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Életem  akadémiája."

DÁVID GYULA

Sorstársak  
és barátok vo ltu n k

Emléksorok Páskándi Gázáról
Tereken és falakon, sírjainkon, 

szobrainkon mindenütt a veszteség 
virágai pompáznak, szerte a Kár
pát-medencében. Mégis vannak 
olyan helyek, kiválasztott tornyok 
s olyan jeles házaink is, melyek 
nem a fátumos örök magyar vesz
teséget idézik. Nem a köteles tiszte
let emlékhelyei, hanem a termé
keny túlélés hajlékai.

A domborműves emléktáblát 
Páskándi halálának második évfor
dulóján, 1997 májusában avattuk 
föl Budán, utolsó lakhelyén. So
kunknak volt ünnep, emlékeink

perce az a találkozás ott fent, kegye
let és gyász órája, ragaszkodás per
ce. Elénk állt a friss múlt s benne a 
barátok, a korán elmenők, távozva 
maradók. Sokan, akik otthon és itt, 
Erdélyben is soha nem Csonka-Ma- 
gyarország szellemi csonkama- 

yarjai voltak, hanem a közös 
elyőrség elszánt védelmezői. 

Akik mindig "az egész történelmi 
hazát" tartották anyaországnak. 
Azon a párás pünkösdi délelőttön 
az üres helyőrséghez a korai vesz
teség tétova fájdalma és a biztos 
fönnmaradás konok reménysége 
> » > >  folytatás a 4. oldalon

E m lékeim , P ásk ánd i G éza
70. születésnapján
Most, hogy születésnapja al

kalmából reá gondolok, arcát sok
féle esemény közül emelem be a 
jelenbe. Ezért nem is valóságos az 
arc, hanem magában hordozza ne- 
gyeszázadnál is hosszabb idő vál
tozásait, szétválaszthatatlanul. 
Próbáljuk meg mégis valamiféle 
időrendbe helyezni. Köréje skiccéi
vé a kor, a helyzetek, amelyek az 
arc egy-egy változatához elenged
hetetlenül hozzátartoznak.

Már 1956 előtt sokat hallottam 
róla, de személyesen, azt hiszem, 
nem találkoztunk. Ő, miután felfe
dezték, mint egy ígéretes (és még
hozzá, ami akkoriban nagyon fon
tos volt: "egészséges származású") 
fiatal költőt, középiskolás fejjel Bu
karestbe került, aztán, már megala
pozott költői hírnévvel Kolozs
várra, a Bolyai Egyetemre, ahol én 
akkoriban — ösztöndíjas aspiráns
ként — inkább a könyvtárakat és a 
levéltárakat látogattam, készülve, 
vizsgáim letétele után disszertáci
óm megírására. A diáksággal tehát 
semmiféle személyes kapcsolatom 
nem volt. Az írószövetségbe járó 
fiatalokkal úgyszintén nem. Aztán 
eljött 1956 forradalmas ősze: ne
kem váratlanul a nyakamba sza
kadt egy tanársegédi kinevezés, s 
akkor még Budapesten tartózkodó 
(majd a forradalom eseményei mi
att ott is rekedt) professzorunk,

Jancsó Elemér helyett az ő előadá
sainak tartása, szemináriumainak 
vezetése. Az órák közötti szabadi
dőket a rádiókészülékre tapadva 
töltöttük, próbálva kihámozni a 
különböző adók egymásnak el
lentmondó hírei közül azt, hogy mi 
is történik Magyarországon. Pás
kándi Géza más körökben gyűjtöt
te értesüléseit.

Aztán leszállt a halálos csend. 
S mi tulajdonképpen a kolozsvári 
katonai törvényszéken, a tárgyaló
teremben találkoztunk először: 
hárman, mint "ellenséges elemek a 
Bolyai Egyetemről", hogy a vádi
ratbeli sorrendet betartsam: én, 
Páskándi Géza és Bartis Ferenc.

Bartist ismertem: tanítványom 
volt, az előadásokon, szemináriu
mokon sokszor láttam-hallottam, 
őt azonban mindjárt a tárgyalás 
elején kiemelték közülünk: ügy
védje azzal indokolta a bíróság ál
tal helybenhagyott kérését, hogy 
védencét a kihallgatások során 
bántalmazták, hallása megsérült, s 
kéri, küldjék orvosi kivizsgálásra.

így maradtunk ketten a "vád
lottak padján", pontosabban a ro
mánul ”boxá"-nak nevezett, mellig 
érő léckerítéssel körülhatárolt ket
recben.

A kihallgatások során — ahol 
tulajdonképpen újra megismétel
tették a Szekuritátén készült valla
tás! jegyzőkönyvekben foglaltakat

» > »  folytatás a 2. oldalon

•  K enéz Ferenc: B udapesti zegzu gok

•  Fem czes István: H ol vagy, István király?

•  Szőcs István: Irodalm i lex ikon  k ívü lről I.

•  Egyed Emese: B riszéisz

•  Bogdán László k isregénye

•  SERÉNY M ÚM IA

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!
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Sorstársak 
és barátok voltunk

folytatás az 1. oldalról

— magukat a tényeket Géza sem 
tagadta, ellenben azok értelmezé
sét, miszerint "a népköztársaság 
b iz tonságára  nézve ellenséges 
elem" volna, nem vállalta. Sápad
tan, nyilván a három hónap követ
keztében, amelyet a kihallgatások 
időszakában az Árpád úti Szekuri- 
táté pincéjében töltöttünk, de nyu
godtan  válaszolt a neki feltett 
kérdésekre, amelyekből tulajdon
képpen most tudtam meg róla én is 
jónéhány életrajzi részletet. Magá
ból a tárgyalásból — a közönség 
között ülő családtagok, barátaink 
és kollegáink riadt arcain kívül — 
leginkább Géza védőügyvédjének, 
a Szovjetunióból friss diplomás
ként hazatért Reich Miklósnak a bá
tor védőbeszéde maradt meg em
lékezetemben: ő a sztálini koncep
ciós perek és gyilkosságok miatt 
önbírálatot gyakorló, azokat lelep
lező XX. szovjet pártkongresszus 
szellemében, valóságos vádbeszé
det ta rto tt a Szekuritáté ellen, 
amely— a román Párt hasonló szel
lemű, bár jóval langyosabb önkriti
kája után — még mindig ott tart, 
hogy "ellenséges elemnek" minősít 
egy ilyen tehetséges fiatal, "prole
társzármazású" költőt, akinek épp 
most jelent meg eszméiről hitet te
vő verskötete, s akinek azt róják fel, 
hogy kiegészítő javaslatokat tett a 
már korábban elítélt Várhegyi Ist- 
vánék diákszövetségi programjá
hoz, szerinte csupa építő és előre 
mutató javaslatot.

Akkor, 1957 májusában még ott 
lebegett fölöttünk a XX. Kong
resszus szelleme, a "szocialista tör
vényesség" minden formai elemére 
vigyáztak: volt nyílt tárgyalás (kö
zönség közé beültetett szekuritáté- 
ügynökökkel), volt védőtanúk fel
vonultatása (akiknek szava azon
ban már semmit sem ért), a kihall
gatásnak voltak derűs pillanatai 
(például amikor az egyik tanú, aki
nek tényközlései sehogy sem adták 
ki azt a következtetést, amit a ki
hallgatótiszt annak idején beírt a 
jegyzőkönyvbe, hogy ti. a vádlott 
valóban "nacionalista elem", a bíró 
faggatózására, hogy hát akkor mi
ért nyilatkozta, hogy a vádlott naci
onalista, azt felelte: "azért, mert 
magyar") — ennek ellenére a kisza
bott büntetést (én hét, Géza hat 
évet) megkaptuk, a nagy tetszést 
aratott védőügyvédet pedig ké
sőbb szintén letartóztatták valami 
ürüggyel. A tárgyalás után mind
kettőnket visszavittek a magunk 
cellájába az Árpát útra, majd onnan 
több-kevesebb idő elteltével Sza- 
mosújvárra. Itt kerültünk össze 
1958 tavaszán és váltunk egy életre 
szóló barátokká.

A 86-os szoba, ahol akkor há
rom hónapot voltunk együtt, az 
1859-ben, a Bach-korszak legvégén 
emelt új épület jobb oldali szárnyá
ban, az I. emeleten volt. Tulajdon

képpen az egész jobb oldali szárny 
ebből az egyetlen szobából állott; a 
romániai börtönök akkori zsúfolt
sága miatt három szintben egymás 
fölött sorakozott, mintegy 120 vas
ággyal, a terem közepén hosszú, X- 
lábú asztallal, mellette padokkal. A 
börtön belső rendje szerint úgy há
rom hónaponként általános átcso
portosításokat hajtottak végre, 
nehogy a "banditák" túlságosan 
összeszokjanak, vagy hogy feltű
nés nélkül helyezhesse el a börtöni
gazgatóság a maga friss besúgóit. 
Amikor az ajtón — ruhaneműm
mel, a raktárból kapott pokróccal- 
lepedővel az ölömben — betusz
koltak, örömmel fedeztem fel a csí
kos ruhás elítéltek között Gézát és 
László Dezső Kolozsvár-belvárosi 
ref. lelkészt, Édesapám még gyer
mekkoromból jól ismert barátját. 
Ők és még sokan mások is akkor 
érkeztek ide, épp hogy lerakták ke
zükből a motyót. Az ajtóval szem
ben magasodó dupla ágytorony 
legfelső kettős ágyát foglaltuk el 
Gézával és harmadiknak Várhegyi 
Pistával, László Dezső bácsi az 
alattunk lévő ágyon talált magá
nak egyet egy már nyolc éve ra
boskodó csíki falusi emberrel, 
Virág Ágostonnal, aki a 40-es évek 
végén Felső Háromszéken ismert 
Pusztai-Jeges-féle fegyveres ellen
állásban való részességért kapott 
tíz évet.

A börtönéletnek már kialakult 
rendje volt, egészen más, mint a 
Szekuritáté fogdáinak, ahol csak 
suttogva volt szabad beszélni, s 
ahol — két kihallgatás között — az 
ember legfeljebb felváltva "sétálha
tott" a két vaságy közötti 50—60 
cm-nyi helyen. Itt, kezdve az éb
resztőt jelző gongütéstől az esti 
számlálásig, az ember szabadon 
alakíthatta ki programját a rabok 
sokaságában. Csinálni tulajdon
képpen nem volt szabad semmit — 
amint egy alkalommal az egyik 
börtönőr mondta: "a rabnak az a 
dolga, hogy üljön és töltse a bünte
tését" —, papír, ceruza, tű, cérna 
tilos volt. Mindennek ellenére az 
emberi leleményesség akkor még 
(az 1958. július 14-i börtönlázadás 
előtt) sok mindent előteremtett, 
amivel "a büntetés töltése" változa
tosabbá volt tehető. A legártatla
nabb elfoglaltság az előadások 
hallgatása volt. Egy ekkora közös
ségben sokmindenféle ember ösz- 
szejön, olyanok is, szép számmal, 
akik tudásuk továbbadására haj
landók, sőt képesek is. Egy buka
resti operarendező például érdek
feszítően tudta előadni a legkülön
bözőbb operákat, nyilván nem da
lolva, de előadását a rendezés, a 
díszletek, a művészek cselekvésé
nek olyan részleteivel kiszínezve, 
hogy a háromemeletnyi ágytor
nyokon fürtökben lógó hallgató
ságban valóságos operaelőadások 
élményét keltette. Volt, aki mező- 
gazdasági vagy állattenyésztési

szakelőadás-sorozatot tartott, volt 
egy katonai mérnök, aki motoris
meretet adott elő, a sötétkék bör
tönkabát hátára rajzolva a szerke
zet részleteit. Voltak, akik nyelve
ket tanultak: legfőképp franciát és 
németet, de olykor angolt, olaszt, 
latint is. Papír helyett a szavakat az 
ételből kihalászott csontszilánkkal 
négyszögletű orvosságos üveg ol
dalára írtuk, amelyet előzőleg 
szappannal és reákapart mésszel 
palatáblává lehetett változtatni. En
nek az is az előnye volt — szemben 
a minden tiltás ellenére is bekerülő 
papírral és ceruzával —, hogy a vá
ratlanul ránk szakadt kutatások el
ső pillanatában az ember egy
szerűen a nadrágjához törölte az ü- 
veget, s nyomtalanul eltüntethette 
a "bűnjelet."

Ezeknek a foglalatosságoknak 
nem csak az időtöltés volt az értel
me: olykor a szabadulás utáni élet
re is készültünk: egy ily módon a 
műszerész-szakmát "kitanult" idő
sebb rabtársam például arra akart 
velem szövetkezni, hogy vállaljuk 
fel együtt toronyórák javítását. Az 
én szerepem ebben a vállalkozás
ban az lett volna, hogy Édesapám 
révén, aki akkor már az erdélyi ref. 
Egyházkerület püspökhelyettese 
volt, énnekem kellett volna a meg
rendeléseket felhajtanom.

A mindennapi időtöltésnek vol
tak veszélyesebb formái is. Az 
egyik sarokban römiparti dúlt: va
lamelyik élelmes rab lelopta a sétá
lóudvarokat szétválasztó deszka- 
kerítésről a lyukak betömésére 
szolgáló vékony falemezdarabo
kat, amelyekből, vízben feloldott 
orvosságtablettákkal festve, el le
hetett készíteni a römiköveket. 
Volt, aki szvettereket kötött: a kötő
tűk a sétálóudvar peremén húzódó 
szögesdrótból származtak, a fonal 
a beadott pokrócból bontódott. Jól 
fogott annak, akit nyáron, hiányos 
öltözetben tartóztattak le, s annak 
is, aki a szvettert — jó néhány adag 
ételért, kenyérért, puliszkáért — 
megkötötte.

Mindezt azért kellett — látszó
lag a "tárgytól" eltérve — részletez
nem, mert a Géza rabéletének min
dennapi kerete volt, akárcsak az 
ebédet vagy a vacsorát megelőző 
egy-két órás "éhség-séta" a hosszú 
asztal körül, vagy a naponkénti sé- 
táltatás az udvarban cellánként- 
szobánként elkülönítve. Ezeken a 
sétákon kalapálta ki magában azo
kat a verseket, novellákat, színpadi 
jeleneteket, amelyeket aztán meg
felelő pillanatban előadott nekünk 
— a közönségének.

Mert a mi kis körünknek is 
megvolt a maga mindennapi állan
dó foglalatossága: délelőttönként 
felkapaszkodtunk az ágytornyunk 
legfelső szintjére, ahol felváltva tar
tottunk előadást: László Dezső bá
csi m agyar és egyetemes egy
háztörténeti témákról, Várhegyi 
Pista — mint történelem szakos 
hallgató — magyar történelemből, 
én irodalom történetből. Virág 
Ágoston rendkívül színesen, jó el
beszélőkészséggel a maga életörté- 
netét adta elő: Csík és Felső-Há- 
romszék sorsának alakulását a kol

lektivizálás első éveiben, szembe
szállásukat a helyi hatalommal, 
bujdosásukat erdőn-mezőn, télen- 
nyáron, egészen addig, amíg a Sze
kuritáté alakulatai egyszer be nem 
kerítették őket, s Pusztait és Jegest 
tűzharcban megölve, őt el nem fog
ták. A történetet a 90-es években 
Virág elbeszélései alapján Balogh 
László írta meg.

Géza témái szintén a magyar 
irodalomból, de főleg saját alkotá
saiból kerültek ki. Akkor születtek 
meg azok a versek, amelyek közül 
néhányat a Begyűjtött vallomásaim 
lapjairól ismerünk, akkor formáló
dott ki benne az a világ, amely az
tán "abszurdoidjai"-ban, novellái
ban, jeleneteiben kelt életre jóval 
szabadulása után. Persze az ilyen 
irodalomórákhoz hozzátartozott 
aztán az előadó által tudott versek 
megtanulása is: börtönt megjárt 
költők nem egy versét mentette 
meg az irodalom számára egyik
másik rabtárs kiváló memóriája.

Mi ketten itt kerültünk emberi
leg is olyan közeli kapcsolatba, a- 
mely egy életre szóló barátság, lelki 
kötelék volt. Én úgy éreztem, mint
ha az édes öcsém lett volna, akire 
praktikus dolgokban vigyázni is 
kell, hiszen olykor önpusztítóan 
nagyvonalú tudott lenni, ő bizo
nyára a szellemi partnert is értékel
te bennem: irodalmi alkotásai első 
számú közönségét. Imént jelzett 
szűk körünktől eltekintve, a rabtár
sakkal általában nem került köze
lebbi kapcsolatba. Kívülállókkal 
nem vitatkozott, megmaradt az ud
varias három lépés távolságnál. 
Nem keveredett "büntetendő' cse
lekvésekbe sem: a tű-céma amúgy 
sem az ő kezébe való volt, a nyelv- 
tanulásnak ott dívó primitív mód
jától mindketten viszolyogtunk. 
Románul már Bukarestben jól meg
tanult, de ott akkor abba az irányba 
sem alakultak ki kapcsolatai.

Három hónap eltelte után, egy 
következő átcsoportosítás során el
szakadtunk, s csak egy jó év múlva, 
már kint, a Duna-delta munkatele
pén, a Peripravához tartozó Grin
den kerültünk össze, 1959 máju
sában. Előzőleg egy hónapot tett ki 
elkülönítésünk, még Szamosújvá- 
ron, a volt Martinuzzi kastélyban 
lévő szobákban, ahol szobánként 
százan zsúfolódtunk akkora he
lyen, ahonnan 25 ágyat kellett ki
tenni, hogy takarodó után a földre 
lefeküdve, féloldalasán áthúzzuk 
az éjszakát. Tárgyalásunk máso
dik évfordulója napjaiban indítot
tak el, zá rt tehervagonokban , 
Gyimesnél át a Kárpátokon Brai- 
láig, onnan pedig uszályon a Du
nán a Deltában számunkra kiné
zett munkatáborig.

Politikai folyókat akkor, a mi 
csoportunkkal vittek ki először 
munkára (nem számítva azt, hogy7 
a szamosújvári meg az enyedi bör
tönhöz tartozó gyárakban már ad
dig is dolgoztak politikaiak). Vado
natúj tábor volt: azon a tavaszon 
felszántott és kitermelt nádas he
lyén elterülő kukoricatáblák végte
lenjében, néhány kilométerre a 
Duna északi ágától és a szovjet ha
tártól. Tiszta időben az átellenben
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lévő Vlko harangjai áthallatszottak 
hozzánk. Nyugat felé a távolban a 
leteai erdő sávja, azon túl majdnem 
a tenger partján egy falu, Rosetti. A 
barakkjaink nádkötegekből préselt 
oldalfalakra helyezett kátránypa
pír tetőzettel voltak kiképezve, itt 
már kinek-kinek megvolt a maga 
ágya, munkaidő leteltével a kolóni
ára bevonulva szabadon mozog
hattunk. Az akkor munkára kiho
zott, 1—10 évig terjedő rabokat íté
letük időhatárai szerint osztották 
brigádokba (magunk közül kiemelt 
brigádossal), így Gézával egy bri
gádba, sőt egy csoportba kerül
tünk: szeptemberig, amíg Grinden 
voltunk, Papp Géza, volt kolozsvá
ri GH-s őrnagy, 10 évre ítélt rabtár
sunk  vezénylete alatt, egymás 
melletti soron kapáltuk a kukoricá
nál sokkalta életrevalóbb nádat, 
amely jó ideig elrejtette munkánk 
célját. Körülöttünk a végtelen sík
ság, fejünk fölött a perzselő nap, 
egy-egy kukoricatábla végében fa- 
hordó, amelyet időnként Duna-víz- 
zel töltöttek fel. Ihattunk, ha a vég
telen sor végére értünk. És kaphat
tunk — az olykor napokig ott álló 
poshadt víztől — dezintériás has
menést. Az egész napot kitöltő 
munka után vajmi kevés energiánk 
maradt a szellemi egzisztenciánk 
meglétének tanúsítására. Legfel
jebb vasárnap, amelyet — ott és ak
kor— a tábor parancsnoka is betar
tott. Az ennivaló is meglehetős volt
— pláne összemérve az akkor már 
igen megsilányodott szamosújvári 
koszttal, túl azon, hogy "dolgozó 
normát" kaptunk.

Engem a nyári nap hamar kiké
szített: nem tudtam ellenállni a sor 
végén elért vizeshordónak, aminek 
igen hamar meglett a következmé
nye. A disztrófia határára lefogyva 
vonszoltam ki magamat a mezőre 
naponként, de egyéb bajom nem 
volt, így az orvosi vizsgálaton min
dig "munkára alkalmasnak" talál
tattam. Tartott ez egészen addig, a- 
míg egyszer kapálás közben a 
szomszéd soron haladó Géza meg 
nem győzött, hogy ne erőltessem 
magamat. "Nem igaz fájdalom kell, 
hanem festett vérzés" — idézte fe
jemre szabadon József Attilát, mire 
én megadtam magamat, s hanyatt 
vágtam magam a kukoricasorok 
között. Az értünk felelős őrmester 
megállapította, hogy rám a további 
munkában aznap nem számíthat, a 
vizeshordó mellé fektettek, rám lö
k ö tt egy katonai sá to rlap o t a 
napszúrás ellen, s este abban a 
sátorlapban cipeltek be a kolóni
ára. Az egyik sarkát Géza fogta, 
így vezekelve a baráti taná- csért, 
am elynek ezt a p luszfeladatot 
köszönhette.

Mire a kolónia betegszobájából
— némileg feltáplálva, és ami fon
tos volt, a dezintériától megszaba
dulva — újra kimehettem munká
ra, már akkora volt a kukorica, 
hogy árnyékot tartott kapáláskor. 
És hát a tapasztalatok után én is 
óvakodtam a víztől.

