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Erdélyi Helikon, 1928
Hetvenöt esztendeje indult 

útjára Kolozsvárott az Erdélyi 
Helikon című folyóirat, amely az 
erdélyi magyarság legtevéke
nyebb és leghatékonyabb irodal
mi intézménye volt a két világ
háború között. A kolozsvári fo
lyóirat annak az írói Helikonnak 
volt a fóruma, amely két eszten
dővel korábban Kemény János 
marosvécsi várkastélyában ala
kult meg, és szorosan együttmű
ködött az Erdélyi Szépmíves 
Céhvei. Az Erdélyi Helikon fő- 
szerkesztői tisztét mindvégig 
Bánffy Miklós látta el, aki szemé
lyes és közéleti tekintélyével 
összefogta a folyóirat körül gyü
lekező tábort, szerkesztői Áprily 
Lajos, Kuncz Aladár és Kós Ká
roly, illetve Kovács László vol
tak, az utóbbi a szerkesztés napi 
ügyeit intézte fáradhatatlanul.

Munkatársai között megta
láljuk az erdélyi irodalom színe- 
javát: a költő Áprily Lajost, Re- 
ményik Sándort, Tompa Lászlót, 
Bartalis Jánost, az elbeszélő Ta
mási Áront, Nyíró Józsefet, Mak- 
kai Sándort, Molter Károlyt, Ka
rácsony Benőt, Tabéry Gézát, a 
tanulmányíró Krenner Miklóst 
(Spectatort) és Tavaszy Sándort, 
majd a fellépő "második helikoni 
nemzedék" tagjait: Dsida Jenőt, 
Jékely Zoltánt, Szemlér Ferencet, 
Kiss Jenőt, Asztalos Istvánt, Ba
lázs Ferencet, Wass Albertet. És 
persze magyarországi írókat: Ba
bits Mihályt, Móricz Zsigmon- 
dot, Kosztolányi Dezsőt, Né
meth Lászlót, József Attilát és 
Illyés Gyulát.

Ez a látványos névsor is mu
tatja, hogy az Erdélyi Helikon az 
irodalmi értékeket kívánta kép
viselni és összefogni: ebben a 
Nyugat példáját követte, amely 
maga is a szellemi értékek képvi
selete révén fordult szembe a két 
világháború közötti korszak erő

szakos és züllesztő eszmeáram
lataival, illetve a magyar kultúra 
megosztására irányuló kísérle
tekkel, függetlenül attól, hogy a- 
zok a jobb- vagy a baloldalról 
érkeznek. A kolozsvári folyóirat 
az erdélyi magyarság körében 
vállalt küldetést, gondozásába 
vette az erdélyi hagyományokat, 
védelmezte a magyar kisebbség 
nemzeti identitását, szorgalmaz
ta az erdélyi népek és kultúrák 
összefogását, következésképp 
kapcsolatokat épített az ottani 
román és a német művelődéssel. 
A szabadelvű erdélyi hagyomá
nyok követése, az erdélyi kultu
rális együttműködés szolgálata 
fejeződött ki a transzilvánizmus 
eszméjében, amelynek mindvé
gig az Erdélyi Helikon volt a leg
fontosabb szellemi műhelye.

Az erdélyi küldetés mind
azonáltal nem jelentett regioná
lis elzárkózást, ellenkezőleg, a 
kolozsvári folyóirat, elsősorban 
Kuncz Aladár ösztönzésére, a 
magyar nemzeti irodalom egy
ségét vallotta. Erre utalt Babits 
Mihály nevezetes tanulmánya, 
az Európaiság és regionalizmus, 
amely a folyóirat egyik program
adó tanulmányaként jelent meg, 
és az az 1928-as ankét, amely so
rán Benedek Elek, Kós Károly, 
Makkai Sándor, Reményik Sán
dor, Szentimrei Jenő és mások 
tettek hitet a magyar irodalom 
egysége mellett. Ä Helikon en
nek az egységnek a jegyében vet
te gondozásába a négy országba 
széttagolt magyar irodalmi kul
túrát, s közölte a szlovákiai vagy 
vajdasági magyar írók műveit is.

A marosvécsi íróközösség és 
a képviseletében fellépő Erdélyi 
Helikon irányzatok, esztétikák 
és ideológiák gyűjtőmedencéje 
volt, s mint virtuális "irodalmi 
parlamentnek" a nézetek plura- 
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HELIKON

SZŐCS ISTVÁN

Világnézeti arcisme
— immár hajdútlan fővel —
Belátom, igazuk van azoknak, akik nem 

sietnek a kölcsönkönyvek visszaadásával, 
mert mindég változhatnak a viszonyok. 
Amikor államvizsgáztam, 1951-ben, csak 
azért kellett oly hűségesen visszavinnem a 
Bolyai Egyetem lélektani intézetének könyv
tárába oly ritka kiadványokat — sokukban 
még pecsét vagy szám sem volt —, hogy a 
következő években kiselejtezve lehordják a 
Marianum alagsorába őket. Ott aztán, ami 
megmaradt a fürge ujjak és fürge agyak után 
— akkor lenéztem őket, most irigylem — 
azokkal többnyire a központi fűtés csőrepe
dései végeztek. (Mint ahogy még bizonyos 
levéltárakban is az iratok vaskos, soha át 
nem nézett kötegeivel.)

A visszaadott könyvek közt volt kettő, 
melyeket ki se olvashattam; az egyik Tamara 
Dembo: Ärger als dynamisches Problem, a má
sik Jean Paul: Physiognomische Weltanscha- 
nung, és amelyknek azóta sem sikerült 
nyomukra akadnom, holott egyre erősebb 
bennem a nyomasztó előérzet, hogy rövide
sen annál a bizonyos nagykapunál el akar
nak majd számoltatni róluk. Különösen ez 
utóbbinak érzem most hiányát, mivel eluta
sítottam nagy költőnk nézeteit nagy költőink 
idegen-arcúságáról.

Ugyanis szerintem nincs olyan európai 
arctípus, mely gyakran fel ne bukkanna a 
magyar népesség bármelyik csoportjánál, és 
nincs olyan európai ország, ahol ne volna 
kénytelen az ember rádöbbenni egy-egy jel
legzetesen "magyar" arcra. Paul Cézanne-t 
azért szerettem meg, mert egy francia pa
rasztról festett egész alakos portréja az 
egyetlen emlékem legszeretettebb nagybá
tyámról, aki Szibériában fagyott meg; híres 
kávébögrés nénijéről csak éppen a hóstáti 
főkötő hiányzik. A mezőségi Székről szár
mazó Zsoldos Árpád színész öregkori arca 
szinte elviselhetetlenül hasonlított Csont- 
váry öreg dalmát halászához, amit a művész 
negyedszázaddal színészünk születése előtt 
festett.

Sőt, a mai Európán is túlnyúlnak ezek az 
arcok: a Propyläen Világtörténet első köteté
ben, az előszó végén egy sziú indián törzsfő
nök arcképe van. Ha tolikoronáját egy pa
pírkerettel letakarom, Nagy István kolozs
vári munkásíró, román akadémikus és a Bo
lyai Egyetem volt rektora néz velem far
kasszemet, sőt, coyote-szemet. De más indi
án arcú ismerőseink is voltak; például a má
sik Nagy István, a híres kolozsvári karnagy; 
sőt a szatmári Páskándi Géza és a váradi 
Homyák József. Meg is írtam volt, nem is 
egyszer, hogy a homoródalmási Szabó Gyu
la író annyira hasonlít a több ezer évvel eze
lőtt élt és műemlékgondozó tevékenységéről 
ismert An Khaf egyiptomi főherceghez, hogy 
az annak szobráról készített fényképfelvételt 
nyugodtan használhatná igazolványképnek, 
s még jobb is lenne annál, amit a személyijében 
hordoz; a felső NagyküküUő menti Benczédi 
Sándornak is van szobra Óegyiptomban, lá
nya pedig számos ottani falfestményen papi
ruszok s lótuszok között bájolog.

Arról már semmit sem szólok, hogy 
Nagy Imre Csíkszeredái festőnek olyan szu-

mír feje volt, mintha csak 
Brancusi csinálta volna 
Made- moiselle Pogány- 
ról. Akármennyire nagy
ra vannak már a geneti
kusok tudományukkal, 
még csak az elején járnak, 

s még azt sem tudják megmagyarázni, hogy 
génjeink miért egyeznek oly fantasztikus 
mértékben az egérével, holott egyébként leg
inkább a disznóhoz hasonlítunk.

Az a fajtákban gondolkozó antropológia, 
amely olyan típusokkal dolgozik, mint pél
dául "északi, mediterrán, dinári, taurid, ke
let-balti, uráli, pamíri" stb., mai napig nem 
tudta egyeztetni vizsgálódásait és módszer
tanát az orvosi antropológiával, amely egyes 
szervcsoportok dominanciájának alapján osz
tályozza az emberiséget cerebrospindlis ("ide
gi"), muszkuláris (izomember), digesztív (hasas 
evönc) és harmonikus típusokba; vagy mint 
Kretschmer: aszténiás ("vézna"), atlétikus, pikni- 
kus (gömbölyded) és amorf ka tegóriákba.

(Es ott vannak az asztrológiai tudo
mánytalan típusok: az oroszlánt, bikát, kost, 
skorpiót bárki első látásra felismeri, a többit, 
igaz, csak utólag, a születési adatok megis
merése után tudja aha-bólogatásokkal ''be
azonosítani." Ami a kínai asztrológiát illeti, 
egyszer egy Ló a járásával, pontosabban a 
jellegzetes megállásával közölte akaratlanul 
is születése évét stb.)

Egy kiváló antropológusnak (professzor 
Liptáknak Szegedre) egyszer kérdéseket tet
tem fel levélben az antropológia és az orvosi 
alkattan tisztázatlan viszonyáról, s csak any- 
nyit felelt (levélben), hogy bizony-bizony, és 
csak célzott rá, hogy a nyelvészek vagy nyel

vészetek görcsös származáselméletei akadá
lyozzák a tényekkel való szembenézést.

És mindennek ellenére mindenki tudja, 
tapasztalja: vannak jellegzetesen "magyar, 
német, olasz, francia arcok", csakhogy eze
ket nem lehet anatómiával vagy "etnofiziog- 
nómiával" meghatározni. (Ezt annak elle
nére állítom, hogy van egy fényképem bel
ső-ázsiai fehér tatárokról, melyen nemcsak 
feleségem összes családtagjait, hanem az 
egész Magyardécsét felfedezhetni. S ezzel 
kapcsolatban, a tétellel szemben, hogy: az 
igazi magyar fajta se nem szőke, se nem 
barna, vagy még inkább azzal, hogy: a tős
gyökeres magyarok sötét hajúak kilencvenöt 
százalékban, s vörösek nincsenek is közöt
tük, a legkülönbözőbb tájegységeken meg
húzódó, eldugott, tősgyökeres magyar fal
vakban megfigyeltem, hogy mindég akad
nak szép számmal hirtelenszőkék és hirte
lenfeketék is, "kormosok", sőt, egy-két veres 
család is — "Rókák".)

Az annyiszor igaztalanul rasszistának ki
kiáltott Szabó Dezsőnek van egy klasszikus
nak tekinthető tétele: A fajiság (a fajta) nem 
vérség kérdése, hanem lelkületé.

Ezt két — részemről elcsépelt — anekdo
tával is illusztrálhatnám. Karl Jung a Föld és 
läekben írja, hogy egyszer az Egyesült Álla
mok közepe táján a gyárakból kiözönlő 
munkások láttán így szólt házigazdájához: 
Nem is tudtam, hogy errefelé ennyi az indi
án származású... Mire a házigazda: Azok kö
zött egy indián származású sincs, csak — itt 
születtek, már a szüleik is! Ezt kiegészítendő 
meséljem el, a múltkoriban egy óriás zöld
paprikával kínált valaki. Nem szeretem az 
ilyen (genetikailag vagy műtrágyailag, vagy 
ki tudja, hogyan) felfújt nyugati gyümöl
csöket és zöldségeket, mert ízetlenek, vagy 
legfennebb fűízűek. Fejrázásomra az illető 
biztatott: Kóstold csak meg! S valóban, kitű
nő, zamatos, illatos volt; mint a legjobb hazai 
fajta. Kiderült, hogy a magja ugyan a Rajna 
mentéről származik, de már itt vetették el, s 
itt érett be.

Másik történetem: emlékezetből arcké
pet festettem egy szász lányról. Mindenki 
azonnal, az első pillantással határozottan rá
ismert; hetek múlva kíváncsian eljött a kép 
modellje is. Mikor a kép mellé állott, kide
rült, egyetlen vonása sem hasonlít! Más az 
orra, szája, szeme, homloka - és mégis felis
merhető volt!

Ennek kapcsán próbáltam tanulmá
nyozni Cézanne tanításait a realisation és a 
modulation fogalmairól; hogy minden sze
münk elé kerülő tárgyon van egy kulminá- 
ciós pont, vagy egy szerkezeti "gyújtópont", 
és ezt kell megragadni; de ehhez nemcsak a 
művészeten (s tudományon), hanem a ter
mészeten kell állandóan gyakoroltatni sze
münket. Az arcokon ezek a kulminádós 
pontok leginkább nem az orrszövetből vagy 
a járomcsontokról sütnek elő, hanem — a 
lelkűiéiből.

A magyarság "faji" képlete szerintem ép
pen olyan egyetemes, mint nyelvének szó
kincse. A lelkűiét szerkezetét pedig a magyar 
nyelv elképesztő paradigmagazdagságú 
szerkezete illusztrálja.

(S különben is hányszor mondták már: 
amíg a nagyapám kalapját ősi örökségnek ne
vezhetem, addig nevetséges a nagyanyám
ról maradt hímzett térítőt "átvételnek, köl
csönzésnek" tartani, pedig egyes tudálékossá
gok ezt teszik.)

Ha már Szüágyi Istvánnal kezdtem ezen 
bölcs elmélkedéseket, hadd zárjam is vele. A 
Hollóidő pregnáns nőalakjai nagyon ismerő
seknek tűntek olvasás közben, s noha az erő
teljes ábrázolás mellett nem ad olyan 
külsőleges leírásokat róluk, hogy robotképet 
lehessen rajzoltatni róluk, egyre biztosabb 
voltam benne, hogy ismerem már őket. Az
tán rájöttem: Vermeer, igenis Jan V. van Delft 
(1632—1675) lányairól és szolgálóleányáról 
van szó. És milyen otthonosan beleillenek a 
vad alföldi tájba és vad hajdúk járta korba; 
semmivel sem idegenszerűbbek, mint a Hol- 
lóidő bármely más alakja. Rá is kérdeztem 
egyszer kapásból Szilágyira: Ismered te Ver
méért? — Hogy-hogy? Imádom! Egyszer 
nem tudom hány száz kilométeres kerülőt 
tettem, hogy láthassam egy képét!

így jártam én is gyermekkori, marosvá
sárhelyi szerelmeimmel: később mind felfe
deztem őket - haj, de mennyivel később — 
az európai festészet albumaiban...
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EGYED EMESE

B r is z é i s z
VIII. A rabság ízei
Vajon ki az az idegen, akit fölkerestél 

üzeneteiddel, és akinek otthont adtál a 
szívedben és gondolataid között? Nem 
félsz, hogy ellened fordul, hogy közöm
bössé vagy éppen ellenséggé válik, és el
pusztítja nemcsak ábrándjaidat, hanem 
maradék életed békességét? Ki ő, hiszen 
mindeddig megvoltál bizalmas szavai, hí
rei, ölelése nélkül, és apró véletlen adta, 
hogy egymásba botlottatok. Eddigi éle
tednek nem tanúja ó, és az a negyvennél 
is kevesebb nap, amióta tudod, hogy a 
világon van, milyen végtelenül rövid ah
hoz képest, ami az idő kezdetétől fogva 
történt, akár a te emberöltőnyi mesédben!

Ki ő, miért nem menekülsz? Miért nem 
kerülöd el, mint valami szokatlan, de ép
pen ezáltal félelmetes újdonságot életed 
útján? Ha már tudtad, ki vagy, s ezt tudta 
a világ is rólad: hogy mersz szövetkezni 
valami bizonytalansággal?

Mit feleljek erre? Alázattal fogadtam 
az ajándékot, amelyet életem delén túljut
va nyújtasz nekem  Ragyogása, mint min
dené, ami emberrel kapcsolatos, múlandó 
lehet, de tisztasága és teljessége mégis a 
legváratlanabb örömeket adja, és Tiéd a 
hálaadás, Tiéd, aki megengedted átél
nünk egymás közelségét, és még a vágya
kozás édességét is küldted. Rád bízom 
magamat. Legyen meg a Te akaratod.

— Valami bevallanivalód van: olyan 
fakó a pillantásod. Beszélj bátran, de hall
gathatsz is; már sokszor azt sem tudom, 
melyik esik jobban.

— Hiszen tudod, ki vagyok.
— Gondolom már. De nehezemre esik 

föltételezni rólad mindazt, amit tudok: 
annyira szelídnek tűnsz.

— Nem az utazásról beszélnék, azt ki
heveri az ember, és úgyis át kell élned 
rövidesen újra neked is; nem az utazásról.

Én volnék, aki csak a zsákmány része
ként s nem isteni kötelékkel került a hős 
oldalára? Apám óvott mindenféle isme
retségtől, minden négyszemközt mara
dástól. Most a rabtartó közelében ez is 
eszembe jut, de nemcsak ez. (Ne váljak a 
számodra kötelességgé, ezt szeretném: 
van neked elég kötelezettséged.)

Ágiszthót mostani kertjükről faggat
tam, az ifjú Zólkoszt az olvasmányok ér
telméről. Ilyenkor, ha egyedül maradok, a 
hangok fölerősödnek, és az üzenetek meg 
is elevenednek: innen a kertem, bölcsessé
gem. Bölcsesség láthatatlan tekercseken, a 
feledés a betűk fakulásához, a tekercs ron
gálódásához hasonló.

— Kérdezted, mire való az olvasgatás. 
Nehéz kérdést tettél fel nekem  De éppen 
jól eltaláltad az idejét, mert ezeken a na

pokon volt egy kis időm ilyesmire. Álta
lában a mérés tudománya minden időmet 
elveszi, ezért keveset olvasgatok költők
ből vagy ismeretlen történetek íróiból, mi
kor leülhetnék olvasni, már túl fáradt va
gyok. Most megfordítottam a sorrendet, 
és ezzel kezdtem. Azt hiszem, hogy most 
sokkal jobb kedvvel látok neki a tenniva
lóimnak, mint egyébként. De ezt el lehet
ne a muzsikálásról is mondani, tehát a 
válaszom egyáltalán nem csak az olvas
mányokra vonatkozik. Még valami. Az a 
kérdés, hogy valami valamire való-e, min
dig azt juttatja eszembe, hogy van-e gya
korlati haszna. Nagyon is meg kell gon
dolnunk, minek keressük a gyakorlati 
hasznát, legjobb, ha minél kevesebb do
lognak. Jót olvasni öröm. Ha pedig az 
embert öröm éri, jobb lesz a kedve, jobban 
tud avval foglalkozni, amivel szükséges, 
olyan dologgal, aminek gyakorlati értéke 
van. így is lehetne gondolkodni, de sze
rintem nem érdemes. (Anyám bölcs véle
kedése szerint olvasni gyönyörűség.)

Hogy Zólkosz éppen mit olvas most, 
azt bizony nem vallotta be. Ilyenek ezek a 
serdülő bölcsek. De majd a szolgáját ki
vallatom Ebben a családban az anyák, 
nagyanyák őstudása volt az összetartás és 
az értékrend alapja. Helena, Linnó, Julán- 
nó. Fiúk és lányok születtek az ölükből, 
unokáik-dédunokáik közt sokkal több a 
leány, de mind a fák, füvek közelébe vá
gyik, és nehezen tűri az alkalmazkodás 
családi parancsait. Örökség ez, hiba, ama 
több nemzedéken át tartó büntetés?

Barátnőm tudja, mire figyeljen vála
szában, s azt is, hogy nem kell felcicomáz- 
nia mondatait, ha nekem ír. Ágiszthó ma
gas sarkú szandált húzott már gyermek-
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leány korában, s lépései rövidek, izgatot
tak voltak. Szerette a dolgok okát felis
merni, fanyar humora titkát sohasem si
került teljesen ellesnem

— Szerencsés pillanatban érdeklődsz a 
kertünk felől. Most gyönyörű, és ez eltart
hat nála egy hétig is. A ház előtti részen 
van ott két fenyő jellegű fa is, minden 
télen ledobják a tűiket, szombaton gereb- 
lyéltem el alóluk az idei termés utóját. 
Hátul van négy nagy fenyő, azok ugyan 
nem lombhullatók, de egész évben sze
metelnek hosszú vörös tűkkel, néha, a vál- 
tozatosság kedvéért, egy-egy csokor 
zölddel. Lehet, hogy azt a mókusok verik 
le róluk. (A törzsállomány négy lehet, de 
már számoltam hatot is egyszerre. Rop
pant játékosak, körös-körül kergetik egy
mást spirális vonalban a magas törzseken 
meg a kerítés élén.

A fenyőkön kívül két óriás bükk jelle
gű lombhullatóval büszkélkedhetünk. Ők 
meg a lombkoronájukkal büszkélkednek
— ilyenkor is. A fél lombozat rajtuk van 
még, zölden, pedig már hetek óta tiszto
gatok alóluk. Hátul a talaj roppant egye
netlen, és ami zöld alul nő, csak részle
gesen nevezhető fűnek...

Barátnőm otthon van. Otthona van, az 
otthonban mindennek helye, ideje. A kert 
gondozására eszközökkel rendelkezik, 
szolgákat nem tart. Nem ragyog és nem 
búslakodik. Ágiszthó! Emlékszel a zsin
dely színeváltozására a tornyon, az új 
zsindely mesebeli ragyogására a reggeli 
sugárban? A szénafüvek illatára?

A szolga az ajtón kívül maradt, nem 
akarta megzavarni az elmélkedés idejét. 
Már tudta, mi következik.

Mindezek után Briszéisz előkészítette 
szívét a fohászkodáshoz, hagyta a kérdé
seket és válaszokat, mint baráti és családi 
otthonosságot leülepedni, emlékezetében 
csendességet varázsolt maga körül és ma
gában. Az asszony sohasem tudja, mire 
fog felvirradni, keíl-e annak, akit szeret, s 
milyen távra oldotta meg nyelvét a gyön
géd szavakra, övét...

De egy rabnő mit is tehessen. Van a 
szökés kísértése: van. S a halálé is: minden 
pillanat kínálja. De ha mégis Akhillész... 
De hogyha nem kelletlen térne vissza. Is
merni őt s a kívánságait... Kedvenc szavát, 
vagy inkább fellelni ki sem mondott sza
vát, baját, örömét. Készülődni? Miként? 
Olyan sivár a kelmék, saruk, mosolyok 
választéka, s az illatszer egymaga mit ér.

— Gyűlölöm azt a haragot s az egész 
háborút, hogy is nem látják, mekkora ve
szedelem és vétek — szorult el a szíve, 
kezét, arcát megmosta lassú, pontos moz
dulatokkal, haja feltűzve, nem oltotta el a 
mécses lángját. Lendülettel látott az imád
kozáshoz, és minden ízében remény volt: 
úgy is reszketett.

