Kramer kontra Kramer dmű film és Faulk
ner Vad pálmák dm ű könyvének, e két, egy
máshoz látszólag sem szintben, sem szálban 
nem kötődő kultúrtermeknek az egymáshoz 
ragasztásán ügyködik a naplók egy pontján, 
melyhez tudottan olyan kötőanyag kell, ami 
Kántor Lajos márkanévvel van ellátva.

Eltévelyedései közül különösen kedves 
volt számomra, ki is emelem a fontos, eseten
ként fontosabb gondolatok-tanulmányok 
közül, az Übü király Kovács Ildikó rendezte 
bemutatójához kapcsolódó gondolatsorát, 
már csak azért is, mert nagyon ritka, mond
hatni, példátlan, hogy komoly és fontos dol
gokban magát törő irodalomtörténész báb
színházi darabot megnézzen, azzal törődjék, 
azzal kapcsolatban értelmezési lehetősége
ken töprengjen.

Amikor pedig eljut a tengerig, az óceá
nig, de capo al fine-gesztussal, ismét a gyö
kerekhez tér velünk vissza. A nagyon távoli, 
nem mindenki számára megadatott pillanat
ban, a szentpeterburgi Dali-házban Floridá
ban, a szürrealizmus templomában, ahogy 
annak idején Louvre-beli szemlélődése köz
ben, igazi szürrealista gesztusként, a Mikes 
utcai ház dolgozószobájának Nagy Albert 
képét vülantja fel, a Fehér kakas jelenik meg 
a szeme és szemünk előtt, és ez egy gondol
kodásmódra vüágít rá, egy módszert tesz 
vüágossá, egy stílus megteremtésének a le
hetőségeit magyarázza és határait teremti 
meg, egy könyv lelkét mutatja fel az olvasó 
számára — ha nem tévedek...
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Egzisztencia és transzcendencia 
az Illyés-líra világképében II.
(Folytatás a 2002/23. számunkból)
Érzelmi és hitelvi emfázissal az értelem 

rendre a vitális értékteremtéssel és értékőr
zéssel azonosul; a vitaiizmus és az erkölcsi- 
ség értékei, az érzéki élet- és világfolyamat s 
a szellemi-értelmi törvénytudás értékmeg
nyilatkozásai, cselekvésformái a feltétlen 
élethit patetikus vagy meghitt, derűs vagy 
szelíden ironikus, fenséges-magasztos vagy 
józan-hétköznapias modalitásában szinteti- 
zálódnak ("Ültem mosolyogva, /  mint ki el
érkezik egy szép értelemhez. /  /  Hogy mit is 
értettem? Hallgattam egy szelíd /  tehén szu- 
szogását a tiszta nagy estben, /  majd egy 
kisded sírást... Hallgattam a csendben /  a 
nyugvó szegénység halk csobbanásait" (Há
rom öreg); "Micsoda rend és milyen buzga
lom, /  milyen nyugalom a tojásokon /  és 
bizalom az ólban s a magas /  udvarban s 
benned, égi szép kakas! (...) Fickándozik az 
ember úntalan, /  de megkomolyszik, kinek 
dolga van. / / D e  bátor az, csak zümmög 
bútalan, kinek kezében biztos munka van. /  
Mint testén át a fű, víz édesen /  áramlik rajta 
békés értelem" (Óda egy krumpliföldhöz); 
'Mint létem értelmét, írott jogát /  nézem 
gereblyém és kapám nyomát, /  aztán a toliét, 
— bár csak egy napon: /  köszönöm, Uram, 
hogy dolgozhatom!" (Alkalmi meditációk— A 
vasárnap megszentelése). Mindezek a szemlé
letmozzanatok egy bizonyosfajta paradox és 
profán reszakralizáció lírai folyamataiban 
szövődnek össze; az egymást kizáró vagy 
ellehetetlenülő metafizikai eshetőségek, a lé
lekszéthúzó, -szétszakító dilemmák (az 
"édenelveszítés") ütközőpontjain evilági ki
utak sejlenek föl, az önelvű felelősség- és 
kötelességéthosz imperatívuszaira alapozó
dó valóságos munkálkodás, építés, terem
téskedv feloldó és tartós perspektívái: 
amelyek azután újra a magasba mutatnak: 
"Az lett pokol, hogy volt mennyország! /  
Kétségbe az ejt, volt remény! /  Heverünk 
mélység fenekén /  csak azért, mert volt ma
gasság (...) De nincs mennyország! Hála is
ten! —: /  Pokol sincs hát! S e dupla nincsen, 
/  Rossz s Rosszabb e két pólusa /  /  valami 
új esélyt kínálhat... /  Mint akinek két gyilko
sa /  — mert zsákmány sincs — egymásra 
támad" (Esély); "Ha nincs pokol s mennyor
szág, /  csak ez—mi más?—lehet /  gyehen
nád s édened, /  ez a 'mocskos' valóság! /  /  
Keresd hát, te tudod, hol, /  és használd bát
ran azt, /  mi enyhet ad s vigaszt /  s ne félj 
sem undorodtól, / /  sem a világtól — isten /  
sem volt jelenvalóbb /  mindenben, mint a- 
hogy /  minden apró kis ízben /  /  — csúfban 
és szépben — itt vár /  a boldogság-esély — 
/  Aranymosó, ne félj, /  kezed ha szennyet is 
váj, /  /  s te sem, eléd emelvén /  a termő sárt, 
tudós - /  — Angyal-tisztára mos /  azonnal 
az eredmény!" (Séta az árnyékommal); M i lett 
az isten? Gyávaság /  és gyöngeség: eszünk
be venni, /  hogy ami vár, a puszta semmi, /  
s a legsemmibb a túlvilág! (...) Mert csak 
azért, hogy földre vert, /  nekem még nem 
bírám a törvény. /  így várok, hitem senki
földjén, /  bármily fényhozót, — ludfert!" 
(Mi lett az isten ?); "Visszakapom vagy nem az

almát, /  mi teremthetünk — itt! — uralmat. 
/  Van leszállás e sziklafokról. /  Fölszállás e 
'siralom völgy'-ből. /  Kikötötten, kifeszítet
ten is bár, /  tudom már, lehet szárnyalás (...) 
Hogy ünnep jöjjön, bármiképp. / /  Abeli. E 
kaini tájra" (Világodban világtalan); "oda bár 
az éden, /  van föld s munka, gyümölcsöző, 
/  elszállt a menny bár, áll fölöttünk /  csoda
népesen a jövő" (Bélyegesek); M ert fürkészve 
mélyeit a derűs /  nagy égnek, /  bíz csak 
ten-éned /  végtelenjének mélyébe merülsz" 
(Arc és tükör); "Ajándékozzuk meg magun
kat mi magunk /  az élet szépségeivel. /  
Magunk vagyunk (...) Ajándékozzuk meg 
magunkat mi magunk /  a hősök erényeivel 
(...) így tágul körénk a világ. /  Helyben 
helytáüván így emelkedünk. /  Nem érti a 
csúcs érveit, /  ki nem a mélyből érkezik (...) 
Létezni, ez maga a szépség. /  Haladni, ez 
maga a hűség, /  az ismeretlen, új partok 
iránt" (Bemáth Aurél egy képe alá); 'leomlanak 
/  bálványok, trónok, égi-földi szentek, /  de 
nem amit a munka megteremtett" (Az építők
höz); "Az vagy, a munkád! S az sose veszen
dő, /  az soha meg nem hal" (Elmúltam har
minc...); 'Vagyok, mert dolgozok. /  Az isten 
bajlódjék a többivel" (Folyik a csoda); Micso
da nyomorúság. /  Irányító nincsen fölöt
tünk. /  Nincsen vezető fonalunk, csak /  ke
zünkben ez a munka (...) Micsoda mámorító 
bosszú. Nem véd sem isten, sem vezér. /  
Csak ez a féregnél esendőbb /  — mert mire 
végzi? — /  buzgolkodás ujjaim hegyénél, /  
hogy valamit kiigazitsak! (...) Akaratunkból 
(...) Szemben a semmivel, a titkát /  fortyog- 
tató — pokollal? /  Szörnyeink labirintusá
val. /  /  Munkába véve végre, lassan- /  szí
vósan, jó mozdulatokkal /  arcunkat is, /  az 
istenit. /  Az önmagával szembenézőt (...) 
halandó szemmel fölfedezni /  az örök vé
gezni valót: /  megszólaltatni a jövendőt, /  
mely már a halállal vitáz (...) Úgy hagyni ott 
(...) megfoganva, a jövendőmet; értelmét, tán 
örökre, annak, /  hogy erre jártam / /  halan
dóként is múlhatatlan" (Teremteni).