1959. szep tem ber elején az 
egész kolóniát átköltöztették (ismét 
uszályhajón, a Dunán) a brailai 
Nagyszigetre, Saldára. Itt azon az

őszön kubikosm unkára fogtak, 
egy, az 50-es évek elején emelt kis 
nyúlgátat kellett — az időnként 
magas vízállás ellen — 2-3 méterre 
magasítanunk. Az itteni élet, túl a 
munka teljesen másmilyen jelle
gén, lehetőségeiben is más volt, 
már ami a szellemieket illeti. A bri
gádban, sőt a munkacsoportban is, 
együtt voltunk most is Gézával, 
harmadiknak egy Simon nevű szat
mári zsidó emberrel, aki valamiféle 
cionista váddal volt elítélve. A ki
termelendő föld normája 3 köbmé
ter- volt fejenként, ezt kellett 
feltalicskázni a 15-20 méternyire 
húzódó gátra. Gézának az volt a 
kívánsága, hogy osszuk meg a 
munkát: ő vállalja a talicskázást, mi 
pedig Simonnal ássunk és lapátol
junk. Választásának oka az volt, 
hogy — mint mondotta — talicská
zás közben tud gondolkozni. így

alakultunk át egyfajta mozgó iro
dalmi szalonná, mert amit menet
jövet Géza kiformált magában, azt 
nekünk, míg a talicskát raktuk, 
folytatásokban mindig elmesélte. 
Az őszi napok így, túl azon, hogy a 
norma ott fenyegetett a nap végén, 
s a hiányzó köbmétereket este a ko
lóniára való bevonuláskor a "vétke
sek" vagy példának okáért kivá
lasztottak elfenekelésével kérték 
számon (egy alkalommal Gézán is), 
ettől az irodalmi légkörtől színe
sedtek ki az emlékezetemben.

Életünk változásának másik 
vonatkozása, ismét csak szellemiek

tekintetében, az volt, hogy Saldán, 
amelynek rablétszáma meghaladta 
a 2000-et, a betegszoba védelmé
ben, az engem még Grinden kikú
ráló temesvári Romitan doktor 
jóvoltából, kialakult egy kiváló ér
telmiségi kör. Név szerint három 
fiúra emlékszem közülük: az egyik 
egy bukaresti egyetemista, Ale
xandrái Ivasiuc, az 1977-es bukares
ti földrengésban tragikusan el
hunyt kiváló prózaíró volt, mási
kuk a iasi Alexandru Zub, ma az 
ottani egyetem történészprofesszo
ra, a harmadik I.D. Suciu, korábban 
a bukaresti egyetemen Giurescu 
professzor tanársegédje, jeles bán
sági 48-kutató. Amikor mi este be
vonultunk a kolóniára, vacsora 
után első dolgunk volt belógni a 
"kórház"-ba, ahol Romitan jóvoltá
ból megkaptuk a napi Polivitamin- 
tablettánkat, utána pedig egészen

az esti takaródéig bent ültünk Iva- 
siucékkal, ahol élénk viták, érdekes 
előadások részesei lehettünk. Éle
tünknek ez a része hasonlított ah
hoz, am elyről Szam osújvárral 
kapcsolatban már em lítést tet
tem.

Géza — saját fordításában - itt is 
nemegyszer adta elő főleg prózai 
"írásait". Azonkívül ő volt a Ids cso-

E>rt informátora: mivel a gát egy 
s lipo ván halászfalu, Agaua köze

lében húzódott, s munkába menet
jövet az úton nemegyszer találtunk 
eldobott újságpapírífoszlányokat, a 
Géza szenvedélyei közé tartozott

ezek felkutatása és tartalmuk to
vábbítása a kis közösség felé. Bíz
vást mondhatom, nem volt olyan 
papírfecni, amelynek tartalmáról 
Géza ne szerzett volna tudomást 
előbb-utóbb. A "begyűjtött" szö
vegfoszlányokból persze nem min
den volt érdekes, de úgy nagy ál
talánosságban elmondhatom, hogy 
a künti eseményekről — a Disznó- 
öböl-beli válságtól kezdve a Hrus
csov—Eisenhower-találkozót elő
készítő tárgyalásokig (majd azok 
megszakadásáig) — nagyjából tájé
kozódva voltunk. Kapcsolatunk 
ezekkel a fiúkkal szabadulásunk 
után ismét felújult, különösen, 
hogy Géza Bukarestben kezdte újra 
a "szabad" életét.

Amikor már lefagyott a föld, s a 
gátra feltalicskázva nem állt össze, 
még a traktor-vontatta henger sú
lya alatt sem, abbamaradt a gátépí
tés. A telet vízelvezető csatornák 
ásásával töltöttük, tavasszal mező- 
gazdasági munka következett, az
tán nyáron elkerültünk — ismét 
együtt — egy újabb kolóniára, Lu- 
ciu-Giurgeni-be, egy teljesen le
romlott rizstelepre. Egy, a Duna 
partjára kikötött uszályhajó feneké
ben laktunk, az itteni parancsnok 
ötlete nyomán nevünk ABC-sor- 
rendje szerint brigádokba szervez
ve, így elszakadtunk egymástól, 
illetve kapcsolatunk már csak a 
munka utáni rövidebb időszakokra 
szűkült. Majd ősszel átköltöztették 
az egész kolóniát egy újabb munka
telepre, Gradinára, ahol én hastí
fuszt kaptam. A konstancai kór
házból pedig már nem hoztak visz- 
sza, hanem egy elkülönítő táborba, 
Stoenesti-re. Utolsó találkozásunk 
Gézával a gradinai betegszoba ab
lakán keresztül volt. Remélte, hogy 
ő is megkapja a hastífuszt, és meg
szabadul az új m unkahelyünk 
meglehetősen pocsék körülménye
itől, az őszi répaásás és kukorica
betakarítás "örömeitől”, amelyeket 
egy embertelen parancsnok és né
hány hozzáillő őr még nehezebbek
ké tett. Az ottani körülmények kö
zött a tífusz megváltásnak számí
tott.

Szabadulásunk utáni kapcsola
taink története már egy másik feje
zete életünknek: összekerülésünk a 
Kriterion Könyvkiadó kolozsvári 
szerkesztőségében, szomszédsá
gunk és komasággal megpecsételt 
barátságunk évei, majd miután Ma
gyarországra átjöttek, későbbi ta
lálkozásaink, együttléteink, ame
lyekről talán máskor, más alkalom
mal volna érdemes beszélni.

Most azt a világot próbáltam 
felidézni, amely a szabadulása után 
kiteljesedő irodalmi pályája szem
pontjából talán a legfontosabb: azt 
a világot, amelyből művészete, 
egyedi írói eszköztára fakadt. El
m ondan i az e lm o n d h a ta tlan t 
(aminek elhallgatására a szabadu
láskor aláírt kötelezvény is kény- 
szerített), megtalálni egy abszurd 
világ írói érzékeltetésének lega- 
dekvátabb formáját. A Begyűjtött 
vallomásaimban erről maga is szól, 
részletesen. De talán nem volt fö
lösleges itt, kívülről is láttatva, fel
idézni.
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"Budapest.
Életem akadémiája."

» > > >  folytatás az 1. oldalról

eg y ü tt h o z ta  el a koszorúkat.
Páskándi Géza csak egy volt a 

magyar 56 ürügyén Erdélyben be- 
börtönzöttek ezrei sorából — de 
Páskándi Géza csak egy volt. Egy 
volt izzó, démonian sokféle tehet
ségével, a görög bölcsek napsütötte 
nyugalmával, máskor kéken föl
szikrázó, magasfeszültségű hangu
lataival. Indulatainak föl-föllávázó 
erejével és figyelmes érzékenységé
vel, máskor ellendmondást nem tű
rő, fejedelmi kinyilatkoztatásaival. 
Egy volt mélyen átélt, fájdalmasan 
derűlátó magyarságával és tűzhá
nyó modernségével, tomboló for
mabontásával és hűvös formate
remtésével. És egy volt az Istent 
küszködve kereső, hozzá mindig 
visszatérő, mert "hitre teremtett" 
kálvinizmusával, s persze híres és 
varázsos, olykor túláradó, máskor 
meg morózus társasági kellemével. 
Azzal a vulkanikus töltésű, mégis 
úgymond rejtekező ember- és író
szereppel, amit nem eljátszott, ha
nem mindig vállalt és viselt is, 
éppen mert vele született.

Költője, elbeszélője, színpadra 
állítója, ám mindenekelőtt keserves 
megkínlódója és rögeszmés-kitartó 
végiggondoíója volt ennek a zava
ros tejként összefutott Kelet-Kö- 
zép-Európának. A maga "jóravaló 
nacionalizmusával" örök szenve
dője Trianonnak, kiútkeresője a 
küszködő magyarság, a züllött Bal
kán és a diktatúra abszurd valósá
gának. Létezésünk gyorsírója, 
kísérletező szerkesztője volt, az 
anyanyelv páratlan tehetségű játé
kosa és újra terem tője. Egy abszur- 
doid európai, az aggodalmas ma
gyar, aki Erdély szellemiségét ké
pes volt kiterjeszteni az összma- 
gyar kultúrára.

A '70-es évek derekától már 
nemcsak műveit olvasták, de őt 
magát is igen sokan ismerték Ma
gyarországon. Gyakran járta a vi
déket, s akik találkoztak vele a 
Kortárs szerkesztőségében, a szín
házi világban vagy az író-olvasó ta
lálkozókon szerte az országban, 
mind személyesen is nagyon ked
velték, sőt terhesen körüldongták. 
Hiszen egyszerre volt "érdekes", 
mert erdélyi, "legendás", mert 56- 
ért hat év börtönt viselt, hírneves, 
mert "beszéltek róla" — a valóság
ban pedig lefegyverzően bölcs és a 
beszélgetésben delejes, néha komor 
indulatú, de kedves és szeretetre 
méltó. Mégis csak kevés igazi ba
rátja volt.

Noha sűrűn találkoztam vele, 
főként már a '80-as években, én eb
be a belső körbe nem tartoztam be
le. Igaz, irodalmár, de mégiscsak 
fia-korú voltam, a szegedi bölcsész
kar utáni kezdő. Azt azonban, hogy 
abban a bizalmatlan (és csak az er
délyihez képest "szabad"), zavaro
san pezsgő irodalmi, "irodalom- 
melléki" világban mégis észrevett,

komolyan szóba állt, sőt szívesen 
beszélgetett is velem Erdélyről meg 
a honi politikáról; máskor pedig 
Csíki László és Bodor Ádám, Szilá
gyi István és Lászlóffy Aladár meg 
a többi közös barát, és persze a saját 
munkáiról vagy épp az én dolgaim
ról; vagy hogy gyakran velem s ne
kem is nyíltan háborgott a hatalom 
akarnokságairól — nos, mindezt 
bizonyosan nem annak köszönhet
tem, hogy a Művelődési Miniszté
rium irodalmi osztályának refe
rense voltam (nem sokáig). Vagyis 
a "hatalom embere": cenzor, inst
ruktor, perzekútor — külön jó, ha 
nem még más egyéb is. Mégis ezt a 
fölmelegedő ismeretséget, vele kö
tött barátságomat kezdettől nem
csak megtisztelőnek, de könnye
dén természetesnek is éreztem. Jól 
ismertem régi műveit is, nemcsak a 
hírnevét, s ő se tartott engem afféle, 
minden szaván áhítattal csüngő 
hím-kékharisnyának.

Hogy személyesen is megis
mertem, mondható volt hivatali 
kötelességemnek is. Annak azon
ban, hogy miután összetalálkoz
tunk, oly sokszor keresett;: hogy a 
Nimródban vagy a debreceni iro
dalmi napokon, a bozsoki dráma
konferencián s másutt mindig az 
asztalához ültetett; hogy társaság
ban nemcsak előttem beszélt, de 
hozzám is, hogy megkérdezett s ta
nácsot is adott, vagy hogy mikor 
rászorultam (ő kérdezte), még ki is 
segített — mindezt szegedi "előéle
temnek" és pesti, kolozsvári, ma
rosvásárhelyi és sepsiszentgyörgyi 
barátaimnak köszönhettem.

Páskánditegy irodalmi esten is
mertem meg, egy besúgói jelentés 
szerint 1979. december 18-án: "Pete 
György, az Életünk főszerkesztője a 
mai napra irodalmi ankétot szer
vez, amelyet a budapesti Múzeum 
Kávéházban tartanak meg. Többek 
között meghívta Ágh István, Bella 
István, Csoóri Sándor, Páskándi 
Géza, Eörsi István költőket, a Kul
turális Minisztériumból Bíró Zol
tán főosztályvezetőt, valam int 
Csapody Miklóst és Zimonyi Zol
tánt." Páskándival ezután már 
gyakran találkoztam írótársaság
ban, lassanként megkedvelhetett, 
mert egy másik jelentésben egy má
sik besúgó már arról számolt be, 
hogy egy irodalmi est után Szege
den "megismerkedett Páskándi Gé
zával. A Szeged Bárban mutatták 
be. Kapcsolatunk dicsérte Páskándi 
munkásságát, amit az láthatóan jó 
néven vett. Beszélgetésük során 
szóba került (...), akiről nem voltak 
jó véleménnyel. Páskándi viszont 
nagyon jó véleményt mondott a 
szegediekről (Ilia, Csapody). Kap
csolatunk tovább nem beszélgetett 
Páskándival." Minek is, ha még egy 
bárban is Ilia Mihályt dicséigeti? 
Különben is tudtak róla, hiszen át- 
telepedése óta őt is folyamatosan 
figyelte a belső elhárítás. Tudta, 
hogy Ceausescu Romániájából ho

va érkezett. Azok közé tartozott, 
akik látták: "ennek a viszonylagos 
jólétnek két alappillére volt: 56 és a 
földrajzi status quo további elfoga
dása. Az első eltiport voltában is 
fényes és pozitív, a másik világtra
gédiákkal terhes, szégyenletes tör
ténelmi emlék."

Páskándi a hivatalos irodalmi 
életben nemigen vett részt, írószö
vetségi sarzsijára, szakosztályi 
megbízatására, hivatalos (nem 
szakmai) fórumokon megnyilatko
zására nem emlékszem. "Neked 
megvallom, drága barátom — írta 
egykori rabtársának —, hogy vol
tak gyanakvók, közömbösek, irigy 
szemmel nézők az itteniek között. 
Lelkileg fölkészültem erre, termé
szetesen nem gyermekként jöttem 
át. Egyetlen irodalmi klikkbe, cso
portba, társulásba — leszámítva az 
írószövetséget — nem tartoztam és 
nem is tartozom." Mégis benne élt 
az irodalmi élet sűrűjében. Nem
csak az írótársakat és a szövetség 
ügyeit, de a kiadókat, lapszerkesz
tőket is jól ismerte. Nemcsak a kul
túrpolitika "főirányát", de a benne 
"játszó személyeket" is. Tudott az 
irodalompolitika aktuális sugalla
tairól, a porciózó engedményekről 
és a dühödt büntetőakciókról, a 
visszhangos szilenciumokról és a 
csöndes cenzúra botrányairól is.

A hatalom pedig, miközben 
úgy érezte, hogy még mindent erő
sen kézben tart, hinni akart saját 
hamis, fölfelé is kibúvót kereső, 
okoskodó "egyrészt-másrészt"-jei- 
nek, mert nem ismerte sem az író
kat, sem a saját helyzetét. Érzékelte 
az elégedetlenséget, de nem tudta 
az okát. Vagy ha tudta, nem akarta, 
nem merte megfejteni a rejtvénye
ket. Orrolt értük, meg is bosszul- 
gatta, de inkább elkerülte őket. Az 
okosabb káderek átléptek fölöttük, 
a nyersebb aparatcsikok pedig nem
igen törődtek az írók véleményé
vel, ők csak parancsra "ütöttek". 
Páskándi nekem is elmondta, egyik 
barátja mesélte, "mit mondott egy
szer neki Féja Géza a Fiatal Művé
szek Klubjában, az Andrássy úton: 
'Ha valaki egyszer jól megérti, mi
ket ír ez a P. (ez én vagyok), úgy 
seggbe rúgják őkéimét, hogy a lába 
se éri a földet.' Noha ez a vélemény, 
mi tagadás, hízelgett, a jóslat betel
jesedésétől nagyon is óvakodtam. 
Azt is tudtam vagy inkább remél
tem: ők legalábbis sejtik, hogy amit 
írok, annak megfejtése rájuk leg
alább akkora veszélyt hozhat, mint 
reám. Ez a felismerés volt viszony
lagos merészségem rugója."

"Összefutásaim" Páskándival 
ebben a légkörben folytatódtak. 
Nagyon megörvendett tehát, ami
kor (bejegyzése szerint 1982. január 
27-én) legelső könyvét, az 1957-es 
Piro6 Madárt tettem elébe a Nimród 
asztalára. A már benne olvasható 
"üzenet" azonban huszonkét évvel 
későbbi: "Kezdetben sürgettem ezt 
a könyvet, később őrizgettem. Most 
elküldöm  nagyranőtt apjához, 
hogy simogathassa első gyermekét. 
Én is azt teszem. Mráz Lajos, 1979. 
július." Mráz Lajos tehát Erdélyből, 
de öt évvel a szerző áttelepedése 
után, valakivel a saját példányát

küldte el Páskándinak Pestre. Még
sem jutott el hozzá, mert abban az 
antikváriumban kötött ki, amelyik
ben rátaláltam. Ezek szerint tehát 
immáron "közös" könyvünkbe, 
Mráz sorai fölé Géza ezt írta: "Bár 
állítólag ajándékot nem illik oda
ajándékozni, ez most speciális eset. 
Csapody Miklós fiatal barátom 
szép és nemes szenvedélye arra in
dított, hogy ezt a zsenge könyod néki 
adjam. Az eredeti ajándékozó Mráz 
Lajos kiváló öreg szerkesztő és de
rék, jó munkásköltő volt, aki sok
sok zsengémet közölte, így bá
torítva további írásra. így ő is meg
érdemli, hogy keze írásával a Csa- 
pody-gyűjteményben szerepeljen. 
P.G." Majd a lap alján: "Csapody 
Miklósnak szeretettel, barátsággal: 
Páskándi Gézától — Csapody, Csa- 
pody! Magad-be-ne-Csapody! So
ha!" És a kötetnyitó Bemutatkozás 
című vers fölött: "1949-56. Kris
tálytiszta, hamisítatlan proletkult. 
De őszinte! P.G."

"Első gyermeke" láttán Géza 
annyira meghatódott, hogy még a 
tartalomjegyzékben is megjelölte a 
jobbnak tartott darabokat. A végén 
alig akarta nekem az ő könyvét 
visszaadni.

Hamisítatlan proletkult? Igen: 
"Kezembe akadt egy régi, megsár
gult füzetem s benne olyan félig- 
kész politikai versek is, amelyekkel 
talán még lehet valamit kezdeni. 
Legalább tízévesek voltak. Afféle 
fűzfaversek, az amatőrség szélső 
határán. Zsengéknél is zsengébbek, 
faliújságra valók. Sok ilyet írtam 
48-49-től úgy '51-ig, '52-ig. Aztán 
ritkultak, s ötvennégytől már alig- 
alig. Amíg meg nem szűntek. Még 
a Piros Madár zöme is belőlük áll. 
Nem csupán betyárbecsületből 
nem hagytam ki őket, hanem ezál
tal is bizonyítani kellett: bármi fo
lyik is a világban, nem vagyok 
'osztályidegen'. Ugyanis épp 56 fo
lyamán adtam le a kötetet."

És: hamisítatlan proletkult, "de 
őszinte"! Igen, hiszen a Piros Madár 
versei nem a hatalmi rendelésre 
írott, korabeli kommunista propa
gandaköltészet darabjai. A könyv
vel egy erőteljesen bontakozó és 
vitathatatlan tehetségű, látszólag 
fölszabadult, mégis kétségekkel teli 
fiatal költő tette le a névjegyét, meg
előlegezve a Forrás-nemzedéket. 
"Nemcsak a memoáríró Páskándi 
mondja, első kötetének olvasója 
már akkor felfedezhette, hogy an
nak a rövidnadrágos költőnek, akit 
indulásakor az új proletárköltészet 
reménységeként futtattak, megha- 
sonlása a rendszerrel már jóval a 
börtön előtt kezdődik — írja Dávid 
Gyula. — A letartóztatása után 
azonnal zúzdába küldött Piros Ma
dárban (soha nem beszélt róla, de 
bizonyára a még 'nyomdameleg' 
kötet sorsával is megpróbálták zsa
rolni a kihallgatások során) már ott 
vannak azok a versek is, amelyek 
az összeférhetetlenséget jelzik az 
Egyetlen Eszme v á l tá s á t  mara
déktalanul megkövetelő Hatalom 
és a 'szivárványlelkű' (a lét sokszí
nűségét meg- és átélő) fiatal költő 
között."

A Piros Madár tehát hiába "ha
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misítatlan proletkult", azért volt 
mégis őszinte, mert benne a "rövid- 
nadrágos költő" izzó idealizmussal 
kereste a maga útját. A huszonéves 
Páskándi azt is tudta, hogy "verse
kért nem kell bocsánatot várni, 
mert vagy versek maradnak, s úgy 
fölösleges, vagy pedig nem, s akkor 
hiába minden bocsánatkérés. Még
is tudom: sok versért — ezek közül 
— röstellkednem kell majd. Ám a 
pironkodást is vállalnia kell valaki
nek, ha tehetséget érez hozzá." 
Őszinte volt tehát, s ugyan milyen 
lehet egy elsőkönyves költő, ha va
lóban tehetséges, nem pedig máso
ló? — és éppen azért proletkult, 
mert Páskándi eszmélése és irodal
mi föltűnése az 1948—56 közötti 
időre esett. Amint később mondta: 
"A szocreál nem az emberekről s a 
létezésről szólt, hanem arról: mit 
vár a párt, az állam az írótól... Mifé
le képet a világról. Ezt az egyetlen 
dolgot a szocreál 'hűen tükrözi'. Pe
dig hát más az izgató: hogyan te
remtettük meg a túlélés, az átvé
szelés leleményes, játékos vagy ép
pen zordon változatait."