Halld, te Ezüstíjú, ki óvón Khrűsza fö
lött állsz

S isteni Killa fölött, Tenedoszban erő
sen uralkodsz,

De nem tudja folytatni.
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LASZLOFFY CSABA

Éteri halmazállapot
regényrészlet
10.
Valójában a kétszínűsködés fárasztotta 

a legjobban Kovrighot.
»Oly korban éltem én, gondolta, ame

lyikben aki karrierre vágyott, annak 
egyetértésével történt minden rossz. S mi
velhogy cinkossá avanzsálta magát, nem 
emlegethetik az áldozatok között még az 
unokák sem.« Úgy tekintett Kluzsánra — 
s nem csupán rá —, mint a mostohatest
vérére. »Más-más vértestecskék keringe
nek b en n ü n k , nem csak az a lkatunk  
különbözik.«

"Itt állok... — kezdte idétlenkedve, 
mellén a nemzeti ünnep alkalmával ka
pott kitüntetéssel, lutheri pózban, csak 
patetikusabban Kluzsán; és Kovrigh meg 
jó néhány társa az ijesztő csöndben ezt 
gondolták; "De mást is tehetnél!..."

Ez vonatkozott arra a másik, nagyvo
nalú, igazi férfinak tartott valakire is...

Kovrigh hümmög, undorodik magá
tól, mintha besúgóval fogott volna kezet, 
amiért elfogadta a nagy embertől a dicsé
retet. (»Ezek szerint én csak kisember le
hetek.«) Akivel csak tehette, mindenkivel 
játszott. Az emberek hiszékenységével... 
(A Sikeres Férfiú kávéját kavargatva, rá
mosolyog. És mindenkire. Hazardírozó 
volt mindig. Ha megváltozna a rendszer, 
békeharcos kiállását és jelszavait megtört 
hangú imádságba foglalná vajon?) Fő, 
hogy szeretik, csodálják. Van stílusa, szé
riában gyártja a vicceket.

»Ha az élet poénokból áll, legalábbis 
egyeseknek, akkor ez nekünk szomorú 
poén... Az angyalát! Jobb lett volna, hogy
ha ezt csak álmodom.«

Kovrigh meglehetősen irigyli a Góg 
arányérzékét. (Barátjának ez a vesszőpa
ripája.) Góg különben megjárta már Sike
res Férfiúval. M egm utatott neki egy 
eléggé mérsékelt hangú tiltakozást. "Bele
olvasott a szövegbe, vagy csak a cím lát
tán, elsápadt — mesélte Góg. — »Ezzel 
akarjátok megmenteni a nemzetet?« — 
hörögte rekedt hangon, s már pöckölte is 
félre maga elől a kérést, nyüt levelet, me
morandumot, mindegy, hogy mi volt."

Góg megpróbálta kiolvasni a szokásos 
gúnyt Sikeres Férfiú megjegyzéséből; de 
indulatát, elfogultságát a félsz szülte (a 
Góg szavaival: a nagy beszariság.) »Bízzá
tok a tanfelügyelőkre. És mire való a kép
viseletünk?« Ezt már kivörösödve sut
togta, közben a szakállához kapott.

"Milyen messzire jutottunk a szellem 
méltóságától, vagy akármilyen öntetszel
gő (mégis harci) taktikától. — Ez már a 
Góg következtetése volt. — Az »amikor 
véletlenül, amikor muszáj, és a szem ösz- 
szevillan vagy befele néz« helyett a cini
kus (most nem fölény, csak) pocegér- fin
tor. Ebből én nem kérek — dohogott Góg.

— Te még nem vetted észre, fordult Kov
righ felé, hogy a kövéreknek több nedves
ség van a testükben? Az ókorban elis- mé
rés illette őket. Szívósabbak volnának a 
megpróbáltatásokkal szemben, az idegőr
lő, mostoha körülmények között? A terror 
nem mindig durva; ráhatásaira megalku
vással reagálni, felelni vajon azt bizonyít
ja, hogy az illetőnek jobb az ellenállóké
pessége? A tartása semmiképpen sem.. — 
Két tenyere közé fogta fejét, mint aki va
lamilyen elfogadható magyarázaton töp
reng. — Miért lehet mégis könnyebben 
megközelíteni őket: a nagytes- tűeket, a 
hájasokat?! Kényelemszeretetükben, kar
riervágyukban keresendő az ok?..."

Kovrigh Sikeres Férfiút képzelte maga 
elé éppoly hirtelen, mint ahogyan Góg, 
saját következtetéseitől kiborulva, fölbo
rította a gargarizáló vizét: "Elegem van az 
elhízott prófétákból!"

Az üres mindenes boltban a pénztá
rosnő cseppet sem mutatott meglepődést, 
midőn Kovrigh két borvizes üveget felin- 
dultan összekoccantva, gonosz agresszi
vitással közölte vele, hogy anyja szeren
csére nem érte meg ezt a napot. Szegény 
együttérző egyenköpenyes lélek, honnan 
sejthette volna, hogy a vevőnek ezúttal az 
áruhiánynál elviselhetetlenebb látvány
ban volt része. A hajdani Kossuth Lajos 
utcában Kovrigh életében először pillan
totta meg a Cluj-napocai Állami Magyar 
Opera műsorajánlatát... Akkor fogalmaz
ta meg a következő levelet Jean Raspail 
úrnak:

"Az Ön Rézbőrű naplójának erdélyi ma
gyar olvasójaként ezennel kijelentem, 
hogy a fennmaradt és rezervátumokban 
dédelgetett indiántörzsekkel való min
dennem ű összehasonlítás számunkra 
erőszakolt koholmány! A mintegy 800 lel
ket számláló szeminol törzs sorsát (most 
hagyjuk az archívum nak berendezett 
negyvenemeletes épületet!) 50 tagú ta
nács igazgatja..."

Hihetetlen, hogy min bukik el a hason
lat! — mondhatná sértetten, vagy inkább 
sérülten valaki. (Semmiképpen sem Sike
res Férfiú; ő talán ezt mondaná, hogy: 
»Velünk talán, figyelembe véve az ará
nyokat, kevesebb hivatalnok foglalko
zik?«... A látszatokra épülő lélekszám 
olykor még illúziót kelthet egyesekben; 
ámde a törzsi tartás és összetartás szintjén 
kevesebben vagyunk, mint azok a rézbő- 
rűek.

♦
Kovrigh vonal-hálója beszövi a felüle

tet. Aki ránéz a kompozícióra, szinte vár
ja, hogy az élet rejtelmes szövedéke mö
gül mikor sejlik fel az ismeretlen fenyege
tés, amellyel nap mint nap meg kell küz
deni. A táj elemei szétszakítva — nem 
mint egységes látvány — jelennek meg 
újabb képein. Az eseménytelenség vala

milyen drám ai feszültséggel telítődik 
mégis — (vagy Gógnak volna igaza: 
"Csak beleképzelitek!") —; nem csoda, ha 
a tárlat szervezői számon kérték Kovrigh- 
tól a korábbi festményeit elárasztó meleg
séget és derűt. Mintha egyre nehezebben 
birkózna meg anyagával. A terek beszű
kültek, a technikai eszközök már-már ön
célú egyhangúságával itt-ott a vonalak 
izgatottsága felesel még.

Az öreg mester trottyá vált. Kinézésre 
még hagyján, de behódolt az idillit sugal
ló senkiháziaknak és sémáknak. Kovrigh 
a néhai bálvány legutolsó egyéni kiállítá
sán ment el mellette utoljára; akkor még 
hiúnak és kedélyesnek mutatkozott, ne
vének hallatára kihúzta magát (nem mint 
egy darvadozó aggastyán), valósággal 
pózolt a fiatalabb művészek előtt. Valami
kor, még az első világháború után, futu
rista fenyegetőzésekkel és kubista for
makultúrával tűnt fel. A formához vi
szonylag hűséges maradt: nemcsak az é- 
pületek, hanem az ember- és lófejek, a 
sajtárok és fejőnök fara is változatlanul 
kocka alakú a képein. A kritika az új em
bertípus és a kollektív fejlődés sajátos 
megjelenítésére kerekítette ki ezt a követ
kezetes "szögletessséget".

Góg újabban megpróbál mindenkiből 
gúnyt űzni.

"Mi történik azzal, akinek az életrajza 
kiürül, vagy megtelik hazugságokkal? 
Bármilyen okos gutaütött váljék is belőle
— vélekedett az ilyen nagy emberről —, 
már késő azt mondani rá, hogy megúszta.
— A költők is! Hónál puhább s olvadéko
nyabb lelkizéssel írják és mutogatják egy
másnak hős(ködő) költeményeiket. Ha 
nem itták el már — a becsületük után — 
az eszüket is.”... Ó humorista hírében áll, 
de már rég nem ír (vagy legalábbis nem 
közöl semmit). A háta mögött sokan ezt 
egyszerűen azzal magyarázzák: az orvo
sok ráijesztettek Gógra, hogy májzsugora 
van. Kovrigh közeli barátjának tekintette 
m indig; ám  az utóbbi időben ő sem 
igen hall tőle még olyan m orbid szelle
mességet sem, m int am ilyen az volt, 
hogy: "Miért toljuk a követ fölfelé, ha 
úgyis a fejünkre fog esni?... Ez lehetne 
a válaszunk az 56-os m agyar hősiessé
get a világ elé példaként állító Camus- 
nek..."

Azóta a gyanakvás állampolitikai stra
tégiává vált.

"Mindig is az volt."
Ez már a szerkesztőségükben hangzik 

el, és kivételesen nem a Góg szájából. Az 
"agytágítás" végérvényesen tudatosította 
bennük (az óvatos többségben is), hogy 
minden újabb ábránd fölösleges erőpa
zarlás; de — ahogyan egyik fiatal költő 
versében olvashatták — "a feltört diók 
reccsenése után" nemcsak "egy kis éjize
ne" hallható, hanem olykor az is, ami tör
tént... (»Feltéve, ha a nehéz agancsokkal 
felszarvazott víkendházakban — teszi 
hozzá gondolatban Kovrigh — lehúzha
tod a redőnyt.«)

"Ha nem leszünk éberek, a Dimbovita 
is ellentétes irányba fog folyni!... Figyel-
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meztetett minket a lap káderese, Dezső 
elvtárs." — Ezt a mezőgazdasági rovat 
Bukarestből kiszuperált szerkesztője me
séli. Kínos csend; ő is elhallgat. Szeme 
alatt ezer ránc; szívesebben foglalkozna 
az unokáival, de hát nagy a család, az ő 
keresete nélkül még a lakás rezsijét sem 
tudnák kifizetni.

Mi minden történt a szemük előtt!... 
Arról, ami másképp is történhetett volna, 
már kevesebb szó esik.

4

Éjfél után Kovrigh lábbelije is ott cup
pog a latyakban a néptelen s csak halkan 
megvilágított széles Horea úton S. nyo
mában, aki a hajdan is nagy hatáskörű J. 
("urambátyám") szavait idézi fanyar iró
niával:

"Miért hagytátok akkor, 
hogy elvigyék G.-t?"
Pislogva nevet rájuk, mint aki sírni 

szeretne inkább.
"Én őrzöm még a ceruzát, 
melyet akkor loptam el 
urambátyámtól."
Ezt a második akkori. megnyomja ke

ményen, mintha marokba akarná fogni- 
szorítani a széthullt huszonvalahány é- 
vet; homlokát verő fehér hajtincse bá
gyadt sirályszámy.

"...amikor épp nála kilincseltem, G. ügyé
ben. Persze, hiába."

Valósággal belekiabálja a kolozsvári 
éjszakába; valaki holtbiztos meghallja, ha 
nem is }., aki egyszer mogorván legyintett 
volt már "öcsémuram" naftaként feltörő, 
és minden régi mulasztást, mocskot a vi
lág képébe fröcskölő remek memóriájára.

Mennyi mindent felszínre hoz az em
lékezet! Mennyi ragyogását a lelküsme- 
retnek, s mennyi elfojtott szégyent. Ami a 
szemetek előtt történt a trolibuszmegálló
ban, a kiadónál, a vásár- vagy képcsar
nokban, az utolsó kicsengetéskor a Bros
saiban, a Dunát soha el nem érő első holt
csatorna építésénél, a rácsok mögött, 
előtt... Aliig begombolkozott kortársak 
között

ami akkor történt 
ami történ 
ami holnap tört
Az talán még több.
Kovrighot rázza a hideg. Úgy aludt el, 

hogy elfelejtett begyújtani.
"Ha nem leszünk éberek, a Dimbovita 

is ellentétes irányba fog folyni!"... És sen
kinek nem volt kedve (vagy bátorsága) 
ezen kacagni.

Ezek szerint mégsem álmodta!... 
Elkezd hahotázni. Hátha meg is me

legszik majd az erőlködéstől.
Ha van még itt irodalom és művészet, 

a valósághoz képest a legnaturalisztiku- 
sabb hang vagy tónus is mesterkélt, stili
zált. Még a titokban készült naplófel
jegyzések is impresszionisztikusak, túl 
mívesek a balkáni "(para)farmhoz" ké
pest. Emberhez nem méltóan kiagyaltak 
A durva bég-dölyffel párosult alantas a- 
gyafúrtságnak a bizánci máz s mértékle
tesség híján a saját eredetéhez sincs sok

köze. Leszámítva a besúgásra épülő rend
szert, mert annak valahol mégiscsak bi
zánci a gyökere.

Bizánc próbálta ki elsőként a "külső 
erőszak és büntető rendszer plusz mani
pulált tudat — egyenlő nyugodt társada
lom" ideológiai képlet hatékonyságát. A 
törvény töltötte be a DOGMA szerepét. S 
ahogy a két román vajdaság megalakulá
sától bizánci jellegű volt, a román társada
lomban a mai napig kimutatható szinte 
változtatás nélkül (a profán élet gyakorla
tában is) az ortodox egyház egyeduralma 
a tömeg felett. Ezen még a kommunista 
diktatúra demagóg elvszerűsége sem tu
dott változtatni. A pogány nyelvek elleni 
harc nemcsak a nyelvet, hanem a más hi- 
tűek meggyőződését sem tolerálja.

Hogyan jöhet létre és tartósítható csak
nem másfél ezer év múltán ez az "ősmo- 
dellre" emlékeztető állapot?... "A válto
zástól való félelem legszélsőségesebb ter
méke a nyelv befagyasztása volt akkor is" 
— jegyezteGóg, midőn Kovrig szóba hoz
ta Justinianust és »az erős önkény, ingatag 
törvény« birodalmát.

Kovrigh sokáig nem értette, miért ke
zeli barátja nyílt titoknak több, jó nevű 
költő meg akadémikus kettőbe tört pályá-

Kocsis Előd szobrai

ját vagy megalkuvását. Az elismerés, a 
hírnév attól függ ma is (nálunk is), hogy 
az "államegyház” vagy az "állampárt" ki- 
választottja vagy-e?! Valójában azonban 
még több forog kockán, hogyha egy egész 
társadalom kész elfogadni — nem is hall
gatólagosan —, hogy a gondolkodás he
lyét átvegyék a hátsógondolatok! Az "óri
ási tolongás és az örök szolgalelkűség" 
lenne rá a magyarázat?... Tekintve, hogy a 
császári előszobában dől el a halandók sor
sa!

"A bíróságok nagyrészt kihaltak.. A 
császári pár vélt bizalmasai — (ha egy 
ilyen önkényességben lehet még bizalom
ról beszélni!) — naphosszat ott álldogál
tak, nem alhattak és nem ehettek a meg
szokott időben... erre ítélte őket kiváltsá
gosnak képzelt helyzetük" — olvasta Pro- 
kópiosz Titkos történetében. (Persze, nem 
ingyen és emberbaráti szeretetből tették. 
Bizáncban mindennek pontos ára volt.) 
Az ortodox egyház főpapjai alárendelték 
magukat és a szentek kultuszát— a bizán
ci templomokban (is) illett megcsókolni a 
szent ereklyét, ezrek, tízezrek érintették 
egymás szája helyét —, s a felfokozott 
szemfényvesztéssel még súlyosabbá tet
ték a gyarló földi önkényt és erkölcsi kö
vetkezményeit. Prokópiosz, tudván, hogy 
senki sem kerülheti el a számtalan besúgó 
figyelmét, s nem ússza meg a kegyetlen 
büntetést, ha rajtakapják, azt írja: "nem 
bízhattam meg még legközelebbi rokona
imban sem".

Kovrighot valósággal letaglózta ennyi 
felismert hasonlóság — a különböző ko
rok és meghirdetett célok ellenére. Ebben 
az egyetlen cenzúrázatlan bizánci műben, 
amelyre egy utód csak ötszáz év múlva 
hivatkozik először, a szerző példákat is 
említ a birodalom "ellenségeinek méltó és 
igazságos megbüntetésére". Egy Baszia- 
nosz nevű ifjúra rásütik, hogy pederaszta 
(hány hasonszőrű közül), s ldherélik, mert 
bírálni merte a tökéletes állapotokat. Egy 
huszadik századi utód megjegyzése sze
rint — (»lehetne bárki közülünk«, sápa- 
dozik Kovrigh): ha úgy tetszik, modell a 
koncepciós perek számára!...

4
A kételyek falkába gyűlve kezdik ki 

Kovrighot. Amikor még azt remélte, hogy 
valami előtt, vagy valami után van. Pedig 
milyen isteni klíma ez, dicsekedtek volt 
egy-egy átutazó regáti képzőművész e- 
lőtt, vagy netán egy nyugatról jött híres
ség tiszteletére rendezett vendégfoga
dáson... Mekkora változáson ment át Góg 
egy évtized alatt! A formateremtő kísérle
tek megszállottjaként "szellemes dram a
turgiával” védekezett, mely egyúttal a 
szabadulás lehetősége volt számára a he
lyi színeket, sajátosságokat hangsúlyozó 
írástudók szerinte inkább kisemberi, mint 
kisebbségi lelkiállapotának nyomasztó 
hatása alól. Aztán lassan tapasztalnia kel
lett, hogy az egykori hangoskodó társak 
nemcsak (önkorlátozó?) hitüket dobták el 
maguktól, hanem a másokért vállalt asz- 
kézis terheit is. Az ügyesebbekről, akik
nek kevesebb volt a tűrőképessége, kide
rült, hogy szabadon választott gyakorla
taik többnyire egyetlen célt szolgáltak: a 
szökést.

Góg lázban, verítékben ázik, alig tud 
felkelni az ágyból, hogy ajtót nyisson 
Kovrighnak. Képe, hangja, akár a halál- 
madáré:

— Most már nem is a grippe viszi el az 
embereket, hanem a belső ellenállás hiá
nya. Érzem magamról — köhögte és szi
pogta taknyos zsebkendőjébe. — Ha
> » »  folytatás a 6. oldalon
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folytatás az 5. oldalról

szobrász lennél, megmintázhatnád néhai 
barátodról agyagból vagy közönséges 
sárból inkább az önpusztítás monumen
tumát.

Ez a hang túlment minden önirónián; 
Kovrigh megütközve hallgatta. Nem tud
ta, miként reagáljon ennyi érzelmi dagály
ra: szemberöhögje Gógot, vagy kiadós 
mellére borulva elsírja magát? »Ilyen tá
vol esnénk egymástól, mint két szakadé- 
kos part? — tűnődött, zavartan kavar- 
gatva maga készítette neszkávéját. — De 
hát művészként megnyugtathatom-e a 
lelkiismeretemet azzal, hogy amikor alko
tok, igaz vagyok? (Rilke). Ez csupán annak 
sikerülhet, akiben a hiúság nagyobb a hi
vatás erkölcsénél.«

Góg a fal felé fordult, s olyasvalamit 
suttogott: — Téged, amíg élsz, enni fog a 
fészkes fene. — A következő mondatot, 
hogy: — Nem irigyel... — már be se fejez
te, hörögve húzta a csendest.

»Hátha neki van igaza, s nemcsak a láz 
m iatt van« — aggodalmaskodott Kov
righ. Sokáig nem törődött vele, nem szá
molt azzal, hogy milyen felelősséggel jár, 
ha úgy emlegetik a neved, hogy te is a 
nagy m ű részese vagy. »Miért ne létezhet
ne... ha nem is remekmű, de a hiányzó 
nagy mű, mint annyi egyéb, amit egyesek 
szeretnek, mások rühellnek. Amit az elhi
vatottak szürkeállománya magából ki
okád.«

Nem volt könnyű beismernie — mert 
alkatilag ő egészen más volt, mint Góg —, 
hogy ő is tehetetlennek bizonyult a terror 
packázásaival szemben.

Gógnak, saját bevallása szerint, a ma
gánéletét is elvitte az ár. (Az 1970-es árvíz 
idején történt éppen. Felesége elhagyta, és 
kiforgatta mindenéből. Egyedül a lánya 
kereste föl időnként.)

"Képzeld — újságolta Kovrighnak 
Góg —, Rékácska köhögve állított be hoz
zám; hosszú, súlyos copfját az anyukája 
ollója megkurtította. Az orra is kivörösö
dött a sírástól... Vigasztalni kezdtem; vi
szonzásképpen megajándékozott legfris
sebb élményével. A szomszéd kislány 
hosszas »haragszomrád« után megszólí
totta, hogy az édesapja kint van Magyar- 
országon, s mikor elment, azt mondta, 
hogy kinn fog maradni!... »Tőlem marad
hat« — vetette oda az én Rékám a büsz
kélkedő Kiss Andinak, akinek az apja pár 
évvel ezelőtt részegen felkiabált nekem az 
erkélyre, hogy ő Chis, vegyem tudomá
sul, s ha ért is magyarul, nem óhajt velem 
ezen a nyelven beszélni... Lefekvés előtt 
még befutott hozzám az öreg Vida, hogy 
sikerült kiderítenie: egy román orvosnő 
az 1-es számú Klinikán el szokott beszél
getni szülés után a magyar anyákkal, nehogy 
valamilyen lehetetlen, szedett-ve- dett ("aiu- 
rea") nevet adjanak gyermekük- nek."

Góg ugyanis megszállottan nyomo
zo tt egy bizonyos névadási ügyben. 
"Holtbiztos, hogy nem kis, hivatalnoki 
packázásról van szó — fortyogta. — Ezt a 
megszorítást is a nagy, fojtogató pókháló 
fonalából szőtték!"

Kovrigh hívta föl a figyelmet, mond
hatni önkéntelenül, az egészre, s egy idő 
után attól tartott már, hogy óriási cirkusz 
lesz belőle. Holott egy diszkrét színházi 
jelenettel: "belépővel" kezdődött a dolog, 
az ő lakásában; de ahogy mind szövőd
ményesebbé vált, Kovrigh jobbnak látta, 
ha leír mindent, részletesen, a saját maga 
megnyugtatására.

"Egyelőre nem kívül, hanem bennem tör
tént, történik valami. (Amióta ebéd közben 
megjelent nálam B.) Mintha durva törmelék 
hullna s zárná el eszméletem labirintusát — a 
háború óta eltelt annyi évtized után —, s csak 
rángásokat hallanék, szüleimtől távolodóban.

Ez a madárijesztő alak (a szörnyű ba- 
gázsból) eszembe juttatta, hogy nekem se 
lehet már nyugtom a "profiktól".