S ez a szakralizálódás (amelyben tehát 
nem elsődlegesen az értékformák transzcen
dens szentesítője, igazolója válik szentté, ha
nem az értéktörekvések és törekvésértékek 
evilági hordozói, alanyai szentesítődnek — 
s így az' ami minél emberibb, annál istenibb, 
és az, ami minél istenibb, annál emberibb 
elve összegeződik): rendkívüli ámyalatbő- 
séggel terjed, árad szét a természet, a szere
lem, az emberélet fordulói jelentette szép
ségek rengetegén; az idő "azon fárad, hogy 
emberibb /  legyen a föld s az ember" (Uj 
évre), "nem titeket Ó: ti méritek Ót" (Isten vén 
malmai), "áldani" lehet (ha "érteni" "fonákja
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felől sem") "a lét gyönyörű szőttesét” (Örül 
már minden...) a születését is folytatható em
ber kezében forog "nagy kormánykereke a 
sorsnak" (Örökös hála), a költőnek "dolgozni", 
"küzdve alakítani" kell egyént és közösséget 
(A költő felel), "éteri" a "torony” is, amit a 
"fecskék vágya rak" (Remény a légben), "okos 
mozdulatok" tárgyaitól lett "egyre teljesebb 
/  az emberi Teremtés" (Szerszámnyelek), a 
gyermeknek "itt bontja ki minden értékét" 
isten (Újszülött), a hűséges házastársi össze
tartozást "Isten sem szakaszthatja" ketté 
(Kapcsok), s a "hű szeretők" csak köszönhetik, 
"amiben éltek itt": "a mennyet" (A naphoz); a 
tanyasi nagylányok szoknyavasalása nagy
szombaton a "tisztaság paradicsomát" érez
teti, s aztán "harangok zúgtak szüntelen", s 
"ment a nép, /  hogy föltámassza istenét" 
(Vasalás). "Valami ős, mély Akarat /  küzd (...) 
jót igér: /  ha léptenkint is tied lesz a tér, /  
emberi faj, megválthatod magad!” (Dologidő)
— szól a himnikus hang, s arról is, hogy a 
szerelem erotikájában "az édenkerti ős üzem 
/  valami maradék /  anyaga halkan tovább 
működik /  testünk bűntelen rejtekeiben. / /  
Míg összegyártanak a hormonok /  egy kis 
isteni kedvet arra, hogy / /  testünket egy
mással falatva /  égbe szálljunk egy újabb 
pillanatra" (Kárhozottak üdve), hogy a testi
ségben a "teremtés" "becézése" történhet (E 
földön), vagy hogy a művészetben az "örök 
művek világa: embercsinálta éden" (Örök 
müvek világa). S tovább és tovább, kifogyha
tatlan, a végsőkig is: hogy az emberi össze
tartozás ereje ("Kifogyván istenből, te 
hozzád /  fordul szivem, ember-rokonság, /  
hasonlóság! — te adj erőt!" (Anteusz), él
ményrögzülése, emléköröksége nem vesz
het a semmibe ("azt kezdem hinni, hogy bár
milyen alakban /  az az oda tűnt boldogság is 
megvan, — /  ha emléke oly örök a szivem
ben!" (Nem hiszem...); "Bátyám, a te arcod 
fogadjon majd, ha rám tör a szörnyű örök-vi
lágosság!" (Búcsúztató), hogy talán a nemze
déki életfolytatódás, "e földtávu lét se más”, 
mint "örök föltámadás", minden születés "új 
diadal", s hihetjük, hogy a ’hős Szerelem, 
végső szent Kegyelem /  s Út, amelyen /  
kitör a múlandó testből, ami /  tán isteni": 
"megváltó, merész /  front-áttörés" (Úalott ba
rátom fiai közt), s ha "percenként meghalunk" 
is, "ahány perc, nem új létre szül meg?” (Hol 
a két Szijjártó-fiú?); és hogy "kezdődik me
gint, mert nincs vég, /  mert megleli tán az is 
üdvét, /  ki a legfőbbről csak dadog” (A zene 
szava), s ’Tebenned vagyunk többek, Szép 
Egész, /  annál, amik külön-külön vagyunk: 
Cél, /  Örök Jobbratörés!", s "Föl, föl, — ma
gadban! Vezető Urad? /  Maga e Föld! E jó 
táltos. Te, bolygót /  gyeplőzhetsz, te, ma
gad!", mert "Istenek halnak!? S támadhatnak 
új /  Olympuszon! Csak legyen új Olympusz 
/  szolgálni — otthonul!" (Vér az érben). És 
ennek a felmagasztosító, megszentelő reali
tástudatnak a monumentális leíró-látomá- 
sos verse ('látványkimetsző", "plasztikus" és 
"litániázó" "nagyverse", "hittevő'' poémája, 
"elbeszélő-meditáló költeménye", "tisztán 
tárgyias és ugyanakkor tisztán példázatsze
rű" alkotása) a két kérges apai kéz ’Teremtés
sel" egyenrangú értékteljességét hirdető Két 
kéz — amely szerint "fent az égbolt /  nekem 
e két tenyér volt", s melyben az átszellemült- 
hevült dicséret hangneme kultikus-rituális, 
sőt biblikus-liturgikus átképzeléseldg ívelő 
motívumokat forrósít föl: "Föl, ki az égig! /
» > »  folytatás a 16. oldalon
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» » > / b i y i a i ó s  a 15. oldalról

Ég vízszintjéig! Én így /  látom őket, a Kezdet 
/  ködében fölmeresztett, / /  Mózesi két kő
tábla, /  ragyogva és kitárva; /  a Hírrel száll
va /  a galamb szárnya! / /  Értelem, mely 
kilángol /  az őshomályból; /  mint a fénykül
lők nyúltak, /  nyíltak rajtuk az ujjak"; "íme 
ilyen jelekkel /  nyúltak e hű kezek fel, /  
szentegyház kettős tornya, /  vasszínű 
mennyboltomra"; "így lett útjelző ábrám /  
iránymutató táblán, /  iránytű, figyelő domb, 
/  nekem a Szent Jobb".