A költői túlélőkészlet szüksége 
hamarosan meg is mutatkozott, mi
vel "Kolozsváron éppen akkor az 
lett a megdöbbentő esemény, hogy 
Páskándit 'kilőtte' közülünk az ál
lamvédelem. Járt be hozzánk a ki
adóba— emlékezik Szabó Gyula — 
napi vendégként, járta s jártuk lenn 
a 'házi cukrászdánkat7, a nyomdá
ban éppen készen volt Marosi szer
kesztésében az első kötete, de 
mielőtt az első könyv örömével 
osztogatni kezdhette volna a példá
nyokat, az államvédelmi hatóság 
lecsapott, s elvitte a cukrászdából 
Páskándit. Egyszerre 'bukott le' a 
költő és a verseskönyve, s mi 'el
kaptunk ' egyet-egyet a vékony 
könyvecskéből, mielőtt zúzdába 
küldték volna a friss könyvcsomag 
ezernyi példányát. M egm aradt 
'örök emlékül' nálam is egy a külső
leg is vonzó Piros Madárból, életem 
legszomorúbb könyveként, árván, 
baráti dedikálás nélkül. Csaknem 
sírtak a szavak a 'gazdájuk' u táa”

'63-ban szabadult, ez azonban 
már nemcsak a rabság megszűntét 
jelentette Páskándi számára. Ha
nem azt is, hogy "ezután írásaim
ban az egyenes beszédtől majd a 
képes beszéd, az abszurd, a parabo
la, allegória, fabula, groteszk és 
egyéb szimbólumok vették át a sta
fétabotot."

És persze az abszurdoid, ez a 
Páskándi-féle saját "menekülési 
út", hiszen "ha Dürrenmatt ír, te
szem azt, parabolát, csodálatos sza
badságai írás... ha valaki Kolozs
várott vagy Szegeden, Pesten — az 
először is 'nyugatmajmoló', sanda 
szellemű csempész, miegymás. Ha 
a dél-amerikai író nyúl népe míto
szaihoz — világraszóló, zseniális. 
Ha ezt én teszem: provincializmus, 
vicinalitás. Ezért is kellett kitalál
nom az abszurdoid fogalmat ké
sőbb (7 0  körül), hogy megme
neküljek az ideológiai keresztre 
vagy stílszerűbben: ötágú csillagra 
feszítéstől, noha ez végül mégse 
egészen sikerült. Megmagyaráz
tam akkor: az abszurdoid filozófia-

ilag nem azonos az abszurddal 
(értsd: a nyugatival), sőt nem is fi
lozófia. Holott az abszurdoid is az 
volt."

Acenzúraaltatás pedig (ez is Pás
kándi szóleleménye) azért volt fon
tos, mert "forma-, stílus- és műfaj
teremtő tényezővé vált: a cenzúrát 
altató játékainak eredményeként 
született meg a groteszk és az ab
szurdoid, az a furfangosan szófa
csaró és ironikus stílus, amely 
legjelesebb kortársai között is biz
tosította számára az egyedi és utá
nozhatatlan írói modort." Ez volt 
tehát, amit én még soproni diák
ként nemigen értettem. Azt már 
sokkal inkább, később, vele beszél
getve, hogy "1956-nak kellett eljön
nie, hogy megtapasztaljam először 
s igazából: mit jelent, ha a mások 
bátorsága fölszabadít engem."

Hogy Pesten mi várta, láttuk. 
Sajátos köztes állapotánál fogva 
azonban olyan kilátópontról szem
lélte egyfelől M agyarországot, 
másfelől Budapesten tulajdon ma
gyarságát, erdélyiségét és európai
ságát, ahonnan élesen látott és ítélt: 
írt. Ennek a különleges, ámde ter
mészetes köztes állapotnak a ma
gaslatán pedig a lírai, a drámai és 
az epikus ember segítette egymást 
és a tágas világú gondolkodót. Pás
kándi Géza termékeny tehetségé
nek, kifogyhatatlan alkotókész
ségének állandó működtetéséhez 
rendkívüli életerejére, alkatának 
adottságaira és tapasztalatainak gaz
dag sokféleségére is szüksége volt 
Annak az észjárásnak a karbantartá
sára, amelynek jellegzetes, monológ- 
és kollázsszerű emlékiratait posztu
musz könyveiben: a Begyűjtött vallo
másaimban, A megváltásban, a Szám
űzött szavak templomában és a A méltó 
fú/áésben is hátrahagyta.

Páskándinak tehát később, a 
'80-as évek derekán sem a hallgatá
sai szaporodtak, hanem a művei: 
azok a bizonyos, "csak nehezen be
sorolható" alkotások. De hát miért 
is kéne mindig mindent osztályoz
ni, besorolni, mit több: irányzatok
ba terelni? Az a minden asszociatív 
burjánzása és játékossága, látszóla
gos bonyolultsága ellenére is logi
kusan rendezett, drámaian súlyos 
filozófiai világkép pedig, amelyről 
oly sokszor vallott, és amelynek ta
pasztalati tengelyében a trianoni és 
az 56-os magyarság sorsa áll — újra 
meg újra megjelent "minden műfaj
ban". A lehetséges formák és válto
zatok valóban besorolhatatlan 
sokfélesége mindig ugyanazt hor
dozta, Páskándi következetes, saját 
szerep-vállalásából fakadóan.

Lételméleti töprengései, publi
cisztikai írásai, leletmentő és kísér
letező esszéi, versei, prózai és 
színpadi darabjai azonban lassan
ként új történelmi helyzetet észlel
tek. Ennek az új állapotnak három 
oka bizonyosan volt. A Ceausescu- 
diktatúra elszabadult tombolása; 
az erdélyi magyarságot fenyegető 
veszélyek fokozódása; az elszakí
tott magyarság ügyét immár meg
kerülni nem tudó, s ezért is egyre 
bizonytalanabb magyar kommu
nista politika kapkodása; és a meg
változott európai, világpolitikai

helyzet, a szovjet nyomás hullám
zásai — mindezek Páskándi szá
mára is különleges helyzetet te
remtettek. Azon a magaslati pon
ton, ahová őt bár néha mitizált, 
mégis valóságos "avantgárd-histo
rikus" erdélyisége és 56-os múltja, 
európai magyarsága, világfelfogá
sa, életbölcsessége és addigi művei 
helyezték— az elmélyülő erdélyi és 
magyarországi válság kettős nyo
mása egyszerre töltötte el kétségbee
sett k iábrándultsággal, keserű 
aggodalmakkal és a munkabírását 
megsokszorozó aktivitással.

Páskándi az írószövetség elhí- 
resült, az írók és a hatalom nyílt 
összecsapásához vezető 1986-os 
közgyűlésén nem szólalt föl. Hi
szen ha valóban politizált, nem ef
féle fórumokon tette. Már 1978- 
ban, a nála vendégeskedő Fazakas 
Jánosnak (akkor éppen Románia 
belkereskedelmi miniszterének) 
kérésére "szigorúan bizalmas" le
vélben tájékoztatta az MSZMP Po
litikai bizottságát Fazakasnak a 
Ceausescu-rezsim pusztító, nyíltan 
magyarellenes politikáját illető "ag
godalmairól", terjedelmes kommen
tárban fejtve ki véleményét a magyar 
kisebbség jövőjéről. Később pedig, 
egy másik levélben az MSZMP 
Központi Bizottságát emlékeztette 
a nemzeti szolidaritásra és a ma
gyar vezetés felelősségére: a ma
gyar nemzeti kisebbségek hatha
tós védelmezése "pillanatnyilag 
hazánk legfontosabb lelkiismereti 
kérdése."

Természetesen és mindeneke
lőtt Erdély jövője foglalkoztatta, 
mert "itt Versailles kontár 'föld
rajzsebészei' nem csak hentesmun
kát végeztek, hanem a beteg hasá
ban felejtették szerszámaikat. A seb 
gennyedzik, újra fel kell nyitni. 
Mindig az okozatot akarják meg
szüntetni és nem az okot." Erdély 
foglalkoztatta mind jobban, de 
pontosabb, ha azt mondom (mert 
magam is tapasztaltam): véres ve
rejtékkel, mégsem tehetetlenül kín
lódott vele napra nap, mert hiszen 
"mindenkinek megvan a maga 
Karthágója. Ez volt nékem - amikor 
politikai esszét, egyebet és nem 'át- 
szellemültebbet' írtam — Trianon 
és Párizs paktuma, s ami véle kap
csolatos: a dákrómai kontinuitás el
mélete is.” Erdélyben járva pedig 
nemcsak mi tudtunk egyre többet 
"a Kárpátok géniuszának" ördögi 
tervéről, a falurombolásról, de erre 
már némiképpen a Nyugat is fölfi
gyelt. Gézával ekkoriban ismét 
gyakrabban találkoztunk, s mivel 
Erdélyben "a körülmények ellené
re" továbbra is sűrűn megfordul
tam, híreimet mindig megosztottam 
vele. Amit elmondtam neki, nélkü
lem is tudta, néhány "hozott" friss 
tényt, új motívumot nemsokára 
mégis döbbenten láthattam viszont 
A si'rraWűfcban.

'89-ben írta ezt a "regénydoku
mentumát", melyben "Múlt- és je
lendarabkákból áll eggyé a jövendő 
krónikája, amely mint említettük: 
tiltakozó (proteszt) regény: el akar 
rettenteni a nép- és kultúrairtástól." 
Páskándi ebben a jó félezer oldalas 
kollázstörténetben, a fondorlatos

múltpusztítás "fiktív-realista" kere
tében a Ceausescu-diktatúra végét 
jósolta meg. A könyv '89-ben, ab
ban az évben látott napvilágot, ami
kor Tőkés László Tem esváron 
megbontotta a hallgatás falát, és 
amikor Bukarestben kitört a "kará
csonyi forradalomnak" mondott 
véres, posztkommunista palota- 
puccs. "Homodzseneszku elvtárs" 
"falurendezésének" végrehajtása 
tehát: mintegy 8000, túlnyomórészt 
magyarlakta település itt-ott már 
megkezdett, s addig is öngyilkossá
gok tömegétől, műemlékek pusz
tulásától kísért megsemmisítése a 
diktátor meggyilkolásával folytat
hatatlanná vált.

Ebben a regénykeretben, a '80- 
as évek második felének Erdélyé
ben gyilkos sírrab lás zajlik, a 
történelem síkján és a valóságban 
egyszerre. Megkezdődik a falu- 
rom bolás, és az egyik m agyar 
templom ledöntése után a Trianon 
óta tartó fosztogatást most azoknak 
a sírrablóknak a kifosztása követi, 
akik a már beszántásra ítélt sírok
ban kutatnak. A temetőpusztítás 
napját megelőző éjjel egy régi ma
gyar sírból éppen aranyfogakat, 
gyűrűket, karpereceket szedeget
nek (elsőfosztogatás), amikor a bul- 
dózeresek egyike gépével elevenen 
betemeti őket a sötétben. Az éksze
reket a buldózeresek lopják ki a ha
lo ttak  zsebéből (második fosz
togatás), a környék "dákrómai kon
tinuitását" bizonyítani köteles ré
gész pedig a magával vitt római 
aranyakat dugja ugyanoda (harma
dik fosztogatás: a magyar múlt 
megrablása).

A sírrablókban megjövendölt, 
mégis "hirtelen jött" nagy változás 
után Magyarországon is '90-et ír
tunk. Találkozásaink Gézával meg
ritkultak, de csak m ert közben 
képviselő lettem. Budán, abban a 
kerületben, ahol a Nagyszalonta 
utca is meghúzódik fönt, a hegyol
dalban. MDF-es képviselő, amin 
persze nem csodálkozott. Sem a 
párton, sem a parlamenten, sőt na
gyon is örvendett neki. Tele volt az 
új tervekkel és a régi reménységgel. 
Sokat várt a változástól, még gya
kori bús kedvében is meghatóan 
lelkesedett. Néha szinte boldognak 
gondoltam, joggal: "Az igazi, teljes 
szabadság első négy esztendeje 
(1990—1994) volt a legboldogabb 
eseménysor eddigi életemben.” Ké
sőbb néha csalódott, sőt keserűen 
szomorú volt. Nem a restaurációtól 
tartott, azt már lehetetlennek ítélte, 
hanem a tehetetlenségtől és a kont
raszelekciótól. Legutoljára éppen a 
távozása előtti évben üldögéltünk 
együtt egy presszóban a Böszörmé
nyi úton. Akkor is inkább kérde
zett, és főként biztatott, hogy menni 
fog, csináljam csak nyugodtan. De 
írjak is, mert most már lehet, és az 
biztosan megmarad. "A parlamen
tet pedig majd meglátjuk." Kedvet
len volt már és fáradt, amikor 
ballonját meg bőr oldal táskáját hát
ravetette az ülésre, hogy hazavi
gyem a Nagyszalonta utcába. Ma
rasztalt, de láttam, már pihenne. 
Akkor találkoztunk utoljára.
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B O G D Á N  LÁSZLÓ

Hutera Béla utolsó utazása
(Folytatás előző számunkból)

3. A  K á lv in  téren
Elég sokan vannak, sok a fiatal, jólöl

tözött nő, ez a látvány annyira más, mint 
időlegesen elhagyott hazájában, hogy be
leszédül. Egy bundás hölgy félreérti, s 
azonnal felpattan, hellyel kínálja. Leül. 
Hátradől. Lába közé ereszti válltáskáját. 
Hosszú pillanatokig csukott szemmel rin
gatózik, s először, amióta ide, a Nyugati 
Pályaudvar forgatagába megérkezett — 
otthon érzi magát. Kinyitja a Népszabad
ságot, felteszi szemüvegét. Lapozgat. Hit
viták a Szovjetunióban, Litvánia függet
lensége körül. Gorbacsov, a »hős« elnök, 
hol akar, hol pedig nem akar tárgyalni. 
Rémhírek arról, hogy mégiscsak csapato
kat vonnak össze a litván-szovjet határon. 
Ezzel ellentétben a néhány százezer stázi 
ügynök folyamatos leleplezése során, a 
volt kelet-német mintaáŰam nyugatosult 
polgárai egyre boldogabbak. Van olyan 
berlini, aki naponta többször is kisétál a 
falhoz... A fal már múzeum...

Eddig ér, máris készülődnie kell. Le
száll. Felrepül a mozgólépcsőn. A Kálvin 
téri aluljáróban »megy« az élet. Nagy cső
düle t egy tárogatós öregember körül. 
Krasznahorka büszke vára — énekli egy kat- 
rincás fiatal cigánylány, szomorúan. Hu
tera pénzt ejt a kitett kalapba, két sáiga 
húszforintost, s a Ráday utca felé vezető 
lépcsőn indul el. Itt keli lennie valahol a 
keresett épületnek is.

— Ne jósoljak magának, bácsika — 
fogja meg a karját az előbb még a Krasz
nahorka büszke várát dúdoló cigánylány. 
— Nem akarja megtudni a jövőjét?!

— Most nem — szabadkozik Hutera, 
és továbbindul. Ide-oda bóklászik, kérde
zősködik is, míg végül megtalálja a kere
sett helyet. Az igazgatónő az irodában 
van. Kopog, bemegy, bemutatkozik, fel
mutatja a tiszteletes ú r levelét.

— Hogy van a jó Rédey úr? — kérdezi 
a hatvan körüli ősz hajú asszony, és kávé
val kínálja.

— Lévay — motyogja Hutera szolgá
latkészen, s belekortyol a forró kávéba. 
Sziszeg.

— Rédey!
— Lévay!
— Jaj igen, persze, tudja, annyi az er

délyi pap, hogy az ember már nem is tud 
különbséget tenni közöttük.

— Pedig nem is hasonlítanak egymás
ra. Látott már maga két egyforma erdélyi 
papot? — számolja le Hutera a pénzt. Két 
éjszakára háromezer forint. "Világ olcsó
ja." Megkapja a kulcsot, s a forró kávét a 
csészében hagyva, kifele indul. Az ajtóban 
megáll, visszapillant, s mint akihez csak 
most jut el, önhibáján kívül a kérdés, vál
lat von. — Nemrég operálták — közli so
kat sejtetóen.

— Hogyan? — döbben meg a hölgy, és 
kifut arcából a vér. — És mivel? Nem is

tudtam, hogy beteg a Rédei úr?
— Hogy Rédei tiszteletes úr beteg-e 

vagy nem, azt ő nem tudja — gonoszko
dik HáBé. — De Lévay tiszteletes urat 
sérvvel operálták. Tudja, kissé elhanya
golta a mi drága, szeretve szeretett Sza
bolcsunk, s a sérvvel nem lehet viccelni. 
Máskülönben megvan. ír...

— Igen — ámuldozik a hölgy. — És mit 
ír a drága jó Rédei, akarja mondani, Lévai 
tiszteletes úr?

— A világkrónikát— magyarázza halk 
hangon, sejtelmesen HáBé, mintha egy 
nagy titkot közölne, bizalmasan, a szere- 
tetére máris igényt tartó hölggyel. — S 
nincsen könnyű dolga! — teszi azonnal 
hozzá. — A világ is elég bonyolult, hogy 
mást ne mondjunk, s azért az ember sem 
egyszerű. Az ember, avval a nagy sebé
vel...

Bocsánatkérően vigyorog. Kilép az aj
tón, halkan csukja be maga után. A tizen- 
hetes számú szoba az övé. Körülnéz. Vas
ágyak... "Lenin is évtizedekig ilyen vasá
gyakban aludt." — emlékszik. Mosdó. Az 
ablakon színes függöny. Televízió. Rádió. 
Jégszekrény. "Ó, a boldog Hungária hívő 
lelkei. S hátha még több volna itten a pro
testáns!... Akkor mi lenne!..." Lepakol. Fo
gat mos, m eg nedvesíti az arcát is, 
megfésülködik. Pénze nagy részét kis té
továzás után a zoknijába rejti, a forintot a 
bal lábán viselt kék csíkos zokniba, a dol
lárokat a jobb lábán lévő piros csíkosba. 
Ekkor döbben rá, hogy nem egyformák a 
zoknijai, de ezen sem ér rá hosszan töp
rengeni, elhatározza viszont, hogy az 
esetleges »érdeklődőknek« csapdát állít, s 
a száz lejesekkel kitömött borítékot künn 
hagyja az asztalon. "Lássuk igényt tart-e 
rá valaki? Egyáltalán lopnak-e egy ilyen 
szentfazekak által látogatott helyen?!? 
Csak nem lopnak meg a drága református 
és magyar testvéreim!" Vigyorog.

Dél van. A Kálvin téri harang szava 
időlegesen minden más hangot elnyom. 
HáBé hosszan eltöpreng azon, hogy hon
nan olyan ismerős számára ennek a ha
rangnak a szava? Aztán rájön, hogy a 
Kossuth rádióból. A hallban, a televízió 
előtt néhány öregasszony állingál, a be
mondónő sejtelmes hangon arról mesél, 
hogy váratlanul hadgyakorlat kezdődött 
Litvániában, a Vörös Hadsereg komisz- 
szárja pedig egyszerűen megtagadja az 
engedelmességet, nem hallgat a köztár
saság vezetőjére! Gorbacsov álláspontja is 
állandóan változik, legújabban az elszaka
dás helyett radikális kapcsolatváltozásokat ja
vasol a kis balti köztársaság vezetőinek. 
"Vajon mire gondolhat?" — töpreng Hute
ra elveszetten. Tüntetések Kolozsvárott és 
Konstancában, hallja, s egy pillanatra 
szembenéz a fiatal, csinos bemondónővel, 
aki képtelen kimondani a vüág tegnape
lőtt még legszeretettebb fiának, a Kárpá
tok géniuszának, most mindközönsége
sen csak a balkáni Caligulának a nevét.

Elmaszatolja. Az ellopott forradalomért 
tüntetnek időlegesen elhagyott hazájá
ban. Nem azért harcoltak és véreztek, 
hogy hatodrendű pártaktivisták vezessék 
az országot, és éjt-nappá téve hazudozza- 
nak, miközben megint nincs tej, s hajnal
ban már sorakoznak a tejet vásárlók az 
élelmiszerüzletek zárt ajtaja előtt. Le a 
kommunizmussal! — skandálja a tömeg, 
magyarul, Kolozsvárott. Le a manipuláció
val, a hazugságokkal. Jós Iliescu!...*

— Az ki? — kérdezi mellette egy haj
lott hátú öreg. — Az a Jós Iliescu?!

— Háború lesz! — fordult feléje rémül
ten egy egérszemű nénike, idegesen rán
gatva zakója ujját. — Maga messziről jött 
embernek látszik, válaszoljon!...

— A háború elkerülhetetlen — vigyo
rog Hutera, és emelt fejjel, büszkén, kö
szönés nélkül vonult ki az ajtón.

4. Ismerkedés a 
honnal
A vakító március végi napsütésben 

hosszú percekig pislog elveszetten, majd 
káprázó szemmel indul a Kálvin tér felé. 
A templom előtt áll meg, beállítja óráját s 
leballag az aluljáróba. A tárogatós még 
mindég fújja, Árpád apánk, ne féltsd ősi nem
zeted!... de a fiatal, színes katrincás cigány
lány, aki az előbb énekelt, majd a jöven
dője titkaiba szerette volna őt beavatni, 
időközben már eltűnt valamerre.

— Ezt hogy értette? — éri utol a hajlott 
hátú atyafi, talán presbiter lehet valahol a 
Dunántúlon, talán kántor? — Válaszol
jon! Maga tényleg tud valamit?! Hogy ér
tette?

— Nicsodát? — döbben meg egy pilla
natra HáBé, s a másikra mered. Észreve
szi, hogy az egyházfinak vészesen rán
gatózik az arca, de ez sem nyugtatja meg. 
Védekezőn lép hátrább és hátrább, a fel
tartóztathatatlanul nyom uló em berke 
elöl.

— Hát aztot, hogy háború lesz... Ho
gyan?

— Tudja, a gyilkos ösztönök — mene
kül HáBé kétségbeesetten húzva elő je
gyét. Lyukaszt, máris a mozgólépcsőn 
van, de az állítólagos kántor vagy presbi
ter sem tágít, s a jeggyel nem is bíbelődve, 
elszántan követi. "Az is lehet, hogy bérlete 
van" — gondolja HáBé, és tovább magya
ráz, hogy valamiképpen megnyugtassa. 
Zavarja a rángatózó arc. — Az önös érde
kek. A nacionalizmus. Az idegengyűlölet. 
A sok fegyver és a fegyverforgatók agyá
ban a dzsungel törvényei...

— Ugyan, ugyan, kedves uram  — tá- 
tog az emberke, s egyre észrevehetőbben 
rángatózik az arca. — Ne legyen naiv!... 
Tud valami komolyabb okot is? (A »ko
moly« áhítattal vegyes gyűlölettel ejti ki, 
kétszer is megismétli, és égő fekete szeme 
könny belábad...)