Az egész abban az elnyűtt fotelban 
kezdődött. A váratlan vendég — B.I. — 
velem szemben ült le. (A neve nem érde
kes — vagy nagyon is érdekes volna? — 
Jobb, ha egyelőre nem írom ide a teljes 
nevét.) A bordó huzatú fotelban én ábrán
dozni szoktam. Legutóbb kezembe került 
egy kölcsönkapott külföldi folyóirat, a- 
melyik a Vezeklés című grúz filmről kö
zölt néhány cikket. Amikor Abuladze 
nagy port felkavaró filmje kapcsán olyas
mit olvastam, hogy csak a képtelenség 
meseközegében, abszurd-szürreális meg
közelítéssel sikerülhet a zsarnokság, a hu
szadik századi diktátorok szellemidézése
— a fölényes esztétikai elemzésre nyelvet 
öltögetve, magamban hozzágondoltam, 
hogy hírhedt »fanarióta« örökségünket 
mi direktben éljük.

A honi gépezet (a Góg kifejezésével 
élek megint) aligha foglalkozik botránnyá 
híresedett hullagyalázás kivizsgálásával
— vagy bár, mint Z. esetében, a halál oká
nak a kiderítésével —; mindazonáltal: be
ismerni nem feltétlenül elkövetett bűnt is 
lehet, s az eredményt nyilván nem bízzák 
a buzgólkodó belátására...

— Egyszerű munkásember — mo
tyogta jó ismerősöm, B.I., két ujjával meg
igazítván orrán a sötét keretű szemüve
get. — De József Attila épp annyit jelent 
számára, mint neked vagy nekem

Hallgattam a monoton hangú hírnö
köt, kíváncsi voltam rá, hogy a porba fúlt 
városból hozhat-e még valami újat, külö
nöset, amivel fölcsigázhatná érdeklődése
met.

— Azt mondták neki: ez a név, hogy 
Attila, nem létezik.

— Hol és ki mondta? *— kérdeztem 
kissé bosszúsan.

— A hölgy az anyakönyvi hivatalban
— mondta mosolygós képpel B.I. — Meg
nyugtatlak, pont olyan hevesen reagált rá, 
mint te. Hogy mit mondott?... Megkér
dezheted tőle, ha gondolod; de biztos, 
hogy feldúltan ment haza. A feleségével 
aztán megegyeztek egy másik névben.

— Lefordítható névben?
— Ahogy vesszük — villant rám kajá

nul a szemüveg tükréről a fény. — Várd 
ki, hogy végigmondjam... A Dániel nevet 
választotta.

— És persze, beírták, hogy Danila.

— Várj csak — emelte föl kezét B J. — 
Világos, hogy számodra nem ugyanaz a 
név; mindazonáltal volt rá már eset, hogy 
a Dániel a születési bizonyítványban Da
niiéra lefordítva szerepel... A mi Dánie
lünk apukája azonban nem vette el a szü
letési bizonyítványt, hanem fenyegetőzve 
elrohant.

—Jól tette— valósággal fellélegeztem
— Te talán elvetted volna?

Furcsa, elégedett mosoly lágyította 
meg B.I. vékony ajkát.

— Igen ám, de utólag elgondolva, 
hogy mit tett? Hogyan reagált...

— Vele mit akartak tenni! Még ő féljen?
— Ha van utasítás, van lista?! — nézett 

ram B.I. elkomolyodva.
— Ha-haL. — A nevetésem nem sike

rült. — Szóval még nekünk legyen bűntu
datunk.

— Nekünk? — vonta föl szemöldökét 
B.I. És az ő óvatos, okos(kodó) stílusában 
elkezdett taktikázni előttem, hogy volt és 
van rá még eset itt meg ott (Európában 
is)... Nekem meg Németh László jutott 
eszembe közben, aki (talán Musil naplóját 
olvasva) vonja le a tanulságot, hogy tulaj
donságainkat azok alakítják, akikkel é- 
rintkezni szoktunk, akárcsak jellemünket 
a környezetünk. Bennünk magunkban 
csak lehetőségek vannak... S az ember 
nagy kötelessége magával szemben, hogy 
a lehetőségeit őrizze.

Félhangosan annyit jegyeztem még 
meg hívatlan vendégemnek, hogy ma
gyarnak lenni már csak állapot, nem ma
gatartás. Abból, ahogyan mondtam, s a- 
mit alkalomadtán még közbevetettem, re
mélem, kiderült, hogy az értelmiségiekkel
— nem az ő melósával — szemben va
gyok elfogult.

A kimérten, félénk bájjal távozó B.I.- 
nek volt hát alkalma összeszedni nálam 
ezt, azt. (»Lefogadom, hogy provokátor!«, 
mondta róla utólag Góg.) Ha nem sietett 
volna annyira az operába, a fejéhez vág
hattam volna egy Karl Kraus-»rigmust«:

Hódolat érte a bölcs koponyának,
melyből a terv jókor kikerült!...”

♦
Kovrigh tétovázik, majd áthúzza a fé- 

lig-kész rajzot. Csak ne kellene önmagát 
cenzúráznia most is! Mintha egy tengely 
körül forognának a gondolatai... (»Z., 
hidd el nekem, sohasem voltam gyaláza
tos!«)

Ambíció és ihlet nélkül — élni, mint 
akármelyik surmó, csak a valagát muto
gató vaddisznó!... (»Nem besúgót mond
tam.«)

Létezett-e valaha is szabad polgár, aki 
nem volt az állam tulajdona (mert én az 
állam polgára vagyok), vagy más-más té
zis és érdek nevében — a terminológia 
valódi tartalma smafu — csak az örök 
hitegetés létezik?

Amikor utoljára hívták meg elbeszél
getni, nem csupán Z.-ről volt szó. »Ha 
valaki emlékezne a hangomra, mikor Z. 
után kiáltottam, hogy ne menjen el éjnek 
idején. (Tulajdonképpen segélykiáltás 
volt, valahonnan mélyről, a messzi idő
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bői!) De ezek nem is érdekeltek abban, 
hogy valami is kiderüljön; mit számít ne
kik, hogy ő bűnös, vagy bűntárs vagyok!... 
S hátha valaki mégis azt képzeli, hogy 
részese voltam a... Minek?!«

Jóllehet a Z. halálát tragikus véletlen
nek könyvelték el — "Megcsúszott a jeges 
aszfalton, és hanyatt esett", mondta a tiszt 
—, Kovrigh arrogánsán viselkedett (»Leg
alább megtudják, hogy mennyire utálom 
a provokátorokat!«); rá is szóltak, nem 
fenyegetően, de nyomatékkai, hogy ál
lampolgári kötelességét teljesíti, ezt nem 
kell szégyellnie, van, aki büszke rá, hogy 
megteheti...

A Góg temetése után — a kórházban 
látta utoljára barátját (ez csak egy idekí
vánkozó emléktöredék!) — szóval, a meg
hívottak összevissza ittak a "toron"; aztán 
ugyanúgy : összevissza-szövegek, bekia
bálások, gyanúsítgatások, fenyegetések, 
míg végül sikerült mindenkinek minden
kit megutálnia vagy meggyűlölnie.

Egyedül Galgó (tudták róla, hogy spic
li) sétafikáit hidegvérrel hidegtáltól hi
degtálig, és zabálta tele magát mindenféle 
finomsággal, anélkül, hogy egy szót is 
közbepofázott volna. A besúgás — Kov
righ mindent értett már — későbbre ma
radt.

A selymes képű, kis pókpocakja miatt 
a valóságosnál alacsonyabbnak tetsző 
ember előbb csak szopogatta a szilvóriu- 
mot, fekete gombszemével a sokadik po
hár fenekére nézve aztán áttért a sörre, 
majd a borok következtek; szinte észre
vétlenül berúgott.

Mikor hozzádörgölődött a Kovrigh 
vállához, időnként akaratlanul is meg
meglökve a könyökét, Kovrigh jött, hogy 
elkiáltsa magát: "Ez bratyizni akar!... De 
mért pont velem?!"... Nem lehetett tudni, 
ki légyen a megfigyelt (az is lehet, hogy 
több személyre volt megbízatása). Eltelt 
még egy kínos félóra — a Gógot temető 
brancson mind hevesebb indulatok lettek 
úrrá —, amikor Galgó már a Kovrigh vál
lára terpeszkedett, és hamarosan kezdetét 
vette "az őszinteség órája". Mint aki tuda
tában van annak, hogy buzgólkodása 
többnyire szart sem ér — fent se, ahol őt 
pórázon tartják, s lent se, ezek között a 
megbízhatatlanok között —, Galgó egy
szer csak szóra nyitotta száját; persze csak 
Kovrigh hallhatta, amit mond.

»Még megérem, hogy most ő fog köp
ni. Nekem!...«

Kovrigh sejtése bevált. Újabb félórács
ka, s már együtt énekelték a műnépdalo
kat. Galgó rettentően hamisan. Ámde a 
rímelő sorok tekintetében Kovrighon is 
túltett. Legalábbis a szomorúság, nyomo
rúság világgá üvöltésében: senld sem állí
totta m ásnap, hogy segítségre szorult 
volna.

A rendőrség épületéből (valójában bel
ügyi nyomozók hivatalából) távozó Kov
righ számára mindenesetre megnyugtató 
volt, hogy milyen magatehetetlen alakok
kal van dolga, hogyha a — nyilvánosság 
előtt módszerként be nem vallott — rábe
szélés s a ráhatások (kölyökkorában bor

ban áztatott búzaszemekkel ő is valahogy 
így akart galambot fogni!) nem bizonyul
tak eredményes eszköznek.

*
Nemcsak Góg, az ápolónők is közö

nyösen fogadták Kovrigh látogatását. A 
kórteremben sötétség, vizeletszag.

— Orvosság és fájdalomcsillapító? — 
kérdezte Kovrigh, akit Góg szenvedése 
egészen letaglózott.

— Kifogyott.
— Ha gondolja, hozhat neki...
Ezt m ár az ügyeletes, fiatal orvos 

mondta. Előbb papucsból kikandikáló 
lábujját vakargatta, majd lábszagú kezé
vel rövidre nyírt, fekete szakállát.

— Szokott-e dohányozni? — kérdezte 
Kovrightól, s láthatóan megnyugodott, 
amikor legalább egy csomag szűrős ciga
rettát sikerült kikunyerálnia Góg látoga
tójától.

Góg pár pillanatra rriagához tért, s 
mintha egész nap együtt unatkoztak vol
na, minden bevezető vagy átmenet nél
kül, de vüágos aggyal, az aszott testéből 
kisajtolható maradék élvezettel hozta a 
vigasztalásra szoruló barát tudomására 
(persze, ahogy tőle várható volt, felna
gyítva):

— Gigantikus gyászszertartásom lesz. 
A katonai fúvószenekar felemelő végak
kordjai mellé— ahogy a száján a szavakat 
kipréselte, arcizma szánalmat keltőén 
rángatózott — a Tábornokot is elvárom 
akadémikus nejével egyetemben... Hogy
ha már nem sikerült túlélnem őket...

Visszazuhant az öntudatlanságba.
»Az én életemnek is vége. — Kovrigh 

néma kétségbeeséssel pillantott a moz
dulatlanul fekvő Gógra. — Ha csak föl 
nem ébreszt holnap a te időt lebíró, po
kolmély iróniád... Nem kell hajlam a 
depresszióra, hogy elhiggyünk mindent, 
ami hitetlenné tesz bennünket. Holttá az 
élőt. A halálvágyat elevenné; mert ilyen 
is van...«

Góg nem reagált rá; most már mond
hatta hangosan:

— ...Mind gyakoribbak az öngyilkos
ságról szóló, diszkrét tudósítások.

A kórház kihalt folyosóján már sokkal 
józanabbul mérlegelte esélyeit. Mielőtt 
visszavetített lelkében gyönyörködhetne 
(ahogyan Z. hitte), eljött a keserű és fanyar 
ízű növények ideje; az eltunyulás ellen is. 
A hosszú élet titka!... Nemrég olvasott ar
ról, hogy a keserű receptura előállítója 
(mely vértisztító hatású is) a svéd termé
szetgyógyász, dr. Samst, állítólag 104 évet 
élt. (Ákkor is csakúgy sikerült meghalnia, 
hogy levetette a hátáról egy ló.) Paracel
sus már korábban készített keserű elixírt 
sáfrányból, aloéból, mirhából. (Elixir ad 
longam vitám!)

»B ábakalácsgyökeret, ku rk u m át, 
m annát, rebarbaragyökeret szerezni! 
(Ha nagyapám élne!...) És megszabadul
ni a salaktól.«

Az élet különben a kórházi falakon be
lül éppen olyan békésnek tűnt, akárcsak 
azokon kívül. A köhögtető köd megrit
kult, az elsötétített utcákat, tereket az új

évre váró tömeg értelmetlen, lelkes büsz
kesége töltötte meg élettel.

Kész csömör! E nép minden energiája 
a szómenésben nyilvánul meg. A rendőr 
is majd megfagy, ám amikor egy-egy, az 
átlagnál élelmesebbnek bizonyult apától 
elkobozza a cigányoktól vásárolt fenyő
fát, bőbeszédűen ki is oktatja őket a szo
cialista erkölcsre. Vagy ha a külföldi jár
művek tulajdonosait igazoltatja, csak a- 
zért is kérkedni kezd, hogy így Románia, 
meg úgy Románia — s máris többnek érzi 
magát a vacogó kutyánál.

*

Megkísérli emlékezetből lerajzolni Z.- 
t, és beépíteni kompozícióba. Az arckife
jezés idegen, s minden újabb vonal vagy 
javítás még mesterkéltebbé teszi. Maga 
elé képzeli Z.-t, amint keresztül-kasul sza
ladna a réten, és leheveredve a térdig érő 
fűbe, hangos nevetéssel rúgná le cipőjét. 
Szöcskék, surranó gyíkok, zúgó bogarak, 
pillangószámyak szeszélyes forgataga a 
forróságban... Kovrighot elfogja a valószí
nűtlenség érzése. A magasban keringő 
ölyv — az ő sóvárgása!

Hogyan alakulna vajon a halott szere
tő arca az ő szavai, kételyei hatására?

A Z. szeme! Ha Kovrighra néz a képről, 
neki mintha beszűkülne a mozgástere. Pe
dig nem is szürkészöld, mint élőben volt.

Egy összehajtogatott papirost talál az 
íróasztala egyik lába alatt. A Z. zsebéből 
vagy táskájából eshetett ki. Több minden 
van ráfirkantva golyóstollal. Nem érti; 
többször is elolvassa:

Kár, hogy nem lehet rajta segíteni.
AmoraUtás feltételezni, hogy éppen ő 

az, aki...
Alatta zárójelben — ném a Z. kézírásá

val:
(A puhatolózás undorító. Kihűlt geci!)
A kincstári állományba vett megne

vezhetetlen!
Vinné s mondaná neki (Z.-nek), hogy 

íme, kész a mű. Őszinte. De a históriának 
csak az árnyéka. Fakult álmokkal sodródó 
képtöredékek.

Z. anyásán, megbocsátó fölénnyel néz
ne rá, mint aki megérti, hogy ő eddig sze
mélytelenül szerzett tudom ást a nem
zetét, családját ért, sok-sok ideje elhallga
tott atrocitásokról. Ki tudná megmonda
ni, hogy honnan ez a felizzó gyűlölet, 
melynek fényében a kinagyított bűnök 
elévülhetetleneknek látszanak...

Nevetséges, hogy például anyai nagy
szüleinek egy réges-régi nyári utazása s 
egy határ menti incidens milyen mérete
ket ölt most benne. Elbizonytalanodik: a 
vizuálisan felértékelődő emlékek vajon 
nem egyszerűen a fantázia termékei?...

Gyermekkorában visszatérő álma volt 
egy skarlátvörös sárkány (nem hét-, csak 
háromfejű). Valahányszor fölriadt, anyja 
addig cirógatta a homlokát, amíg sikerült 
kiokosítania fiát (később jót nevettek e- 
zen), hogyan győzze le félelmét... Kovrigh 
most elbutított, balga felnőttként a sokkal 
félelmetesebb (maga teremtette) szörnye
tegekkel szemben tehetetlen.
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BALÁZS IMRE JÓZSEF 

A vidra útvonalairól
A vidra a fűzfa felé úszik, 
a fűzfa tövén moccan valami, 
a moccanás ennivalót jelent, 
becserkészi, elkapja a cickányt, 
vidra moccan most a fűzfa tövén, 
eszik.

A vidra a nyárfa felé úszik, 
a nyárfán tollászkodik valami, 
a tollászkodás türelmet jelent.
Nézi a vidra önnön türelmét, 
ráérősen szimatol a nyárfa tövén, 
pihen.

A vidra a holtág felé úszik, 
a holtág vize zöld, átláthatatlan.
A zöld az elburjánzott életet jelenti, 
indák fogják be a vidra bárét, 
rákok, csukák keringnek alatta,
figyü-
A vidra a tölgyfa felé úszik,
a tölgyfa táján villan valami.
A villanás asszonyát jelenti, 
együtt úsznak, nem érnek egymáshoz, 
láthatatlan húr feszül közöttük, 
nézik.

A  v id ra  á lm airó l
A vidra nem férkőzhet álmaihoz.
Csak testén hagy nyomokat a nappal.
Vadászatok fáradtsága, 
honnan kerülsz izmaiba?
Üldözött tág tekintete, 
miért nyílsz fel nappalonta?
Párzások jó ernyedtsége, 
honnan jutsz a pórusokba?
Erdők távoli illata, 
mért kísérted orrlyukait?

Messze jár a vidra álmaitól, 
nincsen ott, míg álma mozdul.

A vidra életrajza
A vidra életrajzát maga az élet írja, 
a vidra nem férkőzhet emlékeihez.
Tudja, hol találja azt az öblöt,
ahol a csukával küzdött — nem emlékezik.
Tudja, hol húzódik területe,
melyet egykor megjelölt — de nem emlékezik.
Tudja, hol bőséges ennivaló, élet,
oda visszajár, ha éhes — nem emlékezik.
Társak szagát érzi, köze van hozzájuk.
Bennük kering-e vére — nem emlékezik.
Tudja, van messze egy másik folyó,
de hogy hol ered a vize — nem emlékezik.

A vidra vándorlása 
a hegyeken túlra
Szólnak a szelek a vidrához, 
hallgatja őa szeleket.
A távolságról beszél minden moccanásuk, 
hallgatja, érzi 6 a távolságot.
Szólnak a vizek a vidrához,
használja őa vizeket.
A hegyekről beszél egy friss áramlat, 
hallgatja őt, és szembeúszik hangjaival. 
Szólnak a fények a vidrához, 
kerüli ő a fényeket,
kövek árnyékába simul, összeforr velük, 
nyirkos ösvényekre téved.
Szólnak a füvek a vidrához, 
ismeri őa füveket.
Bokraik közt úszóhártyás lábnyomok, 
bokraik közt méhek, őszi levelek.

BORSODI L. LÁSZLÓ

Felelet nélkül
Értem jönnek.
Értem jönnek.
Kérdezem. Nem felelnek.
Kérdezem. Nem felelnek.
Jönnek értem.
Jönnek értem.
Levágják a két kezem.
Levágják a két kezem.

Jönnek értem.
Jönnek értem.
Kivájják a két szemem.
Kivájják a két szemem.

Értem jönnek.
Értem jönnek.
Kérdezem. Nem felelnek.
Nekiesnek szívemnek.

Kvartett
1. csupasz faág 

fázó kertek 
fehérlenek 
mozdulj világ

2. ha rügy pattan 
madár rebben 
angyalszélben 
hal(l)hatatlan

3. gyümölcs érhet 
akár a nap 
szétrothadhat 
és eltemet

4. villám villan 
föld-víz-foltok 
az ég ragyog 
mikor voltam?

Szörny
Szörny szunnyad itt valahol, 
ébren rólam álmodhat, 
értem jöhet bármikor.
Virrasztók én. Virrasztók 
labirintus-éjeken, 
homályos nappalokon. 
Virrasztók. Imádkozom.
Ébren tán én álmodom?

LÖVÉTEI LÁZÁR LÁSZLÓ 
Saját táv
Csodálkozásnak semmi helye nincs itt: 
harminc éve írom a számadást.
A három v-ből elmarad a "vincit", 
és kíváncsian várom a hatást, 
sőt, izgulok, nehogy hisztériába 
forduljon át a "Harminc év hiába ".
Szégyentelenül hosszú haladékot 
sikerült túlélnem már eddig is. 
Kiporciózom most a maradékot, 
s nem érdekel, hány százaléka giccs: 
eddig sem állt meg tőle az eszem, 
ezután pedig ostyaként eszem.

Nem lesz belőlem énekes halott, 
nem érdekel a túlvilági díszlet.
A gyávaságból színjeles vagyok, 
hiszem és vallom, hogy semmi sem ízlett 
még annyira, mint egy utolsó korty bor 
a kicsorbult peremű poharamból.
Már ott a célszalag a láthatáron, 
és alig néhány kör van hátra még, 
de kiderült: nem bírnám hosszútávon. 
Harminc év edzés erre volt elég.
A pálya vége most sem érdekel — 
és mégis jó, hogy véget ér, ha kell...

Mene, tekel...
■■■Egy éve bámulom a falakat, 
de nem tudom, hogy vajon mit csinálnék, 
ha tényleg meg is látnám azokat 
a jeleket, hogyha egy furcsa árnyék 
jelenne meg a tévé és a polc 
között, ahol egy fényes faldarab 
úgy reggel 8-tól, mondjuk, este 8- 
ig még borús időben is akad...
Ma már egy porszem is idegesít, 
mert ki tudja, hogy miről értesít, 
és tévét nézve hátha félreértem —
még jó, hogy tudok majd nem hinni annak, 
legfennebb annyit, hogy nem ezt reméltem: 
zárójelentést én írok magamnak.
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PAPP SÁ N D O R  Z SIG M O N D

A maszlag
Rattkay bácsit a maszlag vitte el, tudta ezt 

mindenki. így nem is nagyon csodálkozott 
sem rendőr, sem szomszéd, amikor Viola jaj- 
veszékelve bejelentette a hírt. A mentős csak 
tessék-lássék matatott a testen, valahogy 
úgy, ahogy egy jó szabó igazít a már elkészült 
ruhán. Csutka pityergett, illendőségből ta
lán, én pedig vigasztaltam, aztán rohantunk 
játszani. Akkor épp űrhajósok voltunk egy 
vadrózsákkal benőtt, hold nélküli bolygón, 
melyen az uralkodó széljárás fokhagymás 
oldalas és vinetta szagát hozta. De úsztatott 
néhány lágy káromkodást is, mert ilyen vi
dék volt ez, kültelek, roggyant kéményekkel, 
csöndes hulladékhalmokkal, ahonnan er
nyedt füst terítette be a kerteknek becézett 
veteményest.