A megtartó valláshagyomány lelki-fami
liáris, sőt kedves-bájos hangulata, légköre 
szintén közel visz az átlelkesülés emelke
dettségéhez (a rádó ellenkezése ellenére is): 
"Mária s Anna, Anna, /  ő néz le ránk, Jézus 
nagyanyja, /  a falról az isten napa! /  családi 
hű fejek (...) Hitetlenül és szótlan /  ajakkal is 
jó e hajóban /  szállni a hűvös űrön át. /  
Mária, szűz anya, /  hallani Pannika, /  Klári
ka, Sárika énekszavát" (Az ozorai templom
ban); 'Mikor hív már harangszó? /  szállni 
kisded s kamasz-kor /  közötti zavarosból /  
máris-tiszta kékbe, /  föl-föl vissza az égbe?" 
(Fölgereblyélt vasárnap); "Rajban röppen s ko- 
szorúz a galamb: /  hit látható, fehér hit kék 
egen (...) Itt hát az Ünnep: a Várakozás. /  
Hogy véglegesen lesz valami más. /  A leve
gőben szimatnyi szabad /  szeretet" (Hajdani 
húsvét). De hasonlóképpen transzcendálód- 
nak a reménytelen reménységbe kapaszko
dó, iszonyú történelmi katasztrófákat átélő 
nemzethistóriai példa-nagyságok sorsának, 
küzdelmeinek jelentésüzenetei is ("Ültesse
nek a trónusodra, /  másat akkor se mondha
tok. /  Egy új isteni szörny csipkebokra /  az 
a trón, ha izzik s lobog. /  /  Egyre az ige zeng 
belőle" (Tüzes trón); "Dolgozz, levegőben u- 
szó Kéz, /  működj, nemzeti lét szívdobogá
sa, erő, /  hirdesd: veszve a nép, aki lustán, 
mástól, — akár a /  mennybeli istentől várja 
a 'boldogulást'. /  — Hirdesd: gyáva a nép, 
amelyet csak vértanuk óvnak: /  nem 'hős
tett —: napi mersz, köznapi, percnyi courage 
/  ment embert s honokat" (Hunyadi keze); 
"Krisztusként (...) széttárt karja közt /  a vég
telent ölelve küzd (...) száll szebb részével 
fölfelé! — /  Az volt talán az istené" (Széche
nyi); "Kiált az angyal s harag s szeretet /  
emeli szívét és kezét (...) Kit nem erősít, nem 
költ fel e hang, /  sorsát sohasem érti meg. /  
Ott kezdődik az itt alant, /  hol elfordulnak 
mind az istenek" (Magányos angyal — Ady 
emlékének); "Kegyelem nekik, kik törten eles
nek /  s irgalom, akik merészelnek nőni /  a 
nyomotokban föl a vak egeknek!" (Ady és 
Móricz...); "mint ki belső hangra hallgat, /  de 
szólván, mindent istennek beszél el" (A Mó
ricz Zsigmond emlékkönyvbe); 'lépett s nem 
sűlyedt szennyek tengernyi sarába /  a krisz
tus-tiszta lábú Bartók" (Fegyver és csoda). És 
így mondatja a nemzeti sorsproblémás aggo
dalom a költővel a magyarság folytonos 
emelkedésének, magasba törésének, minő
séget és igazságot követő magatartásának a 
parancsait, a veszélyek közül az "égbeme- 
nekvés", a "Noé-bárkás" megmaradás és túl
élés, az "egekig vetülő" közösségi felelősség 
követelményeit is (Haza, a magasban; Magyar 
és magyar; Folttalan; Lapda; A z új nemzetgyű
léshez); s az eldönthetetlennek látszó gondo
latokkal való vívódás eredményeként az 
egyetemes, európai progresszió szükség- 
képpenisége mellett, minden véres történel
mi pusztítás tudatában, hogy: "maga az Isten 
se tudhatta másképp" (A reformáció genfi em
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lékműve előtt). A  gyötrelmes ellentétekből csi
holt bizodalom olykor a vulgáris megemelé
sében, a disszonanciák esztézisében szik- 
ráztatja össze profanizádó és szakralizádó 
végletdt ("az Ígért üdvért, itt e földön, /  
káromlással imádkozó, /  oltárdöntéssel ál
dozó, /  sebezve gyógyulást hozó, /  jó meg
hallod eleve /  egy jobb világba emelő zene" 
(Bartók). Olyan motívum ez, amely vüág- 
szemléleti rokonságban áll Németh László 
("az Örök Rend oszlopait is megrecsegtetni 
egy vad lázongásban: istenkáromlás az is
tentiszteletben" (Dráma és legenda), Nagy 
László ("káromkodásból katedrálist" [Ki viszi 
át a Szerelmet]) vagy Szilágyi Domokos ("ká- 
romlom az összes isteneket" [Rab]) jellegze
tes kijelentéseivel.

*
A profán-érzéki, evilági mivoltukban, 

magasabb metafizikai instandák garandája, 
biztosítéka vagy segítsége nélkül is — de 
mégis magasabb szellemi-erkölcsi minősé
gek által ösztönzött transzcenzussal — meg
nemesedő léttartalmak: ezek ennek a sajátos 
illyési paradox lírai szakralizádós beszéd
módnak, érzelmi-intellektuális versbeszéd
nek a meghatározó dimenziói. (A költő sze
rint lehet "ember-alakban", "földi erővel" "is
teni tennivalót" végezni, "mennybeli harmó
nián" szorgoskodni, és "halandóként" rend
kívüli, így "égbdi" jellemet és szépséget hor
dozni, "itt lent" (Félelmetes és varázslatos). Az 
éles, feszült paradoxonokban való gondol
kodás számtalan szemléletterületen meg
nyilvánul. Az önportrét rajzoló versekben 
gyakran feltűnik az örökölt kettős természet 
belső diszharmóniája ("Hittagadók hitének 
is tagadója" (Sub specie aetemitatis); "Két szel
lem küzd itt, amint látható, /  egy hívő és egy 
istentagadó. /  Nagy próbát rótt rám már 
azzal az ég, /  hogy vegyes házasságból szár
mazék (...) arcvonásaik itt az arcomon /  hol 
mosolyra, hol könnyre állanak. /  Örök har
cukat tovább harcolom” (Alkalmi meditációk 
— A vegyes házasság átka); "Némán így tűnt 
föl hajdanán /  Jézus halovány fehér képe; /  
így nézett szembe a pogány /  krisztusnak, 
Plátónak szemébe (...) így tekint össze ben
nem a /  kétféle emberség: lobogva /  Sárrét 
zord prédikátora /  s a bólongó tolnai szolga" 
(Párban); "Vérem protestáló, de elmém feléd 
von /  katolikus isten; /  mert tudom, hogy 
sorsom nem kimért keréknyom /  a porba 
sem, itt lenn! / /  Bár a féltékeny föld lábam 
le-lerántja /  szolgai ütemben — /  van mi 
fölemeli; a szárnyalás vágya /  próbát tesz 
szünetlen — / /  Nagy a föld. Vágyammal, 
mint a megveszett nyáj, /  szélednék-szalad- 
nék; /  Fölnézek. Mint Gáspár, Boldizsár fe
lett, már /  halk, szelíd parancs é g ------ "
(Vérem protestáló...). A  kiszakadás és a lelki
erkölcsi visszatalálás a "puszták népéhez", a 
sors-, illetve képviseletvállalás bonyodalmai 
(a "nem menekülhetsz" élményformái) 
mind-mind állandó személyes sorskérdés
ként jelentkeznek; de további társada
lombölcseleti, történelemfilozófiai, kul- 
túrantropológiai kérdés: a nyomorúságban 
élők lázítóan tarthatatlan társadalmi helyze
tének sürgetően evidens megváltoztatása 
veszélyezteti-e a nyomorban is kifejlődött és 
megőrződött archaikus lelki, morális, kultu
rális értékek fenntarthatóságát? A civilizáci
ós váltás, a létforma átalakulása közben le
hetséges-e az addig mindennek ellenére 
fennmaradt genuin emberi minőségjegyek 
kontinuitásának biztosítása? A szegénység