— Maga volt katona? — lép le a moz
gólépcsőről HáBé, és egy oszlop mellett 
horgonyoz le a csarnokban. Fogalma 
sincs, mihez kezd? Az előbb még le akarta 
volna rázni túlságosan is agresszív, min-
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den jel szerint kissé buggyant, újdonsült 
ismerősét, de most hirtelen, maga sem 
tudja, miért, érdekelni kezdi a furcsa figu
ra.

— Hogy én? — nevet eszelősen a má
sik. Többen körülöttük döbbenten fordul
nak feléjük.

— Magával beszélgetek, vagy sem? — 
teszi kezét Hutera csillapítóan társa karjá
ra, s kíváncsian mered az emberke felhe- 
vült, rángatózó arcába.

— Dél van.
A hazugság, a kétely, a tévedések és az 

átverések örök magyar dele.
Megjön, majd elmegy a szerelvény, de 

ők egyelőre nem szállnak fel, némán áll
nak egymással szemben, mintha egy lát
hatatlan jelre várnának.

— 1939-be vonult be — kezdi a hajlott 
hátú, és közelebb hajol hősünkhöz, aki 
hirtelen érzi meg savanykás szájszagát, és 
hátralép. Újra zavarni kezdi a másik egyre 
kontrollálhatatlanabb viselkedése, emelt 
hangú rikácsolása, rángatózó arca... 'Tá
volról most úgy nézhetünk ki, mint végér
vényesen elfuserált búsmagyar összees
küvők." A másik közben összefüggéstele
nül darálja földi vonulásának állomásait: 
részt vett az erdélyi bevonulásban, ma is 
előtte a tömeg, az örvendező arcok, a vi
rágok, a kormányzó úr a fehér lovon. Édes 
Erdélyittvagyunk! és a többi... Aztán jött a 
kassai incidens, és megkapták reggelire az 
orosz háborút. A Don-kanyar. A hideg. A 
beláthatatlan hómezők. A varjak fekete 
kérdőjelei. A hadifogság. Haza! Igazolták 
a néphadseregbe, de később letartóztat
ták. Az Andrási út 60, Recsk. Ötvenhat. A 
Széna tér. A tömegek. A forradalom...

— Állj, vándor — szólal meg határo
zottan HáBé.

Az emberke megrezzen. — Bocsásson 
m eg— dadogja. — De mi dolga van most? 
Feltartom?!

— Ha feltartana, már nem volnék itt — 
magyarázza hősünk. — Viszont megért
heti, hogy erdélyi magyar ember létemre 
sem vagyok időmilliomos. Telefonálnom 
kell.

— Megihatnánk egy felest — indítvá
nyozza a másik. — S mesélhetnék a hábo
rúról, mondjuk, amikor...

— Először beszélnie kell volt parancs
nokával — hajolt el Hutera.

— Kivel?
— Jól értette. 1947-ben látta utoljára a 

hadifogoly-táborban s az elég régen volt, 
nem? Megértheti, hogy ha már sorsa vá
ratlan szeszélyes fordulata nyomán ideju
tott a világszép Budapestre, nem hagyhat
ja ki az alkalmat, mindenféleképpen össze 
kell hoznia egy »csúcstalálkozót«, hiszen 
1947, a fordulat éve óta történt egy és más. 
Nem?

— Negyvenhárom esztendő bizony 
hosszú idő — mereng a másik, s onnan is 
látszik, hogy valamennyire megnyugtatta 
eléggé összefüggéstelen vallomása, hogy 
már nem rángatózik olyan észrevehetően 
az arca. — Öreg lehet a parancsnoka, ha 
még él!...

— Életben van — nyugtatja meg vi

gyorogva Hutera. — Szívós ember. Meg
ígérte nekem régebben, hogy addig nem 
hal meg, amíg ki nem takarodnak Szent 
István országából az oroszok. Betartotta a 
szavát.

— Ebben egyáltalán nem lehet biztos
— érvel a másik — Mikor kapott tőle 
utoljára levelet?

— Honnan tudja, hogy levelezünk? — 
válik szigorúvá Hutera hangja. — S egyál
talán mi ez? Kihallgatás? Ki maga?

— Jó, akkor most felszállunk erre — 
mutat a beérkező szerelvényre az állítóla
gos egyházfi. — Elmegyünk a Deák térre. 
Ottan rengeteg telefon van és még több 
kocsma.

És így is történik.
Az első két telefon természetesen nem 

működik — HáBé már-már otthon érzi 
magát —, de a harmadik kicseng. Ötödik 
csengetésre veszik fel a kagylót. Hősünk
— miközben a fülke előtt álldogáló, haj
lott hátú ismerősét gyanakodva figyeli — 
végre maghallja a negyvenhárom eszten
deje nem hallott hangot. Rajongott egyko
ri feljebbvalója hangja emlékeihez képest 
kissé karcosabb. Megegyeznek, a volt pa
rancsnok délután öt órára várja, Móricz 
Zsigmond körtéren lévő lakásába...

HáBé katonásan köszön el. Óvatosan

teszi helyére a kagylót, s az órájára pillant. 
Két óra. Hát ideje meginni néhány fröcs- 
csöt éppenséggel lenne. Kilép a fülkéből.

— Na, sikerült beszélnie — fogadja az 
emberke.

Hutera hallgat.
Egymás mellett lépegetnek a már-már 

szúró napfényben, s tétován indulnak el a 
Király utca felé. Egy pincebárba térnek be, 
sört és unikumot rendelnek. HáBé újabb 
változatos, bő lére eresztett, zagyva hábo
rús történetekkel ismerkedik meg, lassan 
ismeretlen ismerőse élete olyan lesz előt

te, mint egy nyitott könyv, s nem is tudja 
miért, de újra zavarni kezdi a gyanús köz- 
lékenység. Amellett mindez olyan — leg
alábbis a másik, akit felcsigáznak élete 
felidézett eseményei, és újra vészesen rán
gatózni kezd az arca, ilyenformán adja elő 
— mintha meg se történt volna! Ólybá 
tűnik, mintha az unikumtól még jobban 
bepörgő emberke betanult leckét monda
na fel? HáBé, aki sokat tapasztalt életében, 
ezt is megfigyeli, hogy milyen mohón 
nyúl pohara felé, s milyen gyorsan dönti 
le torkán, egyetlen jól irányzott mozdulat
tal, a Zwack család »gyógyszerét«, s hirte
len világossá válik a helyzet. "Egy iszá
kossal hozta össze ismét a forgandó sze
rencse. Magyart a magyarnak!... De akkor 
is, a helyzet egyértelmű, ez egy »züllött« 
alak, s mindazt, amit mond, előre gyako
roltatták be vele. De kik? Kicsodák?" Az 
állítólagos egyházfi elárulja azt is, hogy a 
negyven fokos hidegben egész százada 
odaveszett, ő is valami csoda folytán me
nekült meg, a partizánok találtak rá, akik 
nem pazarolták a fritzekre a golyót, lábtól 
kötötték fel a foglyokat az ukrán fákra, és 
leöntötték vízzel, majd röhögve a sorsuk
ra hagyták őket, hadd fagyjanak meg, de 
amikor ő valahogy kézzel-lábbal tudatta 
velük, hogy nem német, hanem ellenke
zőleg, magyar és jó barát, megkegyelmez
tek neki, s így szerencsére nem tapasz
talhatta meg, milyen is, amikor valaki fej
jel lefelé lóg egy fáról, negyven fokos hi
degben, s vízzel öntve le, hagyják sorsára...

— Na jó — issza ki Hutera az unicu- 
mot, s érzi, hogy egész testét átjárja valami 
jófajta melegség. — Ebből elég. — Elmegy 
a kedve a mások szenvedéseitől. Feláll. — 
Majd otthon folytatjuk — nyugtatja meg 
a megrezzenő emberkét.— Estére hazake
rülök.

Fizet, elteszi az aprót, felbattyog a 
fénybe. Elsétál az Engels téri autobusz-ál- 
lomásig, hátában érezve az utána siető, de 
csüggedten megálló emberke rémült pil
lantását. Az épület háta mögött a kicsi 
parkban rosszul őrzött embereket láthat. 
"Biztosan erdélyiek — fintorog. — Vagy 
békésiek, szabolcsiak? A szenvedésnek 
mindenesetre szaga van!..."

—Jósoljak magának, bácsi? — Kérdezi 
egy színes katrincás cigányasszony. — 
Utazni fog — ragadja meg hősünk kezét, 
de amikor a tenyerére pillant, arca hirte
len, átmenet nélkül torzul el.

— Hova fogok utazni? — kérdezi ked
vetlenül HáBé, de a jósnő elengedi a kezét, 
s újra rémülten rápillantva, iszonyodva 
elmenekül.

— Jobb, ha nem is tudja meg, mi vár 
magára! — szól vissza a válla fölül, és 
eltűnik a kis park kopár bokrai között.

HáBé meglepetten néz utána és vállat 
von. "Ezek mind bolondok— gondolja, és 
továbbsétál. — Az agyukra ment a sza
badság és a sok jóslat..."

— Jó ebédhez szól a nóta — hallja egy 
nyitott ablakból a bemondónőt, és hirte
len szédül meg. Rádöbben, ebédelnie kel
lene, hirtelen nem is emlékszik, mikor 
evett utoljára?...
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A z  esővárók
Felovasóest. Hetvenes évek

Kányádi Sándor bátyámnak, 
S. P. versére

A vérbeli esővárók máshol laknak, 
nem itt nálunk. Bodros vidékek 
pámás hegyein ülve, suhogó fák 
lábainál lobogó tűz perzseli arcuk

A vérbeli esővárók előtt ott a 
csillagokkal teli égbolt, felhőik 
között vérpiros hold suhan. így 
várakoznak a vérbeli esővárok.

A vérbeli esővárók a vizet nem 
pohárból isszák, hanem közvetlen 
a tiszta égből*, az Úr kinyújtott 
tenyeréből.

A vérbeli esővárók csak akkor 
igazán boldogok, amikor hull az

eső, minta kéve. (Ha zuhog, sistereg, 
szakad. Az igazi esőváró akkor a 
legboldogabb.)

Ha havaz viszont, ha tikkaszt a nap, 
az esővárók szomorúak. Kiég belőlük 
a lélek, mint gyertyából a bél. Szemüket, 
szájukat betömi a por, a hópor, ha fagy.

A vérbeli esőváró akkor a legboldogabb, 
ha elüldögélhet színültig lenge vízben. 
Ázott arca, teste, haja fénylik, mint a hab. 
Igazán az esőváró ekkor a legboldogabb.

S ha eljön majd a nap, surrogva 
viszi ókét egy lassú bárka.

Viszi őket a túlvilágra.

Vérbeli paripák párolgó vére 
ömlik a zavaros, túli vízbe, 
mikor az esővárók, 
a vérbeli esővárók innen 
végképp 
tovatűnnek.
"Sohar Pál

G O R O N S Á N D O R

napi beszéd
in memóriám Pilinszky

nyomon követed-e 
a percek múlását 
az agyban?

az utat
mely gondolatban 
kígyózik tovább

a játszmát 
mely sohasem 
függ tőlünk

s a lehetetlen 
és a lehetséges 
állandó párviadalát

nincs am i
a lassulás 
végső pillanatában 
egy elhagyott csigaház is 
remek helynek tűnik

lehetőségeid 
mint törékeny kövek 
egymás után törnek szét 
a lanyhuló fényben

nincs egyetlen jel 
egyetlen nyom sem 
nincs ami bizonyossá váljék 
a sejtésben

imeretlen form a
elmondatik 
hogy feszültség van 
külső és belső 
nyugalmad között 
hogy a csodálkozás 
nem tölti be 
egykori szerepét 
hogy az évszakok 
csupán látszatok 
mögöttük az üresség 
ringatja magát 
s egy ismeretlen forma 
változata minden

KOVÁCS ANDRÁS FERENC

HÉT LIMERICK
Szegény Ibrahim
Volt egy tag, úgy hívták: Ibrahim. 
Nem volt a háremben cifra hím, 

Henye heréit, férj, vő,
Csereberélt kéj nő—

Tag sem volt... S nem is volt Ibrahim.

A  re tte n tő  Szehm et
Memfiszben oroszlán volt Szehmet! 
Szembement véle az agg Mehmet,

S fokhagymabűzt bódult...
Szehmet zöldült, s földűlt:

Megölte rálehelt vad lehmet...

Erdélyi
Volt egy úr, úgy hívták: Erdélyi. 
Zabáit, míg serkentek sertéi...

Étvágya nem csökkent —
Néha röffént, böffent,

S dicsérték: "Disznó vagy, Erdélyi."

Caprichos
Megőrült Francisco de Goya — 
Művészként alig volt echója!

Fád korát okolta —
Szállt saját pokolra,

Setéiben kar isiolt egója!

Irodalm i d iva to k
Megint sikk morogni Babitsra: 
"Nyekergő, kínrímes farigcsál 

Lírája kétes, tört."
...Akárha ékes tőrt 

Fitymálna fenetlen fabicska.

Ú j nyugat
Marhára ráment Ady Endre 
A vadiúj dúvadi trendre:

Pörölte véreit,
Vörös fehéreit.

Nem hajtott turbós happy endre.

Posztromantika
Levágták már Gérard de Nervalt... 
Költő volt, ám zsenáns, eneroált. 

Kopott utcalámpán 
Lógott búsan, csámpán.

Azóta még inkább rezervált.
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SZABÓ RÓBERT-CSABA

A kút
I. A befejezés
Zephir egy barlangban élt, vagy egy ma

gas szikla ormára épült vár tornyába zárva, 
ahol éhes kincskeresők találtak rá. Ő az igazi 
kincs, mondták, és térképeiket, amelyek sár
ga A4-esre voltak rajzolva, eldobták, és — 
versengve Zephir kegyeiért — lehozták a 
városba Dilinger elé, a legismertebb zsidó 
orgazdához. Dilinger, akár egy ékkövet, na
gyítóval megvizsgálta Zephirt, akinek egé
szen zöld volt a bőre a barlang vagy a szikla 
ormára épült vár tornyának penészes leve
gője miatt. Megmondta az árát, de azt is 
hozzátette, hogy annyiért nem veszi meg, 
esetleg a fele összegért, s ha nem tetszik, fel 
is út, le is út. A kincsvadászok mélységes 
mély bánatot éreztek, amikor mégis magvál
tak Zephirtől, s azután még sok éjjel, mikor 
asszonyaikat vagy kurváikat ölelték, eszük
be jutottak a zöldes fényben játszó hajtincsek 
és a bőr zöld színének csábítása.

Dilinger, a legismertebb zsidó orgazda 
három nap és három éjjel súrolta egy fakádba 
beleállítva a lányt, miután magára zárta az 
ajtókat és elsötétítette az ablakokat. Azután 
újabb három napig meleg és puha szőrpok
rócokkal szárítgatta, és hódprémmel takar
gatta. A hetedik nap, amikor az isten is meg 
szokott pihenni, Dilinger széthúzta a nehéz 
függönyöket az ablakról, és a bevágtató fény 
megtorpanva, habzó szájjal, ide-oda forogva 
kereste meg a lányt, aki egy bőrhuzatos ka
napén hevert, egyik kezével bájosan támasz
kodva, másikkal végigsimítva meztelen és 
hófehér testén. Olyan volt, mint egy frissen 
festett kép, vagy egy szobor, amiről épp ak
kor rántják le a leplet, amikor már egy ecset
vonás vagy egy vésőnyom sem hiányzik 
róla. Dilinger a fénytől, ami vonítva mene
kült vissza az ablakon át az utcára, szinte 
semmit sem látott, csak egy káprázatos, 
szemvakító foltot, amihez nehéz, nagyon ne
héz hozzászokni. A legismertebb zsidó or
gazda sem tudott rögtön hozzászokni, sok 
napnyugta kellett, hogy fokozatosan, centi
ről centire haladhasson végig a fehér test 
hajlatain, míg végre egyetlen nagy pillantás
sal, ami inkább hasonlított egy mély lélegzet
re, meg tudta látni a féláron vett portékát. 
Dilingemek, a legismertebb zsidó orgazdá
nak a látványtól megzavarodott az elméje, 
nézése merevvé vált, és szinte el sem moz
dult abból a karosszékből, melybe elméjének 
elsötétedésekor vetette magát. Fiai, akik már 
több éve nem jártak otthon, hazaérve, csu-

Konok Tamás rajzai

kott szemmel, nehogy apjuk sorsára jussa
nak, felöltöztették a lányt, arcát, ahogy az 
araboknál látták, fátyollal rejtették el, majd a 
baptista szeretetotthon gondjaira bízták, 
ahonnan időnként a szférák zenéje hallik ki- 
szüremleni, mintha a mennyország egy da
rabja rekedt volna ott, vagy a Jordán vizének 
csörgedezését zárták volna a falakba a titok
ban rozsdásodó vízvezetékek és csövek közé.

Furcsa, hogy senki sem tudja, hogy Zep
hir egész idő alatt mire gondolt.

II. A  bevezetés
Amikor Tánya, a rút kis Tányácska elha

tározta, hogy elhagyja azt a várost, ahol élt és 
nevelkedett tizenhárom esztendeig, igazából 
még nem tudja, pontosan hová szándékszik 
menni. Mindenesetre még egyszer elment a 
rómaiak gőzfürdőjébe, hogy utoljára lássa 
azokat a falakat, melyeknek vakolatában 
mind a húsz körmének nyoma hirdette só
várgását az után a férfi után, aki egyszer a 
forró vízben magáévá tette, majd köpönye
gét magára terítve elbiciklizett abba az irány
ba, ahol a Napot sohasem vélik lenyugodni. 
Amikor még egyszer, utoljára vízbe ereszke
dett, érezte, hogy finom hullámok csapód
nak párába öltözött testéhez, s a medencében 
lévő férfiak idegesen úszkálnak ide-oda, 
mintha csak prédára leső cápák lennének. 
Tánya szelíden utasította vissza valameny- 
nyit, és bár a sűrű gőztől szinte semmit nem 
látott, érezte, hogy azok ott mellette szeren
csétlenségükben egymáson igyekeznek csil
lapítani olthatatlan vágyukat. Miután utol
jára végigsimított a falakon, hogy azok akkor 
se feledjék őt, amikor már csak por lesz belő
lük, előtolta alumínium vázas biciklijét, majd 
elindult ellenkező irányba azzal, amerre a 
férfit látta elkarikázni köpenyébe burkolóz
va. Nem csalódott, néhány óra múlva felért 
arra a hegyre, ahonnan már nem lehetett 
látni sem nevelkedésének helyét, sem a für
dőből felcsapó gőzt, csupán egy semmibe 
vesző országutat, amin a szél időnként vé
gighentereg, s amin az angyalok igyekeznek 
haza az éjszakai tivornyákból. Miután mind
ezt jól az eszébe véste, hogy évek múlva hűen 
és pontosan tudja elmesélni, vad iramban 
leereszkedett a hegyről, szoknyája mély illa
tokat terített szét az országút szélén. Hogy 
sokáig tekert-e vagy sem, azt nem tudta meg
mondani, mély álomban találtak rá izgatott 
kirándulók. Azután csak a gőzfürdő titkairól 
áradozott, és arról a csodálatos hegyről, meg 
a helyről, ahol mély álomból húzták fel, 
mintha az alvás maga sem lenne más, mint 
egy mély kút egy magas hegy tetején.

III. A b efejezés folytatása
A telefon félhangos sercenéseket szűr Di

linger hallójárataiba, arra gondol, hogy most 
lehallgatják, és még mielőtt a nyála tehetet
lenül végigfolyna az állán, azt mondja fiai
nak, hogy ez a legjobb hely a világon, és 
szemével int a nővémak, aki unottan ledobja 
öléből a sziámit, és leteszi a kagylót. Dilinger 
tudja, hogy valaki ráállt erre a szálra is, és a 
titkokat takaró függönyöket úgy rántja szét, 
mintha meztelenséget leplezne le, azzal a 
mohó vággyal, ami őt is ebbe a székbe köti, 
és ami egyszer fel fogja húzni innen, mint 
egy kútból, vagy egy szakadékból, mindene
setre nagyon mélyről, amit egyetlen mérőón 
se bírna kitapogatni, s hogy ez a mélység 
egyben az a magasság is, ami a fölényt bizto

sítja mindenkivel szemben, azokkal is, akik
re fiai bízták, és azzal szemben is, aki rákap
csolódott, szűnni nem akaró kitartással, erre 
a szálra. A nagy mozdulatlanságban, amiben 
csak szembogarai bírnak mozogni, észreve
szi, hogy a falak a mélységéből való kilábalás 
súlyának páráját izzadják, s mert a nővér 
nem engedi, ezért azt álmodja, hogy felkel és 
nyelvével megérinti a vakolatot, aminek 
mégsem sós, hanem édes íze van, mint egy 
királynő lába közül kicsurgó nektárnak. 
Számtalan bejegyzést is felfedezne a falon, 
ha nem érezné magán a nővér tekintetét, ami 
valóban tekintet, és nem csak két szembogár, 
melyek ide-oda futkosva keresgélnek valami 
után, ami lehet, hogy elrejtve nyugszik, mert 
néha a lélegzést is hallani lehet, a négy fal 
közt, vagy éppen azon túl. Dilinger kitartó, 
túlélte a nácikat is, a nővér unott arcáról, aki 
egyik szemét rajta tartja, fel sem nézve a 
képes újságjából, azt is leolvassa, hogy a re
mény jó mélyen van elásva, senki se férhet 
hozzá, hát akkor ő miért próbálkozna, szem
bogarait tehát végigvezeti a nő ölén, hogy 
megcsikorognak, mintha homokot fújt volna 
bele a szél, de a nő egyszerűen csak eligazítja 
a ráncokat a kötött szoknyán, ami, Dilinger 
is tudja, alig tudatos mozdulat, és nagyot 
sóhajtva tovább lapoz. A csendbe beleroppa
nó lapzizegés újra eszébe juttatja, hogy le
hallgatják, lehet, hogy reménykednie kellene 
inkább, lehet, hogy valaki ki akarja húzni 
ebből a szarból, más befejezést akar írni, 
vagy átlépni a befejezést, és most is éppen a 
mélységet latolgatja, s ha majd felbecsülte, 
egyetlen mozdulattal kirántja innen. Dilin
ger kiszámítja a mélységet, mintha csak segí
teni akarna, szembogarait végigfuttatja a fa
lakon, nem tudni, meddig képesek eljutni, 
csak mennek, mendegélnek, mígnem a nő
vér tekintetével kapnak össze, ami szigorú és 
parancsoló. Dilinger látja, hogy ez a tekintet 
fedi el a nyílást, valahogy félre kellene hen- 
geríteni, de ahhoz túl gyenge két szembogár, 
és legközelebb azt mondja a sercegő telefon
ba, hogy nagyon elégedett, miközben szem
bogarai beletúrnak a nővér tincseibe, végig
futnak a nyakán, befurakodnak a blúza alá, 
mélyre, egyre mélyebbre hatolnak, amíg 
meg nem érzi, hogy az, aki lehallgatja, most- 
már mindent tud, azt is, hogy a mélység 
kiszámítható. Ahogy a vonal megszakad, a 
nővér türelmesen feláll, kiveszi a kagylót Di
linger görcsös ujjai közül, majd behozza az 
ebédet, megeteti, aztán visszaül a helyére és 
tovább olvas. Dilinger most emészt, de a 
gyomra is szinte le van bénulva, alig moccan, 
csak a levegővel telítődő tüdő lök egyet rajta. 
Utána eszébe jut, hogy Tányának hívják ezt 
a nőt, és az is, hogy ez a név nem szerepel 
azok között a kevés szavak között, amit még 
ki bír mondani. Tánya minden nap elbeszéli, 
honnan jött, és a biciklizés történetét is, szin
te ugyanazon szavakkal minden egyes alkal
makkor. Tehát az, aki lehallgat, erre gondol 
Dilinger, az már ismeri ezt a nőt, s mivel 
Tánya sosem fordít hátat, ott kell neki állnia 
mögötte, iszonyú közel, annyira, hogy Dilin
ger fel szeretne üvölteni, mint akit akaszta
nak, de legalábbis felfele húznak. Dilinger 
reménykedni kezd tehát, milliméterenként 
ássa elő, és mivel sosem mozdul meg, nem 
tudhatja, hogy az, aki lehallgatja, s akinek 
érkezését egy ideje várja, karbafont kézzel, 
lefátyolozott arccal áll a háta mögött. És a 
fátyol alatt arra gondol, hogyan lehet egy 
kutat a legtökéletesebben betömni.