Rattkay bácsi kemény ember volt, szén
poros bányászmúlttal, így aztán a maszlagra 
sem panaszkodott különösebben. Pedig he
tente többször is le kellett nyelnie, ahogy 
másnak a pirulákat. Időnként kihallatszott 
az ablakon Viola rikácsolása: "Béla, hát ezt is 
bevetted? Nem ragadt rád semmi az évek 
során, csak a kosz!" A többit még Csutka sem 
értette, pedig az ő családjában már két po
hárkészletet is felzabált a maszlag, és azóta 
csorba a nagymamától örökölt kínai váza. 
így nem csoda, ha hivatalból haragudtunk 
rá. Állítólag a tévéből is ez jött mindig, abból 
a kékes sugárzásból, ami esténként beszivár
gott az ajtó alatt, és megváltoztatta a játékok 
arcát. A szekrény pedig olyan árnyékot ve
tett, mézsűrűt és feketét, mint a pincében, 
ahová nevenincs lények fészkelték be magu
kat, és nem lehetett tudni, mikor bújnak elő, 
hogy elvigyék a tavaszt a hegyek mögé. Ratt
kay bácsit nagyon szerettük, mert mindig 
visszaadta a labdát, ha berúgtuk a tulipánok 
közé, bezzeg Krahovácz, aki egyre jobban 
hasonlított nevelt hízóihoz, még a kötőtűt is 
beleszúrta. Holott a hagymái messze nem 
voltak olyan törékenyek, nem voltak "Isten 
adományai", ahogy Petkes becézte a paradi
csompalántákat, még akkor is, ha rendre el
száradtak, mert nem kedvezett itt a levegő 
semminek. Talán csak a papsajt és a csalán élt 
meg vígan, de azok is inkább az árokban, 
ahová a kicsapott lovak pisiltek bő sugárban, 
harsogva a szétdobált flakonok miatt. Onnan 
szedték össze a vaksin botorkáló részegeket 
vasárnap hajnalban, ha buli volt az üzemi 
étkezdében, és fellépett az Egyesülés női kó
rusa, sok karcsú szopránnal, akiken úgy állt 
a harisnya, mint széklábon a zokni. Egészen 
biztos, hogy a pálinkába, a keserű féldecikbe 
is belopózott a maszlag, az összefonódott 
tangókba, amikor már lehetett matatni, kita
pintani a bugyi vonalát. És ha nem volt túl 
szigorú a ruhatáros, akkor a szerelem is kivi
rágozhatott a kályha melletti pádon, miköz
ben duruzsolt a gázrózsa, és a Kossuth tánc
zenét adott.

Violát, Rattkay bácsi feleségét talán csak 
Fodolyán tiszteletes kedvelte, ha kedvelt va
lakit egyáltalán, mert egyetlen kóruspróbá
ról sem hiányzott, érces hangjával úgy vitte 
a prímet, hogy senki sem tévedhetett el a 
szólamok között. Javíthatatlan pesszimista, 
mondta róla egyszer Bézs tanár úr, de ez 
eleve képtelenségnek tűnt, ugyanis a férje 
volt a legjobb ezermester a környéken, aki a

régi lámpás tévéket is addig matatta, amíg 
halvány körvonalaival meg nem jelent Antal 
Imre és a Kimittud. Akkor miért nem pisz
kálja meg a feleségét is, faggattam Csutkát, 
aki kacéran mosolygott vissza, hogy hát ez 
amolyan női dolog, de én ebből már tudtam, 
hogy ő maga sem tudja a választ. Csutka 
akkoriban még nem volt nő, bár buzgón ké
szült a feladatra, el-ellopta az anyja rúzsait, 
és ha tehette, púdert is szórt az arcára, de 
ettől még messze nem voltak olyan mellei, 
mint a kurváknak azokban a képes magazi
nokban, amelyeket Lestyák Feri hozott a su
liba.

— A kurva a legmagasabb rendű nő — 
mondta Lestyák, és magabiztosan mutatott a 
széttárt lábú, napbarnított lényekre a lapo
kon, akiknek sötét titok nyűt a prémjük kö
zött. Nem akartam elkeseríteni Csutkát, így 
aztán nem is mondtam neki, hogy belőle 
sosem lesz magasabb rendű nő, mert az tel
jesen hihetetlennek tűnt, hogy ő bárki kedvé
ért ilyen idétlen pózba vágja magát. Ezért 
inkább azt kezdtem terjeszteni, hogy neki 
nincs is olyan hasadéka ott lent, így hát nyu
godt lelkiismerettel ki lehet hagyni a buliból.

— Az nem lehet — mondta Lestyák Feri 
—, ők így születnek. — Néhányan bólogot- 
tak a háta mögött, hogy hát ez van, bele kell 
törődni.

— Akkor összevarrták neki még kiskorá
ban —vágtam rá. — Teljesen reménytelen az 
ügy-

Lestyák Feri egészen elhűlt.
— Apám, hát akkor hogy teszik majd be 

neki? — kérdezte szinte vádlón. Ezt senki 
sem értette. Erre, hogy rogyadozó tekintélyét 
mentse, valami nagyon zavaros elméletet 
adott elő, hogyha majd nekünk elég nagy 
lesz ott elöl, akkor majd betehetjük a kurvák 
nyílásába, ezért azt kell elérni, hogy minden 
nő kurvává fejlődhessen, különben mehe
tünk a nagyra nőtt micsodánkkal a fenébe. 
Ez nyilván nem maradhatott megfelelő vá
lasz nélkül. Lestyák Ferit akkor és ott egész 
egyszerűen körberöhögtük, csapkodtuk a 
hátát, hogy jó-jó, értjük, hogy mi az ábra, de 
azért még nem kell fantáziáink Lestyák per
sze megígérte, hogy legközelebb olyan lapo
kat hoz, amikből a napnál is világosabban 
kiderül, hogy ebben a témában neki van iga
za, csak azokat az apja elzárja, ezért egy kis 
időbe kerülhet a bizonyítás. De azok a lapok 
nem akartak előkerülni még tavaszzal sem, 
pedig akkor már országszerte megindult az 
enyhülés, ahogy az igazgató bácsi mondta 
azon a gyűlésen, amelyen már nem kellett 
felkötni a pionímyakkendőt. így aztán erő
sen megcsappant a Feri bandája, tulajdon
képpen csak a leghiszékenyebbek maradtak 
mellette, a többiek átpártoltak hozzám, mert 
én két lábon álltam a földön, és a micsodámat 
pisilésen kívül nem is használtam egyébre.

Az azért mégis bántott, hogy Csutkából 
legfeljebb szimpla nő lehet, s ez is akkor, ha 
végre megindul a fejlődésben, és olyan emel
kedők veszik át a síkság helyét, amelyek tor
naórán mindig elképesztették a fiúkat. A 
maszlag tehet erről, jöttem rá egy napon, 
hogy ez az egész ilyen igazságtalanul ala
kult, és hogy Csutka egyre hátrább araszolt 
a nyilvántartásban, amdyet Kis Teréz veze
tett fölényesen a maga omlós körtéivel. És a 
maszlag kavart bele abba is, hogy ide, a ke
rületbe olyan kevés nőt sodort a sors, kurva 
talán egy sem volt, Rattkay bácsi is be kellett 
érje Violával, akinek a házasévek alatt kiser

kent a bajusza, és strandpapucsban járt bevá
sárolni, hogy visszeres lábát jobban érje a 
napfény. Azt hiszem, ez okozhatta Bézs tanár 
úr búskomorságát, aki legényemberként ve
tődött ide, és talán arra számított, hogy itt 
elhanyagolt szépasszonyokra lel, akik épp
úgy rajonganak a jambusokért, mint ő, és 
néhány szakasz felidézése után már kéz a 
kézben lehet andalogni az Akarat utca gesz
tenyefái alatt. De itt a jelöltek néhány évnyi 
virágzás után a gőzölgő fazekak mellett ta
lálták magukat, egy tavasztól őszig tartó el- 
tevéslázban, melyben csak az számíthatott 
némi tiszteletre, aki egyazon könnyedséggel 
termelte a zakuszkás vagy csalamádés bor
kánokat, és a kamrájában legalább három 
lekváros polc várt bevetésre. A láz pedig nem 
kegyelmezett senkinek, hamar dunsztolni 
kezdte a bőr barackszínét, a mellek és csípők 
vonalát, a kényes hajlatokat, a maradék pe
dig már nem kedvezett a vágynak, hiába 
segítettek be az illetékesek kitartó áramszü
netekkel.

Bézs tanár úr a nőket példás rend
szeretettel pótolta. Öltönye zsebében frissen 
hegyezett ceruza, töltőtoll és a dolgozatjavító 
piros golyóstoll feszengett egymás mellett. 
Ezeket óra elején a katedra jobb szélére he
lyezte, ujjnyi távolságra egymástól, melléje a 
karóráját, nehogy túllépje a ránk szabott 
időt. A felelők sosem maradhattak a padban, 
ki kellett jönniük a tábla elé, és a linóleum 
vonalánál felsorakozniuk, hogy egyenként 
beszéljenek majd a jelzős szószerkezetekről, 
illetve Petőfi és a puszta kölcsönhatásáról. 
Ha valakit nem talált a helyén, vagy más, 
felesleges holmikat is kitettünk a padra, sze
me bepárásodott, tétova mozdulatokkal a 
katedra felé botorkált, leroskadt, majd 
hosszan beszélt a lelkünkre. Könyörgései 
rosszabbak voltak Lécz nyakleveseinél is, így 
aztán nem csoda, ha néhány lány Csutka 
vezetésével elszánt mentőakcióba kezdett, 
hogy a tanár urat valamiképp visszacsábít
sák a reáliák szilárd talajára. Amíg nem lesz 
túl késő, tette hozzá Csutka, s ezt hazafelé 
mindenki tovább görgethette magában. Leg
többen az öngyilkosságra tippeltek, de jó e- 
séllyel indult a téboly és az önkéntes szám
űzetés is. Lestyák Feri szerint emberrablók 
markában végzi, mert senki sem fizetne érte 
váltságdíjat. Bár nem adtunk hitelt a szavai
nak, a lányok azért le-lekanyarítottak vala
mennyit az osztálypénzből. A vázába friss 
virágot szedtek, puha krétákat válogattak a 
portán, hogy a csikorgás se borzolja az ide
geit.

Az enyhülés aztán még több maszlagot 
hozott. Rattkay bácsi is egyre többet ücsör
gött a hólétől nedves kertben, s nem ment be 
a meleg goblenek közé, holott már az eső is 
meglegyintette. Úgy rághatta szét az ember 
életét, okoskodtunk Csutkával, ahogy Pet
kes palántáit a tavaszbogarak. A föld alatt, 
hogy ne lássa senki. A postás egyre többet 
szidta a környéket, mert hirtelen mindenki 
újságot rendelt, még a vaksi Galbács, a láda
gyár mellett lakó raktámok is két központi 
lapot járatott, pedig arra már csak a guberá
lók vertek ösvényt a redves fahulladékok 
között. Srőth Géza egyszer ott is hagyta a 
biciklijét Petkes kerítésének támasztva és ha
zament, hogy bedurrantson a kályhába a kö- 
tegnyi papírral. Amikor kiszálltak érte, a 
centisét szorongatta, amelyen a hónapokat 
vágta, mert már közelgett a nyugdíjaztatás.
» > »  folytatás a 10. oldalon
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> > > »  folytatás a 9. oldalról
Mondják, a centist azóta is vágja, csak épp 
hosszában, nincs ember, aki lebeszélné erről. 
A Pegas aztán ott rozsdásodott Petkes fás
kamrája mellett. Előbb a láncnak veszett 
nyoma, de aztán eltűnt sorra minden, a di
namó, a macskaszemek, a nyugati pompa. A 
maszlag az újságokkal szaporodhatott el, 
nyálkás lepedőkkel vonta be a bádogtetőket, 
mint eső után, és úgy megdrágította az epret, 
hogy nekünk már csak a töpörödött utója 
maradt. A kültelkiek pedig, mintha a húsvéti 
öntözést hozták volna előbbre a naptárban, 
csoportokban jártak, egymáshoz verődve, és 
még éjjel is nehezen zárt a kocsma.

A második évharmadban Bézs tanár úr 
állapota rosszabbodni kezdett, előbb A wa
lesi bárdokban akadt el, majd a Tetemrehí- 
vást olvastatta el az osztállyal, mert folyton 
elcsuklott a hangja. A katedrára támaszko
dott, és úgy nézett ki az ablakon az erőre 
kapó gyümölcsfákra, mintha a hídkorlátot 
szorítaná elfehéredett kézzel. Úgy tűnt, a túl 
késő belátható időn belül megérkezik.

Kis Teréz nagyszünetben jött az ötlettel, 
hogy felejtsük el a krétát meg a virágokat, ide 
komolyabb kúra kell.

— Például a szerelem — mondta, és elvö
rösödött.

— Mégis mire gondolsz? — kérdezte 
Csutka, mert nem szerette az általánosságo
kat.

Hát arra, mondta Kis Teréz, hogy neki 
volna egy nővére, akivel bizonyos feltételek 
mellett meg lehetne beszélni a dolgot.

— Nincs értelme finnyáskodni — tette 
hozzá, és lesimította magán a pólót.

— Milyen dolgot? — szóltam közbe.
— Hát hogy találkozzanak. A cukrászdá

ban. Vagy járjon kisegítőre, úgyis hiányzik 
az érettségije.

Jolán akkoriban az elvonóban dolgozott 
asszisztensként. Cserélte az idültek alatt a 
lepedőt, és tartotta a sürgősségire behozot- 
tak fejét, hogy lehetőleg a lavórba menjen a 
kevert és ne a földre, mert azt neki kell föl
nyalnia. Jolánnak még nagyobbak voltak a 
mellei, mint a húgának, így aztán tizenegye
dikben két napra megszöktette egy motoros 
turista, aki szünetben az ablak alatt burrog- 
tatta a Jáváját. így lett Jolánnak érettségi he
lyett titkos abortusza. Az elvonó után már 
kevesebb jelölt akadt, mert amerre ment, át
ható hányásszag kísérte, és ezen az sem se
gített, hogy nem hordott melltartót. A két 
bimbó akkor is átsötétlett a blúzon, amikor a 
fiúkkal megkerestük.

— Miről lenne szó? — kérdezte, és lazán 
a tenyerébe hamuzott, mert bent tilos volt a 
dohányzás.

— Meg kellene menteni a magyartaná
runkat — mondtuk neki.

— Iszik?
— Nem. Szomorú.
Nézett ránk a csempekék szemével, mi

közben tenyerében parázslott a lepöccintett 
hamu. Olyan volt, mint egy bögyös fakir.

— És mit csinálhatnék én? Szavaljak Jó
zsef Attilát? — Nem tetszett a nevetése. Fa- 
kíros volt ez is, ahogy a csontot fűrészelik.

— Dehogy — mondtam. — Arra gondol
tunk, hogy elmész hozzá, szétteszed a lábad, 
ülsz még egy kicsit és hazajössz.

Nem értette. Meg kellett mutatni a Les- 
tyák Feri magazinjait, hogy lássa, mit is sze
retnénk pontosan. Hosszan nézte őket, 
mintha a fejébe akarná vésni a pózokat.

— Hát nem vagytok szívbajosok. Külön
ben szabad ezt már nektek?

Erre a szemüveges Bénesy mondta, hogy 
hagyjuk a lakkot, inkább térjünk át a konk
rétumokra. Le mertem volna fogadni, hogy 
az orrunk elé csapja a magazint, és faképnél 
hagy bennünket. Egy nő biztos ezt tenné. 
Hát még egy kurva.

De nem így történt. Ráköpött a cigaretta 
végére, hogy az sercegve kialudjon, majd az 
egészet gyorsan zsebre vágta.

— Csak nézni fog, vagy egyéb is lesz? — 
kérdezte végül.

— Ahogy a helyzet hozza - mondta Bé
nesy.

Irtó mázlink volt vele. Bár ő volt a legki
sebb közöttünk, mégis egy évvel feljebb járt, 
és ügyvéd volt az apja. Kevés olyan duma 
volt, amivel át lehetett verni. Ha unatkozott, 
beült az apja válópereire.

Jolánt nem érdekelte a korrepetálás, ezért 
otthagytuk az osztálypénz felét. A címet a 
gyufásdobozra írta fel vékony, szúrós betűk
kel. Megígérte, hogy két héten belül lerende
zi a dolgot, addig csak várjunk türelemmel.

Hazafelé a plakátokat nézegettem, ame
lyek a tűzfalakról lassan átmásztak a keríté
sekre, de még a vastagabb fák törzseire is 
került belőlük. Egy keskeny arcúból meg egy 
magas homlokúból volt a legtöbb. Akeskeny 
arcúból egyet Zalbács néni a sparhert fölé is 
kiragasztott, mert a férjére emlékeztette. És 
ott, a krumplileves és borjúpörkölt párájá
ban valóban kevés hiányzott ahhoz, hogy a 
keskeny arcú Zalbács Pityuvá vedledjen át, 
aki után a kék és zöld foltokat sem szégyell te 
az ember, sőt inkább úgy viselte, mintha ki
tüntetések lennének, a szenvedély vadvirá
gai. Jó kezekben van az ország, somolygott 
a néni a plakát felé, és örömében egyre keve
sebb tragédiát jövendölt a klienseknek: ele
nyésző meddőséget, hűtlenséget és tűzesetet 
mutatott ki a varázsgömb.

Amikor hazaértem, Rattkay bácsi még az 
utcai pádon ücsörgött. A tömör felhőkben 
érkező szürkeség már átbukott a Csemergi- 
tetőn, lassan közeledett felénk. Köszönésem
re épp csak biccentett. Az oldalát fogta, és 
szuszogott, mint aki túl sokat evett. Ahogy 
közelebb értem, láttam, hogy az ujjai között 
Carpatit forgat. A belseje már kezdett kiszó
ródni a kövekre, azt nézte. Ahogy beléptem 
a kapun, csöndesen a földre köpött, a do
hányszemcsék közé.

Csutkával sokáig találgattuk, miből ké
szülhet a maszlag. En spenótra esküdtem, ő 
viszont a halászlé mellett kardoskodott, 
mert az nagyon tud csípni. Megegyeztünk, 
hogy két hétig mindketten gyűjtjük a hozzá
valókat, és a házikonyhánkban, a telepről 
idecsórt üstben majd összerotyogtatjuk. Le
het spenót, de lehet halászlé is. Nem volt 
nehéz a gyűjtés, csupán nyitott szemmel kel
lett járni. Megjegyezni a helyet, ahol előző 
nap részeg feküdt, s másnap vadcsalánt tép
ni ott, két marékra valót. Kilopni a harapós 
Bátor táljából a mócsingot, összegyűjteni, 
amit a zöldségesek hagytak a kispiacon, 
bundás penészt csenni a baracklekvárról 
vagy abroszról lesepert morzsát. Csutka 
egyszer áttetsző üvegcsét hozott, benne zöl
dessárga, szárított fűvel.

— Oregano — mondta. — Olaszból hoz
ták.

— Akkor nem ér.
— De igen — erősködött, és be akarta 

tenni a hozzávalók közé.

— Odáig nem megy a maszlag.
— Honnan tudod, hogy nem?
— Mert az már külföld.
A lányoknak néha a legegyszerűbb dol

gokat is el kell magyarázni. Az utcából egye
dül az üzemvezető Petkes járt külföldön, és 
ő azt mondta, nem egy nagy szám. Egyálta
lán nem olyan, mint a tévében. Azon a gyű
lésen meg is tapsolták Petkest, és egy ideig 
soron kívül vehetett húst a pártkan tinban. 
Rattkay bácsinak útlevele sem volt, bár Viola 
az enyhülés után a fényképészhez is elvitte, 
de az öreg otthon akart meghalni.

— A gyomrom nem bírná ki az utat — 
magyarázta nekünk, amikor Viola a város
ban állt sorba formanyomtatványokért. 
Csutkára néztem, hogy ehhez vajon mit szól, 
de sértődötten hallgatott.

Két nap múlva engesztelődött ki. Az 
Egyesülés épp Kodályt próbált, az iskola 
vaskapujáig is elhozta a szél az egymással 
feleselő hangokat, majd a tiszteletes pálcájá
nak ingerült csapkodását. Túl meleg volt 
már a kórushoz, a levegőben orgona és nár
cisz illata vegyült az érett fű erős szagával. A 
Bihari Kaszinó felől jött, vastag pamutharis
nyája helyén fehér bőre villogott. Copfja a 
síkság tetején ért véget, ott, ahol a bimbókat 
sejteni lehetett. Tökmagot forgatott a szájá
ban, a szeme minden reccsenésre rám villant.

— Kérsz?
Nem kértem. Álltunk egymás mellett, és 

szívtuk magukba az utcában kavargó hang
jegyeket.

— Gondolatolvasó leszek — mondta az
tán.

— Jó.
— Már a nagyanyám is az volt.
Ráhagytam ezt is, pedig tudtam, hogy

Hornyák nagymama hadiözvegyként kol
dulásból tartotta fenn magát, majd brikettel 
séf telt a holtvágány melletti elhagyatott bak- 
terházban. Apám ebből írt annak idején dol
gozatot, Szegényekből lesznek az elsők 
címen. A seftelést persze elhallgatta.

— Eszik vagy isszák? — fordultam felé.
-Mit?
— Amire most gondolok.
—Nemlehet. Kizárólagidegenekkelmű- 

ködik. Ez a legfontosabb szabály — mondta. 
Majd, amikor látta, hogy elfintorodom, hoz
zátette:

— Ő például arra gondol, hogy túl mele
gen öltözött ma — mutatott az utca túlolda
lán egy villanypóznán dolgozó, szürke, 
vattakabátos emberre. Igaza lehetett, mert 
ahogy az ember leugrott a földre és leporolta 
magát, a kabátját is levetette.

Csengettek már, be kellett menni. Bézzsel 
volt óránk, aki, bár lejárt a határidő, mégsem 
mutatott semmi javulást. A krétát morzsol- 
gatta, miközben a felelők kétszer is elmond
ták a reformkor irodalmi törekvéseit. Klári a 
legnagyobb magyarnak mindvégig Kossut
hot mondta, s még a nyelve hegyét is kidug
ta, hogy jobban lássa a begörbített tenyerére 
írt évszámokat.

— Kitűnő — emelete fel a fejét Bézs. — 
Tényleg kitűnő.

De jegyet nem írt be.
— Úgysem ez a fontos — mondta, amikor 

kivitték neki az ellenőrzőt, amelyet úgy vett 
kézbe, mintha képregény lenne.

A nagyszünetben azt javasoltam, hogy 
vonjuk felelősségre Jolánt, de Teréz szerint 
hiába is mennénk. Mostanság túl későn jár 
haza. Cirkusz is volt miatta, de a nővére már
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senkire se hallgat, tette hozzá büszkén Teréz. 
Lépni kellett, mert Lestyák Feri kezdte visz- 
szacsalogatni a tagokat, és az a hír járta, hogy 
jó pénzért náluk a tévében is meg lehet nézni, 
hogyan működnek a kurvák. Nem tudtuk 
eldönteni, hogy az osztálypénz maradékából 
küldjük-e el Bénesyt kémkedni Lestyákék- 
hoz, mert így jobban tudnánk tárgyalni Jo
lánnal, vagy látatlanban fizessünk ki még 
egy találkozót. Úgy maradtunk, hogy a kö
vetkező szünetben titkos szavazás lesz, ad
dig mindenki gondolkodjon.

Az órán Csutka egy fecnit csúsztatott át 
hozzám. "A szerelem nem segít rajta". Dühö
sen írtam vissza, hogy "ezt mi is tudjuk". "A 
kép hiányzik neki", tolta vissza a fecnit, és a 
tábla feletti halvány, négyszögletes foltra 
mutatott, ahol néhány hónappal ezelőtt még 
a Kajlafülű portréja lógott.

— Nem érzi otthon magát — magyarázta 
hazafelé, hogy mire gondol.—Mintha kicse
rélték volna a bútorokat.