felszámolásával a szegények tudatvilágá
nak, gondolkodásmódjának — illetve az ab
ban rejlő humanitásértékeknek — a to- 
vábbörökíthetősége? A Puszták népe ezzel 
kapcsolatban meglehetősen szkeptikus né
zeteket fogalmaz meg; s a kérdés, a szem- 
pontkeveredés, a többértelműség gyakran 
feltűnik: "Nem a szegénységet, csak a sze
gényt /  dicsértem én szívem szerént (...) 
Múljék el a szegénység! — vallom, /  de el is 
akad itt a hangom. /  S a szegények? Ahívek, 
bátrak? /  Megsiratnám, ha elmúlnának. / /  
Hogyha kiveszne az a fajta, mely nevelt en
gem hitre, harcra (...) Apáim és anyáim népe, 
/  úgy változz, hogy ne változz mégse. /  
Akárhogy híjják az urat: /  a bitorlót, ne 
hagyd magad! /  /  Mert most érünk csak me
redekhez /  és annak vége tán sosem lesz. /  
Hogy odavágja, aki szenved /  igazát bár az 
Úristennek!" (Nem a szegénységet...). A  bajví
vó elszántság úgy hordozza önmagában az 
értelmét, hogy függetlenedik a hadakozás 
eredményességétől: "Szép a vesztett ügyet 
ápolni" (Hóseás); "mert nincs hasztalan kín, 
számadás ha lesz; /  vállald a szégyenfát, úgy 
lehet kereszt (...) Valid: ki megfut isten kor
bácsa elül, /  az is isten színe elől menekül (...) 
úgy szép az áldozat, hogyha: semmiért! (A 
betegség értelméről); 'Mert régtől fogva hősi, 
szép /  e küzdelemben /  az lett lehető, ami 
lehetetlen?" (Lóit lábú madár — Sütő András
nak). S a nemzetpusztulás legkeserűbb vízi
óját jelenetező Tisztákban is — ahol tö
kéletesen kideríthetetlen, tisztázhatatlan 
marad, hogy a felsőbb hatalom, a felsőbb 
rendelés, az "isten nélkül való", így "istente
len" és "embertelen" "sors" a megsemmisü
lést vagy éppen ellenkezőleg, a megmara
dásakaratot determinálja, illetve támogatja
— a főhős Perella a halál "rávilágításában" 
erősödik meg: "hogy soha érdemesebb nem 
volt küzdeni". És üyen a "juhász-számadói 
gond" is: a "jégverés-csöpülte nyáj" számon
tartása; mert "Szétszóratván, ős lápokba vo
nult /  hite-konok község hű papjaként /  (kit 
azzal áld, amivel ver az Úr!) / /  templom ta- 
lanul, palásttalanul /  (s vívódva folyton, mit 
hoz ránk az ég) /  kell osztanom úrvacsorát s 
igét!" (Számadó); s olyan ez, mint a "prédiká
tor szépapa", Kállay Sámuel felmagasodása
— "az utca és az idő szennyporából”, 'kopott 
palástban" — az ég, az "eleve-döntő isten" 
felé (ki "nem hajlott alá keggyel soha itt"), a 
"dacos", "puszta", "régi" hit állhatatosságá
val (A gyulafehérvári főutcán). Mindez felülbí- 
rálhatatlanul öntörvényű vállalás etikai fo
lyománya, határozmánya; amelyben az er
kölcs autonómiájából kiiktathatatlan (szub
jektív, individuális) relativitás különös 
módon fonódik össze a metafizikai megala
pozottság nélküli abszolútumigénnyel, fel- 
tétlenségerővel ("a nincs-remény mocs
kában is /  hűnek maradni itt alant is, /  hű
nek a konok akarathoz (...) hogy mégiscsak 
elénk idéztük /  Ót, a Hatalmast, /  szitkaink 
teremtő igéivel /  test-öltésre kényszerítettük 
Őt" (Sziszifusz, én s te...); "a pusztulás is szár
nyalás (...) A pusztulás, a pusztulás: /  emel
kedés" (Eretnek ima); "Égész szívemmel 
dohogok /  és forrongok és pörölök. / /  Mint 
a teleirt szalagok, /  szentek szájából libegők, 
/  dől belőlem az érv örök /  melegért, mi
helyt vacogok. / / É s  páncéltoronyként fo
rog /  szívem a hó és jég fölött / /  isten-jus
sunkért, emberek: /  ne haljon sose meg, /  ki 
egyszer a világra jött!" (A tél ellen örök forra
dalomban). Hogyan lehet az eleve elrendelő
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sorsot, "végzetet" tetten érni vagy lebími, 
akaratos önsorsalakítással fölébe kerekedni, 
választani azt, ami nem választás tárgya, 
összeegyeztetni az összeegyeztethetetlen 
külső adottságot a belső meggyőződéssel, 
tudni, amit nem lehet megtudni, dönteni, 
amikor nincs döntéshelyzet, csak szorító 
kényszerűség vagy kényszerérzet: ezek 
vagy ilyenek a sorsválasztás — a Sorsválasz
tók — tragikus-drámai létkonfliktusai. Tetéz
ve a lét-nemlét peremén vergődő nemzeti 
közösség — többek között, jelesül "a hazát
lan magyarok" — gyökérgondjából (abból, 
hogy: "Se nép, se isten. Se jövő?" (Templomta- 
lan torony); "Sem pápista, de kálomista sem. 
Rom. /  Kőhalom. Már csak szél nem kerüli. 
/  Felekezeten kívüli. /  Már Istené csak a 
falutlan templom" (Ökumenikum) fakadó 
szolidaritáskövetelmény elháríthatatlansá
gával. Mert az világossá válik, legfeljebb va
lósággá nem a logikus következménye (ma
ga az emberség): hogy "az ember megcsúfo
lásával istent sem lehet szolgáim" (ahogyan 
a Kegyencből hangzik). Viszont a fölfelé tö
rekvés, a mélyből a magasba törés özönlő 
metaforáival körülírt "emberiesedés": egyút
tal közvetett, inverz szakralizálódás is: Po

gány istenesedés, mely által a "vad vidék, ez a 
pogány is itt /  családiasul, kezesül. /  Beiste- 
nesedik." S a személyiség, az emberi, népi, 
nemzeti kollektivitás és a transzcendencia 
összefüggései között merül föl a sajgó alter
natíva: "Vagy fölépítjük mi is azt a Templo
mot, /  vagy népét Hadúr is szétszórja" (Üd
vösség vagy halál — Németh László születésének 
nyolcvanadik ünnepére); és a váradalom, 
hogy: "Forr a jövő, tán kiforrja végre, /  mit 
isten belégondolt e népbe" (Hódítók).

*
Rónay László szerint e költészet "volta

képp folytonos harc azokért a javakért, ame
lyek Isten rendeléséből mindenkit megil
letnének, de az erőszak, a félreértelmezett 
küldetéstudat, az esztelen hatalomvágy 
megfosztja őket tőlük"; viszont "Illyés lírájá
nak Isten ritka megszólítottja, még keve
sebbszer szereplője” (jóllehet "annál több
ször esik szó a keresztény erkölcsi értékek
ről"). Viszonylagosan valóban így érzékelhe
tő, azonban a vocativusban megjelenő Is
ten-képzeteknek, illetve az azokhoz kapcso

lódó intonációknak mégis számtalan típusa 
figyelhető meg: a feloldáskérő fohászos 
hangtól, az enyhületváró, megnyugvásóhaj
tó kívánalmakon és a vitázó-számonkérő at
titűdön át a vádoló-szemrehányó tiltako
zásokig — és így tovább. A dialogikus vi
szony épülhet a belátó, szelíden elfogadó, 
engedelmes védelemvágyra, kiengesztelődő 
végtelenségtudatra: "megbocsátani neked, /  
játékaidat, istenem /  és játszani, míg fejemet 
/  át nem öleled hirtelen" (Két régi vers egy 
kutyáról); "Látszat ez a világ, olcsó, hiú lát
szat. /  Atya, Fiú, Szent- /  Lélek oltalmazzon 
mindnyájunkat ittlent" (Reggeli meditáció); 
"Játszottam; azt hittem velem /  játszol, 
Uram, vidám vagy (...) Csönd van mostan, 
tél; összetört /  erdők; mezők letépve. /  Hall
gatsz. Neked is harc között /  adatik már csak 
béke? /  /  És szeretet csak elhalón, /  ha könny 
közt vall, dadog már? /  Mint nékem? ló 
vagy, nem tudom, /  csak azt, fiad vagyok 
már" (Játszottam...); 'Veszem babérom. Már 
nekem erre kell. /  Szabadba ismét hangosan 
így megyek /  bízva Uramban-Istenemben! /  
Óvni magam nem az én ügyem már" (Babér); 
"Öreg koldús, ahogy tél idején /  betántorul 
egy kunyhó küszöbén /  s enni se kér, csak áll