9



PAPP SÁ N D O R  ZSIG M O N D

A káosz
Japánt a takarítónő seperte össze nem sok

kal nyitás előtt. Borús, őszi nap volt, a trafik 
előtt mogorva emberek szidták a szelet. A taka
rítónőn és falubeli társán kívül senki nem volt 
még a postahivatalban, ő viszont az alagsorban 
sepregetett az ajánlottak és a küldemények kö
zötti sávon. Amikor a kisasszonyok megérkez
tek a reggeli kávézásból, Japánból már nem 
maradt semmi.

Bénító tisztaság lebegett a mozaiklapok fö
lött.

A város 1-es számú postahivatala, a Nagy
posta, minden szempontból meg kívánt felelni 
a feléje sugárzó elvárásoknak. Itt a Kisasszo
nyok mindig az első divat szerint öltözködtek, 
még véletlenül sem vettek volna magukra má
sodkézből szerzett holmit; a kliensekkel udva
riasan, ám kissé tartózkodóan bántak, jelezve, 
hogy itt azért más a módi, hiszen a főhivatalban 
mégsem lehet minden olyan bensőséges és le
pusztult, mint a kerületi mellékhivatalokban. 
Ha belépett valaki a forgóajtón, tágas és fényes 
térben találta magát, amelynek végében hívo- 
gatóan csillogtak az üvegkalitkák. Jobboldalt 
újságos stand és mozgó trafik csinosította a 
helyet. Ha valaki elfelejtett golyóstollat hozni 
magával, vagy csak unta a sorbanállást, hát 
eltrécselhetett Horányinéval a borítékos sorsje
gyekre könyökölve, mert ő mindent tudott a 
belső ügyekről.

Baloldalt pedig a hivatal büszkeségébe bot
lott az ember, a tiszteletet parancsoló világtér
képbe, ami derékmagasságtól a mennyezet 
vonaláig borította be a falat, és kizárólag főhi
vataloknak járt ki akkoriban. Tulajdonképpen 
nem is egyszerű térkép volt ez, hanem dombor
mű, melynek darabjai, a rátarti, bronzszínű 
kontinensek élesen emelkedtek ki a fal mészfe- 
hér síkjából. Horányi néni úgy tudta, hogy a 
nagy árvíz levonulása után rendelte az a pártit
kár, akinek mindig vértől piroslott az arca, mert 
képtelen volt egyenesen tartani a borotvát.

— Hogy ne legyünk annyira elszigeteltek— 
mondta, és az utalványok felé intett, amerre a 
külföldet sejtette.

Dumbraru persze vonakodva fogadta el a 
munkát. Eddig többnyire a városi temetőnek 
szállított pártsemleges gipszangyalokat és szo
morúfüzeket, s bár soha nem fogyott ki a ma
kettekből az anyag, a megrendelő mégis ritkán 
fizetett. Amikor a térképpel előhozakodtak, 
Dumbraru épp fizetés után volt, de a szilvapá
linka függönyén át is érezni vélte a megbízatás 
súlyát. Hogy ezután aligha lesz gondja vajjal, 
meg a karácsonyi naranccsal. Feltéve, ha min
den a helyére kerül.

— Mekkora legyen? — nézett rájuk homá
lyos szemmel.

— Méretarányos — mondta az egyik öltö
nyös, aki valamiért az orra előtt tartotta a zseb
kendőjét.

— És az ország?!
— Micsoda?!
— Mekkora legyen az ország? A kompozí

cióban — pislogott az öltönyösre.
— Csak semmi hőbörgés. Legfeljebb külön 

színnel, vagy valami.
— Én mindig a hűségre törekszem — 

mondta némi önérzettel Dumbraru, és egy szá
radó szomorúfűzre mutatott a sarokban. Az 
öltönyösök úgy nézték, mint egy darab szeme
tet.

— Meg tudom érteni — bólintott a másik, 
és eltette a zsebkendőjét.

A munkába végül a kutya sem szólt bele, így 
aztán Dumbraru az első hét után föllélegezhe
tett. Hogy valamelyest spóroljon az öntvény

--------------------HELIKON -
ből, vagy mert sohasem hallott szorosokról és 
csatornákról, egyetlen darabba vonta össze Af
rikát és Európát, Dél-Amerikát pedig végképp 
összeházasította északi testvérével. A szigete
ket, már ha egyáltalán megjelentek a térképen, 
csak úgy odapingálta a falra, mintha a repedé
seket kívánta volna elfedni. Nagy-Britanniával 
és Japánnal viszont már sehogysem boldogult. 
Ha ezeket a kontinensekhez ragasztja, joggal 
nevezik majd pancsemek. Mindent mégsem le
het megmagyarázni. Végül ezeket jóval kisebb
nek öntötte ki, és csak úgy tessék-lássék fogta a 
falhoz, mintha a teremtés maradékai lennének. 
Valami haszontalan anyag az edény aljáról.

Az avatásra végül senki nem jött el. Még a 
megrendelő sem. Talán mert már elviselhetetle
nül nagy barázdákat hasít arcába a penge és az 
örökös kiegyensúlyozatlanság, de inkább az 
látszik biztosnak, hogy a kész mű túlontúl ráte
lepedett a postahivatalra, mondhatni rányomta 
bélyegét az egész intézményre, olyannyira 
visszavonhatatlanul, miképp csak az oltár ké
pes jellemezni egy templomot. De erre még 
viccből sem gondolt senki. A szalagot végül az 
alkotó valamelyik rokona vágta el, aki öltöny
ben egészen úgy festett, mintha értene az effé
léhez.

Azon az őszi napon, amikor már úgy tűnt, 
nincs olyan rossz, ami még rosszabbra ne for
dulhatna, Japán nem bírta tovább, elengedte a 
falat, és dirib-darabra tört a kövezeten. Dumb
raru akkor már rég a csatornánál faragott kana
lat, és apró, könnyen elrejthető keresztet a 
barokkosoknak. A gipszre csak nosztalgiából 
gondolt, esténként, amikor a szél enyhülést ho
zott a telep fölé.

Az 1 -es számú postahivatal gyanútlanul nyi
tott ki aznap. A kisasszonyok gyanútlan tartóz
kodással szortírozták a leveleket a kalitkában, 
majd matarásztak a képeslapok között uzsonna 
közben, petyhüdt ábrándozással, mint akik sej
tik, igazából sosem akad olyan címzett, akinek el 
lehetne árulni valamit abból a bizsergető nyugta
lanságból és idegességből, amit egymás között is 
inkább elröhigcséltek, ha szóba jött.

Délután, a postaládák zárása előtt néhány 
perccel jelent meg az első kliens, talán a nyug
díjas Pulmann, aki cím nélküli borítékot lóbált 
az ablak előtt. Eleinte úgy tűnt, futó rosszullét 
lehet, pillanatnyi összezavarodás, mert bár a 
kikészített aprót a markában szorongatja, a cím
zettre mégsem emlékszik, egész egyszerűen 
nem akar beugrani, holott idejövet végig ezt 
ismételgette, erre akár meg is merne esküdni. A 
makacs és egyre sürgetőbb kérdezgetés, végül 
már türelmetlen faggattás sem vezetett ered
ményre, Pullmann csak nyögött és vicsorított, 
mint aki tehetetlenségében mindössze mással
hangzókat lenne képes felidézni, egy valamiko
ri név durva lenyomatát, amelybe hallgatói 
hasztalan igyekeztek életet vagy rációt lehelni. 
Hiába íratták le vele többször is, neki-nekifutva 
a feladatnak, mert kusza, szaggatott vonalak 
kerültek ki a keze alól, mintha szívverését vésné 
a papírra.

Pulmann végül feladta, hogy megértesse 
magát a mögötte sandán összenevető személy
zettel, és ezer fecnire tépte a borítékot, majd 
dühösen eléjük szórta az aprópénzzel eggyütt.

— Nesztek! — üvöltötte tisztán, érthetően.
Erre valahogy nem volt példa eddig. Az 

emelt hang és a trágár beszéd többnyire a Négy 
Mészégető törzsközönségére korlátozódott, ott 
lehetett bármit is elérni effélékkel. Az expressz 
küldemények és átutalások univerzumában a 
lesütött szem, a kipirult arc, egy-egy megrovó 
tekintet számított. Ezek, akár a jelzőlámpák 
egyezményes villanásai, igazították el az ügy
feleket a kisasszonyok hangulathullámzásai 
között, s ha valaki képtelen volt olvasni a jelek
ből, sok jóra nem számíthatott. A reklamálót 
édes mosollyal addig küldözgették egymás kö

zött ide-oda, amíg a harag alázattá nem hűlt, és 
a kliens megadóan hagyta, hogy ügye a hivatali 
kívánalmak szerint rendeződjön.

A kisasszonyok tehát döbbenten és némi 
ijedelemmel nézték a padlóra szórt fecniket, 
amelyek így egyszer s mindenkorra elveszítet
ték levélformájukat, a bizonyságot, hogy kezel
hetők, lepecsételhetek és szortírozhatok legye
nek. Az is kérdésesnek tűnt, hogy ki takarítja 
majd mindezt össze. Ki lesz az, aki botrányt, a 
kínos megoldatlanságot mintegy magára vál
lalja. Horányiné akkorra már tüntetőén össze
pakolt, és szatyrát lóbálva várakozott a for
góajtó előtt. Akihordókból csak valami lappan
gó szag maradt az elosztó mögötti padokon, de 
azokra különben sem lehetett számítani. így 
aztán maradt a sorshúzás, hogy a veszekedést 
elkerüljék. Pulmann érdekes módon még ekkor 
sem akarta elhagyni az épületet. A megbánás 
szemernyi jele nélkül, a kívülállók szenvtelen 
figyelmével nézte, hogy Magdi, a sorshúzás 
vesztese, miként sepri össze a szemetet. A szét
szórt érmék iránt sem mutatott érdeklődést, 
pedig mindenki tudta, hogy még a vécébe is 
benyúlna egy ötösért. Ami jár, az jár, vetette oda 
később, amikor Magdi már befejezte a külön
munkát, és a lapátot a seprűvel együtt szokás 
szerint a szolgálati bódé kilincsének támasztot
ta.

Az eset mégis feledésbe merült volna, ha a 
következő napokban nem fedeznek fel a szabá
lyosan címzett levelek között hasonlóan kusza 
és szaggatott írással összefirkált borítékokat. 
Az első héten még csak tucatnyi bukkant föl, 
ám ez két nap leforgása alatt megduplázódott, 
majd egy pénteki napon hetvennél is többet 
számoltak össze. Csinos halomba gyűltek össze 
a postamester asztalán.

Azt a feltételezést, hogy mindez csupán 
Pulmann újabb áskálódása, hamar elvetették: 
senki sem lenne képes ilyen sokszor elsütni 
ugyanazt a tréfát, hacsak nem legyintette meg 
a téboly, de ez a fukar Pulmann esetében, aki 
többnyire tej- és húsjegyek csereberélésével töl
tötte szabad idejét, elképzelhetetlennek tűnt. 
Az őrület ritkán pártolja a precíz uzsorásokat. 
Ráadásul a feladókat nem csupán valódinak 
hangzó nevük és lakcímük különböztette meg, 
de az írás temperamentuma is, ahogy ezt Tund- 
rea postamester egy nagyító segítségével végül 
megállapította.

— Ki kell vizsgálni — mondta aztán kellet
lenül, mert tudta, hogy a kutakodás elkerülhe
tetlen papírmunkával jár, ráadásul előbb-utóbb 
bűnösöket is talál majd, azokat pedig át kell 
adni a felsőbb hatóságoknak. Ott viszont, a zeg
zugos pincékben és katakombákban az ártatlan 
csalás könnyedén vedlik át a nemzet létét fe
nyegető összeesküvéssé, és akkor már nem is 
lehet biztosan tudni, hogy ki a nagyobb gaz
ember, a leleplezett vagy a leleplező. És Tund- 
reának semmi sem fájt jobban, mint a lelki- 
ismeret-furdalás. Az önvád ugyanis hatéko
nyabban marta szét a gyomrát, és kuszálta 
össze beleit, mint bármilyen fűszeres koszt, 
mert ő még a régimódi hivatalnakok körébe 
tarozott, akiknek volt és mindig is lesz lelkiis
merete. Mértékkel persze, amennyit a környe
zet nagylelkűen engedélyez.

A kisasszonyok sűrűn bólogattak. Őket is 
meg lehetett érteni, mert így a baj, ez a napról 
napra alattomosan terjeszkedő nyavalya végre 
házon kívülre kerül, nem toporog többé előttük 
idegesen és csapzottan, s legfeljebb Tundrea 
kimutatásaiban találkoznak majd vele, ha 
egyáltalán kíváncsi lesz még rá valaki.

A postamester a rutin magabiztosságával, 
ám ugyanakkor nem titkolt izgalommal készült 
a feladatra, mint aki alig várja, hogy a többéves 
tapasztalaton végre kifogjon ez a furmányos 
ügy. Előbb egy papirosra gondosan kimásolta a 
feladók neveit, majd a lakcímek szerint rend
szerezte őket, hátha már így kiderül valami, de
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nem, a kitervelő nem hajlott a lustaságra, a ne
vek szinte teljesen behálózták a várost, egyetlen 
kerület sem maradt érintetlenül, azt az érzetet 
keltve, hogy a dolog több helyről támad egy
szerre, nincs fókusza és kiindulópontja, csak 
puszta kiterjedése. Este mégis úgy húzta magá
ra a takarót, hogy pontosságot és elszánt követ
kezetességet szegez szembe az üggyel, s ha kell, 
személyesen járja végig a klienseket. Ez már 
nem bízható másra. Itt már csak a személyes 
ügyintézés segíthet.

Nem is a következetességen bukott el. A 
feladók ugyanis, hiába fogadták lefegyverző 
udvariassággal, hiába kínálták kávéval és im
port cigarettával, ezzel is mutatva, hogy készek 
együttműködni, közös erővel felgöngyölíteni 
"ezt a kis semmiséget", a lényegesebb kérdések
re mégsem akartak vagy tudtak felelni, ehelyett 
nyögtek és vicsorítottak, és úgy rángatózott az 
arcuk, mintha nevenincs kínokat állnának ki. 
Nem segített sem rábeszélés, sem empátia. Hi
ába vett elő kölönböző térképeket és atlaszokat, 
hogy hát akkor legalább bökjenek rá a célor
szágra, ha már sem kimondani, sem leírni nem 
tudják, ám azok tanácstalanul hajoltak föléjük, 
amíg sírásra nem görbült a szájuk, akár az aján
dék nélkül maradt gyermekeknek.

— Valami történt — foglalta össze végül 
nyomozása eredményét a postamester Horá- 
nyinénak.

— Ereztem — mondta az özvegy, de azt már 
képtelen volt behatárolni, hogy mióta gyötri ez 
az érzet, s miben is áll a természete. Csüggedten 
gubbasztott porcelánkollekciója között — kizá
rólag kutyákat és elefántokat gyűjtött —, ame
lyek most tompán csillogtak a csillár bágyadt 
fényénél.

— Mintha járvány tört volna ki — magya
rázta a férfi, majd kigombolta az ingét.

Nyugalom volt. Az éjszaka árnyai lassan 
befurakodtak a porcelánok és a bútorok mögé. 
Ebben az órában a testes Horányiné is éppoly 
törékenynek tűnt már, mint a gyűjteménye.

—- Bízik maga a szerencsében? — kérdezte 
hirtelen.

— Nem is tudom. Néha — felelte gyanakod
va az özvegy, mert sehogysem értette, hogy 
miért nem fekszik mellé Tundrea, ha már egy
szer feljött. — Megkínálhatom valamivel?

— Nem, nem — mondta szórakozottan. — 
Vigyázni kell a készletekre.

Az első fagyok aztán Pulmannt is elvitték. A 
villanyóra alatt találtak rá. Hátát a könyvtár 
falának vetette, mintha csak szemmel szeretné 
tartani a behavazott főteret. Éjszakai bolyongá
sait nem sokkal az ominózus levél megírása 
után kezdte, mesélték a szomszédok, és az a 
hang, amely őt az utcákra hívta, oly sürgető és 
követelőző lehetett, hogy még cipőt sem húzott, 
sálat sem tekert a nyaka köré. Tundrea maga is 
megvizsgálta a testet, hátha a halál, az utolsó 
óra őszintesége fedetlenül hagyott valamit, ám 
a színehagyott bőr, a besüppedt szemek már

semmiről sem tudtak, ami evilági volna. Azt is 
csupán a mentős fiú mesélte vihogva, hogy az 
öreg minden bizonnyal bevásárolni indult, hol
ott a markában talált pénz talán ha egy pakli 
gyufára futotta, de azt is olyan kétségbeesetten 
szorította a tenyerében, hogy a kórboncnoknak 
kellett kifeszítenie onnan.

— El is tette, mert az ilyesmi hosszú életet 
hoz — tette hozzá jólértesülten. — Pedig nem 
tisztességes dolog elvenni egy hullától a kapu
pénzt.

— Mit vettek el? — fordult vissza az ajtóból.
— A belépőt! Hiszen érti — kacsintott a 

mentős —, odaát is megvan a jatt.
— Miről beszél? Mit akar? — kérdezte fe

nyegetően, mert érezte, ha még egy szó kicsú
szik a másik száján, hát elviteti, mint főkolom
post. Napok óta olyan hangulatban járt be dol
gozni, hogy voltaképpen az egész város egy 
kissé, és ilyen alapon bárkit, de tényleg bárkit, 
aki épp szembejön vele az utcán, berángathatna 
a hivatalba és leadhatna a feletteseinél, mert ők 
sem csalódnának: néhány keresztkérdés után 
olyan gaztettekre derülne fény, amilyeneket ő 
most még elképzelni sem tud. Lehetett ebben 
valami. A város nyögve, bukdácsolva vágott 
neki a télnek. A szűnni nem akaró köd vattáiból 
úgy buktak elő a reggelek, mintha odaköpték 
volna valaki lába elé, a Nap pedig kormosán 
kapaszkodott a háztetők fölé, és délre is épp 
csak annyi meleget adott, hogy a hólapátolók 
kimerészkedjenek az utcára.

Tundrea maga sem értette már, hogy miért 
jár be a munkahelyére, miért fogadja emberte
len türelemmel beosztottait, akik mindig 
ugyanazt panaszolják fel, miközben cselekede
teik titkos rugóiról éppúgy hallgatnak, hiszen a

tekintetüket sem emelik rá szívesen, inkább a 
szobanövények leveleit bámulják, vagy a válla 
fölötti salétromfoltot.És ez az értetlenség, úgy 
érezte, egyre messzebb sodorja mindenkitől, is
merőseit és barátait is mindössze az obiigát fé
lelem tartja még közvetlen közelében. Vagy épp 
a gyanakvó szeretet. Erről győzte meg az üzemi 
szilveszter is, ahol hosszú beszédet mondott, a 
jövőt ecsetelte, mint mindig, fikarcnyit sem tért 
el a leírt szövegtől, s többen gratuláltak neki, a 
figyelmét mégsem kerülhette el, hogy hölgyvá
laszkor már csak Horányiné dörgölőzőtt mellé, 
hogy egy merev tangóval szédüljenek át az új
évbe. Es hajnalban, amikor a pezsgő már kiol
dotta benne az összes hivatali szigorúságot és 
fegyelmet, azon kapta magát, hogy ő is levélpa- 

ír után kutat a fiókban, de a papiros számon- 
érő fehérségétől már visszarettent, pedig de 

könnyű lett volna telefirkálni az egészet holmi 
semmiségekkel, s ezzel a feloldó, beteg mozdu
lattal befeküdni Pulmann mellé a tepsibe, vagy 
zúzmarássá fagyni a nyílt utcán. Nem tehette 
mégse. Nem abból a fából faragták, bizonygatta 
szinte sírva az özvegynek.