Megpróbáltam elképzelni a lakásunkat 
bútorok nélkül, de nem ment. Anyám sosem 
mondana le a tükrös kredencről. Azon tartot
ta a születésnapjára kapott nippeket: egy á- 
gaskodó elefántot, pádon üldögélő szerel
mespárt és egy juhászt, kampós bottal. Volt 
vele egy bárány is, de az költözéskor letörött.

— Hülyeség. Egy kép nem bútor.
— De neki fontos.
— Hogy lehet fontos, ha nem is látja?
— Mert látja. Ott van a fejében.
A reggeli vattakabátos jutott az eszembe, 

és nem mertem ellentmondani.
Másnap Lajos, a kapus tömzsi fia egy 

egész csomag dunakavicsért felvitt minket a 
padlásra. Fent egy tolóablak engedett be né
mi fényt, meg ami a hasadékok között átcsor
gott. Csutka rémülten bújt mögém, irtózott a 
pókhálók selymes érintésétől. A sarokban 
egy szétszerelt vaskályha körül feküdtek 
egymás mellett a képek. Még úgy berámáz- 
va, üvegestől. Olyanok voltak a leülepedett, 
prémmeleg porban, mintha kivégzésről ke
rültek volna ide a leütött, rebellis fejek az 
utókor elrettentésére. Legalábbis ilyesmiket 
írtak erről a történelemkönyvek.

— A városból is mind idehordták — 
mondta Lajos, és idegességében a kulcsokat 
csörgette. Csutka is majdnem elpityeregte 
magát, mert az a sok retusált halszem folyton 
belesett a szoknyája alá. Nyugtatgattam, hogy 
ebben a félhomályban semmi esélye sem lehet. 
Jó, ha minket észrevesz, nemhogy azt a kis 
rést. De ő csak erősködött, hogy azért került 
olyan magasra a Kajlafülű, mert ilyen fékezhe- 
tetlen hajlamai voltak. Lajos a körmét piszkál
ta egy bemélyedésben, nem mert beleszólni. A 
képet végül úgy kellett levinnem, hogy mind
végig magam felé fordítottam.

Mégsem ő vette észre először a változást, 
hanem Tekla néni, a töpörödött kémikus. 
Megállt az osztály közepén, mintha valami 
képlet jutott volna az eszébe, de csak nézte a 
betöltött négyszöget a tábla felett, összeszo
rított, vértelen szájjal. Úgy bámulta a Kajla
fülűt, ahogy emigrált rokonokat néz az em
ber a fényképalbumban, mert már nem em
lékszik pontosan, miért is rajongtak egykor 
azok az arcok, hogyan tartották a kanalat a 
párolgó leves fölött, sokat beszéltek, vagy 
épp szűkszavúsággal rontották el az ünne
pet. Hallottuk, szipog is a meghatódottság- 
tól. Amikor felénk fordult, már szürke 
gyöngy darabok peregtek végig az arcán, gu
rultak be a parkett hasadékai közé. Izgatott
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ságában az ajtót is nyitva felejtette, úgy ro
hant ki az osztályból. Néhány perc múlva az 
igazgatóval jelent meg az ajtókeretben, aki
hez fázósan bújt oda, mintha jeges szél sö
pört volna végig a padok fölött. Nem kér
deztek semmit, nem is kiabáltak. Csöndben 
kiürítették a termet, talán azért, nehogy mi is 
megfázzunk ebben a nevenincs huzatban.

Ezután különféle küldöttségek jelentek 
meg az osztályban, és a jövőnkről beszéltek 
hosszan az órák előtt. De mi tudtuk, tulaj
donképpen Tekla néni szétszóródott gyön
gyeit keresték a parkett rései között, hogy 
gyűjteményük féltve őrzött darabjai közé te
hessék. Kolbászos szendvics szagát hagyták 
maguk mögött, meg színes szórólapokat. A 
portrét végül a gondnok vonta be kartonnal, 
mert ez tűnt a legjobb megoldásnak, Bézs 
pedig felső rendeletre két héttel a vakáció 
előtt kivehette a szabadságát. Lajos mesélte, 
hogy várta valaki a kapu előtt. Egy fonott 
hajú, barna nőt látott, aki nem viselt melltar
tót. A tanár úr mosolygott, de erre nem mer
ne megesküdni. Később a tengerpartról kül

dött megíratlan képeslapokat, Lestyák Feri el 
is csórt egy ilyet a portáról. Napbarnított 
testek feküdtek a széltől fodrozott fövenyen, 
a távplban elmosódott hajók árnyékai lebeg
tek. Úgy gondoltuk, ha Bézsnek egy csepp 
esze is van, soha többé nem jön vissza ide, 
ahol még sosem láttak ilyen áttetszőén csil
logó homokot.

A magas homlokú egy idő után a plaká
tokról beköltözött az esti műsorokba, de 
Rattkay bácsi akkor már inkább a gyeplabdát 
nézte a Eurosporton. Az a jó, hogy kézzel is 
hozzá lehet érni, magyarázta, és a tenyerébe 
hamuzott. A hűtlenségek és a tűzesetek is 
visszalopóztak valahogy a kerületbe, Petkes 
fáskamrája például negyed óra alatt égett 
porrá. Csutkával már csak a végére értünk 
oda, amikor Srőth Géza biciklije fehéren iz- 
zott a hamu alatt.

— Meg akartok ölni? Megperzselni, mint 
egy disznót? — üvöltötte Petkes azok képé
be, akiknek nem volt elég kormos az arcuk. 
Erre nem is lehetett, mit felelni, mert vagy 
megmondja az ember őszintén, vagy udva- 
riaskodik. De a pillanat valahogy egyiknek 
sem kedvezett, így aztán faképnél hagyták 
azt a dngár embert, aki elfehéredett bajusz- 
szal fáradhatatlanul körözött a kamra mara
déka körül. Amikor már csak egy nedves, 
csillogó árok maradt ott, s azon túl a kiégett 
föld néhány szürke kóróval, bement a ház
ba, és reggelig bömböltette a külföldről ho
zott lem ezjátszót. Beethovent és egy 
rockegyüttest. Ha közelebb lopóztál az ab
lakhoz, hallani lehetett, hogy rekedt, bor
gőzös hangon ő maga is énekel. Hajnalban 
aztán fáradt, kajla betűkkel ráírta egy kar
tonra, hogy "Eladó", és nekitámasztotta a 
kerítésnek.

Aztán nőni kezdett bennem valami, amit 
már egyre nehezebben bírtam magamban 
tartani. Féltem, egy napon majd kicsurran, és 
fekete leve lesz, mint a széttaposott epernek. 
Nem érdekeltek a könyvek, az ételben is 
turkáltam, pedig igyekeztek a kedvemben 
járni. Orvoshoz vittek, de az csak megvere
gette apám vállát.

Azt már csak Csutkának mondtam el, 
hogy a Föld tulajdonképpen egy nagy üveg
golyó, amelyre megtévesztésül homokot 
szórtak, de ha egyszer lekopik, lecsúszunk a 
csillagok közé. Es én ott szeretnék leírni vele 
akkor.

A kezemet fogta, mintha csúsznánk már
is.

— Nagyon egyedül lehet ott a sötétben — 
mondta végül, és a kartonos portré felé intett 
a fejével.

— Vissza is vihetjük — feleltem, de csak 
rázta a fejét.

— Ott még rosszabb.
— Kibírja.
— És ha nem?
Megvontam a vállam.
— Felnőtt ember. Tanuljon meg gondos

kodni magáról. — Tudtam, apám orvosa is 
ezt mondaná.

Párás levegő ömlött be az ablakon, távoli 
zsivajt hozott magával. A patak mellett fociz
tak a felsősök, néhányan kórusban biztatták 
őket. Meg akartam csókolni, de inkább mo
solygott. Fájdalmasan, mint a szentek a bib
liai képeken.

Nem is tudom, hogy telt el az a nyár. 
Hosszas egyezkedés után az összehordott 
dolgokból elkészítettük a maszlagot az ud
var végén megbúvó házikonyhánkban. Zöld 
lett és nyúlós, és ezt tényleg nem lehetett 
bekapni, de még lenyelni sem. Ettől kezdve 
nem irigyeltük a felnőtteket. Nem akartunk 
bolyhos felöltőben járni, magabiztosan kö
nyökölni a borkimérő mosószeres pultján, és 
eset tin terű, ha ki villan Rodica melltartójának 
hófehér pántja. Aztán hosszabbak lettek az 
esték, mintha a tél kanyarodott volna vissza 
a hegyek felől, hogy ráijesszen a zöldsége
sekre. Sorra tűntek el a ködben a sárba tapo
sott féltáglák, az ingó kerítések, a lámpa
oszlop mellett guggoló hordók, amibe az e- 
sővizet gyűjtötték a leleményesebbek.

Másnap sikoltozva jobb a mentő, és elvit
te, ami még megmaradt Rattkay bácsiból.

Egy évre rá elkezdett nőni Csutka melle. 
Már nem lehetett vele űrhajózni, és a pincébe 
se merészkedett le többé. Akik látták, széles 
ívben fordultak meg utána az utcán.
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GYULAI LEVENTE

A végtelen keresés kertje
"amit olvasol az leszel"

Kinde Annamária a legutóbbi kötetében 
egy virtuális bábjátékot ad elő, ugyanis több 
alteregójának köszönhetően férfi és női sze
repeket is képes megszólaltatni. Ezek segít
ségével az emberekben bujkáló érzelmeket 
fejezi ki. Alázadástól a belenyugvásig vezető 
úton a lelkiállapotnak több stádója van — 
ezek maguk a kötet versei. Az olvasónak az 
az érzése, hogy a kert, ahol — Csongor világ
járó útjához hasonlóan — elkezdődik a játék, 
egy szinkronikus világ, amelyben párhuza
mosan több szereplő is lehet ugyanaz az 
egyén. Vörösmarty és Kinde "bábjai" abban 
hasonlítanak, hogy mind a boldogságot ke
resik. A Szandra May kertjében viszont a bol
dogságot nemcsak a szerelmi beteljesülés je
lentené, hanem a megértés is, amit a világ 
tanúsítana a költő irányában.

A hosszan tartó út történései három rész
re tagolják a kötetet:

az első szakasz a Szandra a hiúzoknak be
szél címet viseli, és azt a világot idézi, ame
lyet elsősorban az érzelmi állapotok uralnak. 
Ezen kívül Szandra May, Tom Vanguard és 
Rózsa vér egymáshoz való viszonyát is jelzi.

A második állomás, amely bibliai konno- 
tádókat mutat, az Eszter királylány végül meg
pihen elnevezést hordozza.

A harmadik—Megrészegedni végre— szi- 
barita életstílust idéző rész, amely a bele- 
(meg)nyugvás pülanatait építi.

A már említett lázadás a vüág és szerző 
(alteregók) közti problematikus reládóból 
születik, feszült és reménytelen hangulatot 
áraszt. Ezen kapcsolat negatív oldalának a- 
lapja a két rész közti inkompatibilitás: a mű
vészi és a hétköznapi élet ütközése." [...] sen
ki nem érti szavam itt /  s én sem értem már 
/  mit tegyek" (Szandra May emlékezik a siva
tagra)

A három verscsoport részletesebb bemu
tatása előtt szükséges a Szandra May név 
esetleges eredetének tisztázása. Ingo Star Iro
dalmi furcsaságok, illetve Erich von Danikén 
Őseinkről, véreinkről, képeinkről dmű könyvé
ben arról ír, hogy Sandra May az első, aki 
Németországban egy indián falut szerve
zett. Ezen kívül Sandra Day O'Connor2 sze
mélyét is konnotálja.

A kötet első egységét kezdő vers — Jó 
szándék kövei — a feszültséget és a "világok" 
közti oppozídót jelzi, tudniillik szerkezete 
ellentétekre épül. Az írás úgy hangzik, mint
ha olyasvalaki mondaná el, aki a kötet vilá
gán ldvül áll. Ez csak tűnődés, mert az utolsó 
sor elveti ezt az elvet: ’Virradóra házam fel
épül.” (Kiemelés Gy.L.) A vers kegyetlen 
megállapítással indiai: "Aki átkozottat befo
gad a kertbe, /  vak szívű, öntudatlan vétke
zőt, /  vezeklőn vergődik, porig alázva". E 
sorokból arra lehet következtetni, hogy a 
kert szent, tiszta, isteni, de ezek a fogalmak 
arra is utalnak, hogy a kert a megtérés és 
megváltás helye: "Harmadnapra feltámad a 
szél, /  esőt hoz, áldót, vigasztalót." (Kiemelés 
Gy. L.) A "Gyógyító álom borul a kertre" sor 
a Csongor és Tündében megjelenített kert vi
lágát sugallja.

Az eÜentétező szintagmák az "áldott eső" 
és "átkozott befogadott", a legyőzhetetlen 
fény" és az "éjszaka". A címbeli kő csak imp-

lidt módon van jelen: "Virradóra házam fel
épül." (Kiemelés Gy.L.)

A vers megszerkesztésében a szerző a 
szűkítő technika révén a kert — virág — 
szirom — gyökér tengelyre építi a versvüá- 
got. Ez a földi tengely. Az égi: az eső — 
csillag — fény. A második talán egy lehetsé
ges megoldás lenne a költő (művész) és kör
nyezete közötti kapcsolat feszültségeinek 
feloldására; "senki nem érti szavam itt” — 
mondja Kinde Annamária a Szandra May em
lékezik a sivatagra dmű versében (kiemelés 
Gy.L.). Úgy látszik, hogy a kert vüágközpont 
szerepét a benne épülő ház veszi majd át. Ezt 
a szerző mindaddig nem engedi bekövet
kezni, míg a kert teljességét nem vázolja. 
Komplexitásról akkor szólhatunk, amikor a 
szenvedés nemcsak a bűnösre, a virágra ter
jed ki, hanem a fákra is. (Az előbbi versben 
a virágokat ábrázolta a költő. Itt a perspektí
va az égig tágul, Istenhez közeledik a fa 
szimbóluma révén.) A kert nemcsak a szen
vedésnek ad otthont, hanem Tom Vanguard 
és Szandra May találkozási helye lenne, de 
"Szandra May kertje fellebeg /  s a köveken 
csak a halál /  a megszűnés csak a bukás /  .../ 
csak a csend üres /  homályban kongó vers
sorok" (Tom Vanguard stációi) A ház, amely
ben Szandra May "írja könyveit" (Szandra 
May kertje) a költészet, a jelen kötet jelképe is 
lehet, hiszen az a hely, ahol művészet szüle
tik. Ha ez így van, akkor a kövek a versek, 
amelyek a kötetet alkotják.

A kert kegyetlensége Szandra May kö
nyörtelenségéhez mérhető. Tom Vanguard 
azzal vádolja őt: "A parton ülve holt /  szerel
meidet nézed"; "Ott menetelnek régen /  me
netelnek az égen" (Szandra Mayt megtalálni) 
(A sorok egy néphiedelmet elevenítenek fel: 
mindenkinek van egy csillaga. Ha lehull egy 
csillag, meghal valaki. Kinde csillagszimbó
luma sajátos jellegű, mert nem élőkre, ha
nem halottakra utal.)

A Szandra May — Tom Vanguard kap
csolat fura jellegű, a szereplők egyike sem él 
valamilyen létező szférában, hanem csak a 
versek által ábrázolt fikdóvüá gokban. "Nem 
is látod a képet /  csak gondolod ezerszer", 
"Már hiába keresnek /  nem is látszol a ké
pen". (Szandra Mayt megtalálni) Ezek után 
logikus lenne az a következtetés is, hogy a 
két személy az ideális nő és férfi megtestesí
tője.

A kötet címadó írásában a szerző térbe és 
időbe helyezi a házat (költészetet), tágítás
technikát használva: "írja a verseket egyre ott 
ül az ablak előtt /  búvik a háza a kertben /  
a völgyben a kertje /  a völgy az időben" — 
az utolsó sor a művészet örökkévalóságára 
enged következtetni. A Tom Vanguard az óce
ánon dmű versben nagyobb hangsúlyt nyer 
a versvüág virtuális jellege: a képzelet szülte 
teremtményekhez — Szandra Mayhez és 
Tom Vanguardhoz — csatlakozik a kert és a 
part képe. "A kert a part csak álom" (Tom 
Vanguard az óceánon) Ezek után az olvasó 
arra a kérdésre keresi a választ, hogy tételez
hető-e tényleges reládó Szandra May és Tom 
Vanguard között. A válaszra a Szandra May 
felnő, választ, s eltűnik dmű költemény máso
dik szakaszában lelünk rá. "Szandra May

kertje megfagyott: / . .. /  Nincs mit akarni, 
megfagyok” — mondja Tom Vanguard. A 
megfagyás gondolata alapján ki lehet követ
keztetni e két sorból, hogy a kert az maga 
Tom, a ház, a költészet pedig Szandra May. 
Az ideális férfi és nőalak nem emberi síkon 
és jellemzőkben, hanem tárgyakban (kert
ben, házban) konkretizálódik. Olyanokban, 
amelyeket a természet hoz létre. Tom szavai 
egyoldalúan szenvedélyes kapcsolatról á- 
ruíkodnak. "Szandrát ha bántják, szenvedek. 
/  Neki nem fáj, hisz védem én." (Szandra May 
felnő, választ, s eltűnik)

A ház (költészet) ablakai maguk is szer
ves részd a kötetnek, abban az értelemben, 
hogy minden vers valamiképpen kiegészíti 
az őt megelőző írást. Minden újabb vers ma
gyarázó jelleggel bír, de ugyanakkor folytat
ja azt a kérdéssorozatot, ami már az első 
versben kezdődött, és ami az olvasóban is 
felvetődik. Ezt hivatott alátámasztani a "Füst 
mászik szét az ablakon" (Szandra May felnő, 
választ, s eltűnik) verssor. Az utolsó versig 
vezető úton minden egyes írással oszlik a 
kötetkoncepdót övező homály. A kötetszer
vező felfogásban — minél több életpillanat, 
lehetséges élethelyzet megjelenítése — az 
idő alárendelődik a rengeteg értelmezési le
hetőségnek, és ezért az olvasónak az a be
nyomása, hogy az időaspektus hiányzik a 
kötetből, és csak bizonyos fogalmak jelzik: 
felnő, eltűnik, tegnap. Szandra May /  ház /  
költészet /  asszociációs sor — ahogy az e- 
lőbbiekből kiderül — szavakból, kövekből 
épül fel. Akönyvben ezeknek több meghatá
rozását találjuk: "Igaz: üres cseber a szó" 
(Szandra May az épületben) gondolatsor kitá
gítja és egyben magyarázza a "homályban 
kongó verssorokat" (Tom Vanguard stációi), 
"Barátaim csak csikk a szó /  ajkunk szélén 
aláfityeg" (Tom Vanguard búcsúja barátaitól)

A szereplők sora Rózsavérrel egészül ki, 
akire egyébként történt már utalás a Szandra 
May kertjében — "tenyerében rózsatövissel". 
(A szintagma megerősíti a kötet teljességre 
való törekvését.) Rózsavémek köze van a 
szavakhoz, tehát Szandra Mayhez is: "akár a 
szó a rózsavér /  vakít mint szembe szórt 
parázs". (Rózsavér. A hasonlítő) Rózsavér a 
csábító, egyrészt akihez hasonlítani lehet 
Szandra Mayt, másrészt egy másik leány. Az 
összevetés helyszíne a tükör, amely nem a 
megfelelő arcot mutatja, hanem a vetélytár- 
sét. "Arc a tükörben" (Szandra May az épület
ben...), "a tükörből rád vigyorog". (Rózsavér. 
A jótanács) A  kötet vége felé eltűnik az az út, 
amely "a verstájban" élt, melyet az egyetlen 
továbbutazási lehetőség, a tükör helyettesít. 
"A tükör útja nyitva még. /  A tájból rég eltűnt 
az út." (Rózsavér. Körvers a harmadik forrásról) 
Az Új könyv. A halál lovai dm ű vers a szerző 
fájdalmáról beszél: "nem viheted magaddal, 
/  hiába vágysz, a házat." Ez talán azért any- 
nyira kínzó, mert felépítése nagy fáradal
makkal járt.

A környezet és szerző közti oppodziót a 
költő maga is próbálja feloldani. Nemcsak a 
tekintet segítségével, hanem a testi kapcsolat 
révén is közeledni akar a hétköznapi világ
hoz. "Ujjaimon szem azzal nézlek /  Üjjaimon 
szemem azzal látlak". (Új könyv. Szeretet szár
nyai) Ahogy a kötet második nagy egysége 
— Eszter királylány végül megpihen — felé 
tartunk, a bibliai utalások sora terebélyese
dik. A kötet elején a "nagy királynak szárnya 
nőtt" (Szandra May felnő, választ, s eltűnik), 
aztán "Bal tenyerébe gyűjti a sötétet. /  Jobb
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kezéből gyógyító fényt simít rád." (Ha megjön 
napnyugatról) (A gyógyító fény az első vers 
"Viharvert virágok gyűrött szirmait /  fény 
simítja, legyőzhetetlen” sorait idézi fel.)

Érdekes párhuzam vonható a Tom Vangu
ard verseabizonyosságról-beli 'lepkeszámy" és 
a többi versben megjelenő madárszámy kö
zött. A fontosságuk abban áll, hogy élettartal
makat és életerőt jelölnek. A lepke élete 
rövid, de ennek számára nincs jelentősége, és 
a szépség meg törékenység megtestesítője 
lesz, míg a madár rovarokkal táplálkozó élő
lény, amely a lepkére nézve életveszélyt je
lent. Két különböző súlycsoportba tartoznak. 
A szerző a lepke által az ártatlanságra utal, 
míg a madár fogalmával a kegyetlenséget 
sugallja. Az élettartam—jelkép hitelességére 
a 'lepkeszámnyal" egy versben megjelenő 
"Ez éjszakában itt amely /  Jó negyven éve 
mély setét" (Tom Vanguard verse a bizonyosság
ról) sorok engednek következtetni. (A negy
venéves vándorlásra emlékeztet, így a zsidó 
nép szenvedését is belefogja a képbe.) A sze
retet szárnyai, a családmadár, a nagy király 
Jézust szimbolizálják. A kötet ezt csak az Ideje 
szépen elköszönni végül dmű versben igazolja: 
"szavad őrzöm, megvéd a szeretet. /  Jézus 
Király palástja betakar."

Az első versciklus keretét az a tény képe
zi, hogy a kötet elején és e ciklus végén is a 
sivatagról beszél a költő. A sivatag fogalma 
szorosan kapcsolódik a negyvenéves ván
dorláshoz és az Egyiptomi levonuláshoz.

A második ciklus főszereplője Eszter, a 
bibliai személy. Ő a kötet szerzőjének újabb 
alteregója. Amennyit kell tudni róla, hogy 
nagybátyja, Mardokeus fogadta be és nevelte 
fel az árva leányt. Amikor a perzsa király, 
Xerxész eltaszította feleségét, birodalma leg
szebb leányai közül kerestetett magának tá
jat, s választása a sugárzó szépségű Eszterre 
esett. Egyszer Mardokeus megmentette a ki
rály életét, hiszen Eszter segítségével felfe
dett egy összeesküvést. Amán, a király mi
nisztere árulással vádolta a babiloni zsidó
kat. Halálveszéllyel dacolva, Eszter bátorsá
gával megmentette Mardokeus és a babiloni 
zsidók életét, és egy lakoma alkalmával bebi
zonyította, hogy Amán vádjai hamisak. így 
Mardokeus helyett Amánt végezték ki.