és áll: örül, /  örül, hogy nincs kívül, /  hogy 
benn van, bárhogy is: benn! /  Belém így tért 
be néha-néha isten. / /  Szomorú vendég. 
Mindig könnyezett /  s didergett. Hit? Épp 
azt kéregetett! /  Feleztünk. Aztán, hogy eny
hült az ég, /  adta kezét, /  vitte, amit kapott. 
/  Várták őrültek, gyilkosok, papok" (Szomo
rú vendég); "Könyörögj, hogy isten /  súgjon 
egy új tervet" (Próba); "Csak hatalmas lépő 
láb, fehérlő /  lábszár lesz szemedben a to
rony: /  isten lépdel a végtelenségből /  s 
halad tovább új és új koron" (Száz év múlva); 
"És idő nincs s a képzelet /  sejti az örök 
életet" (Hunyt szemmel); "Beinni a mennyet, 
/  azt a habos távolt (...) Az egészből azt a /  
rejtező langy titkot. /  Az altató istent, /  akit 
már gyanítok" (Egy jót lélekzeni). Lehet az 
erős érzelmi ambivalencia tükrözője: "Egy 
isten s iszonyú ebe /  szimatol nyomaimban 
(...) Fölkel az új nap, fölkel /  az ember s a 
növő idő /  s megkérdi komor arccal, /  míg 
atyaként fölémbe nő, /  mit tettem életemmel 
/  és talán megvigasztal" (Megmentett élet); 
"mintha a mult, a múlt idők szenvedése, /

rossz istenem adná kezét békülésre" (Itt az 
elsff csillag); "Ki válaszolt? /  Mégis az Ég?" 
(Naponta bár...). Az Isten-képzetek gyakorta 
kapcsolódnak össze a semmivel, a viasko- 
dásra ingerlő halállal, betegség-, fájdalom
állapotokkal: "Isten-Halál, köztük mint lég
vonat /  húz lelkemen át egy-egy gondolat" 
(Alkalmi meditációk—Metafizika); "Egy korty- 
nyi vigaszt, örömet /  Ígértél, Uram. Moso
lyogjak? (...) Ahogy lemondok, meg úgy ért
lek: /  győztesen, ünnepélyesen /  te érkezel 
a semmiben" (Vidéki állomáson); "Csikorgók, 
hajlok, félek nyflani. /  De matat, biztat bent 
is valami, /  hogy fogoly voltam s jó lesz 
odaki /  szűk partjaimon túláramlani, /  szép 
áradásként el-szétnyúlani, /  míg fel nem 
tűnnek isten ormai" (Betegen, ősszel); "két fáj
dalom közt megpihenve /  ágyamban úgy 
ülök pihegve, /  úgy nézem büszkén, mit is 
vittem, /  mit hoztam neked eddig, isten. / /  
S már kérdeném is: mire kellett, /  mire hasz
nálod, ha rendelted? /  De fohászkodva, már
is nyögve /  új dpelésbe görbedek le" (Fáj
dalom); "A végzet — csüngő szikla — /  rám 
eshetik; /  rámront a Vad; /  isten szörnyű 
pillái /  rámnyüanak (...) az pusztul itt épp el, 
/  ki menekül; /  sorsa alól /  félre épp az nem 
bújhat, /  ki meghajol. / /  Nincs halál, mon
dom, mert a /  nincs nem lehet. /  Tekintetem
mel tartom /  fönt az eget; /  mint bányarab, 
/  ha karral, kézzel küzd már /  a rom alatt" 
(Kórházban, hajnal előtt); "Ne félj! /  Ha meg
halunk, az mindent befejez. /  /  Teremtőnk 
könyörületes" (Hópelyhek éjszaka). Az isteni 
hatalmassághoz viszonyított emberi por
szem-létről, egyszersmind a felület alatti, 
gyakran elfedett emberlényeget megérintő 
istenviszonyról, a megközelíthetetlen meg
közelítéséről (és a megközelíthetetlen általi 
megközelítettségről), s a felmagasító átenge- 
dettség, önátadás, az egyszerre önkiüresítő 
és Isten-szempontokkal feltöltekező átvaló- 
sulás élményéről, esélyéről vall a Hallgass: 
"Se sértés, se gúny, sem a szolgai /  ravasz 
könyörgés őt nem csalja ki. /  Énekelhetsz, 
fujhatod a verset, /  Szivedről és nem han
godról ismer meg. / / A  híg panasz is hasz
talan neki, /  könnyed sincs elég őt kiönteni... 
/  A csiga, ürge példáját idézted? /  Te bújsz 
a földbe, hogy ha őidéz meg! / /  Hallgass hát 
s készülj szavára: ha Ó /  a szelet venné, 
lehess levegő, /  víz, ha fodrot. Várj csak, várj. 
S ha nem szól: /  tudj megfeledkezni te is 
magadról." Öntudatos-méltóságos öntanú
sítás és létösszegző odafordulás kettőssége 
szólal meg a Megláthattál volna című— "már- 
már utólagos üzenetként" hangzó — szo
nettben: 'Megláthattál volna azért is engem, 
/  mert, Mindenható, ha vagy s látsz valóban 
/  (mint rég ama Szem a szentkép-keretben) 
/  mert nem zavartalak, mert nem kopogtam, 
/  /  mert nem riszáltam feléd sem sebem, sem 
/  érdemem, hogy nézd: így jártam nyomod
ban! /  Illemre nevelt anyám: nem esengtem 
/  s rátartiságra apám: nem tolongtam — / /
— s igazmondásra épp a — Hit /  — a hited?
— nevelt, hogy így, magamba kivetetten, /  e 
földön itt, veled egy ellenedben, / /  magam- 
féle is kezdhet valamit — /  Nem voltam 
könnyű fiad. így /  végy számba, ha ürül 
hely a Seregben.” — S találhatók további — 
végletesen ellentétes — példák is. A megalá
zott, kiszolgáltatott néprétegek, a nincstelen 
alullévők (az "istentől szolgaságra rendelt 
nép") (íme az én népem...) kisemmizettségéért 
maró iróniával perli a mindenség egész
» > > >  folytatás a 18. oldalon
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HELIKON
folytatás a 17. oldalról

rendjét: "nem élet az élet, /  mit az isten s a 
gróf itten /  élni rendelt a szegénynek" (Há
rom öreg); s hasonló expanzív-indulatos, fel
háborodva kiterjesztett társadalomkritikai 
szarkazmussal láttatja a felső rétegek kivált
ságosságát: "Hát néztem itten /  e tündér né
pet, isten /  kiválasztottjait selyem ga- 
tyában-ingben" (A kacsalábonforgó vár); "több 
szempontból is jobb volna, Uram, /  ha szol
gáid legalább oly szegények /  lennének, 
mint mi, akiknek beszélnek" (.Példa kellene). 
És ugyanakkor a családi bensőséges életképi 
pillanat a mélyről indíttatott odafordulást is 
előhívhatja: "így van Uram (...) Mint kata
kombákban az első hivek: /  guny-mosolyom 
alatt várlak, zengelek!" (Úrfelmutatás alatt egy 
falusi kertben).

Érdekes asszociációkat ötvöznek azok a 
képzetek, amelyek az istenséget a nőiséggel, 
a feminin princípiummal társítják. Ez szer
vesen illeszkedik az egyrészt a materialitást 
átszellemítő, átszínező, másrészt a keresz
ténység alatti archaikus mitologikus remi
niszcenciákat is mozgósító illyési világkép 
alapvonatkozásaihoz: "Nem voltam én ke
resztény! Nékem /  nő volt az isten is maga, 
/  ő vegyen a karjaiba, /  engem ő olvasszon 
magába /  és szüljön aztán újra szépen, /  ha 
már a halálom kívánja!" (Kamasz); "De énne
kem a nap s a hold /  s a föld anyám!" (Kor
forduló); "Úgy átjár, olyan kegyelem, /  hogy 
nem hiszem, hogy ne legyen /  valahol egy 
örök szülénk! (Napanya); "istennek volta
képp nőneműnek kellene lennie, ez a szív 
vágya. Hogy istent nem asszonyi hasonmás
ra teremtette meg az ember, kultúránk buk
tatója" (Gyermekkorom lángjai); "Úgy volna jó 
e Minden /  ura, a mérhetetlen isten, /  ha 
asszony volna, nevető, /  anyaként karba fel
kapó, /  úgy ölelő, hogy lankadó; /  hatalmas 
is, de engedő..." (Apróbb töredékek — Isten). 
Sőt: "Hazafiság: anyafiság. /  Igen: a patrióta 
eredendőbben: mégis — matriota?" (Töredék
ről töredékre).