A borítékok pedig tovább jöttek, áradtak 
mindenhonnan. Ezzel párhuzamosan a kávé

szünetek is elszaporodtak. Gyakoriak lettek az 
elrévedezések, a spontán félrevonulások, de az 
indulat is hamarabb lepte meg a kisasszonyo
kat, miközben harsányabban tegeződtek a ki
hordókkal, és az sem volt ritka, hogy egy-egy 
fogasabb kérdést nyaklevesekkel oldottak meg. 
Horányiné hasztalan beszélt a lelkűkre, hiába 
csitítgatta őket, hogy hát miféle dolog ez, efféle 
pofonokhoz minimum házasság kell, rendsze
res lelki élet, igényes hajadon nem ütlegelhet 
csak úgy akárkit, mert ez sem hatott, üveges 
szemekkel meredtek rá, mint a hittérítőre. Az
nap, amikor már csak két szabályos levelet ta
láltak a padlóra szórt kupacban, Tundrea 
szürke tréningben jött dolgozni. Ezután már 
nem is vett föl mást, legfeljebb az inget válto
gatta néhanap, de abban sem volt köszönet. 
Horányiné nyíltan kínált pálinkát is a sorsje
gyek mellé, és a hiteleket sem vezette be többé 
a kockás füzetbe. Munka után egyből hazasie
tett, és bezárkózott, mintha katasztrófa köze
ledne.

A járvány, mint ahogy az várható volt, az 
iskolában is felütötte a fejét. Egyre többen vittek 
haza hármasokat és négyeseket, mert feleletük
ben hirtelen megakadtak, kidülledt szemekkel 
álltak a katedra előtt, kétségbeesetten tátogva, 
mint akiket a tudatlanság partjára vetett vala
milyen ismeretlen erő, s ahonnan nincs és nem 
is lehet visszaút. S bár a tanárok maguk sem 
tudták, miért buktatják meg akár legkedvesebb 
tanítványukat is, mégis megadóan vésték be 
egymás után a szekundákat, és szégyenükben 
szemlesütve magyarázkodtak a szülők előtt. De 
még ez sem volt elég. Megnevezhetetlenül ko
nok vágyakozás bújt a városka lakóiba, mely 
érzés szinte az elviselhetetlenségig fokozódott, 
ha ismeretlen, távoli vidékről tudósítottak a té
vében. Képesek voltak betelefonálni, és minden 
önkontroll nélkül kiönteni szívüket a szerkesz
tőknek, ezért végül központilag az adásidőt is 
kénytelenek voltak néhány órára korlátozni. 
Önvédelemből, magyarázkodtak zavartan, pe
dig akkor már senkit sem lehetett effélékkel 
átverni. A kirobbant őszinteséghullám nyomán 
évtizedes barátságok és házasságok bomlottak 
fel egyik napról a másikra. Jéghideg fülkékkel 
közlekedtek a vonatok, és akadozott az élelmi
szerellátás. Az újságok érthetetlen nyelven ír
tak, és a legjobb ételek is elvesztették ízüket, a 
legmegbízhatóbb szavak súlytalanul lebegtek a 
város fölött. Végül már nem volt mit tenni: 
egyetlen, önfeledt megmozdulásba olvadt az 
engedetlenség. Kuszán és szaggatottan írt 
transzparenseket lóbáltak a tüntetők, s a vezér
szónokok egymás után nyögtek és vicsorítottak 
a hangszóróba, majd a taps után kimerültén 
törölgették homlokukat. Végül megegyeztek 
abban, hogy le kell váltani a kormányt, és azon
nal kijárási tilalmat rendelnek el. Aztán lesz, 
ami lesz.

Máig nem tudni, ki vezényelte ki a katona
ságot a város csomópontjaira. Akik látták őket, 
úgy mesélik, fegyelmezetlenül vonultak, mint
ha csak a közeli lőtérre mennének gyakorlatoz
ni, és a cigarettát is elfogadták. A Republica 
mozi előtt hevenyészett zárvonalat alkottak, 
így próbálták elterelni a tiltakozókat a kisállo- 
más felé, ahol rozsdás tehervagonok vesztegel
tek. Sokan egész közel merészkedtek a kato
nákhoz, megérintették a kabátjukat, és az ar
cukba bámultak, hogy kinevethessék őket. 
Napszálltakor parázslottak fel az első cigaretta- 
csonkok, de akkor már olyan hírek is jöttek, 
hogy a Garibaldi-hídtól nem messze a tömegbe 
lövetett egy túlbuzgó ezredes. A kiskatonák ál
lítólag mind behunyták a szemüket, hogy ne 
lássák, a golyók miként törnek utat a tömegben.

Pedig csak egyetlen embert kellett volna 
megkérdezni, hogy minden rendbe jöjjön. Az 
1-es számú postahivatal takarítónőjét, aki most 
kissé álmosan és zavart fejjel ült ágyának szélén 
egy dohos albérletben.

-  HELIKON--------------------
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HELIKON

GYULAI LEVENTE

S z o m b a t i
k é p z e l ő d é s
"a zászlógyárban az automata
szövőgépek
keservest énekelnek"

Király Zoltá:n 
Hazádnak rendületlenül

"A világ célja csak egy Könyv" 
Mallarmé

Király Zoltán első kötetének világa 
mintha J. J. Borges A halott vagányok1 című 
versének hangulatát idézné: hétköznapi 
történetek, pezsgő élet, szórakozás jellem
zi. A költeményekben a lírai alany képze
lődését követhetjük nyomon, minden egy 
szombati nap során zajlik le. A szerző apró 
részletekre tagolja a 24 órát, de a rövid idő 
alatt a fogalmak szintjén a történelem kü
lönböző pillanatait is felvillantja, s így a 
Szombat, szobámban képzelődöm egyfajta 
képzeletbeli utazássá alakul. Mindehhez 
a kötetben gyakran szereplő vonat fogal
ma szolgáltat lehetőséget.

A kötet címét adó verset az első hely 
illeti meg, itt fogalmazódik meg az, hogy 
a képzelődésre a meleg víz hiánya folytán 
elhalasztott tevékenységek (ezek minden 
esetben társasági jellegűek) kapcsán kerül 
sor. így a meleg víz a társadalmi normák 
szintjén fontos szerephez jut, hiszen nél
küle elképzelhetetlen a civilizált lét. A 
tény, hogy az írás feltételes módú haszná
lata kijelentővé alakul a vers végén, arra 
utal, hogy az írást semmilyen körülmé
nyek közt nem lehet megszakítani: "írnék 
/  de nincs m elegvíz/.../ írtam /  de nincs 
melegvíz" (Szombat, szobámban képzelő
döm). Ezután az utazás egy virtuális szfé
rában folytatódik, éspedig olyanban, 
amelyben a világháló létfontosságú. Az 
elmaradt valós kapcsolatteremtés helyett 
marad a telefonszex. A korábban már em
lített történeti pillanatokra való asszociá- 
lás a Kétezer felé című írásra is érvényes, 
hiszen a szerző a telefon szexhez kapcso
lódó pajkos képzettársítások révén Villon 
költészetére irányítja az olvasó figyelmét. 
A mű ironikusan erkölcsbarát színezetű, 
kivéve a telefon szexet, amely eszünkbe 
juttatja, hogy a modernségé az utolsó szó 
(a telefonszex a vers utolsó előtti szava): 
"lézerve /  ntüádós nikotinmentes cigaret
ta, alkoho /  lmentes francia pezsgő, kör
nyeze tb ará t ta /  xival haza. otthon 
belegabalyodunk a vilá /  ghálóba, marad 
hát a telefonszex. Villon?" (Kétezer felé)

A történelem fogalmak szintjén való 
áttekintése a Gondoltam című költemény
ben találja meg következő állomását: Na
póleon korszakára emlékeztet, de végül 
ironikus ellenpontként a kisebb és köny- 
nyebben megvalósítható tervekkel is be
éri a szerző: "leigázom Európát, /  mint 
Napóleon akarta /  végül leigáztam egy 
sört, /  mint én akartam". A Király Zoltán 
számára értékes kultürháttér fontos része 
Kassák avantgárd művészete. A szerző 
többször is említi nevét, és ihtertextussal

is utal rá: "meghaltak bennem /  a lovak 
/ / a  madarak is /  kirepültek mind" (El
mentél). Esetenként csak utal rá, máskor 
egyenesen kommunikációpartnerként is 
elképzeli őt: "a minap. /  Kassákkal, be
szélgettünk. /  képversekben". (Nyár) A 
költő létét meghatározó markáns szemé
lyek "panoptikuma" Leonardo és Picasso 
nevével bővül. "Letárgyalva Leonardo /  
mega kubisták is." (Lucky StrikeII.) Akötet 
elején még telefonszex-kapcsolat a Maga
mon kívül vagyok című versben elveszíti 
felszínességét, és Picasso Guernicája kap
csán művészi tartalmakat nyer, de lénye
ge végül is megmarad: a magány fel
oldását eredményezi szokatlan formában, 
viszonyban a szeretett személlyel, extá
zisba emeli a lírai alanyt: "kívül-belül ben
ned vagyok / . . .  /  magányodban vagyunk 
/  ... /  kiszeretlek Picas so /  Guernicájából" 
(Magamon kívül vagyok).

A  Budapesttől Név/ Yorkig vezető kép
zeletbeli utazás során a kötet versei a szo
katlan szókapcsolatok szintjén mutatnak 
szoros rokonságot eg/mással. Az olvasó 
egy állandó változásban levő lírai folya
m at tanúja, am elynek célja a m űvé
szeteket magába foglaló absztrakt szféra 
létrehozása. így kerülhet egy képbe Stra
uss, Wagner, Louis Armstrong zenéje, Pi
casso, Leonardo művei, és persze nem 
hiányozhatnak saját kultúránk referencia
elemei sem: Budapest, Kassák vagy éppen 
Reviczky Gyula, az ő Pozsony című költe
ményének egyik sorát Király Zoltán saját 
verseimként parafrazilja (hogy ne gon
doljunk csak a Szózatra): "Légy híve ren
dületlenül hazádnak, /  Ha volna is kívüle 
más helyed" — szól a Reviczky-sor. Ha
zádnak rendületlenül: "a zászlógyárban az 
automata /  szövőgépek /  keservest éne
kelnek" — írja Király 2!oltán. A szerző egy 
másik asszociációs kísérlete az És bú
csú a fegyverektől című írás, amely He-

m ingwaym űvétjuttatjaazolvasóeszébe.
A szombati képzelődés fura szintag

mái kizökkentik az olvasót a rutinolvasás- 
ból, és h um oros je lleg ü k n é l fogva 
könnyebbé teszik az értelmezést. Ilyen ké
pek például: "rómeó és júlia üvölt a kávé
főzőből /  engedj ki, te..." (Első beszélgetés 
magammal), "sír fejemben /  egy /  szi- 
rén(a)" (Ötven év múltán vers), vagy a "sze
relm eskedtek egy időcseppel /  akik 
villamosok voltak egy fűéjszakán" (Kelet
európai üvöltés) stb. A kötet verseit a külvi
lág interpretációjának is tekinthetjük, 
noha vannak olyan pontok a Szombat, szo
bámban képzelődöm világában, amikor kül
világ és költészet eggyé olvad. "Az utcák 
és terek /  kurvák és üresek. /  ... /  Az 
érthető versek, az /  életek Az érhető so
rok /  kurvák és üresek" (Dean Moriarty 
naplója II.) A  hétköznapok színtelensége a 
természetet is a maga formájára modellál
ja, de a költő a költészet révén valamiféle
képpen kikerüli azt a monotonságot, amit 
Király Zoltán "szürke szivárvány" (Lucky 
Strike I.) formájában jelenít meg, és ami 
nem tart sokáig, hiszen "az asztalon rózsa
szín /  egerek", melyek ellensúlyozzák a 
színskálát. Ebben a (vers)kömyezetben a 
primitívség is átértelmeződik, az, ami 
Descartes szerint emberré tesz, degradá
lódik: "ha primitív akarok lenni: /  nem 
káromkodom /  nem köpködök /  nem 
ugatok, / /  gondolkodom." (Harmadik be
szélgetés önmagommal) A  szerző verse ré
vén együtt létezik az olvasójával (Király 
Zoltán gyakran használja a többes szám 
első személyt), ezt hangsúlyozzák a kö
vetkező sorok is: "kívül-belül benned va
gyok" (Magamon kívül vagyok), vagy "az 
ablakban benne voltunk" (Keretes vers), "... 
az /  idő /  lassabban /  telt /  benn /  e /  
tek" (Voltjaimhoz).

A kötet keretes szerkezetét az utolsó 
versben visszatérő mosakodás gondolata 
adja. A Dean Moriarty naplója III. összege
zésként hangzik: a költő az előbbi írások
ban megjelenített értékrendet sűríti egy 
műbe, amely hangsúlyozottan reflektálja 
a kötet hangulatát. "Szék. Mosdótál. Ciga
rettafüsttől /  sárga függöny, ágy, szekrény 
s egy /  sovány feleség. /  Ennyi."

Király Zoltán, Szombat, szobámban 
képzelődöm, Kolozsvár, Erdélyi Híradó — 
Előretolt Helyőrség, 2000

1 A halott vagányok
A nagycsarnok falának dőlve vállal 
a Paseo de Julio-i árnyak 
örökké testvér-árnyakkal vitáznak, 
vagy épp az éhség nőstény farkasával.
Amikor a lemenő nap kiélez 
minden árnyékot a külvárosban, 
visszatérnek, végzetesen, halottan 
az alkonyhoz, a kurvákhoz, a késhez.
Itt élnek még kocsmai történetekben; 
járásmódokban; ahogy bongva, halkan 
peng még egy húr; arcokban; füttyszavakban; 
kis dolgokban és kétes sikerekben. 
Szőlőlugasok otthonos terében, 
amikor egy kéz gitárt hangol éppen.

Imreh András fordítása
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HELIKON

FERENCZES ISTVÁN

H o l  vagy, István  király?
Szőlőhegyen az öreg Gál And

rás énekel, s csorognak a könnyei: 
"Ah, hol vagy magyarok /  Tündök
lő csillaga, /  Ki voltál valaha /  Or
szágunk istápja?” Úgy énekel, mint 
akinek minden mindegy már, vesz
tenivalója sincs, ha sír, mert elvesz
tette mindenét: "Hol vagy, István ki
rály? /  Téged magyar kíván, /  Gyá
szos öltözetben /  Te előtted sírván." 
Énekli az öreg csángó keserves es- 
deklését az első magyar szent ki
rályhoz, s szürke hályoggal borított 
szemeiben tündöklő csillagokká tö
redezik a keserűség. Ő az utolsó 
moldvai csángó-magyar deák, aki 
Isten házában még magyarul éne
kelt, magyarul imádkoztatott, mert 
"Katolikus hitnek /  Bő volt szép virá
ga! /  Be megsötétedett /  Örvendetes 
napja!" Énekel az öreg kántor, Szent 
István magyar királyra "emlékezvén /  
Csordulnak könnyei /  Búval harma- 
toznak /  Szomorú mezei..." Szőlő
hegy, Szitás, Újfalu, a Tatros mente 
székely-csángó-magyarjainak kies 
szép mezei, amelyeket nyolcvan vala
hány évek óta Gál András a legmé
lyebb istenfélelemben szolgált, ahol az 
istenhit megszenvedésénél nagyobb 
fájdalmakat csak magyar voltának 
visszafojtott, keserű megvallása vagy 
eltitkolása hozhatott Mert úgy kellett 
véle élni, mint valami titkos bűnnel, 
valami mélyen bujkáló kórral, akár a 
virágnak, melyen titkos féreg foga 
rág, s amely fölött requiem quantis-

pace-t sóhajt a hervadás.
Hol vagy, István király? — 

énekli, esdi, szemrehányó sóhajto- 
zások közepette, remegted ránk vi- 
gyázzba riadozó kérdőjelét a lel- 
kiismeret-furdalásnak, ha nem is 
százak, de kettő helyett bizonyosan
— merthogy ők ikreknek indultak, 
de egynek születtek: négy vesém 
van, hat ujjam, mint a táltosoknak
— kérdez, nem felelősségre apellál, 
csupán elréved: hol vagytok, hol 
voltatok, ti királyok, ti szentek, ti 
Istvánok, ti Kárpátokon túli tün
döklő esztella mariszok, minékünk 
immár csak hullócsillagok... "Hoz
zád fohászkodunk /  árva maradé- 
kid...", hol vagy, István király? — 
kérdi éneklőn s jogosan a szőlőhe
gyi jó öreg deák, mert innen Moldo- 
vából, az egy pusztinai templomot 
kivéve, amelynek oltárképén Nagy
asszonyunk oltalmába ajánlja koro
náját, országát, népét a nagy 
magyari királ, innen végképp ki
űzetett... Szőlőhegyen Gál András 
1985-ös nyugdíjazása után, 1987- 
ben cserélték le az oltárról a Szent 
István-freskót, szentelték át a temp
lomot Szűz Mária, Mennyek IG- 
rálynője tiszteletére. Azóta "Nem 
szűnnek iszonyú /  Sírástól sze
mei", az öregdeák, aki golgotás éle
tében ötvennégy páter alatt szol
gált, templomba, ha olykor eljár, 
messze elkerülve a szőlőhegyeit, 
bemegy Tiigu-aknára, vagy átbo

torkál a szomszédos Szitásba, 
melynek templomát a legsötétebb 
kommunista időkben, engedély 
nélkül ő építette, a Gorzafalva mel- 
lőli Herzsáról, ahonnan elfogytak a 
hívők, valamikor 1979-ben, sza
bályszerűen átlopták a pusztulni 
indulót. Nagyasszonyunkhoz 
"Mint magyar hazának /  Hű király
néjához" ott is zsolozsmázhat, de 
már csak a négy konyhafal között 
szólhat esdeklése: "Tekints, István ki
rály, /  Szomorú hazádra, /  Fordítsd 
szemeidet /  Régi országodra."

Hol vagy, István király? — kér
di, mintha tőlem... Én nem vagyok 
sehol, nincs mit feleljek már a kér
dezőknek...

Hol van az az ország, hol az a 
haza, mely "Virágos kert vala /  ... /  
Mely kertet öntözé /  Híven Szűz 
Mária /  ... /  Még életedben minket 
/N éki ajánlottál /  És szent koro
náddal /  Együtt feláldoztál." Az az 
ország Gál András számára végze
tesen messzire került, nem csak fi
zikailag, hanem álomilag is. Pedig 
egyszer, aradi katona korában, a 
harmincas években "majdnem ráte- 
vém lábomot a gránickőre”, onnan 
gyalog is eljutott volna azoknak a 
"vitézlő karoknak" gyöngyökkel 
ékesített maradékáig, a Szent Job
big, hol "Katolikus hitnek /  Bő volt 
szép virága!" Ez éltette őt nyolc
vanhat évek óta Moldvában, ez a 
tékozló remény, ez a szinte túlvilági 
vágy, s élteti talán még most is, 
hogy szemeivel láthatná azta hatal
mas koronát, kezeivel érinthetné 
azt a csodatevő ereklyét, az augusz
tus 20-i körmenetben együtt éne

kelve a sokasággal: "Ó, Szent Ist
ván, dicsértessél, /  Égen-földön 
tiszteltessél, /  De főképpen nálunk 
ma, /  Mint hazánk fő oszlopa..." Ó, 
a nagyapának, a deákdinasztia-ala- 
pítónak, vagy ahogyan régebb ne
vezték a magyar kántorokat, a szá
raz papnak", az 1860-ban a három
széki Bélafalván született Gál 
Antalnak könnyű volt, mert Bécs- 
ből Budán át, Tartosvásár felé jövet 
láthatta, érinthette, ujjongón áld
hatta a magyarok "tündöklő csil
lagát", neki még románul sem kel
lett megtanulni, de a többi "Gál-de- 
ák", akik között Gál András a hete
dik, csak a szép Ungária iránti vá
gyakozással maradt. Az egyre tit
kosabbá válóval, az egyre mélyebb
re bujdosó, vándorló aknaszilánk
kal, amely András bácsiban két em
bert, a meg sem született ikertest
vért is pusztítja, keserítri, duplán 
fáj minden a testben, a lélekben 
megszámlálhatatlanul sarkosod- 
nak karcoló darabjai az anyanyelv 
töredező freskóinak, kinek romjait 
is alig-alig érték már a fiak-lányok, 
hát az unokák... Talán csak a szeb
bekkel, a Székelyföldre kimeneke- 
dettekkel marad meg az ének, ha 
megmarad. Itt, Szőlőhegyen, az 
"öregdeák" Gál András ajkán egyre 
halkabb a szó, egyre gyöngébb a 
vágy, vékonyodik a remény a Szent 
Jobb érintésére, a Szent Korona lá
tására. Marad a sírás, a keserves 
esdeklés Szent István királyhoz, 
amíg csak él ez a földrengéses arcú, 
áldott öregember. Aztán eljön majd 
a csönd. De az sem lesz már a mi
énk.