Az új rész kezdetével változás áll be a 
házban és ezáltal a kötetben is. "Az emberek

Sárosi Csaba rajzai

s az asszonyok a házban. /  Mintha már elköl
töztek volna." "Afüvek körben szétterülve. A 
bokrok mögött a virágok. /  Csöndben. Csak 
sejteni, mi történt. /  A madarakat valami 
héja. Vagy macskák? /  Nem lassú eső: véres 
áradat." (Vasárnap. A szél csak messze fönt jelez) 
"Kivándoroltak a szavak. /  Valami süket 
csend kerít." (Sanzon) Tom közeledését 
Szandra vagy Eszter (nem lehet eldönteni) 
elutasítja. "Ma ne írjon. Nem olvasok. /  Nem 
érdekel, ha dolga sok /  velem" (E-Day) A 
ciklus címadó versében a költő megszünteti 
a fikdóvüágokat, amelyekben Eszter léte
zett, és így Eszter képe csak a konnotádók és 
szimbolikus történetek révén él tovább az 
olvasóban és versben. "Elalszik a versben 
már hazudni is fáradt /  szelleme szintúgy 
szépül királyi új ruhának" (Eszter királylány 
végül megpihen)

A kötet utolsó ciklusában—Megrészeged
ni végre — úgy tűnik, lehet már ünnepelni, 
hiszen gyerek születik. A költő meg(bele)- 
nyugvásának lehetünk tanúi, lázadása a vi
lág magatartásával szemben kialszik. A gye
rek világra jötte örömmel tölti el a szerzőt, aki 
már nem törődik a világgal. A Harminc sor a 
szabadságról dmű írásban ismét felidéződik a 
kötetkezdő vers hangulata. A kertben a fák 
közül kiemelkedik az élet fája, fény önti el a 
tájat, az út ismét eltűnik, minden rendbejön: 
"napfény dédelget forró bőr /  feszül sós hul
lámok között /  nem fáj az út a tág vüág /  
szemekben szívekben ragyog /.../ a gyer
mek felsír éhesen /.../ kertjében élet fája áll 
/  gyümölcseit füröszti fény" (Harminc sor a 
szabadságról)

A  szülés katartikus esemény, ezért a szer
ző megoldásként ajánlja. Az idegen arcok a 
tükörből (utalás Rózsavérre) is elfelejthetők. 
"Magyar anyák, /  ha majd szülünk, /  Felol
dódhatunk /  gyermekünkben. /  Feledhetjük 
/  a harcokat. /  Az arcokat /  görbe tükör
ben." (Jó lesz nekünk, ha majd szülünk)

A  dklus névadó költeményében beigazo
lódik a feltevés, hogy a világgal való kibékü
lés csak látszólagos volt: "nem gondolni az 
útra /  tavaszra nyárra télre / /  míg a szívem
ben ősz van /  daru krúgat a lécen / /  és én 
már senkinek se /  nem kellek a vidéken" 
(Megrészegedni végre) A kötet utolsó versében 
megszűnik a dinamika, amit az előbbi írá
sokban észlelhettünk, és fájdalmas ténymeg
állapítások sorozata uralja a művet. "A fű a 
hó alatt. /  A csend, ha körbenézel." (A tiltott 
tájék)

Az út ismét előtűnik, sőt többféle értelme
zési lehetőséget nyit, mert nemcsak egy — 
clair-obscurként viselkedő — van belőle, és 
így választásra kínál módot. "Az út elágazó." 
(A tiltott tájék) — Vörösmartyt idézi ("Sík me
zőben hármas út"), némely áttételek egyene
sen Borges Elágazó ösvények kertjére 
asszodálnak. Tehát a megközelítések lehet
séges száma valahol a végtelenbe vesz.

”[...] senki sem ígér szebb utat /  csak a 
homályt" (Rózsavér. Egy másik leány)

1 Rózsavér. Egy másik leány c. versben.
2 1982-ben Sandra Day O'Connor vált az AEÁ 

Legfelsőbb Törvényszékének arizonai képviselőjé
vé. O volt az első női legfelsőbb bíró. Szemléletét 
tekintve csaknem mindenben a konzervatív több
ség elveit vallotta, de némely kérdésben (pl. abor
tusztörvény kapcsán) liberális elveket vallott.

Kinde Annamária: Szandra May 
kertje. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 
2002.

DEMETER SÁNDOR LÓRÁND 
"Kedvesem én annyit 

kerestelek"
— Szüágyi Domokos —

Kedvesem, én annyit kerestelek. 
Mellettem voltál, mégis kerestelek. 
Kancsal rímekben folyton láttalak, 
Jövet-menet egyre csak vártalak.

Kolozsvártól — Budapestig, 
Budapesttől Háromszék határáig.

Nappal kerestelek, éjjel vártalak, 
Tudatom legmélyére zártalak, 

Onnan is kivájtalak.
Poklok mélyére hajszoltalak, 

Onnan is visszahívtalak.

Kávé, acéllá, gyémánttá gyúrtalak, 
Onnan is kifaragtalak.
Szólólóbe oltottalak,
Onnan is kiszívtalak.

Csillagokba emeltelek,
Onnan is lekönyörgtelek.

Kedvesem, én annyit kerestelek.

"Tűvé tettem érted 
a kincses várost"

— Egyed Emese — 
Tűvé tettem érted a kincses várost 
Mégsem találtam saját magam.

Előled menekültem barakknegyedekbe 
Előled bújkáltam sörösüvegekbe 
Meghúzódtam az utca porába 

Belehazudtam magam a halálba 
Felfordulva is köptem a világra

Utam végén így látom a káoszt 
Tűvé tettem érted a kincses várost.

Könyörgés
életem halálom 

kezedbe ajánlom 
ringass el 
altass el

szélfútt barázdákon 
kezedbe ajánlom 

halálom az álmom 
csupasz kaszálókon 
lucskos patakparton 

ringass el
ringass el 
ébressz fel 

csuhában égjek el 
szekéren szálljak fel 

altass el
altass el 

szélfútt kenettel 
lebegő szemekkel 
szépülő élettel 

szélfútt barázdákon 
szélfútt barázdákon 

altass el 
ringass el 

kezedbe ajánlom 
életem halálom
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----------------HELIKON-------------------------------------
K Á B Á N  A N N A M Á R IA

Mondattagolás és szövegszervező 
alakzatok egy Petőfi-költeményben
1. Az Egy gondolat bánt engemet... című 

költemény hatalmas érzelmi kitörés, roman
tikus rapszódia. Az érzelem, a hangulat, a 
gondolat sokféle változata. Mint egy zenei 
kompozícióban, váltják benne egymást a 
tempók, amit a versszöveg sajátos tagolása, 
hangsúlyviszonyai, melódiája is tükröz. A 
vers globális szövegszervező alakzata az el
lentét. Ellentétre épül a vers teljes szerkezete: 
a fájó gondolatként felmerülő lassú halál és 
a vágyott hirtelen halál ellentétére. Az ellen
tétet fokozás és párhuzam is erősíti: a vad 
természeti erők okozta hirtelen haláltól a for
radalmi csatában életét áldozó költő látomá
sáig ível a költemény, hogy a verszárlatban 
visszatérve a bevezető ritmushoz az "ünne
pélyes, lassú gyászzene" hangulatát sugallja. 
A költemény a személyes fájdalomtól jut el a 
mindent és mindenkit magába ölelő sze
mélytelenségig.

1846 legvégén írta Petőfi ezt a versét, 
amely forradalmi látomásai sorába illeszke
dik. Nem sokkal előtte, 1846 novemberében 
született a Véres napokról álmodom..., valami
vel később, 1847 tavaszán pedig Az ítélet cí
mű költeménye. Mindkettő gondolatvilágá
ban és motívumrendszerében, de szerkesz
tésmódjában is rokon az Egy gondolat bánt 
engemet... cíművel. A "világszabadság" gon
dolata már a Véres napokról álmodom., -ban 
felsejlik:

Véres napokról álmodom,
Mik a világot romba döntik,
Sazó világnak romjain 
Az új világot megteremtik.
De megtalálható Az ítélet című költe

ményben is, ahol a költő apokaliptikus láto
másában bukkan fel:

............................... A háború istene újra
Fölveszi páncélját, s kardját markába

szorítván
Lóra ül és végigszáguld a messze világon,
És a népeket, eldöntő viadalra, kihíja. 
Különbség mutatkozik viszont a verszár

latokban. A Véres napokról álmodom... című 
költeményben még a költő különállása hang
súlyozódik:

Ha meghalok, ha meghalok 
A vérpadon vagy csatatéren,
Lesz, aki majd holttestemről 
Könyúivel lemossa vérem!
Az ítéletben viszont magasabb erkölcsi 

ideál kap hangot, a költőnek a jó győzelmébe 
vetett hite szólal meg:

.............. i....................... Ez lesz az Ítélet,
Melyet Ígért isten, próféták ajkai által.
Ez lesz az ítélet, s ez után kezdődik az élet, 
Az örök üdvesség....................................
2. A versszerkezet és az ezt létrehozó mű

veletek makroszintű összefüggései mellett (a 
műszavakról 1. Békési 2001) az Egy gondolat 
bánt engemet... című versben mezzo- és mik- 
roszinten is az ellentét dominál. A továbbiak
ban tehát a sajátos gondolati elrendezéseket 
és formai megoldásokat (1. erről Fónagy 
1990) a vers ritmikai felépítésének, melódiá
jának, a mondatok hangsúlyviszonyainak, a 
funkcionális mondatperspektívának (1. erről 
Kábán 2001a, 2001b) és a logikai szerkezet
nek (1- É. Kiss 1992, 1998) az összefüggés- 
rendszerében vizsgálom.

A költemény bevezető része jambikus lej
tésű. De már az első sor hangütése ellent
mond ennek a lejtésnek, ugyanis a hangsúly 
nem a sor (a mondat) második szótagjára 
(szavára) esik, hanem az elsőre. Tehát hatá
rozott, nyomatékos leütéssel indul a vers, és 
ezt a mondatszerkezeti elemzés is egyértel
műen alátámasztja. Erős nyomatékú, dal
lamemelkedőt is hordozó fókusz vezeti 
be a mondatot:

Egy gondolat bánt engemet:
Valójában az Egy gondolat egyetlen fone

tikai szóvá olvad össze a fókusz erős nyoma- 
téka révén, amelynek természetesen az első 
szótag a hordozója. Szövegtani szempontból 
itt a fókusznak katafora szerepe is van, hi
szen előreutal a gondolat további kifejtésére, 
amit a kettőspont is jelez. A következő öt sor 
a gondolat milyenségét taglalja. Azáltal, 
hogy a költő nem igéket sorjáztat, hanem 
helyettük főnévi igeneveket használ a sze
mély pontos megjelölése nélkül, úgy fogal
mazza meg a bántó gondolat tartalmát, hogy 
az nemcsak a költőre vonatkozik immár, ha
nem általános érvényű megállapításként is 
hat.

A második és harmadik sorban hasonló 
tagolás révén szintén erős nyomaték kerül a 
sor első szótagjára:

Ágyban, párnák közt halni meg!
Lassan hervadni el, mint a virág,
A  második sor végén álló felkiáltójel az 

első két sor szorosabb kapcsolatát jelzi, mint
egy lezárja egy pillanatra a gondolatot. A 
szövegtagolás külön érdekessége, hogy a 
harmadik sor rácáfol az előző írásjelére, 
mintegy folytatja a gondolatsort, amit a ha
sonló mondattagolás formailag is érzékeltet. 
A hátravetett igekötővel sugaüt folyamatos
ságot a harmadik sor lassan módhatározója 
szemantikailag is alátámasztja, miközben a 
hervadás folyamatát művészi hasonlattal te
szi érzékletessé. A hasonlító mellékmondat
nak alárendelt és a negyedik sorba tördelt 
jelzői mellékmondat erős nyomatékú fóku
sza három szónyira duzzad. A fókusz szava
inak egyetlen fonológiai szóvá történő ösz- 
szeolvadását az/hang alliterádója, valamint 
a f-í és a g-g összecsengés is érzékelteti: 

Amelyen titkos féreg foga rág;
A negyedik sor végi pontosvesszőnek 

fontos tagoló szerepe van, ugyanis az ötödik 
sor mondatszerkezete és tempója megváltó- 
ziki

Elfogyni LASSAN,...
Az igekötő erős nyomatékú fókusz szere

pe révén a verssor első szótagját emeli ki, és 
aspektusát tekintve befejezetté teszi az ige 
jelentését De mindezt a költő nagyszerűen 
ellensúlyozza a LASSAN mondat végi nagy 
hatókörű kvantorpozíciója révén, hiszen a 
kvantor vezérli a teljes mondatszakaszt. Te
hát itt nemcsak az ismétlés fokozza a szó 
szemantikai szerepét, hanem a mondattago
lás révén bekövetkező változás is. Az aláren
delt mondatok tagolása szempontjából a 
mondatszerkezeti párhuzam tökéletes. Itt is 
jelzői mellékmondattal bővített hasonlat te
szi teljessé a képet:

...............................mint a gyertyaszál,
Mély elhagyott, üres szobában áll.

A  jelzői mellékmondatban szintén több 
szót magába foglaló fókusz szerepel. De míg 
a harmadik sorban a titkos féreg foga jelzők
kel bővített grammatikai alanyt emeli fó
kuszba a költő, addig a hatodik sorban a két 
jelzővel bővített helyhatározó, az elhagyott 
üres szobában kerül ugyanabba a funkcióba. 
Ez a párhuzamos szerkezet állandó villó
dzást kelt az olvasóban, és ezáltal növeli a 
vers művészi feszültségét.

3. A megidézett gondolatsor fájdalmat 
okoz a költőnek, és tiltakozásképpen Isten
hez szóló fohász születik ajkán, kérés, amely 
a vágyott hirtelen halál megfogalmazója. így 
a költemény következő részében heves in
dulattal törnek fel az Istenhez forduló költő
nek a korábban felvillantott lehetőségek 
ellen tiltakozó szavai:

Ne ily halált adj, istenem,
Ne ily halált adj énnekem!
Variációsán megismételt mondat nyoma

tékosba a kérést. Valójában a mondat tago
lása változik. Az itt idézett első sorban a 
tiltakozáson van a hangsúly, azaz a ne tiltó
szó egyetlen fonológiai szóvá olvad az utána 
következő bővítményekkel, és fókuszpozíci
óba kerül. A második sor viszont a halál 
formáját utasítja el, s így — szerintem — az 
ily mutató névmási jelző lesz a főhangsú
lyos, tehát a fókusz köre szűkül. Az ily mu
tató névmásnak mindkét esetben anaforikus 
szerepe van, hiszen visszautal az előző vers
részlet egészére, tehát azzal korreferens. Ily 
módon sűrítő szerepe is van. A két mondat 
voltaképpen kiegészíti egymást. Egyikben 
sincs logikai alany, az elsőben a grammatikai 
alany, a másodikban pedig a részeshatározó 
követi az igét. Mindkét igei bővítménynek 
erős szubjektív töltetet biztosít az egyes 
szám első személyre utaló birtokos személy
jel, sőt az énnekem nyomatékos formában ez 
kétszeresen is hangsúlyozódik. A kérést — 
már-már követelést — a felszólító mód és a 
felkiáltójel külön nyomatékosítja.

A következő sorokban a lassú halállal 
ellentétben az elemi természeti erők okozta 
hirtelen halál képe fogalmazódik meg: 

Legyek fa, melyen villám fut keresztül, 
Vagy melyet szélvész csavar ki tövestül; 
Legyek kőszirt, mit hegyről a völgybe 
Eget-földet rázó mennydörgés dönt le...— 
A felszólító mondatok látomások sorát 

indítják el. Ezek egy-egy hangsúlyos, fókusz 
szerepben álló szó vagy szócsoport köré 
szerveződnek. A főmondatok párhuzamos 
szerkezetűek, mindkettőt az anaforaként is
métlődő legyek felszólító módú segédige 
nyitja, de az összetett állítmány névszói ré
sze kerül itt természetszerűen fókuszpozíci
óba (fa, kőszirt), hiszen a segédigéknek csak 
grammatikai funkciója van. A lényeges gon
dolatot azonban a jelzői mellékmondatok
ban fókuszpozícióba kerülő grammatikai 
alanyok fejezik ki, amelyek a természet ele
mi erőit nevezik néven: villám, szélvész. Vé
gül a már-már verssornyira duzzadó eget- 
földet rázó mennydörgés apokaliptikus mé
retűvé tágítja a víziót. A fókuszos szerkezetet 
követő igék bár hangsúlytalanok, nagyfokú 
dinamizmus árad belőlük: fut, csavar, dönt le. 
A  fókuszba emelt szavak a lassú sorvadás 
vágybeli ellentéteit idézik, amelyek Horváth 
János szavai szerint "nem fejezik ki még a 
költeménykezdet passzív halálnemeinek 
cselekvő ellentétét s nem azt az erkölcsi erőt 
sem, mely e cselekvő akarat valódi forrása" 
(Horváth 1922:375).
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4. A zabolátlan természeti képek után a 
következő sorokban bontakozik ki a cselek
vő halál víziója, amely ellentét és fokozás is 
egyben. Ebben a jambikus részben a legvál
tozatosabb a sorok szótagszáma:

Ha majd MINDEN RABSZOLGA-NÉP
jármát megunva síkra lép
P1ROSLO ARCCAL ÉS PIROS

ZÁSZLÓKKAL
ÉS A ZÁSZLÓKON EME SZENT

JELSZÓVAL:
"VILÁGSZABADSÁG!"
Egy óriásira dagadó feltételes árnyalatú 

időhatározói mellékmondat idézi meg a for
radalom látomását, minden rabszolganép lá
zadását. Itt a mondattagolás is jól érzékelteti 
a fokozást. A pozitív univerzális kvantor, a 
MINDEN RABSZOLGA-NÉP kerül itt egyik 
főhangsúlyos helyre, majd a mondat végén a 
hangsúly minden szónál erősödik, fokozó
dik. Ezt a variációs szóismétlések jól szolgál
ják: pirosló arccal és piros zászlókkal és a 
zászlókon... De ugyanilyen fokozó szerepe 
van a kataforikus eme névmási jelzőnek, 
amely után csak fokozódó nyomatékú lehet 
a dallamemelkedőt is hordozó szent minő
ségjelző. Nemcsak az ismétlésnek és az új 
sorba tördelésnek van tehát kiemelő, fokozó 
szerepe, hanem a mondat végi nagy hatókö
rű kvantornak is, amely végül több sornyira 
duzzad a láncszerű szerkesztés révén. Az 
önálló, öt szótagos sorba tördelt "VILÁG- 
SZABADSÁG!" válik a versszöveg egyik leg
hangsúlyosabb szavává. Itt jut tetőfokára a 
vershangsúly, amely dallamemelkedő is 
egyben, s amelyre a felkiáltójel is figyelmez
tet. Valójában a felkiáltójel egyfajta tagolást 
is sejtet, a fortissimo után hosszabb szüne
tet jelez, amelynek elsősorban lélektani sze
repe van, hiszen a mondat tovább folyta
tódik:

S ezt elharsogják,
Elharsogják KELETTŐL NYÚGATIG,
A hangsúly tetőfoka után a vers a hang

hatás erejét jelentésében is kifejező, egymás 
után kétszer szereplő elharsogják igekötős 
igével folytatódik, amely fókusz szerepet tölt 
be mindkét mondatban. A két mondat tago
lásában azonban különbség van. Az elsőben 
az előzményekre anaforikusan visszautaló 
logikai alany nyitja a mondatot, a második
ban, mivel visszautalásra már nincs szükség, 
a fókusz áll a mondat élén, amely az előző sor 
végi fókuszt epiplokészerűen ismétli. Egy
más mellé kerül tehát a két hangsúlyos szó, 
amely ezáltal fokozást is rejt magában, s a- 
mely spondeusai révén a szótagok kitartott 
hangoztatását teszi lehetővé. A térbeli hatá
sában is már-már a végtelenig növelt, kvan
torpozícióba került KELETTŐL NYÚGATIG 
tovább erősíti a mondathangsúlyt. Az előző 
rész erős színhatásai (piros, pirosló) után itt a 
hanghatás dominál. A fókuszba került igekö
tős igék a cselekvés befejezettségét erősítik.

A forradalom látomása valójában egyet
len művészien megszerkesztett sorba sűrű
södik:

S a zsarnokság velők megütközik:
Petőfi nem mutatja be a harcot, csak sej

teti a mondat tagolása révén, azáltal, hogy a 
logikai alany után a megütközik fókuszba 
emelt igekötős ige a sor végére kerül, s osz
cillálni hagyja a képzeletet, amihez a kettős
pont is hozzájárul.

A feltételes árnyalatú időhatározói mel
lékmondat után (Ha majd...) időhatározói 
utalószót várnánk a főmondat élén. Ehelyett

nyomatékos fókuszhelyzetben az ott hely- 
határozói utalószó ismétlődik, amely min
den esetben a mondat élére kerül. Ezáltal 
logikai alany nélkülivé válnak a mondatok, 
azaz a grammatikai alanyok a szűk igei cso
portba kerülnek (én, vér). A  sorok tagolása 
azonban különböző. A huszonegyedik sor
ban a költő az én személyes névmást emeli 
sor végi rímhívó helyzetbe, s erre a birtokos 
jelzős helyhatározó felel a kövektező sorban. 
A huszonharmadik sorban viszont az egyes 
szám első személyű birtokos személyjellel 
ellátott szívembül helyhatározó kerül a sor 
végére. Mindkettő az életáldozat személyes
ségét hangsúlyozza.

A fókuszpozícióban többször is megis
mételt off helyhatározószó ennek a versrész
letnek a kulcsszavává válik. Ily módon 
hangsúlyozódik ellentéte az első sorok ÁGY
BAN, PÁRNÁK KÖZT helyhatározójával, 
amely tehát antecedense.

O tt essem el én,
A harc mezején,
O tt folyjon az ifjúi vér ki szivembül,
S ha ajkam örömteli végszava zendül, 
Hadd nyelje el azt az acéli zörej,
A trombita hangja, az ágyudörej,
S holttestemen át 
Fújó paripák
Száguldjanak a kivívott diadalra,
S ott hagyjanak engemet összetiporva. — 
Ebben a részben a versritmus anapesz- 

tusba vált át, amely felgyorsítja a tempót. A 
változó hosszúságú sorok — 5-12 szótag ter
jedelemmel — a mozgalmasság kifejezésé
hez járulnak hozzá. Sebes futamként vil
lantják fel a passzív halállal szembeállított 
cselekvő halált. A rímtechnikában is itt fi
gyelhetünk fel nagyobb változásra. Az első 
két, alig öt-öt szótagos sorban a rím három
három szótagra terjed ki, ezzel is fokozva a 
verstempót. Az igék itt mind felszólító mód
ban állnak. "Csak az akaraterő lángoló rész
vétele, csak erkölcsi értelmű cselekvés ez, de 
ez az igazi, s ez a lírai"... "Az erkölcsi elszánt
ság, a föllelkesült akarat egyenest céljára tör, 
a halálba rohan, a megváltói halálba, az 
»örömteli« önfeláldozás megdicsőülésébe" 
— írja Horváth János (Horváth 1922: 376). 
Ezt hangsúlyozza a költő az örömteli vég
szava fókuszba emelésével is. De a szubjek
tív öröm helyett a kivívott diadal válik itt 
fontosabbá: hangutánzó szavak egyre erősö
dő ereje, a szűk igei csoportba vont gramma
tikai alanyok torlódása — az acéli zörej, a 
trombita hangja, az ágyúdörej — nyomja el a 
személyes érzést. A hangutánzó szavak sorát 
a fókuszba emelt fújó paripák jelzős gram
matikai alany követi, amelynek ezáltal foko
zó szerep is jut. A harmadszor visszatérő ott 
fókuszba emelt helyhatározószóval induló 
sor zárja ezt a részt. A párhuzamosan szer
kesztett első két mondatban cselekvő ige kö
veti a fókuszt, ezáltal az egyes szám első 
személy aktivitása hangsúlyozódik. A har
madik ismétlésnél a többes szám harmadik 
személyű igei személyrag már a személyte
lenségbe oldódásra utal.