A  létszerű örökidejűség vágyából szár
mazik az önmagát az alkotásban, a befeje
zett, kikerekített életidő értelmes teljessé
gében megvigasztaló szubjektum elképzelé
se a "jó halálról" ("Nem félek a haláltól, /  csak 
emberi legyen, /  becsülettudó, jámbor, /  ne 
jöjjön hirtelen, /  ne üssön rajtam durván (...) 
Oh légy keresztény hozzám, /  keresztény
hez, halál!" (Novemberi kertben); "Mit kérhe
tünk még? Jó halált. /  Szép-nemeset /  adjon, 
ha kegyével megáld; /  adjon az isten jó ha
lált, /  pihentetőt, kényelmeset (...) Némán és 
őszi derűsen, /  halálosan /  úgy is mosoly
gón, szívesen /  múlhassunk" (Jó halált), s a 
megint inkább felfelé, mint lefelé vezető vég
ső utakról ('Mióta halottainkat a föld mélyé
be eresztjük, azóta rögződhetett belénk, 
hogy egész életutunk lefelé vezet. Voltak né
pek, melyek elköltözöttjeiket fák, sziklák, er- 
re-készült tornyok tetején adták át az 
enyészetnek; férgek helyett a madaraknak. 
Ha ezt a szokást vettük volna át, úgy érzem, 
hogy világ- és életszemléletünk könnye- 
débb, kedélyünk derültebb lenne. Tán még 
nem késő. Próbáljunk meg minden utat. A 
transzcendencia felé oda túlra, a fenti túl-ak- 
ra? A Hitek és Vallások iránytűjével? Ha kre
matóriumok kéménye s abban a szerepben is 
játszi füstje nem torzítaná az emberiség 
egyik legrettentőbb bukását, tapogatózhatna 
az elme arrafelé is" (A hit világáról). Illyés 
energikus, derűs, életigenlő sztoidzmusa

(vagy "laidzált teológiája") lényegében ab
ban az értelemben is "keresztényinek" nevez
hető, ahogyan például Babits elmélkedett 
ugyanezekről: "Hirtelen halálnál nincs na
gyobb szerencse — mondja az idősebb Plinius 
(...) könyörgés a mindenszentek litániájából: 
Hirtelen és váratlan haláltól ments meg, Uram, 
minket! (...) a halálra valóban készülni kell, 
ahogy a hivő keresztények minden időben 
ájtatosan készültek rá. S nincs nagyobb sze
rencsétlenség, mint ha ez a minden percben 
várható esemény készületlenül ér" (Babits 
Mihály: A jó halál).

"Nagymindenség” és "Nagysemmiség" 
(Megint egy könyv) titkai között a halállal 
megbirkózó ember makacsul vallja: "A lét 
tegyen rendet, ne a halál!" (Óda a törvényho
zóhoz). S a gigantikus halálrémség, az embe
riség egészét fenyegető atomkatasztrófa el
lenében is. A mintegy világkép-összegező lí
rai oratórium, Az éden elvesztése katartikusan 
ismétli-sulykolja az életteljesség, a "Kezdet
hez" emelkedő lehetőségteremtés, az "épp a 
vég tudatában" nekifeszülő cselekvésszük
ség — valamifajta immanens helyreállítás, 
apokatasztaszisz — szózatait; hogy a legna
gyobb tett az emberi univerzum idő- és lélek- 
mélységekből, érzéki és szellemi ősképes- 
ség-szférákból eredő ámyalatvégtelenségé- 
nek, létintenzitásának, értékmindenségének, 
kulturális, műveltségi hitdességének őrzése, 
táplálása, bővítése: az emberiesedés kiteljesí
tése és megtökéletesítése; az, "amit hajdan 
Renddtetésnek és Üdvösségnek mondtak" 
— ami voltaképpen maga az édenvisszanye- 
rés; hogy ha "rejtve oka titka, /  nyüzsögjön 
össze-vissza /  a mindenségi"; hogy a "világot 
azoknak kell vezetniök, akik fönntartják. 
Munkálva szüntelen rajta, kézzel, ésszel. A 
két kezükkel, a maguk eszével". Mindennek 
autentikussága pedig csak növekszik azáltal, 
hogy épp egy "vére-vesztett /  elhagyott kicsi 
nemzet /  ingatag ladikából /  szólhatunk".

*
Illyés Gyula a szakadatlan élet- és létküz

delem (úgy, mint az életben, életszerűen az 
életért, és úgy is, mint az élet megjobbításáért 
folytatott létharc) prófétikus költője. Eszmé
nye az életmegnyilvánulásokkal, cselekvés
értékekkel feltöltött univerzum, a tartal
mas-telített mindenség, s nem az üres-redu
kált, a telítetlen, a semmis abszolútum. Hit
vallásos vitaiizmusa bizonyos újromantikus 
tendendákon túl a késő- vagy utómodemsé- 
gig ívelőn is meghatározó szemléletet képvi
sel, s ez elsősorban az Ady, Móricz, Szabó 
Dezső, majd a népi írók szellemiségétől a 
Nagy László, Sütő András, Csoóri Sándor és 
a többiek eszmevilágáig húzódó irodalmi 
vonulathoz tartozó karizmatikus példate
remtésként, megnyilatkozásmódként értel
mezhető, értékelhető. Illyés "lírájának 
mindenen átvilágító sugalmazása a világ 
megválthatóságáról szól". A költői személyi
ség így "tételes hit nélkül is anima naturaliter 
Christiana volt: született keresztény lélek". A 
végelemzésben teológiai szempontokkal is 
megtámogatható (s részletről részletre, moz
zanatról mozzanatra érvényesülő) világsze- 
retete egy egyedi, különleges teljességében 
kibontakoztatott, és modem, újfajta szakrális 
dimenziókkal is feldúsított, telített lírai uni
verzum alap- vagy állandó háttérsugárzását 
biztosítja. Mert "aki emberséget akar, azt 
akarja, amit az Isten akar. Aki a szabadságért, 
igazságért és szeretetért küzd, azért küzd, 
amiért az Isten küzd."

BÁGYONI SZABÓ ISTVÁN 
Egy jövendő 
versvasámap elé
ahányszor hó hull s az idő mélyén
valahol egy-egy füstös Pilvaxban 
himnuszok kelnek istenek arcán: 
annyi tavasz van

aztán a Nagy Út Pozsonytól délre 
Zerintől Csíkig s át Kolozsvárnak 
hol költők s bohócok vérébe rejtett 
tizenkét pontos imára várnak

mint apostolok pont tizenkettő'
fohászuk gyűjti a nyüszítő szél 
Nemzet kellene vagy Dal a nemzetnek 
mely istenekkel versenyekre kél

egy Haza kéne hisz’ szertepörög
havak hulltában s gyökerek táján 
ka kifut az égre s szitokká válik 
minden mondatunk a föld orcáján

az az egy kéne Isten tenyere 
imát és átkot megtartó mákany: 
s jöhetnek havak időördögök 
törhetnek ránk cári paripákon

Urunk ha értesz bólints a fákkal 
bukkanj fel egy-egy füstös Pilvaxban 
s ne hagyd hogy bohóc s költő kikapjon 
röptesd a dalt ha hívó tavasz van

a verset indítsd mi nem vetélt el... 
a győztes sorok valahol várnak 
valahol nincs versfegyverletétel 
se vers-Arad csak versvirágvasámap

Budapest, 2002 márausa

Csomafáy Ferenc felvétele
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cK p‘DcEX—
Hogyan legyünk hazafiak?
Ha szeretett hazánk úgy készül lelépni az úttestre,
hogy előtte elfelejt körülnézni,
nincs abban semmi rosszhiszeműség, ha megálljt kiáltunk.
Szeptember tizenegyedike előtt elég rosszul álltunk haza- 

fiság dolgában. Ezt jól meg lehetett figyelni például egy base- 
ball-stadionban, ahol az amerikai nemzeti lobogó csupán egy 
mintás szövetdarabbá silányodott, s a mellettünk áÜó fickó 
számára a himnusz mindössze a show egyik műsorszáma volt, 
mely alatt idvezült arccal csámcsogta tovább a hot dogját, 
miközben magunk vigyázzban állva igyekeztünk magaszto
sulni. Mindez talán kevésbé volt feltűnő a médiában és a 
közbeszédben; ott egyszerűen csak nem volt igazán ügy a 
patriotizmus mint olyan.