K Á N TO R  LAJOS

Agapéi gondolatok
2003. május 5.
Többszöri kilépés után, ismét a kapun belül 

vagyunk. Gazdagabban újabb fiatalító élmé
nyekkel — és egy furcsa alakú, könyvjelzőnél 
hosszabb, vastagabb és szilárdabb, talán mégis 
könyvnek mondható szöveggyűjteménnyel. A 
Javítha/tatlan kiadás 2003-ban, "Ojdé menyegző
jének évében", pontosan Ojdé, azaz Orbán Já
nos Dénes május 4-i, kolozsvári esküvőjére, 
"Sepsiszentgyurkán" (nyilván: Sepsiszentgyör- 
gyön) készült. A nemzedéki ellentéteket-távol- 
ságokat kiküszöbölendő, a kiadvány 
"problémakezelője", Márkus-Barbarossa János 
(bizonyára ő) egy Engelsnek és Szilágyi Domo
kosnak tulajdonított mottót állított az ajándék- 
könyv élére: "Ha csak a szerelemből kötött 
házasság erkölcsös, akkor a szerelem elmúltá
val a házasság erkölcstelenné válik." Az ifjú 
költő-prózaíró násznépének kötetbeli rangos 
felvonulása Szőcs Gézával zárul — a Szent-Mi- 
hály templomban, majd a plébánia udvarán, 
Czirják Árpád érseki helynök úr rezidenciáján, 
végül az általa megálmodott-megvalósított 
Szentegyház utcai vendéglőben, az Agapéban 
azonban mi is ott voltunk, a több száz (?) főnyi 
meghívott között. Illendően fehérbe öltözött 
menyasszonya oldalán Jánoska mint Kolozs
várt éppen meghódítani készülő királyfi vonult 
be a templomba, igaz, civilbe (frakkba) öltözve. 
Kis nemzedéki összehasonlításban: próbálom 
beleképzelni a helyzetbe a Forrás első költőit, 
Lászlóffy Aladárt, Szilágyi Domokost, de nem 
sikerül. Persze, azok a hatvanas évek... Mi, 1963 
decemberében a (hagyományos, nem a Funar- 
féle, vagyis a vármegyeházába költöztetett) vá

rosházán, az anyakönyvvezető előtt ro
mánul kellett hogy kimondjuk az igent 
— ezt Kolozsvárt ma sem egyszerű elke
rülni —, és sajnos a Farkas utcai templo
mot csak jóval korábban (én például a 

konfirmáció alkalmával) meg később kerestük 
fel, többek közt násznagyként is. (Egyszer kiju
tott az alkalomból a Szent Mihály-templomban 
is, násznagyi öltözetben kísérve az új párt át a 
Főtéren.) Hát igen. Az anyakönyvi hivatalból 
jövet (1963-ban), a Bolyai utca sarkán találkoz
tunk Páll Lajossal, aki az eseményről értesülve 
nagyot kacagott, és mindjárt ígért nekünk egy 
képet (megtartotta a szavát). De szobáink falán 
található még egy esküvői emlék, amely az 
1963. december 20-i és a 2003. május 4-i ese
ményt összeköti: barátainktól kaptuk Szerváti- 
usz Jenő domborművét, a kezében virágot tartó 
lányt. Ez lett a majd szépen gyarapodó gyűjte
mény első darabja — önmagában is kettős ér
ték. Ami pedig a virágot illeti: decemberben 
persze nem nyílt a gyöngyvirág, most annál 
inkább, így hát Jánoska mennyasszonyának a 
kertből szedett nagy csokrot vihettünk. (Emlé
keztetőül e könyv elején olvashatókra: abban a 
bizonyos Eötvös-kötetben alighanem a nagya
nyám szedte gyöngyvirág lepréselt példányai 
őrződtek meg — a nagyapámnak szóló 1895-ös 
ajánlás mellett. Szóval a gyöngyvirág nem adta 
fel Kolozsvárt.) De ne felejtsem: Szervátiusz 
Jenő, sok-sok szobrával, ugyancsak tanúja lett 
OJD esküvőjének is, legalábbis a szertartás utá
ni félórában (amíg átvonultunk az Agapéba; 
mi, a "rangidősek", az ifjú párral együtt, a Heltai 
Gáspár különterembe); Jenő bácsi ugyanis ko
lozsvári utóéletét a plébánia udvarán éli, szép 
gyűjteményének biztosított otthont Czirják pre- 
látus úr. S ha már ünnepi-menyegzői hangulat 
leírásába fogtam, ne feledkezzem meg a tánc

elejéről. Az ifjú pár kezdte, természetesen, ké
sőbb egy keringőre mi is felálltunk. (Ha kerin
gő, nem hagyhatom említetlenül tizennyolc 
évesen megélt élményemet; semmi más, csak a 
tánc, a debreceni Kossuth Lajos Tudo
mányegyetem hatalmas belső udvarán, körbe- 
körbe, igazi szédület egy bolyaista bölcsésznek, 
aki társaival együtt először szabadul ki "a nagy
világba", azaz a szigorúan lezárt határokon túl
ra.) Kezdő házas korunkból egy egészen korai 
emlék is társul bennem az Agapé-beli tánchoz. 
Nászutunk elején, Szófiába menet, megálltunk 
Brassóban, estére Miess (Ritoók) János bará
tunkkal beültünk az akkor elég fényes Arába; 
ittunk, mérsékelten, János kevésbé mérsékel
ten, így ellenállhatatlanul táncolni akart, ormót
lan bakancsában (még nem volt bakancs-divat, 
se férfinak, se nőnek!). Az ifjú feleség, mármint 
az enyém, segélykérőén nézett rám, de nem volt 
mit tenni, a botrány így volt kisebb (lényegében 
csak mi vettük észre). Feltűnőbbekké válhat
tunk, jóval később (fiaink már lehettek négy
ötévesek), egy szovátai zenés vendéglőben. 
Vacsora után felálltunk táncolni, de már az első 
lépések alatt odarohant a kisebbik, és nem 
szűnt meg ütni a lábunkat, követelve, hogy 
üljünk vissza az asztalhoz. Próbáltunk a lelkére 
beszélni, magyarázni, hogy mindjárt jövünk, a 
meggyőzés azonban nem sikerült, kénytelenek 
voltunk leülni. Most már ketten tettek szemre
hányást, hogy itt hagytuk őket (két méter távol
ságra?). Ma sem tudom, valami félelem, fél
tékenység vagy mi egyéb indította be őket, ott 
fenn a pisztrángosban.

OJD-éknek hasonló élményeket kívánok, 
tiszta szívből. A házasság pedig nem válik kö
telezően erkölcstelenné...

Részlet A kapu c. készülő könyvből
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SZŐCS ISTVÁN

IRODALMI LEXIKON (romániai, magyar) KÍVÜLRŐL I.
1. Kh— M

-----------------HELIKON--------------------------------------------------------------------------------

Nem torokköszörülés, hanem a II. kötet 
belső címlapján ez áll, mivel az első címszó
K. Hamar Ilona, az utolsó Művészettörténet, 
ezen belül viszont az erdélyi építőművészet
ről található egy beldmszó, utána még egy 
Kiegészítések, helyreigazítások tartalmú rövid
ke fejezet, Ker-ret végződően. A IV. kötetben 
nincs megfelelő Javítások fejezet, Kert-tői foly
tatva, ellenben van egy figyelemreméltó val
lomás:

"A lexikon mai munkaközössége talán a 
majdani használó-olvasónál inkább tisztá
ban van azzal, mennyire nyilvánvalóak let
tek a begyűjtött, feldolgozott és most kötetté 
vált anyagban a három évtizede kialakított 
(részben az akkori idők kényszerűségeit tük
röző) koncepció ellentmondásai, buktatói. 
Ezt a koncepciót azonban alapvetően nem 
változtathattuk meg: vállalnunk kellett a mii 
egysége érdekében. Es vállalnunk kell a hát
ralevő záró kötetre is."

Ezt az alapvető koncepciót a Látó folyói
rat 1991.12. számában élesen, sőt, mit tagad
jam, ellenségesen bíráltam: "Már a cím sem 
pontos! Ennek a kiadványnak, amelyiknek 
most jelent meg a második kötete — s még 
kettő esedékes — csakis ez lehetne a dme: A 
romániai magyar és magyar nyelvű írásbeli
ség kézikönyve. Semmiképpen sem »irodal
mi« lexikon, mivel a mai magyar köznyelvben az 
irodalmi azt jelenti, hogy szépirodalmi. Ebben a 
kiadványban azonban ilyen címszavak is talál
hatók: időjárás-kutatás, egészségügyi, filozófiai 
irodalom, vagy pláne: fizikai szakirodalom, föld
tani és földrajzi szakirodalom stb.

Legfélelmetesebb vallomása Kiadónak és 
szerkesztőségnek, hogy ebben a lexikonban, 
amelyben oly sokféle szakirodalom, iroda- 
lom-körülöttiség és határterület címszava 
megtalálható, ilyen címszó, hogy: irodalom — 
nincs! Van irodalomelmélet, -történet, de iro
dalom mint olyan nincs! Van irodalmi almanach, 
díj (nagyon hosszú címszó!), kerekasztal, 
könyvkiadó, irodalmi kör, levelezés, múzeum, 
olimpia, pályázat, szalon, színpad, vita; csak az 
irodalom mellőztetett. (Talán nem szükséges 
bizonygatni, hogy a modem irodalomra a 
szépirodalom kifejezés alkalmazása problé
mákat vetne fel, hiszen, másegyébről nem is 
szólva, a naturalizmus, a verizmus, a tényi
rodalom s hasonlók jelölésére, melyek azért 
vitathatatlanul irodalmi jelenségek, a szép- 
irodalom szó legalábbis fanyar, modoros, né
ha mulatságos lehet. Lásd az ilyen címeket 
is: Irodalmi Újság stb. Irodalmi riport van, 
szépirodalmi riport nincs.)

'Mindez nem mulatságos szerkesztői ki
hagyás, hanem komor kihívás. Hiszen olyan 
irodalomról van szó, amelynek úgynevezett 
vezéregyéniségei többször is harcot hirdet
tek az irodalomközpontúság ellen. Az irodalmi 
élet irodalomközpontúsága ellen is! Az ő- 
szintétlenség jegye azonban, hogy a lexikon
ban jelenleg ilyen címszó sincs, hogy »iroda- 
lomközpon túság«".

Noha a KH—M  előszava azt írja: "És re
mélni szeretnénk azt is, hogy az olvasó, a- 
mint a két előző kötet esetében is, kritikai és 
kiegészítő tárgyi észrevételeivel továbbra is 
hozzá fog járulni adatgyűjtő munkánk telje
sebbé tételéhez", bírálatomat a Lexikon és a 
Látó szerkesztősége kategorikusan elutasí

totta, sőt, a továbbiak során igyekezett tör
leszteni is.

Ezért megkérdezhető, érdemes-e, illik-e 
nekem megint írnom a Lexikonról? Úgy dön
tök, hogy igen; különösen azért, mert mint 
értesültem, a Lexikon egyik belső, törzsmun
katársa is fogja ismertetni a IV. kötetet, s 
feltételezhetően derekas munkát fog végez
ni, így indokoltnak látom, hogy én akkor 
kívülről is nyomon kövessem, mi lett a sorsa 
annak a koncepciónak, "amilyent Balogh Ed
gár és elvbarátai mindig is képviseltek. Mert, 
ahogyan Herzen szerint az oroszok mindég 
is ábrándoztak egy »könnyű tudomány« el
jöveteléről, azonképpen hazai kultúrnép- 
frontosok is küzdöttek egy könnyű irodalom 
elkövetkezéséért. Amelyikben író lehet bár
ki, sőt irodalmi díjak kitüntetettje is, anélkül 
hogy össze tudna kapirgálni egy olvasható 
regényt, vagy egy előadható (és csak részben 
átaludható) színdarabot".

2. Máj—
Majtényi Erikről a 3. kötetben többek kö

zött ezek állanak: "Temesvár 1922—1982, Bu
karest, költő, közíró, műfordító. Mann Endre 
fia. Szülővárosában végzett négy líceumi 
osztály után gyári munkás. Mint ifjú antifa
sisztát az Antonescu-diktatúra a Tirgu-Jiu-i 
lágerbe internálta, német származása címén 
pedig 1944 őszén a jilavai börtönerődbe ke
rült". Nos, mindez közönséges hanta, nyári 
mese, ízetlen habbal. A líceumi osztályok u- 
tán ugyanis kalandok következtek, megszö
kés otthonról, a szokásos fordulatokkal; a 
kritikus mozzanat az, hogy valamikor 40 ele
jén vagy 39 végén beállt egy titkos irredenta 
szervezet, a Rongyos Gárda egyik "sejtjébe" 
(bár nem úgy hívták). Amikor megkezdőd
tek a szükségszerűen bekövetkező lebuká
sok, néhány társával Észak-Erdélybe szökik; 
Nagyváradon érik meg a Horthy-bevonu- 
lást. O maga jelentkezik honvédnek, a Ko
lozsvár mellett lévő szamosfalvi laktanyába 
kerül, egy ideig a légelhárítósoknál szolgál (a 
"római kilenceseknél"); elő akarják léptetni 
őrvezetőnek, s bekérik az iratait, mivel ak
korra már erősen begyűrűzött Magyaror
szágra a fejlett, művelt Európa, nád Néme
tország befolyásában megtestesülve: ír haza 
az iratokért s jelzi, hogy ne a valódiakat küld
jék. Mégis azokat küldik, s kiderül belőlük, 
hogy apai nagyszülei kimagyarázhatatlanul 
zsidó nevűek.

Noha próbálkozhatott volna még ezzel- 
azzal, de pánikba esett; Feleknél átszökött 
Tordára, vissza Romániába. A többit el lehet 
képzelni: leviszik Bukarestbe, a kémelhárí
táshoz, a Malmaisonba (egyszer meg is mu
tatta kívülről az épületet), majd tiltott ha
tárátlépésért hat hónapra ítélik, amit a craio- 
vai hadbírósági börtönben tölt le, s utána 
mint megbízhatatlant viszik Tirgu-Jiura, a- 
hol lehúz majd két esztendőt. Mikor bejön
nek az oroszok, megszökik, jelentkezik ön
kéntesnek a németek ellen; az oroszok visz- 
szaviszik a lágerbe. Amikor végre hazaenge
dik Temesvárra, éppen szedik össze a né
meteket (édesanyja római katolikus sváb 
volt), s elviszik— a Donyec-medencébe. Ki
csikabátban, az utcáról. Szenet lapátolni. 
Nyolc hónap múlva egy "gyengélkedő" szál
lítmánnyal kerül megint haza.

Tehát Balogh Edgárnál ifjú antifasiszta 
munkás, a valóságban horthysta katonaszö
kevény, egyben menekülő a faji törvények 
elől. És nem Jilava, hanem Donyec-medence. 
A valóságos adatok Balogh Edgárnak is ren
delkezésére álltak volna, de az eszményei
hez ilyen álvalóságra volt szüksége, kitalált 
sablonokra. (Mégha valami eredetit, érdeke
set talált volna ki!)

Elég eredeti és érdekes viszont az, hogy 
miért éppen Balogh Edgár vállalkozik Maj
tényi Erik pályaképének és életművének is
mertetésére? Ugyanis 1968 augusztusában 
volt Bukarestben egy értekezlet a magyar 
írókkal — nem tudom, milyen címszó alatt 
bukkanhatunk majd rá a Lexikonban —, s 
ezen Létay Lajost és Hajdú Győzőt súlyos 
bírálatok érték mint főszerkesztőket (Utunk, 
Igaz Szó). Majtényi különösen Hajdú arro
ganciája ellen tiltakozott, a mód ellen, hogy 
irodalmi komisszárként viselkedik... így zaj
lott ez egy egész délután. Késő este azonban 
általános meglepetésre Balogh Edgár verte 
vissza a bírálatokat, s többek között ezeket 
mondta: "tiltakozom az ellen, hogy az a Maj
tényi Erik bírál itt, aki amikor ezelőtt húsz 
évvel engem elhurcoltak, ott volt a Berija- 
ügynökök között!"

Elég őszinte viszonyban voltam Majté- 
nyivel, hogy megkérdezzem, mi történt. 
Nos, annak idején szokás volt, egy-egy na
gyobb letartóztatási vagy ellenőrzési hullám 
esetén, mivel a román belügy maga nem 
tudott megbirkózni a lefoglalt irományok és 
a jegyzőkönyvek románra fordításával, 
hogy "betelefonáltak" a párt propaganda 
osztályára, az pedig a maga részéről rend
szerint valamelyik szerkesztőségbe: küldje
nek megbízható fordítókat! Majtényit is így 
citálták be mint az Ifjúmunkás szerkesztőjét. 
Egy belügyi helyiségben egy íróasztal mö
gött éppen nagy halom papírral kínlódott, 
amikor valami tisztek átvezették Balogh Ed
gárt az irodán. Edgár felismerve Majtényit, 
az asztalához lépett: "Szervusz! Mondd, 
kedves édesapád hogy van? Mit csinál mos
tanában?" Majtényi annyira zavarba jött, 
hogy csak meresztette a szemét, s egy szót 
sem tudott kinyögni, különben is meg volt 
tiltva, hogy bárkivel szóba álljanak, kivéve a 
"munkaadójukat". Edgárt már tovább is ve
zették, de látszott arcán a sértődöttség. Húsz 
év múlva jött be az alkalom a bosszúállásra...

Ez, mondjuk, ennyiben rendben is volna. 
Csakhogy — miért akarja akkor éppen ő 
megírni a Majtényiről szóló szócikket? (B.E.)

Es miért torzítja el nemcsak életrajzát, ha
nem irodalmi pályafutását is? "Kétféle minőség
ben is elszenvedett börtön- és lágerélményekből 
táplálkozva a munkásmozgalom hőskorára jel
lemző agitatív versekkel jelentkezett, s évről 
évre újabb verseskötettel adta politikai optimiz
musának tanújelét. Nem utolsósorban az 1956- 
os magyar forradalom hatása alatt eltávolodik 
korábbi eszményeitől" stb.

Miért nem beszél magyarul? Hiszen arról 
van szó, hogy pártos költészet, osztályharcos 
irodalom, marxista-leninista ideológia, kommu
nista világnézet stb. Mi az, hogy verskötetek
kel adta politikai optimizmusának tanúje- lét? 
Az nem az ő "politikai optimizmusa volt, 
hanem a Vonal! És nem Majtényi egyéni vo
nala; így írt verset akkoriban majd minden
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ki, Bárdos B. Arthur és Bodor Pál, Márki 
Zoltán és Hajdú Zoltán, Szász János, Hor
váth István, és nemcsak a fiatalok, de a "pol
gáriak" is, a polgárságból átjött érettek, Sza- 
bédi László és Horváth Imre, Szemlér Ferenc 
és Létay Lajos: egyáltalán, hogy lehet azt 
egyéni jelenségként megtárgyalni, ami a föld
kerekség egyhatodán dívott? (Sőt: olykor 
még azon túl is.) Itt nem lehet azt mondani, 
hogy: ő, hanem csak azt, hogy ő  is!

Ez természetesen nem zárja ki az egyéni 
lelkiismeret és az egyéni állásfoglalás meg- 
vitathatóságát. Csakhogy: egy irodalmi Le
xikon nem igazoló bizottság, nem ítélkeznie 
kell, hanem leírni és bemutatni, mégpedig a 
nyilvánvaló összefüggések rendjében.

Azt a nagyobb, összefoglalóbb címszava
kon belül, például a hiányzó irodalomnál 
(hányféle, miféle; világnézet; manipuláltság 
stb. stb.) ki lehetett volna mutatni, hogy a 
szocialista rendszerben az irodalom a Göm
böc szerepkörre volt kárhoztatva, s egyesek
nek még Gömböcebbeknek kellett lenniök, 
társaik érdekében is. (Maupassant kis hábo
rús prostituáltja, aki lefekszik az ellenség 
tisztjével, s így elvonja az úrihölgyek feje 
fölül a fenyegető villámokat, de egyben ma
gára vonja megvetésüket.) Ha nem írtak vol
na ilyen verseket, nem jelenhettek volna meg 
a lapok, folyóiratok, nem működhettek vol
na a könyvkiadók és a színházak. Egyáltalán 
szünetelnie kellett volna az irodalomnak. Már
pedig —hányszor idézzük Szaltikov-Scsedrint? 
—az irodalom egy percig sem szünetelhet, mert 
az a nemzet halálát jelentené

így igaz ez? Mert vajon akkor nem joggal 
állíthatni, hogy az tett legtöbbet irodalomért, 
nemzetért, hazáért, aki a legvéresebb szájú, 
leghízelgőbb verseket írta? Vajon-vajon itt 
nemcsak dilemma, hanem valóságosnak lát
szó antinómia áll-e elénk? Akkor jutunk ide, 
ha az irodalmat nem a specifikus irodalmi 
jegyekkel és értékekkel mérjük, hanem ideo
lógiai, erkölcsi minősítések osztogatásával. 
Ennek az irodalmi lexikonnak éppen az a fő 
problémája: irodalom az irodalmonkívüliség 
mérlegén. Ez az a koncepció, amit kár végig
vonszolni a szerkesztés évtizedein; s amikor 
már nem volt muszáj, nem is lett volna szabad 
— például már a második kötettől kezdve sem.

3 . M é h —
Hogy mennyire továbbműködött az iro

dalom kiárusítása az ideológiák boltjában, 
minap is tapasztalhattuk. Méhes György ta
valy Kossuth-díjat kapott Magyarországon: 
azonnal jelentkezik egy ottani lapban a 3. 
kötet, a Kh—M  odakint élő szakszerkesztője, 
Tóth Sándor (filozófia, sőt "filozófia"), és ide
ológiailag leárazza Méhest, mondván, hogy 
hiszen ez szocreál bestseller, a mi emberünk 
volt; és jön Tamás Gáspár Miklós és még 
mások is, és mindenkinek, aki kapcsolatba 
kerül a Méh-es üggyel, piros meg fekete 
pöttyöket csepegtet a képére, ideológiából. 
Mint egy gyanús őrző-védő szolgálat, hatá
ron és síron túlról is működik: meg ne pró
báljon valaki kitömi a dossziéjából. (Mert az 
írónak, aki hivatalból mindég kereset alá 
vont személy ideológiailag, iratcsomója van; 
nemrég is egy fő közíró-közfilozófus-közpo- 
litológus így fejezte ki magát: "egy újabb 
adat a Makkai dossziéhoz".)

Természetesen Méhesről is B.E. ír, és ter
mészetesen hiányosan és ellentmondásosan, 
például Jerikó c. színművét összetéveszti a Ti, 
földi istenek cíművel, s különben is félreérti a

Jerikót: "benne az elégedetlenek forradalma 
dönt kőfalat", mondja, holott benne az irigy
ség és a helyezkedés lopja ki a köveket a 
falból... De már az egész korszak rajza is 
tévessé és szegényessé alakul, ahogy pálya
futásának kezdeteit vázolja: "A balos-dog
matikus türelmetlenség — mondja a Kosz
tolányit fehérgárdistázó B.E. — kiszorította 
az újságírásból s eltiltotta addigi névhaszná
latát, mire felvette tanárőse nevét, 1952-től 
kizárólag írásainak jövedelméből él." (Érde
mes hozzátenni, úgyszólván az egyedüli 
magyar író volt Romániában, aki szabadú
szóként is megélt, s ezért más akusztikában 
kell értelmezni azt, hogy "az új rendszerben 
mégis elgáncsolják, mire az ifjúsági iroda
lomba menekült"...)