5. Az epüógus gyászmenetét a szinte 
hangsúlyok nélküli, hosszúra nyúló, széles 
hömpölygésű sorok, mondatok idézik, és ez 
ünnepélyes emelkedettséget is sugall. A 
"csendes, méltóságos nyugalmú szavak 
hangsúlyai szinte sehol sem keresztezik a 
versritmus autonómiáját... Itt nyilvánul meg 
legtisztábban a jambus emelkedő tendenciá
ja is — a sorkezdés súlytalan lebegésével" —

írja László Zsigmond (László 1961:73). Kivé
telt a rész első sora képvisel:

Ott szedjék össze elszórt csontomat, 
Negyedszer indul a sor az ott fókusszal, 

de ezzel vége is a nyomatékkai indító jambi
kus soroknak. Afőmondatnak alárendelt fel
tételes időhatározói mellékmondatban 
információs fókuszként a nagy temetési nap 
kap erősebb nyomatékot, amelyet a további
akban a háromsomyira duzzadó feltételes 
időhatározói mondatnak alárendelt mellék- 
mondat részletez:

Ha jön majd a nagy temetési nap,
Hol ünnepélyes, lassú gyász-zenével 
És fátyolos zászlók kíséretével 
A hősöket egy közös sírnak adják,
Aszinte hangsúlytalan lebegésű két és fél 

sort csak a fókuszba emelt egy közös sírnak 
nyomatéka töri meg, amely ezáltal még job
ban kiemeli a szubjektum teljes háttérbe szo
rulását.

Az utolsó sor viszont egyre erősödő nyo
matékú szavakat sorjáztak Álogikai alanyt a 
fókuszba emelt erős nyomatékú érted köve
ti, majd a fókusz miatt hangsúlytalanná váló 
ige után a — fókuszt értelmező — jelzős 
szerkezet jut erősödő nyomatékhoz, egyben 
dallamemelkedőt is hordozva. László Zsig
mond szerint itt "a »szent« szó dobogójáról 
pattan fel az eszmei csúcs: »világszabad
ság«" (László 1961: 73).

VILÁGSZABADSÁGI
SZENT

Kik érted haltak,
Az utolsó két sor asszonánca három szó

tagra terjed ki, és ez a nagyobb terjedelem, 
teltebb zengés is a kulminádót szolgálja.

6. A személyes fájdalomtól a személyte
lenségig, minden személyesség levetkőzésé- 
ig ível tehát a vers. Erejét, hitelét 
természetszerűen mégis a megnyüatkozás 
alanyisága biztosítja.

"Nincs költeménye Petőfinek — írja Hor
váth János —, melyben magasabbra csigá- 
zott indulat lobogna fel, nincs költeménye, 
melyben indulatos személyessége tisztáb
ban kimutatná erkölcsi forrását, amelyben 
közvetlen lírai érdekeltség s jellembeli önzet
lenség forróbb egységben mutatkoznék. 
Egyike költészete amaz égő csipkebokrai
nak, melyek közelségében leoldjuk saruinkat, 
mert közvetlen hatalommal éreztetik velünk a 
hely szentségét" (Horváth 1922:377).
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Erdélyi Helikon, 1928
folytatás az 1. oldalról

lizmusára kellett épülnie, ez fe
lelt meg a hagyományos erdélyi 
szabadelvűség követelményé
nek is. Az Erdélyi Helikon követ
kezésképp az irodalom eszmé
jében találta meg az egységesítő 
erőt. A húszas években egymás
sal versengő politikai és világné
zeti áramlatok valóban nem is e- 
gyezhettek volna meg egymással 
másként, mint a kisebbségi iro
dalom közös ügyének szolgála
tában. Kuncz Aladár, aki az Er
délyi Helikon szerkesztőjeként 
foglalta össze a heilkonisták kö
zös elveit, maga is a művészet 
egyesítő ereje mellett tett hitet: 
"amikor az elárult, háborúktól és 
forradalmaktól kisajátított sza
bad irodalmi szellem visszahódí- 
tásáról van szó, alacsony szem
pont volna nézni irodalmi meg- 
itéléseknél, hogy ki milyen poli
tikát vagy vallást követ, ki mi
lyen világnézet szerint látja meg
oldhatónak a szociális bajokat." 
Az érdekek egyeztetésének igé
nye, a szabadelvű művelődéspo
litika és az irodalom önelvűségé- 
nek gondolata maga is a Nyugat 
írói táborának erdélyi magyar 
szövetségesévé tette az Erdélyi 
Helikont, Kuncz Aladár volta
képpen ugyanazt az irodalom
szemléletet képviselte, mint az 
"írástudók árulása" ellen fellépő 
Babits Mihály.

Az Erdélyi Helikon munkája 
az erdélyi m agyar irodalom 
"klasszikus" korszakát alapozta 
meg, művek egész sora, egy 
könyvtárra való kiváló munka 
igazolja ezt. De talán még az iro
dalmi élet megszervezésénél és a 
nagyszerű költői, írói alkotások
nál is jelentékenyebb értéke volt 
annak az erdélyi szellemiségnek 
a kimunkálása, annak a kisebbsé
gi humánumnak a felmutatása, 
amely a marosvécsi íróközösség 
tanácskozásai során, a helikoni 
írók műveiben és magának az Er
délyi Helikonnak a munkájában 
kialakult és megerősödött. Ez a 
szellemiség egyszerre jelentett 
erdélyiséget, magyarságot és em
beri egyetemességet: hűséget Er
dély nagy történelmi hagyomá
nyaihoz, megértő türelmet más 
népek és kultúrák iránt, egyszer
smind az egyetemes erkölcsi és 
kulturális értékek szolgálatát.

Ez a szellemiség őrizte meg a 
helikoni irodalmat minden gyű
lölködéstől a kisebbségi elnyo
matás szom orú tapasztalatai 
között, s tartotta fenn benne az 
erdélyi összefogás igényét akkor 
is, midőn Erdély egy része átme
netileg ismét magyar fennható
ság alá került. Érdemes felidézni 
az 1942-es marosvécsi írótalálko- 
zó közös hitvallásának szavait:

"Egyedül népünkre építhettünk, 
amely anyagilag szegény és ma- 
gárahagyott volt (...) És népünk 
mellett Erdély-országra, mely a 
maga históriájával, élő emlékei
vel és hagyományaival nemcsak 
erős fundamentumunk volt, ha
nem lelkűnkben hazává nőtt. (...) 
A népek nagy együttesében élve 
nem feledkezhetünk meg azok
ról az erkölcsi törvényekről sem, 
amelyek tiszta és erős magyarsá
gunkon keresztül kötelessé
günkké teszik az alapvető emberi 
eszmények megbecsülését és 
szolgálatát." Ennek a hitvallás
nak ma is az erdélyi magyarság 
szellemi és erkölcsi örökségének 
kell maradnia, be kell épülnie ab
ba a mentális szerkezetbe, ame
lyet nemzetiségi tudatnak ne
vezünk.

Az Erdélyi Helikon írói — eb
ben is a Nyugatot követték — 
egyszerre szolgáltak nemzeti és 
egyetemes szellemi, morális és 
irodalmi értékeket. A transzilvá- 
nizmus európai távlatokhoz iga
zodott. Aprily Lajos mint első 
szerkesztő az európai igényesség 
és az egyetemes látóhatár kiala
kításában jelölte meg a folyóirat 
hivatását: "Erdélyisége világ-fi
gyelő tető, nem szemhatár-szűkí- 
tő provincializmus... Várja a 
források friss erejét, de a távoli 
torkolatok is fellüktetnek benne."

Ezt a nemes szellemiséget 
mindössze másfél évtizeden át 
tűrte el a magas ideálokra mindig 
erőszakkal válaszoló közép-eu
rópai történelem. Az Erdélyi He
likonnak, mint a kisebbségi ma
gyarság annyi más kulturális in
tézményének, 1944 késő őszén el 
kellett nérhulnia. Hiánya azóta is 
fájdalmas seb egy kultúra testén, 
amely a mögöttünk álló sok-sok 
évtizedben máskülönben is egy- 
re-másra kapta az ütéseket. Hiá
nya fájdalmas seb, hagyománya 
viszont erős és maradandó örök
ség, amelynek körében ma is ta
lálkozhat az erdélyi és a hazai 
magyar irodalom, a magyar és a 
román kultúra, a nemzeti műve
lődés és az európai szellemiség.

Búcsú Imreh Istvántól
Az E rdély i M úzeum - 

Egyesület és a magam nevé
ben veszek örök búcsút Im
reh Istántól, Egyesületünk 
egyik legkiválóbb tagjától.
Imreh István neve és mun
kássága sok szállal kötődik 
az EME történetének utolsó 
hat évtizedéhez. Ezek a kö
tődések szinte megszámlál
h a ta tla n u l sokfélék: egy 
időben az Erdélyi Múzeum- 
Egyesület egyik legnagyobb 
és felbecsülhetetlen értékű 
gyűjteményének, az EME le
véltárának volt őrző-igazga
tó ja, az tán  az 1990-es 
években kivételes szervező
tehetségét állította az újjá
a laku lás szo lgála tába; s 
mindig ott volt, ha kellett, a 
tudományos kutatói tervek 
elkészítésénél, a helytörténeti- honismereti pályázatok elin
dításánál, majd azok tudományos értékelésében vállalta a 
legfontosabb munkát. S hogy feledkezhetnénk meg arról, 
hogy mindig kész volt szakmai segítséget nyújtani azok
nak, akik hozzá fordultak, és sokan fordultunk hozzá, mert 
kellemes légkört tudott maga körül kialakítani. Azt hiszem, 
nem tévedek, ha azt mondom, hogy kivételes beszélgetési 
kultúrájával valósággal vonzotta, barátjaivá fogadta mun
katársait. Nem hallgathatom el, hogy magam is ezek közé 
tartoztam, így személyes élményeim alapján szólhatok Ró
la. Hallgattam a Bolyai Tudományegyetemen tartott előa
dásait, a közös székelyföldi útjainkon felszólalásait, a 
kolozsvári szabadegyetemi előadásait, az EME-ben elhang
zottakat, s mondhatom: Imreh István nem tudott soha unal
mas lenni. Kivételes erény!

Mindemellett, mégis a legerősebb kötődést az EME-hez 
történettudományi kötetei, tanulmányai, írásai biztosí
tották. Imreh István különleges szakmai felkészültsége, 
modem kutatói módszere, sajátos tárgyválasztása által új 
színfolttal gazdagította az EME tudományos palettáját. Té
maválasztásában nem kis szerepe volt annak, amit, Tamási 
Áronra utalva, olykor bizonyos rátartisággal hangoztatott: 
"székely, ágon születtem magyarnak”. Es ez nem maradt 
afféle jól hangzó szólam: Ő a szülőföldnek és az egyetemes 
magyar kultúrának hatalmas szolgálatot tett azzal, hogy 
csokorba szedte s tudományos keretbe foglalta a székely 
faluközösség írásbeli hagyatékait, a falutörvény veket, jegy
zőkönyveket — és értelmezte is azokat. Eközben szívesen 
használt egy kifejezést: a jusst-jussolást, amely nála nem 
egyszerűen az örökséget, az örökösödést, hanem az örök
séghez való jogot jelentette. És Ó eszerint teljes határozott
sággal, hozzáértéssel vette számba a ránk hagyományozott 
erdélyi történelmi örökség nem elhanyagolható részét.

El kell mondanom azt is, hogy az EME nem volt hálátlan 
kiváló és hűséges tagja iránt: tiszteleti tagjává választotta, 
tartalmas emlékkönyvet adott ki róla, s nem utolsósorban, 
a gróf Mikó Imre Alapítvánnyal egyetértve a rangos Entz 
Géza Díjban részesítette.

Értékes műveire, hasznos közéleti munkásságára, bará
ti, emberi és tudósi magatartására hivatkozva bízvást el
mondhatjuk: emléke a földi életből való eltávozása után 
sem merülhet feledésbe.

Kedves Pista, nyugodj békében!
EGYED ÁKOS
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"Teória"
Az a l k a l m i  
jelentés
Az európai típusú alkotó egzisz

tenciát három paradigmával ragad
tuk meg, a Faustus-, a Don Juan-, 
illetve a 20. század nyolcvanas, ki
lencvenes éveire... újra a Robinson- 
paradigmában.1 Az emberi megér
tés a fontos, ember és világ megérté
se a legfőbb cél, méghozzá minden
áron. "Emberi" megértés, "ember" — 
túl általános, ezért homályos fogal
mak, illetve fogalomhasználat. A 
másodikban a férfi-nő kapcsolatra 
figyelünk, mert ugye nem általában 
az emberről van szó, ez in abstracto 
holt fogalom, gyűjtőfogalom, csak 
és csakis férfiról és nőről beszélhe
tünk. Harmadszor Daniel Defoe re
gényének, főhősének újjá- és újjá
születését követjük, a folyamatot, a- 
hogyan a gondolat az 1980-as, '90-es 
években már az előző kettőhöz mér
hető fontosságú, önálló paradigmává 
fejlődött.2 Mert még a férfi-nő bon
tás sem elég pontos, mert még e- 
gyénről szólni sem elég szabatos, lé
vén mindenki egyén, mert végül is 
csak és csakis személyekről beszélhe
tünk.3

Ha ismerem a dolog nevét, egyál
talán nem biztos, hogy ismerem ma
gát a dolgot is. A tényvonatkozást.4 
H át a személy, a szubjektum min
dennapi létezésének, kommunikatív 
cselekvésének a folyamatát követjük, 
a dolgozat a Faustus-paradigmárói 
vázol fel néhány gondolatot. Az intu
íció, a mitikus-vallási, a lingvisztikái 
funkcióval együtt működő megisme
rő funkciót követi, teória és metateó- 
ria tehát, amely a megértés előzetes- 
ség-struktúráját működésében ra
gadja meg.

’Teória" — Arisztotelész óta tud
juk, hogy a kognitív cselekvés egyik 
alapvető formája. Goethe fogalma
zásában mindenkiben lakozik egy 
kristály, annak a kristálynak vagy 
saját fénye van, vagy visszavert fé
nye. Nos, a teória a 20. század végére 
legnagyobbrészt utólagos okosko
dássá, steril elméleti konstrukciók 
gyűjtőterévé vált. — A teória az eg
zisztenciáról beszélő műalkotásról 
szóló szakirodalomról való szöve
gelés lett, harmad-, negyedrangú ár
nyék, amely folyton saját életes mi
voltát igyekszik bizonyítani. Azt, 
hogy ő bizony tudomány. Rááll va
lamely elismert alkotóra, evidenciá
kat fogalmaz meg — általában csak 
újra —, és ezzel már életképesnek 
tekinti magát. Sőt értékel, minősít, 
holott az alkotásról nincs tapasz
talata és nem is lesz. A műről kíván

szólni, és ehhez először a saját lehe
tőségeit keresi, vagyis saját státusát 
próbálja tisztázni. Amit pedig törté
netének, sőt fejlődésének nevez, az 
csakújrafogalmazásoksora. Mindez 
nem teória, csak teketória. A teória 
nem efféle élősködő, és nem is — 
visszavert fény — reproduktív el
mék vadászterülete, helykeresésé
nek médiuma, a posztmodem sem 
megoldás. Zénoni utak. A teória e- 
gyetlen igazán létjogosult formája, 
ha a teremtésnek, az alkotásnak a 
teória formájú változata.

Jegyzetek
1 "Paradigma" — gyakran használt 

terminus, a sokféle, olykor egymástól 
egészen távol álló jelentéseket tekintve 
igen nagy lett az értelmezhetőségi... no 
nem is csak intervalluma vagy mezeje, 
hanem tere. Ennek a nyitott gondolati 
térnek a megragadása az egyik legfonto
sabb célunk.

2 Az argentin Ámedeo Uslar Pietri: 
Robinson szigete, a francia Michel Tour- 
nier: Robinson-parafrázisa, az Egyesült 
Államok-beli Bemard Maiam ud "the day 
after’-regénye, a román Andrei Plesu: 
Robinson etikája, folyóiratközlések—so
káig folytathatnék a téma megújulását 
bizonyító szövegek sorát.

3 Ismeretelméleti, logikai, esztétikai, 
tudományelméleti szakmunkák a megis
merő alany, az ágens, a megismerés szub
jektuma stb. fogalmakat használják — a 
személy végül is a pszichológia alapfo
galma. Személyről szólni módszertani 
csúsztatás, nyilván — hát a szerzőnek 
ilyen esetben előre kell bocsátania, hogy 
nem hiba, hanem tudatos, kényszerű. 
Mert mégis és akárhogy is, a pontossá
gért ezt kell használnunk.

4 Cs. Gyímesi Éva: Teremtett világ, 
Kriterion, Bukarest, 1983; 1. a Beszéd és 
fikció című fejezet.

Fekete Zsolt: Régi utca
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Tengerszemem
Körbe lehet állni, mint az öngyilkos költők ra

vatalát. Vagy akár egy jégen lobogó tábortüzet. 
Olyan mély, mint a fájdalom, a tengerig nyilallik. 
Partjain fogakkal, hat ujjal, táltosnak születik min
den csecsemő, s végül úgy hal meg: fogatlanul, 
csonkán, tövig pusztult lábakkal, csipkebokor szál
láson, akár egy lelenc. Vagy ha nem — kikkel tábo
rokba gyűjtötte álmait —, felzabálják társai. Olykor 
belehull egy csillag. Táguló körökben, gyűrűsen 
hullámzik, meghal a partig, ahol ronggyá áznak az 
óceán felé indított papírhajók. Besötétült, olívazöld 
foncsorán végigsepri legyőzött ármádiáit az őszi 
szél: az okkerbama juharlavelek gályái között tor
pedórombolóként cikáznak a vörösbe marjult 
bükklevelek, a cserelapik fakó kalóznaszádjai, 
süllyednek ártatlan lélekvesztői a nyíreseknek. Fö
löttük kétségbeesetten, méregzölden zúgnak a 
fenyvesek, mint karóbahúzott tündérei a mítoszok
nak s a legendáknak, őrtállón vigyázva nézik Tejút- 
ra való fölindulását egy balladának, legkisebb ki
rályfi önpusztító epekedését Júlia szép leányért, ki 
búzavirágot szed tengerén az égnek, mely itt, az 
éjszakában oly magas, hogy csak a zokogás érhet 
fel hozzá, a férfisírás, mert csak az igaz, mert csak 
az képes kalodák között is kísérteni a végtelent, 
tengert álmodni a pusztulás fölé. Akkor is, ha már 
mindennek vége van, ha nincs remény...

Akkor is, ha csak tenyérnyi marad tengerből, s 
a végtelenből is alig több a semminél: csak egy 
szem, mely tisztább a szónál. Mert csak Istent látja, 
mert árva, akár egy szívdobbanás. A határtalan, 
végeérhetetlen tenger horizontális szabadsága he
lyett a vertikalitás szédülete, az önpusztító liftezés 
a mélység szirénéinek éneke s az angyalok gregori
án dallama között. Mintha gémeskút ostorán vagy 
akasztófakötélen ingázna le s föl az elme, tűz-jég, 
menny-pokol, a határtalanság helyett, körbekerí
tetten, behatároltan tekint az űr felelőtlen messze
ségeibe. Mert jaj annak, aki a végtelen tengernek 
háttal áll. A boldogtalanság végtelenjében lesz ho
nos, itthonos. Erdélyi havak tengerén, bolyongó 
kísértethajóként keres egy elvesztett hazát, szabad 
kikötőt, hogy aztán a Hargita vagy a Csornád záto
nyain megszaggattatva rádöbbenjen: a szüárdnak 
hitt talpalatnyi hely a lába alatt csak úszó jégtábla, 
s az, amit körötte végtelen tengernek hitt, az csak 
özönvíz, tavaszi, árvíz, ki viszi az utat, a házat, az 
otthont is. Nem világgá visz, csak világtalanít.

A tenger csöndje helyett marad a némaság. A 
kialudt tűzhányó kráterének százezer esztendős 
magánya, ahová meghalni küldik a fölöslegessé 
vált öregeket, ahová elmúlni repülnek az énekes 
madarak, s ahonnan az augusztusok szentlőrinc- 
könnyes éjszakáin fölszakad az elátkozott szüzek 
ajkáról a hattyúdal.

A tenger énekéből csak ennyi maradt: egy 
könnycsepp. A hatalmas, heroikus, beethoveni 
szimfónia, a mindenséget egybe őrjítő totalitás he
lyett, egy halovány sikoly, Bach-fúga, pokolra hulló 
semmiség, világgá indult csöppnyi vér a szüzek 
ágyékából. Egy percnyi tisztaság, mely oly hirtelen 
múlik, akár az élet, egyre kisebbedik, mint a zöld 
hályog ölelésében az aggok szemei. Az egyiket, a 
Mohost elborította már szivacsos lápja a tőzegidő
nek. De ez itt még nézi az eget, hallgatja mélységes 
csöndjeit elmúlt szerelmeinknek. Akár egy gyöngy, 
egy árván maradt, magányos oxigén atom a gyalá
zat mindent körülölelő és elborító óceánján, boly
góméretű szennyesén. Tükör, amelybe szégyen
kezés nélkül nézhetünk. S aztán belehalunk, mint 
egy búcsúszóba.

Tengerszem. Szent Anna-tó.
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SZINTE GÁBOR

Kodály
és
Csíkmenaság
Hogyan került anyám, egy csíki kisbirto

kos gazda legidősebb lánya szolgálónak 
Pestre? Családja két bérest tartott a háziálla
tok, és pásztort a juhnyáj mellé. Erdeik, föld
jeik voltak. Nagyapám az Erdélyek, felesége 
a Csedők családjából való volt, első gazdák, 
emberemlékezet óta szolga senki nem volt 
köztük. Régi árkus papíron a nemesi levél 
egy poros tekercsben a méhes gerendája 
mellé tűzve, az volt a múlt tanúja.

Érdekes helyről kaptam hitelt érdemlő 
magyarázatot.

1971-től tanítok a Színház- és Filmművé
szeti Főiskolán, ma már Egyetem. Sokszor 
ültem együtt Nádasdy Kálmánnal vizsgá
kon, értekezleten. Ismerte munkáimat, be
szélgettünk. Egy kiállításom kapcsán szó 
került róla, hogy több képemen Csíkmena
ság látható.

— Csíkmenaság? Ez a név döntötte el az 
életemet. Végre egy menaságinak mondha
tom el, hogyan.