Egyszóval mindez nagyon furcsa egy a vietnami háborús 
éveket megért veterán csókának, akinek az ükük-üknagyapja 
négy bátyjával egyetemben még a függetlenségi háborúban 
harcolt, s akinek mindkét szülője vesztett el testvért még az 
első világháborúban, ha most olyanok szónokolnak neki haza- 
fiságról, akik szeptember 11-e reggeléig oly csekély tanúbi
zonyságát mutatták valamifajta lojalitásnak egy nagyobb entitás 
vonatkozásában, ami valamivel is több és összetettebb, mint 
saját, korlátos kis mivoltuk és személyes karrierhorizontjuk.

A hazafias kivirulás nem volt teljesen spontán reakció a 
tragédiára. Kellett hozzá az intenzív kormányzati és a gazda
sági szféra oldaláról sulykolt propaganda, mely igyekezett 
hasznot húzni az eseményekből és abból a társadalmi folya
matból, melynek nyomán az amerikaiakat igazi polgárok he
lyett puszta nézővé és fogyasztóvá silányították. Valódi 
cselekvés, tettrekészség helyett a tapsolás művészeivé neveltek, 
gondolkodás helyett lógók és reklámok viselésére szoktattak 
bennünket, arra, hogy az ellenőrzés és a befolyás gyakorlása 
helyett csak vásároljunk. Egy olyan pillanatban, amikor a legra
cionálisabb gondolkodásra, jövőképkeresésre lett volna szükség, 
vezetőink — a Fehér Háztól a CNN-ig — a szerencsétlenséget 
inkább egy nemzetpolitikai Szuperkupává aljasították, ahol 
semmi egyéb szerepünk sincs, mint megválasztani a jók és ne
mesek csapatát, és aztán csak lelkesen szurkolni nekik.

Ma nagyon helyesen kinyilvánítjuk ragaszkodásunkat és 
hűségünket a köztársasághoz, amit Amerika jelent, ugyanak
kor nem kell behúzott nyakú alattvalókként fejet hajtanunk a 
birodalom, illetve egy elhibázott politika uralma előtt, melytől 
Amerika éppen szenved. Van néhány alkalmasabb, jóllehet 
fájdalmasabb kifejezése a lojalitásnak, mintsem hogy szűk 
köreinkben elmondjuk egy barátnak, egy partnernek, házas
társnak, egy gyereknek vagy egy szülőnek, hogy amit itt tesz
nek, az helytelen és veszélyes lehet. Ha egyszer szeretett 
hazánk úgy készül lelépni az úttestre, hogy előtte elfelejt kö
rülnézni, akkor nincs abban semmi rosszhiszeműség, ha meg
álljt kiálltunk.

Az igazi hazafiságot a szeretet vezérli, nem a gyűlölet. A 
hasznos eszmék, elképzelések értelmes cseréje, s nem pózoló 
tisztelgés. Hozzájárulás, nem pedig üdvrivalgás, részvétel, és 
nem tilalom, szolgálat, és nem revans. A hazaszeretet egymástól 
nagymértékben különböző emberek figyelemreméltóan ha
sonló álmainak eredője, melyben nem a közös történelem 
vagy kultúra jelenti azt, ami összeköt, sokkal inkább közös 
jelenünk és jövőnk.

A személyes sérelmeken túl azonban a hazafias-őrület 
azért igen veszélyes, mert egyrészt a semmirekellő himpellé- 
rek utolsó menedéke, másrészt legfontosabb eszköze a zsar
nokságnak. Miközben az előítélet és a gyűlölködés szinte 
járványos népbetegség volt az emberiség egész története so
rán, mégis csupán a huszadik század volt először képes a 
modem technokra tikus állam révén mindennek tömegmére
tekben a gyakorlatba való átültetésére.

Hazafiságunk azonban a legjobb esetben is csak formáló
dófélben van, melyet végül nem szavaink, hanem tetteink 
fognak tartalommal megtölteni, minősíteni. Nem vagyunk 
egyszerűen a stadionokba zsúfolt szurkoló-nyáj, mi magunk 
is, játékosként és játékvezetőként, a pályán vagyunk!

SAM SMITH, Ökotáj, 2002.
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ZENE — TEGNAP, MA, HOLNAP 29.

A zene mellett
e lm e g y a z  é le t?

Olvasom, hogy egy könnyű 
formáció jubileumi ünnepségén 
hétezer ember vett részt. Ne fir
tassuk a számot. Ha ezren voltak 
is, szép nagy számban ünnepel
tek a rajongók valamit, amiről én, 
a muzsikus olvasó csak az újság
cikkből értesültem. Az ünneplők
nek az a zene, amiről nekem sej
telmem sincs, magát az életet je
lenthette (és talán jelentette is!), 
boldogságot, örömet, reményt, 
szeretetet, felüdülést. Mennyi 
mindenről marad le manapság az 
ember! De vajon tényleg lemarad
tam valamiről, ami fontos lett vol
na számomra, muzsikusként? 
Egyáltalán nem sajnálom, hogy 
ez a zenei információ nem jutott 
el hozzám. Válogatás nélkül ma 
már aligha tudunk létezni a zené
ben is, és különösen az életben. Ki 
mit szeret, azt választja... a zené
ből is. Azért bosszant és megza
var, amikor unos-untalan rá
kényszerítik a komolyzenét azok
ra, akik ezt nyüvánvalóan nem 
akarják, nem szeretik, nem értik 
és nem is akarják megérteni. Egy
szerűen elutasítják a zenének 
azokat a megnyilvánulásait, ame
lyek nem ülenek be ÉLETKÉ
PÜKBE.

A mindennapi élet mindnyá
junkban kialakít egy VILÁGOT: 
van, ami beillik ebbe az univer
zumba, van, ami nem. A mai világ 
éppen sokfélesége, sokszínűsége 
révén nagyon különböző világné
zeteket alakít ki globalizálódó tár
sadalmunkban. A hasonló látás
módú emberek keresik egymást, 
mert meg is értik egymást. Hatal
mas ízlésformáló a csoportszel
lem kialakulása. Mülió csopor
tosulásra szakadt a mai emberi
ség. Mindenki a maga igazáért 
száll síkra. Mindenki a maga ízlé
sét tartja mérvadónak, a művé
szetben különösen erre teszi a 
hangsúlyt. Az egyes könnyűze
nei csoportosulások, egy-egy 
együttes köré, az ún. FANOK cso
portjai még a hasonló ízlésűek 
nagy körén belül is elkülönülnek 
egymástól. Kis szigetecskéket ké
pezve keresik a maguk kifejezé
sét, igazát. Azt hiszem, a sportból 
került át mindez az élet legkülön
félébb területére: a látható vagy 
láthatatlan azonos trikóviselés di
vatja. A zene is a külső (vagy néha 
belső!) összetartozás jelképévé 
válhatik.

Mi, a komolyzene kedvelői is 
afféle láthatatlan feliratú (impri- 
mált) trikókat fogunk lassanként 
magunkra ölteni. A nagy feszti
válok látszattömege ellenére na
gyon megfogyatkoztunk, szám
ban, erőben egyaránt. A komoly
zene látványosan alulmaradt a 
túlélésért vívott küzdelemben. 
Még szerencse, hogy a régi re
mekművek — és ezekből mind 
több és több kerül elő — meg
mentenek időlegesen a teljes hát
térbe szorulástól. Minél felüle
tesebb (MERT NEHEZEBB!) az 
életünk, annál kevésbé van ener
giánk a komoly művészet (nem
csak a zene) befogadásához. Túl 
komoly az élet ahhoz, hogy ezt 
még a művészet tükörképébe pü- 
lantva is szemléljük. Menekü
lünk a feloldásba, a megkönnyeb
bülésbe, az elengedettségbe, a pi
henésbe. A komoly művészet 
nem engedheti meg magának azt 
a fényűzést, hogy ne ábrázolja ko
runkat, a gondokat, a küátásta- 
lanságot, a napi harcot. Ha mind
ezzel meg is birkózunk a minden
napok forgatagában, elviselhetet
lennek érezzük ennek visszasu- 
gárzását, hangsúlyozását, NEM 
KELL! — mondjuk ki a summás 
ítéletet.