Apám egy osztrák-magyar bank igazga
tója volt. Fontos ember, járta a Monarchiát 
Fiúmétól Brassóig, fiókokat szervezett. Min
dig új városokban. Hosszadalmas munka 
volt, egy helyen hónapokat töltött. Egyszer 
Csíkszeredán végezte ezt a munkát, és ép
pen ebben az időben keresett anyám cselé
det, mert a régi felmondott. Nagypolgári, 
hatszobás lakásunk volt, 2-3 fős személyzet
tel. Apám onnan hozott egy talpraesett pa
rasztlányt, azt mondta, ő gazdalány, sose 
szolgált előbb sehol, és Menaságról való. So
ha olyan jó lányunk nem volt előbb. Mindent 
gyorsan megtanult, önálló volt, a cselédek 
gyöngye. Csinosan öltözött, otthon szőtt fel
sőket, szoknyákat hordott, mást nem volt 
hajlandó magára venni.

Volt még valami: szüntelenül énekelt. A- 
mikor takarított, ablakot mosott, zöldséget 
tisztított, szóltak a dalok, egymás után, hosz- 
szú sorban.

Akaratlanul is megtanultam őket, mert 
szépek voltak, megragadtak az emlékeze
temben. Apám mondta is:

— Dalos pacsirtát hoztam nektek.
Két évig maradt, de utána azonnal jött 

egy másik, ugyancsak Menaságról, aki min
denben megegyezett az előzővel. Ezek a lá
nyok, mielőtt férjhez mentek, tanulni jöttek 
Pestre. Vüágot látni, tapasztalni, városi ház
tartást megismerni. Nem voltak a megszo
kott cselédek, tudnivágyó, szorgalmas lá
nyok voltak, akik gondoskodnak saját jövő
jükről. Megszerettük mindegyiket, család
tagnak számítottak, kelengyéjükhöz adtunk 
hozzá, mikor sok boldogságot kívánva haza
engedtük őket.

A húszas évek elején minden gondolato
mat a zene kötötte le. Főképpen pedig Kodály. 
Minden hangversenyén ott voltam, és igye
keztem a közelébe kerülni. Kapcsolatot keres
ni ismerősök segítségével, de nem sikerült.

Kodály csoda volt. Alacsony termetű, 
hosszú vörös hajat, vörös kecskeszakállt viselt, 
és tüneményesen állt keresztbe a szeme. Akire

ránézett, zavarba jött Éles pillantása egy
szerre érte az embert jobbról-balról, mintha 
nyilak repültek volna belőle a vele beszélőre.

Apró alakjában volt valami démoni.
Tanítványai rémtörténeteket meséltek 

szigorúságáról. Dicséret soha nem hagyta el 
a száját. Ha annyit mondott: "— Mehet" —, 
az már a legmagasabb fok volt. Minden kis 
hibára lesújtott, néhány éles szóval kegyetle
nül kivégezte.

Hozzá akartam járni a Zeneakadémiára. 
Erre semmi esélyem sem volt. Zongoratudá
som nem érte el az elégségest, elméleti isme
reteim közepesek, zeneszerzéssel nem fog
lalkoztam. Azt, hogy Kodályt szeretném meg
ismerni, közelében lenni, nem volt megjelöl
hető cél. Mégis elhatároztam, próbálkozom.

Meghallgatást kértem tőle, amit teljesí
tett, végül is ez szokásban volt. Új hallgatók 
csak meghallgatás alapján kerülhettek az 
osztályára.

Szívdobogva mentem eléje.
— Mit tud?
Elmondtam gyenge tudásom forrásait, 

dadogtam, hosszasan ecseteltem tanulási 
szándékom komolyságát.

— Szó se lehet róla. Maga annyit foglal
kozott zenével, mint az úri fiúk általában. A 
tanítványaim ötéves koruk óta zongoráz
nak, kisöprik magát a zongora mögül. Itt 
semmi keresnivalója. Jó napot.

Nem hagytam annyiban. Nem is kérte, 
hogy üljek le a zongorához, tudta, hogy nem 
érdemes meghallgatnia, én még kevésbé 
erőltettem. A zenéről beszéltem, az operáról, 
valójában azt írtam körül, hogy operarende
ző szeretnék lenni, bár ez a foglalkozás még 
nem volt akkor közismert.

— Mivel ilyen erőszakos, rendben van. 
Énekeljen valamit.

Mintha fejbe vágtak volna. Énekeljek? De 
mit? Erre nem készültem. Sok operettdalt 
ismertem, sanzonokat is, de ez mind lehetet
len. Egyetlen operaáriát se tudtam volna elé
nekelni hibátlanul, hát még szöveghűen! 
Miért nem gondoltam erre? De hogyan gon
doltam volna! Nem énekesnek jöttem. Izzad
tam kínomban, és akkor eszembe villantak: 
Annus, Rózsi, Berta.

A menasági lányok. Az ő dalaik. Elkezd
tem:

Árva vagyok, mint a gólya,
kinek nincsen pártfogója.
A dal után csoda történt, Kodály felállt, 

két lépést ment hátra, onnan nézett rám.
— Ezt maga nem tudhatja!
— Tanár úr kérem, még sokat tudok.
— Halljuk.
Énekeltem, a hatás miatt egyre bátrab

ban.
Szivárvány havasán felnyó'tt rozmaringszál

Veress Pál: Fenyők

nem szereti helyét, el akar bujdosni. 
Előjöttek a kedves fiatal lányok, ahogy a 

létrán állva csengő hangon énekeltek, sütött 
rájuk a nap a kitárt ablakon keresztül. 

Dalaik megtöltötték a tanári szobát.
Azt akartam én megtudni, 
szabad-e másat szeretni, 
tudakoztam, de nem szabad, 
így a szívem gyászba marad.
Kodály leült, az asztalra könyökölt, elné

zett fölöttem.
— Rendben. Járjon az óráimra.
1909 óta gyűjtötték ezeket a dalokat Bar

tókkal. Ezzel a kinccsel volt tele minden gon
dolata, tervei voltak. És jön egy egyszerű 
pesti fiatalember, aki bank helyett zenével 
akar foglalkozni, és mindezt ismeri.

Itt kezdődött barátságunk, én rendeztem 
több bemutatóját az Operaházban. És ezt 
jelenti nekem Csíkmenaság.
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Szeretnék
élni
szeretnék élni 
2000-ig 
mondotta 
Szisz kapitány 
és most 
hogy átfordult 
az év
a század az ezred 
véres rongyait 
levetette 
vörös csillagait 
leverte az égről 
de átüt 
átüt az ég 
kék kötésén 
átüt átcsillan 
nappalunk 
Naptalan 
éjszakánk 
Holdtalan 
iránytűnk 
elnyelte a 
Tenger
Szisz kapitány 
mondd hogy 
meddig 
mondd hogy 
merre 
hol lészen 
kikötőnk 
hol lészen 
szállásunk

Játék
egy motívumra
hat tyúk
kapirgál
tanakodik
a trágyán
kezdjünk
új életet
legyünk mi
hattyúk
hatyikáim
hatyikáim
hívja őket
a költő
de kevés erre
egy költői
emberöltő
hat tyúk
ha kap is
kottát
légyen az
bartók
kodály
kurtág
akkor is
kotkodál
akkor is
csak tyúk
akkor sem
hattyú
tehetségét
elkurták

Az apátság alapítólevele
nyelvemlék
mondd hogy
meddig
mondd hogy
merre
hol lészen
kikötőnk
hol lészen
szállásunk
átizzott
ingem
mogyoróbokorra 
hová terítsem

szomjazom 
friss vízre 
martonvására 
kútjára
hogyan találok 
jártam már 
hadúton
fehérvárra menő 
hadútról 
engedj letérnem 
tihanyba mennék 
hazámba mennék 
árva hazámba
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Nobel, a robbantások atyja, az irodalom bevonásával 

robbanóanyagot csempészett a világba, amely nem annyi
ra "az emberiség számára” hasznos, mint inkább azok szá
mára, akik a díjat megkapják. Mert az irodalomban 
nincsenek jók, jobbak és legjobbak, itt nem lehet olimpiai 
fogalmak szerint győzteseket és helyezetteket értékelni.

Milyen megítélés szerint működik tehát a díjazás, ha 
irodalomról van szó? A Nobel-bizottság nyilvánvalóan 
úgy igyekszik tájékozódni, hogy adott személyiség a mun
kásságával mennyire kiterjedt ismertségre tett szert, 
mennyire közkedvelt író, neve mennyiben "alaptétele" az 
egyetemes irodalomnak Számos példa ezt mutatja: Lager- 
löf Nils Holgerssonát, vagy Kipling Maugliját gyermekek 
milliói ismerik, s azok szülei is. Hauptmann, Pirandello és 
Shaw darabjai nélkül nincs színház, Mann, Sinclair Lewis, 
Galsworthy, du Gard, Faulkner, Reymont és még vagy 5-6 
Nobel-díjas nélkül nem lehet regényről beszélni.

Thomas Mann már 1927 táján gyanította, hogy meg
kaphatja a Nobel-díjat. Amikor 1929 decemberében azután 
végre átvehette a kitüntetést, beszédében erősen hangsú
lyozta patriotizmusát, s azt is, hogy e díjat Németország
nak és népének ajánlja, sikerét a német próza szellemének 
köszönheti. Hangsúlyozottan volt patrióta, "különösen 
külföldön", ahol nem minden nap kaphat egy nép ilyen 
fokozott nyilvánosságot. Ezek szerint mégiscsak általában 
igaz az, hogy nem egy író, művész kapja meg a díjat, 
hanem inkább egy nemzet teljes szellemisége, irodalmi 
teljesítménye, mely nemzetek esetében már inkább mérhe
tő; igaz, nem jellemző. Statisztikailag: 99 díjon 32 ország 
osztozik, Franciaország kapta a legtöbbet, az USA, Nagy- 
Britannia, Svédország, Németország előtt. Egy-egy díjjal 
16 ország állhatott be a büszke sorba e száz év alatt. A 
jutalmazottaknak kötelessége tehát elismerni azokat a szí
neket, amelyek alatt indultak, azt a nyelvet, azt a kultúrát, 
amelyből kikerültek, és amelyet a nagy nyilvánosság előtt 
képviselnek.

Hol helyezhető el Kertész Imre ebben a jellegzetesen 
XX. századi mezőnyben? A Nobel-bizottság egy olyan írói 
életművet tüntet ki Kertész esetében, amely bizonyítja azt, 
hogy az "egyén gazdag tapasztalatai győzedelmeskednek 
a történelem barbár önkényével szemben." Kertész mun
kássága tehát nem más, mint a magyar irodalomban "a 
történelmi barbárság kontra egyéni lelkierő" szellemi szek
torának egy kifejezése.

Örüljünk-e a Nobel-díjnak? Elég buta kérdés, mint 
ahogy önmagában butaság a többes szám első személy is. 
Csak akkor értelmezhető, ha tudjuk azt, hogy kik vagyunk 
a "mi?" Márpedig ha ezt meg akarjuk határozni, akkor azt 
kell mondanunk, hogy "mi" azok vagyunk, akik egy anya
nyelven, azonos kultúrával és szimbólumrendszerrel ért
jük meg egymást. Akik tudják, hogy mit válaszoljanak 
arra, hogy "aggyon Östen", arra, hogy "ingyombingyom", 
akiknek az "anyámtyúkja" nem mothers chicken, s akiknek 
egy bús donnáról (barna balkonon) előbb az utolérhetetlen 
babitsi alliteráció ritmusa jut eszébe, s csak később Barce
lona. Akik négyszeresen tudunk sírni Adyval egy idegen 
halott láttán. Mi vagyunk, akik asszonyokat falaznak vá
raikba, hogy összve ne omolnának, s mi vagyunk, kik 
láttyuk szömünkkel, hogy "mik vogymuk". Aki mindezt 
tudja, az "mi" vagyunk. Es ha ország-világ elismerte, "kirí
vó" parádéban részesül olyan, aki mindezt tudja, akkor ő 
is mi vagyunk. Ezt a tényt lehet szeretni, lehet nem szeret
ni, mint ahogyan a magyarokat is, no meg Kertész Imrét 
is. A "mi" Nobel-díjunknak tehát örülünk.

dr. SZUTRÉLY PÉTER (Híradó, Stockholm, 2002. dec)
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ZENE — TEGNAP, MA, HOLNAP 32.
Háttér — "látás" a zenében

A közép- és kelet-európai ze
ne, amikor külföldön megszólal, 
mindig hátrányba kerül: nyugati 
hallgatósága nem rendelkezik 
kellő háttérismerettel, élménnyel. 
Enélkül aligha lehet a zenénk iga
zi megértéséről beszélni, legfel
jebb rácsodálkozni lehet egzo
tikumára, és el lehet könyvelni a 
sokféle furcsaság nyugati gyűjte
ményében. Ne áltassuk magun
kat: művészetünk, így zenénk is 
erőteljesen gyökerezik egy olyan 
fantasztikus HÁTTÉRBEN, a- 
mely szinte teljesen ismeretlen a 
tőlünk csak néhány száz kilomé
terre lévő országok embereinek 
életében. Ezt a távolságot áthidal
ni nem könnyű. De nézzük csak, 
mi miért értjük meg az ő művé
szetüket könnyebben?

A nyugat-európai művészet is 
valamüyen háttérből emelkedik 
ki. De ezt a háttért mint általános 
"világhagyományt" éljük meg. 
Kötelező nekünk ismerni, sőt 
szinte magunkénak kell tekinte
ni, ez az a bizonyos általános kul
túra, ami nélkül magunkfajta em
ber nem is létezhet. A történelmi 
háttér ismerete, amiből a mediter- 
ráni vagy észak-európai művelt
ség, művészet kibontakozik, 
mindnyájunk számára ismert, 
megtanult alap kell hogy legyen. 
A másik oldalon viszont jóval ke
vesebbet ismernek a mi történel
mi hátterünkből. Csak a nagyon 
kíváncsiak, a kuriózumkedvelők 
hatolnak be a mi életterünk múlt
jába. Bár a nyugat-európai civili
záció nagy remekművei, mint 
például Dante Divina commediá]a, 
olyan háttérismeretet (görög mi
tológia, olasz történelem stb.) kö
vetel, ami rendkívül megnehezíti 
a mű olvasását, megértését, befo
gadását. Sokszor éreztem, hogy a 
mi művészetünk (irodalom, kép
zőművészet, zene) befogadása is 
hasonló Dante remekének átélé
séhez: időben, térben vissza kell 
menni a régmúltba, majd onnan 
ismét vissza a jelenbe.

Palestrina zenéjének megérté
séhez aligha van szükség törté
nelmi ismeretanyagra. Az ő ze
néje van\ Nem volt vagy lesz: 
VÁN! A vele egykorú olasz k ép  
zőművészet remekeihez sem kell 
különös történelmi ismerethal
maz —bár ezernyi régi és nagyon 
régi témát dolgoznak fel, de a fel
dolgozások rendkívül zseniálisan

általánosítanak, és így magát az 
időkeretet is knktatják, akárcsak 
Palestrina. Az örökkévalóság igé
zetének sugallata csapja meg a 
nézőt, varázsolja el a hallgatót. 
Időfelettiség! Ez a történelmi hát
tér dimenzióját is feleslegessé te
szi. De feleslegessé válik a többi 
háttérdimenzió is: az érzéki, az 
érzelmi és a földrajzi. Középke- 
let-európai zenét alig lehet elkép 
zelni történelmi háttere nélkül, de 
végképp nem lehet megérteni a 
földrajzi és az érzelmi atmoszfé
rájától megfosztva. Önmagában 
az a tény, hogy megkésve érkez
nek Nyugat-Európa TONÁLIS 
zenei világába, és ráadásul ma
gukkal hoznak egy másik zenei 
rendszert, amely tükörképe az e- 
lőbbinek, a már széles körben el
terjedt, többévszázadnyi múlttal 
rendelkező tonális hagyomány
nak, ellentmondanak annak a 
gondolkodási rendszernek, a- 
mellyel meg akarják értetni ma
gukat, el akarják fogadtatni ma
gukat.

A lengyel zene Chopinnel, a 
finnek Sibeliussal, a csehek Dvo- 
rakkal, hogy csak néhány kirívó 
példát említsünk, nagyon hamar 
alkalmazkodtak Nyugat-Európa 
gondolati, érzelmi, néha még 
földrajzi vüágához is. De az orosz 
zene nagyjai is hamar utat talál
tak nyugat felé, miközben meg
őrizték a maguk sajátos világát. 
Persze van néhány olyan kiemel
kedő zenei hegyvonulat is, mint a 
Muszorgszkijé, Borogyiné, amely 
ismét csak megköveteli a sajátos 
orosz életháttér, történelem, ér
zelmi-indulati élet megnyilvánu
lásainak, az orosz táj ismeretének 
valamilyen előtanulmányozását. 
Ehhez óriási mértékben hozzájá
rul az orosz irodalom Puskintól 
napjainkig. KözépKelet-Európá- 
ban ez még távolról sincs hason
lóan kiegyensúlyozva. Aránylag 
a zene az a terület, amely a legin
kább behatolt részünkről az euró
pai gondolkodásba. Utána vagy 
akár vele együtt párhuzamosan a 
képzőművészetünk is vüágszín- 
vonalra tört. A kortárs irodalom 
is ezt teszi. Talán elérkezett a pü- 
lanat a nagy áttörésre. Mindnyá
junkat foglalkoztat a gondolat: 
hogyan lehetne olyan művészetet 
teremteni, amely kilépve a négy 
háttérdimenzióból, önmagában 
válik érthetővé, befogadhatóvá 
világszinten. Az egyediből az 
univerzálisba való átlépés talán 
most válik (válhatik) általánossá 
minálunk is. Bár fantasztikusan 
erős a kötődésünk a HÁTTÉR
HEZ, mégis sikerülni fog az áttö
rés.

TERÉNYI EDE
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Márciusi évfordulók
1 — 370 éve halt meg George Herbert angol költő

80 éve született Kuczka Péter költő
2 — 90 éve született Entz Géza művészettörténész
3 — 30 éve halt meg Vera Fjodorovna Panova orosz írónő

140 éve halt meg láncú Vacarescu román költő
4 — 210 éve született Karl Lachmann német filológus

75 éve született Alan Sillitoe angol író
5 — 100 éve született Edita Morris amerikai írónő

110 éve halt meg Hippolyte Tame francia
irodalomtörténész
80 éve halt meg Váradi Antal író

6 — 30 éve halt meg Pearl S. Buck amerikai írónő
520 éve született Francesco Guicciardini olasz történész

7 — 170 éve halt meg Ráhel Levin német írónő
70 éve halt meg Palágyi Lajos költő 
180 éve született Vas Gereben író

8 — 625 éve halt meg Guszai japán költő
780 éve halt meg Wincenty Kadlubek lengyel krónikás 
220 éve halt meg César de Saussure svájci író

9 — 90 éve született Bözödi György erdélyi író
120 éve született Umberto Saba olasz költő

10 — 170 éve született Pedro Antonio de Álarcon spanyol író
20 éve halt meg Paul Géraldy francia költő 
130 éve született Jakob Wassermann osztrák író

11 — 90 éve halt meg ifj. Ábrányi Kornél író
75 éve halt meg Bársony István író 
440 éve halt meg Jacopo Nardi olasz író 
180 éve született Pákh Albert író

12 — 140 éve született Gabriele D'Annunzio olasz író
425 éve halt meg Alessandro Piccolomini olasz filológus 
1185 éve született Theophanész bizánci görög író

13 — 150 éve született Edoardu Scarpetta olasz író
130 éve született Maryla Wolska lengyel költőnő

14 — 180 éve született Théodore de Banville francia költő
200 éve halt meg Friedrich Gottlieb Klopstock 
német költő
100 éve halt meg Ernest Legouvé francia író 
120 éve halt meg Kari Marx német filozófus

15 — 730 éve halt meg Aquinói Tamás olasz gondolkodó
330 éve halt meg Salvator Rosa olasz író 
20 éve halt m eg Rebecca West ír írónő

16 — 90 éve született Radu Brates román író
90 éve született Donászy Ferenc író

17 — 30 éve halt meg Demostene Botez román író
120 éve született Urmuz román író

18 — 180 éve született Constantin D. Aricescu rom án költő
260 éve halt meg Czwittinger Dávid irodalomtörténész

19 — 90 éve született Szobotka Tibor író
20— 175 éve halt meg Barczafalvi Szabó Dávid nyelvész 

175 éve született Henrik Ibsen norvég író
21 — 100 éve született Yrjö Jylhá finn költő

160 éve halt meg Robert Southey angol költő
22 — 190 éve született Richard Wagner német drám aíró
23 — 75 éve született Deák Tamás erdélyi író
24 — 80 éve született Dáné Tibor erdélyi író
25 — 190 éve született Cézár Bolliac román költő
26 — 90 éve halt meg Panait Gema román költő
27 — 150 éve született Márki Sándor történész

120 éve született Maria Under észt költőnő
28 — 90 éve született Gergely Márta írónő
29 — 125 éve született Elena Faragó román költőnő

10 éve halt meg Edgar Papu román irodalomtörténész
30 — 370 éve született Miron Costin román krónikás
31 — 10 éve halt meg Victor Felea román költő

70 éve született Nichita Stanescu román költő

Kurt Vonnegut
VÍZSZINTES
1. Kurt Vonnegut regénye. 12. Ma

gyar zeneszerző (Ferenc). 13. Tokaji 
boroshordó. 14. Ramazúri. 15. Arab 
uralkodói cím 17. Helyező. 18. Néma 
tej! 19. Elemei. 21. Nátrium és hidro
gén vegyjele. 22. Merevvé váló. 26. Sír. 
27. Vadászkutya. 28. Vér lehet ilyen.
30. Párosán nyög! 31. Káté! 32. Azonos 
betűk. 33. Kettős mássalhangzó. 36. 
Gyors mozdulatokkal a másik partra 
jut. 39. Becézett Gizella. 41. Apafej! 43. 
Korai örömet követheti! 45. Régi súly
mérték. 47. Spanyol női név. 48. Néma 
gól! 49. Bibliai alak. 51. Lárva, névelő
vel 52. Vissza: török férfinév. 53. Fe
dett. 55. Másik helyre közlekedés. 57. 
Kurt Vonnegut regénye.

FÜGGŐLEGES
1. Súlyos betegség. 2. Cigarettás

dobozon van. 3. Silbakkal kapcsola

tos. 4. Állóvíz. 5. Elemi energia. 6. 
Cirógatás. 7. Biztonsági szerkezet. 8. 
Keresztül. 9. Harap. 10. ...-Üde. 11. 
Körmével váj. 16. Égő. 19. Érzék
szerv. 20. Budapesti egyetem. 23. Li
bahang . 24. Rágcsáló. 25. 
Egyhangúan fölás! 29. Például a zöld.
31. Kenőcs. 34. Szimat. 35. Díszes, 
nagy épület. 37. Néma téka! 38. Né
met tagadás. 39. Légnemű anyag. 40. 
Térképgyűjtemény. 42. USA légitár
saság volt. 44. Szeget falba verő. 46. 
...That, popzenekar. 50. Román orr. 
51. ... melegséged (Ady). 52. Szópót
ló. 54. Vállalati forma. 56. Osztrák és 
vatikáni gépkocsijelzés.
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Kölcsey-életrajz című rejtvény megfej
tése: Szentimrei Jenő: Ferenc tekintetes 
úr.
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