Életünknek kellene megvál
toznia. Erre azonban kevés re
mény van, mert ez a különös, 
izgatott mai élet megy tovább a 
maga útján. Nincs tekintettel 
semmire és senkire. AZ ÉLET 
IDEGENEDETT EL TŐLÜNK. 
Az a néhány ezer ember, aki azért 
gyűl össze, hogy a komolyzenét, 
a komoly művészetet ünnepelje, a 
mai élet fő folyamágától messzire 
vonul, valamelyik mellékág csen
des szigetén elmélkedik múltról, 
máról és talán a jövőről is.

De van-e jövő? A komolyzene 
jövőjére gondolok. Van-e hová to
vábblépni? Egyáltalán kell-e to
vábblépni? Vagy fogadjuk el, 
hogy az európai zene mindent ki
fejlesztett önmagából, mindent 
elmondott, ami fontos volt az em
beriség számára. Maga az európai 
gondolat immár szobor, amelyet a 
körülöttünk "fejlődő" vüágok egy 
aránylag kis földrajzi térség sza
badtéri kiállításán csodálhatnak 
meg turistaként? Képes-e EURÓ
PA MEGÚJHODNI?

2003 küszöbén szeretném hin
ni, hogy az EURÓPA-CSODÁ- 
NAK MÉG NEM JÁRT LE AZ 
IDEJE.

BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁ
NOK!

TERÉNYI EDE
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HOL- _
A  Székelyföld 10. számából kiemelendő 

György Attila Harcosok könyve dm ű esszé
novellája. Verset közöl Lövétei Lázár Lász
ló, Ferenzes István, Fekete Vince. Molnár 
Vilmos folytatja Milne-parafrázisát (.Feje
zet, amelyben Paci megérkezik az Erdőbe, Ma
lacka pedig Hőstettet hajt végre.) Academica 
Transsylvanica: "A világegyetem nem euklide
szi szerkezet" (Máthé Éva beszélgetése dr. 
Weszely Tibor matematikussal). Ködoszlás: 
Oláh-Gál Róbert Arany János, Toldi és a Bo- 
lyaiak. Irattár: Tófalvi Zoltán 1956 erdélyi 
mártírjai; Benkő Leven te Moyses Márton ver

seiből. Aranyág: Bak Áron Szallai kasza. Ujj
lenyomat: Gazda József Megtörni, beolvaszta
ni! (A Székelyföld történetéből.)

A  Látó 11. számában verset olvasha
tunk Jánosházy Györgytől, Szálinger Ba
lázstól, Benő Attilától, Fazakas Attilától. 
Soó Évától és Lászlóffy Csabától. Prózát, 
színjátékot közöl Bogdán László (Brácsa a 
fal mellett), Kozma Mária (Különös század), 
Balogh László (lpiapacs — színjáték). Fó
rum: Pomogáts Béla Válasz Herdemek és 
Adynak. Kis lírai antológia: Illyés Gyula 
Koldusok, Szegénység, örökös éhség, Óda egy 
hivatalba lépő afgán miniszterhez, Nem volt 
elég, A magánszorgalmú kutyák. Dokumen
tum: Vallasek Júlia A konzervativizmus fény- 
és árnyoldalai. Téka: Engel György, Gidó At
tila. Dekatur: Balázs Imre József, Láng 
Zsolt, Vida Gábor, Demény Péter. Talált 
vers: Ady Endre Türelmetlen, jó barátaimhoz.

A  Dunánál című folyóirat novemberi 
számában A szabadság aktusa dm  alatt Ker
tész Imre Nobel-díjas íróval Kolon István, 
Major Eszter és Csáky Zoltán készít inter
jút.

A  Tiszatáj 12. számában olvasható 
Lászlóffy Csaba Az emberkerülő dm ű prózai 
írása, valamint Kovács András Ferenc Ta- 
tétleni Atyafiak és Libuka meg a taliga dmű 
versei.

A Kortárs Illyés Gyula-számában töb

bek között verset ír a költőhöz Lászlóffy 
Aladár (Haza a magasban), Bogdán László 
(A pusztulás gyönyöre) és Ferenczes István 
(Haza, az éjben).

A  Hitel 11. számában olvashatók töb
bek között Csiki László Vendégdalok és Ide
gen bolygó dm ű versei.

A  Bethlen Gábor Alapítvány kuratóriu
ma Bethlen Gábor díjban részesítette Csi- 
csery-Rónay István írót, k iadót és 
politikust, Hódi Sándor közírót, pszicholó
gust, Gencso Hrisztozov műfordítót, köl
tőt, és Ablonczy László színházigazgatót, 
irodalomkritikust. Az Országos Széchényi 
Könyvtár és a Bethlen Gábor Alapítvány Dy- 
lyés- emlékestjén ünnepi beszédet mondott 
Csoóri Sándor.

Czine Mihály szoboravató ünnepségét 
rendezte Vésztő Város önkormányzatának 
képviselőtestülete a Vésztő-Mágor Törté
nelmi Emlékhelyen, a Népi írók Szobor
parkjában. A szobor Balás Eszter alkotása. 
Az irodalomtörténész emléktábláját az I. 
kerületi Szabó Ilonka u. 31. szám alatt avat
ták fel, az irodalomtörténész egykori lakó
épületének falán. Emlékbeszédet mondott 
Görömbei András, Nagy Gáspár és Pomo
gáts Béla.

Ét®

Pilinszky-mesék
A rejtvény fősoraiban Pilinszky 

János két verses meséjének címét 
kapja megfejtésül.

VÍZSZINTES
1.Mesecím. 11. Feltűnő. 12. Szemé

lyes névmás. 13. Kátyúdarabok! 14. 
Női név. 15. Szerkezetet szétszed. 17. 
Előtag, jelentése: gyökér. 18. Gyerek
altató. 19. Dedóban dolgozik. 21. La
katok 22. Páratlan szidás! 23. ...gros, 
nagybani. 24. Hazai rockzenekar. 27. 
Néma kín! 29. Hallgat a szavára (két 
szó). 31. Ábel gyilkosa. 34. Hátrakap!
36. Hazai szabvány. 38. Egérfej! 40. 
Páros áldozat! 42. Részben kizuhan! 
43. Valahol él. 46. A Tisza mellékfo
lyójának lenti szakaszáról való. 48. 
Édesség. 49. Szopóka. 50. Francia 
szobrász (Auguste). 51. DÁP 52. 
Orosz igen. 53. Testrésszel kapcsola
tos.

■■■■■■ ■■■■■■■
FÜGGŐLEGES
1. Szándékozó. 2. Város az ókori 

Mezopotámiában. 3. USA tagállam.
4. Kígyófajta. 5. Páratlanul hívhat! 6. 
Egynemű hajó! 7. Koffer. 8. Elvisel. 9. 
Titkon oda pillant. 10. Betegségből ki
lábal. 15. Görög betű. 16. Emufej! 20. 
A harmadik személy jegyez (két szó).
25. Rosszra nevel. 26. Értéke: 3,14.28. 
Mesecím. 30. Szolmizációs hang. 32. 
Fáslidarabok! 33. A falnak hajít. 35. 
Kisgyereket rendez. 37. Küzdelem. 
39. Gizella az óvodában. 41. Brazil 
tagállam. 42. Hivatali helyiség. 44. 
Gogol írása. 45. A malária ellenszere. 
47. Rangjelző. 50. ROÖ. 53. Tulajdon
képpen, röviden.

BOTH LÁSZLÓ

A Helikon 2002.24. számában kö
zölt Benedek Marcell című rejtvény 
megfejtése: Az olvasás művészete; 
Irodalmi hármaskönyv.
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