Ez a "menekülés" kerül a középpontjába 
az Orbán János Dés, pardon, Dénes által meg
álmodott Méhes-monográfiának is: az iroda
lomból kiüldözött írók, Méhes mellett pél
dául Nagy Olga és Marton Lili, megterem
tették az ifjúsági irodalmat, szerinte. Valójá
ban az Ifjúsági Könyvkiadó 1951-től kezdve 
szervezeti brosúra-kiadóból átalakult külön
leges arcélű irodalmi kiadóvá, és óriási szer
vező munkát végzett: sorra járt minden egyes 
írót — így a "megfúrtakat" is —, és előlegeket 
kínálva, szerződésekre beszélte rá őket. Méhes 
György közölhetőségéért hosszas, szívós, ideg
ölő csatározásokat folytatott a felsőbb pártszer
vekkel és sajtóirányítással Szász Béla szer
kesztő, éveken át.. Meglepő, hogy sem Méhes, 
sem monográfusa nem emlékezik meg róla.

Természetesen a kiadó-szerkesztő műkö
désmódja az író számára nemcsak eredmé
nyes, de nyűgös, szekáns és okvetetlen- kedő 
is lehetett, hiszen a lektornak felsőbb szervei 
előtt is bizonygatnia kellett, hogy hát ez a mi 
írónk nekünk ír; és időnként csikorgó, 
disszonáns, az íróiságot aláásó "javaslato
kat" tett az írónak; ennek a lektor-jelen- ség
nek Magyarországon elég nagy irodalma és 
anekdotakincse van, a romániai magyar iro
dalmi lexikonban azonban nem tükröződik, 
a Könyvkiadás címszó csak adatokat, statisz
tikákat közöl, a modus operandiról hallgat, 
pedig a szerkesztők, a kiadóknál és folyóira
toknál, sok esetben döntő módon szóltak 
bele a 'Megoldásokba", jó és rossz irányban 
egyaránt; néha úgyszólván a semmiből mű
vet teremtettek, máskor viszont igen erőtel
jesen segítették világra jönni a sematizmus 
fiókáit. Minden szocialista irodalomnak 
nagy problémája volt ez, különösen a szov
jetnek, s legalább annyira különösen a romá
niai magyarnak.

Sokszor egész írói életművek titka rejlik 
e mozzanat mögött. Például a Nagy Istváné, 
Kovács Györgyé.

4. Egy-két bönge a KH— M -ből
Kocsis István. Amíg Romániában tartóz

kodott, a legtöbbet játszott drámaírók közé 
tartozott. Magyarországra költözve, leszorul 
a színpadról, nagy néha játsszák, pl. 1991- 
ben Árpádházi Szent Margitról írott drámá
ját a komáromi Bástya Színház (?) mutatja be 
— és csend... sajátságos, hogy a Lexikon ezt 
nem kommentálja... s azt sem, hogy az utób
bi időszakban a romániai magyar dráma 
mintha teljesen kiutált árvája lenne iroda
lomnak, színháznak.

Kottakiadás. Tinódi említése nélkül, pedig 
hányszor daloltuk, hogy az elsők dicsősége 
örök.

Kovács Ágnes. A legeredményesebb folk

loristák közé tartozott, ehhez képest B.E. je
lentéktelen kis szócikket ereszt meg róla, alig 
többet, mint amennyit egy Krobekné Liber 
Etelka kapott, aki 1920-ban írt egy cukrászati 
művet.

Köblös Elek. Egy időben az illegális Ro
mán Kommunista Párt legmagasabb vezető
ségének tagja; sajnálatosan, a sztálini önkény 
áldozatául esik. írásairól azonban nem tu
dunk meg semmit. Igaz, legalább sorsáról 
valamivel többet, mint egyik utódjáról, Fóris 
Istvánról, az első kötetben, akiről ott még 
elhallgatják rejtélyes halála körülményeit. 
(Legutóbb a Korunk Sztálin-száma egy mon
datban emlékezik Stefan Foris agyonverésé- 
ről.)

Köpeczi Sebestyén Józsefnél jövünk rá, 
hogy az életrajzok összeállításánál mennyire 
irtózik a Lexikon az érdekességektől. Példá
ul annyi jelentéktelen adat mellett meg sem 
említi, hogy 1919-ben a vörösök Debrecen
ben felakasztották. Tiltakozott rangjelzése 
letépése ellen. Az akasztás azonban, részint 
testmagassága miatt, nem sikerült, elhalasz
tották másnapra, azonban addigra bevonul
tak a románok, s a vörös hősök pánikszerűen 
otthagyták, mert akasztáshoz még lett volna 
kedvük, harchoz azonban nem... csuda-e 
hát, ha Köpeczi Sebestyén József hálából tüs
tént megrajzolja az új román állami címert? 
Egyébként tőle hallottam először Makkai 
Sándor Erdélyből való kimarásának hiteles 
történetét, egyes lelkésztársai által, s ennek 
hatására bocsátkoztam annak idején vitába 
Makkairól, s emiatt nem is hívtak meg a 
múltkoriban Enyedre a Makkai-emlékünne- 
pélyre.

Majtényi Eriknek nemcsak a személyes 
sorsát fakítja ki a címszó írója. Irodalmi in
dulásának is elhallgatja azt a bűbájos esetét, 
hogy első versét, amit az Utunknak beküld, 
Kiss Jenő visszautasítja érzelemszegénység mi
att. Érre megírja románul, Eric Manu néven 
közli egy temesvári lapban. Anavi Ádám 
lefordítja s beküldi az Utunknak. Akkor már 
megjelenik.

Lajtha László. Lásd a népzene rovatban. 
Ahol is egy felsorolásban valóban egyszer 
megemlíttetik: tisztázhatatlan, ki kap külön 
címszót, s ki csak, mondjuk, a Református 
egyházi irodalom alatt keresendő. Lajtha Lász
ló különben nemcsak a XX. századi magyar 
zenetörténetnek jelentőségben legalábbis 
negyedik legnagyobb alakja, amellett külön
leges érdemei vannak éppen az erdélyi nép
zene specifikum ainak feltárásában — 
legalább két és negyed sort érdemelt volna, 
még ha nem is volt rézárugyáros a Tanács- 
köztársaság alatt, és nemcsak egy cukrászati 
könyv kiadására jött Erdélybe...

Lechner Károly orvos... szakmunkái mel
lett megemlíthető lett volna, hogy Adynak is 
orvosa, s hogy a bátyja, Ödön, olyan igazga
tói lakást épített neki (ma is látható a kolozs
vári idegkhnika-csoport egyik épületeként), 
mely a magyar szecesszió egyik pazar kis 
gyöngyszeme, még ha Láng Gusztáv a 
"megbukott tulipános szecesszió" undorító 
bibircsókjának nevezné is...

Egyáltalán, akármilyen is ez a romániai 
magyar irodalom, de életrajzokban, sőt mű
vekben még nyomorúságos története ellené
re is színesebb, érdekesebb, mint ahogy a 
Kh—M  alapján várni lehetne.

És akkor következzék az N—R!

(folytatjuk)

-  HELIKON---------------------
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HELIKON

K Á B Á N  A N N A M Á R IA

Szórend és 
értékszerkezet
Jelen írásomban Horváth Imre négy rö

vid versét elemzem. Azokat a sajátos gondo
lati elrendezéseket, formai megoldásokat 
követem nyomon, amelyek a versszövegek 
egészét meghatározzák és értékszerkezetté 
avatják.

Horváth Imre a négysorosok költőijeként 
él a köztudatban. Ő maga is ezt a versformát 
érezte a legközelebb egyéniségéhez. Való
ban, ez a maximálisan sűrített, zárt versfor
ma a maga rövidségével Horváth Imre leg
sajátosabb kifejezési formája. Zárt formába 
fogott képekből bontakoztat ki mély és fon
tos gondolatokat. Négysorosainak többsége 
egy-egy társadalmi-erkölcsi figyelmeztetés, 
parancsolat. Ezért ezek többnyire valami
lyen felszólításra, figyelmeztetésre, ítéletre 
épülő szerkezetek.

Erkölcsi figyelmeztetésre épül A sárga ház 
ciklus tizenegyedik darabja, amelyben a köl
tő tartózkodó fegyelemre inti önmagát és 
mindenkit, aki elviselhetetlennek érzi életét: 

"Vétkezel, ha szíved itt háborog, 
voltak ennél vészesebb táborok, 
voltak nálad kínzottabb Krisztusok..." 
Keresztfáknak erdeje így susog.
Erős nyomatékú, határozott figyelmezte

téssel indiai a vers, amelyet feltételes árnya
latú időhatározói mellékmondat pontosít. A 
versszöveg művésziségét növeli, hogy en
nek a másik mondatnak a hangsúlya mind 
az itt helyhatározószóra, mind pedig a hábo- 
rog igére is kerülhet. Valójában csak a máso
dik verssor végigolvasása után, az ennél ana- 
forikusan visszautaló névmás révén hangsú
lyozódik az itt fókuszszerepe, de a háborog 
ige a sor végi és mondat végi helyzet révén 
szintén kap hangsúlyt.

Afigyelmeztetést két magyarázó mondat 
értelmezi. A magyarázát egyre elvontabb 
síkra emelkedik. Egyrészt az egyénitől a 
szenvedő közösségig (táborok) és onnan a 
közösségért mártíromságot vállaló Krisztu
sokig, másrészt pedig az itt konkrét helyze
tétől az egyre szélesedő, táguló térig, a 
vészesebb táborokon át a keresztfák erdejéig ível 
a költemény. Mindkét magyarázó mondat 
anaforikusan visszautal az első sorban kifej
tettekre. A második sorban az ennél névmás 
az itt helyhatározószóra, a harmadik sorban 
pedig a nálad névmás a megszólított sze
mélyre utal. A költő a harmadik sort a voltak 
anaforikus ismétlésével kezdi, és ezáltal 
m ondatpárhuzam ot is teremt. Mindkét 
mondatban az általános létezéstartalmat és a 
visszautalást kifejező szavak után követke
zik az erősebb nyoma tékú újságoló rész: vé
szesebb táborok, kínzottabb Krisztusok. 
Mindkét hangsúlyt, minthogy a jambikus 
verslábnak súlytalan részén indul, dallame
melkedő is kíséri, amely erős érzelmi töltetet 
kölcsönöz a kifejezésnek:

vészesebb táborok,
A

voltak ennél
kínzottabb Krisztusok...
A

voltak ennél
A vers utolsó sora idéző mondat, amely 

visszakapcsol az előzményekre. A versszer

kezetben így sajátos áramkör keletkezik, 
amelyet tovább erősít az első sor első szavára 
és az utolsó sor utolsó két szavára eső hang
súly. Ez sajátos oszcillációt hoz létre az olva
só tudatában. A költemény művészi szerke
zetének a három szótagos rímek (háborog — 
táborok, Krisztusok— így susog) és az alliterá- 
dók (vétkezel — vészesebb, kínzottabb — Krisz
tusok) is fontos pillérei.

Előre vetett, szentendaszerű felszólítás
sal indul Villog mindörökre dmű négysorosa, 
amely a felelősségtudat erkölcsi parancsát 
fogalmazza meg:

Ügyelj NAGYON MINDEN KIS
MOZDULATRA.

A pillanat az időbe faragja:
Ha virágot törsz: időtlen töröd le — 
s mit megvillogtatsz, villog

MINDÖRÖKRE.
A bevezető tételmondatot a hangsúlyok 

is kiemelik. Hangsúlyos felszólító igével in
dul a sor, és két, nagy hatókörű, több szóra 
is kiterjedő kvantorral zárul. A folytatás en
nek a tételmondatnak a magyarázatát nyújt
ja. Az előzővel magyarázó viszonyban álló, 
második sorba tördelt mondat ugyanis kont
rasztképpen hangsúlytalan topikkal indul, 
ezáltal még jobban kiugratja a hangsúlyos 
fókuszpozídóba kerülő időbe helyhatározót, 
amely kulcsszavává válik a költeménynek.

A harmadik és negyedik sor a magyarázó 
mondat kifejtése, részletezése. Párhuzamos 
mondatszerkezetre épül, amit az s kapcsola
tos viszonyra utaló kötőszó és a teltebb zen
gésű, három szótagos rím is erősít. Mindkét 
sorban a második tagmondat a főmondat. A 
mondatoknak ez a sorrendje biztosít erősebb 
nyomatékot a főmondatoknak, amelyek az 
alárendelt mondatokban megfogalmazott 
konkrét cselekvéstartalmakat emelik általá
nos síkra. A két, kötőszóval induló alárenddt 
mellékmondat ezáltal kataforikus szerepet 
kap, figyelemfelkeltővé válik, hiszen előre 
utal az őt követő főmondatra, és előkészíti 
annak hangsúlyos szerepét.

A rövid költemény külön szépségét az 
adja, hogy itt is megvalósul, mégpedig több
szörösen, a tudat villódzása. Kettős áramkör 
keletkezik. A harmadik és a negyedik sor 
mellékmondatai az első sor kis mozdulat jel
zős szószerkezetének kifejtései: virágot törsz, 
megvillogtatsz, a főmondatok pedig az idő
be faragás példázatát nyújtják: időtlen töröd 
le, villog MINDÖRÖKRE. Az előbbiben a 
fókuszpozíció emeli ki az időtlenség fogal
mát (időtlen töröd le), az utóbbiban pedig a 
kvantorpozíció nyomatékosítja ugyanazt a 
jelentést (villog MINDÖRÖKRE), és ezáltal 
fortissimóba emeli a költemény zárlatát.

Más típust képvisel a következő két 
négysorosa. Mindkettő úgy jut el az általá
nos érvényű szentenciához, hogy a ki nem 
mondott, meg nem fogalmazott általánosítás 
a művészi megfogalmazásból egyértelműen 
következik. Tehát a nyelvi szerkezet az olva
sóban létrehozza a nyelvileg ki nem fejtett 
implicit következtetést.

Fock Máté grafikája

ítéletsorra épül Béke dmű költeménye:
Egyiken van, másikon nincs levél,
egyik a nyár, a másik már a tél.
S míg fáról fára lendül át a szél,
fejem fölött a két ág összeér.
Az első két, párhuzamos szerkezetű sor 

szembenállásra épül. Úgy állít szembe egy
mással két faágat, hogy a szembeállított fo
galmat csak az utolsó sor második felében 
nevezi meg, amikor már feloldódik a szem
benállás. Ez teremt az előző négysorosokhoz 
hasonló áramkört a versben és oszdllálást az 
olvasó tudatában.

Már az első sor szembeállításra és egyben 
meglepetésre épít, ugyanis a verssornak 
csak a legutolsó szava árulja el, hogy ponto
san minek a jelenléte, illetőleg hiánya foglal
koztatja a költőt. Ez a szórend a két szembe
állított igét emeli ki hangsúly segítségével. 
Ezt a szembenállást tovább fokozza a máso
dik sor immár jelentésükben is ellentétes fo
galmainak — a nyárnak és a télnek — a hang
súllyal is erősített szembeállításával. A két 
sor párhuzamos szerkezetét az egyik és a má
sik variádós, más-más mondattani furtkdó- 
ban történő megismétlésével is érzékelteti. 
De míg az első sorban a lét és a nem lét 
hangsúlyozódik, addig a második sor éppen 
erre szolgál egyfajta magyarázattal: egyiken 
van (levél), azaz egyik a nyár, másikon nincs 
(levél), azaz a másik már a tél. Egyetlen rövid 
időhatározószó, a már segítségével lendíti ki 
a költő a verset statikusságából, és lopja bele 
az idő folyamatát.

A harmadik sorban épp ez az időbeli fo
lyamat jut szerephez az időhatározói kötő
szóval bevezetett időhatározói mellékmon
dat révén. De itt már nemcsak az időbeli 
folyamat, hanem a mozgás, a lendület is 
hangsúlyozódik. Ennek a mozgásnak, len
dületnek azonban itt már nem szembeállító, 
hanem összekapcsoló szerepe van. Míg az 
első és második sort két hangsúly osztotta 
két szembenálló részre (van — nincs, nyár— 
tél), a harmadik és negyedik sor már egy-egy 
hangsúly köré szerveződik (fáról fára és 
összeér). Hasonló hatást ér el a költő a sor
metszet helyének váltogatásával. Az első két 
sorban a negyedik szótag után éles metszet 
vá- lasztja el a szembeállított két részt, míg a 
harmadik és a negyedik sorban a metszet 
már alig érzékelhető (vö. Mózes 1985:36). A 
harmadik sorban a különállást még sejteti 
ugyan a fókuszpozídóba kerülő, erős nyo
ma tékú fáról fára kifejezés, de egyben az 
öszszetartozást is sugallja.

A békét árasztó egység gondolata a vers 
utolsó sorában, annak is a legvégén, az 
összeér ige hangsúlyos helyre kerülésével 
valósul meg. A hangsúlytalan topikpozídó- 
ba kerülő fejem fölött helyhatározó a szemlé
lődő lírai én és a konkrét tér kifejezője, az 
ugyancsak topik szerepű, jelzővel bővített 
grammatikai alany — a két ág — pedig ana
forikusan utal vissza az első sorban még meg 
nem nevezett és ott egymással szembeállí
tott fogalmakra. Ezáltal valósul meg ebben a 
költeményben is a sajátos áramkör, amely a 
vers végéről kapcsol vissza a vers elejére, de 
immár ellentétes előjellel. És ezáltal a költe
mény az ellentétek egységbe fonódását, a 
kiengesztelődés harmóniáját, ha úgy tetszik: 
a békét sugározza. Az egységbefonásnak 
művészi eszköze a rímek sajátos játéka: a 
levél — összeér szavak ölelkező rímként,ille
tőleg az utolsó szótagok összecsengése ré-
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vén négyes rímként is erősítik a sugallt egy
séget.

Felelet dm ű verse épp az egység ellenté
tekre hasadását villantja fel:

Feleljetek, madarak, levelek:
életemben boldog még lehetek?
Felszállnak erre MIND a madarak,
és a levelek MIND lehullanak.
A  négysoros költemény kérdés-feleletre 

épülő szerkezet. Első két sora a kérdést fogal
mazza meg, erre születik a harmadik és ne
gyedik sorban a nonszensz válasz. Sajátosan 
alakul a vers hangsúlyszerkezete. Mind a 
kérdést megfogalmazó első két sor, mind pe
dig a választ tartalmazó harmadik-negyedik 
sor párhuzamosan, erős nyomatékú igével 
kezd és zár. Ezt a költő sajátos szórenddel éri 
el. Az első sor csak állítmányi részt tartalmaz, 
a második sor pedig hosszúra nyúló topikkal 
indul, és szűk igei résszel zárul.

A válaszban rejlő ellentétet egyrészt a 
hangsúlyos igekötők, a fel és a le, másrészt 
pedig az ellentétes jelentésű igék hordozzák: 
szállnak, hullanak. A nonszensz választ tar
talmazó két sorban két, nagy hatókörű kvan
tor is erősíti a szembenállást: mindkét sorban 
a MIND pozitív univerzális kvantor, amelyet 
dallamemelkedő is kísér. Ez egyrészt a válasz 
egységességét emeli ki a csoportokon belül, 
másrészt a válaszok ellentétes voltát is hang
súlyozza. A költemény sorait záró, ellentétes 
hangrendű rímpárok egyébként — azáltal, 
hogy a magas hangrendű rímeket mély hang- 
rendűek váltják fel — egyfajta hangulati vá
laszt sugallnak a felvetett kérdésre.

Összegzésképpen elmondható, hogy a 
versszövegek értékszerkezetté válásához a 
hangsúlyviszonyokat is meghatározó szó
rendi változatok mellett a tartalmi-logikai vi
szonyok és a korreferencialitás is hozzájárul. 
Mindezek olyan implicit többletjelentések 
hordozói, amelyek sajátos áramkörben meg
valósuló oszdllálást idéznek elő az olvasó 
tudatában, és ezáltal a versek művészi hatá
sát nagymértékben fokozzák.
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EGYED EMESE

B r iszé i sz
XVII.
Növények
Páfrányfenyő: nézd törzsét, sudár növé

sét. Tied a látvány s a képzeleted is a tiéd. Azt 
mondják a hátad mögött, de néha már a sze
medbe is: ami veled történik: betegség. Nem, 
magamhoz térek, mindent elkövetek, hogy 
éljek.

Holnap este megfestik Lymessosban a gyap
jút meg a lenvásznat Apolló szerény szolgái. Ezt 
később ugyanígy végzik olyan titokzatos népek, 
mint azok, akiket koptoknak neveznek. A festés 
titkáról még a lombhullás előtt kifaggattam a 
kedvest, s amit ő nem tudott: távoli mesterektől 
tudakolta!

Holnap.
Mindentől összerezzenünk, ez már a há

ború hatása. Mintha semmi jóra nem számí
tanánk. Pedig nevetni is kell, lehetetlen 
ebben az örökös készenlétben élni: valóság
gal a halál árnyékában, komorságban.

Az a rigó a kerítésen: szökdösött, tudom, 
te voltál, rejtőztél tollas köpönyegbe! Aztán 
a díszkút sarkán óvakodva: te ittál lopva a 
csőrével, te rebbentél tovább az alakjában. 
Miért ne? A testőrt is gyakran viszontlátom: 
utazásaimon a gubbasztó, csöndben őrködő 
sas — tudom, hogy csak ő lehet.

Tudjuk egymást.
És most a holnapról, ha már elhangzott 

az ígéret. Mégpedig versben. Kimondva, 
amit kell.

Küldtél pedig festéket, mindenfélét, 
fonalaimat beáztatni — színbe.
Még el sem kezdtem. Dézsát készítettem, 
kancsót a víznek, tálat vegyítésre,
kerestem keveréket, válaszoltam 
tölcsért agyagból, szűrőt, szárítókat.
Most gyolcsaim, fonalaim, a voltak: 
mint élettelen foszlányok rakása.
A meszesgödör, derítő megásva,
kampók és orsók — "már magadba térhetsz ".
Cselédek, szolgák — egy intésre várnak...
Nem várhatlak, belátom már. Nem várlak. 
Tömi kezdem a színes követ, lépek 
festő növények fekete levélhez.
Sulykolók zuhanása, siklása, zokogása:

kárpitok, kő, más világ. 
Festékekről és nemcsak 

azokról. (Versben, mert versben könnyebb.)

Másképpen van, másképp.
Megfordult a szél iránya.
Medrét váltja a folyó.
Más vér kering az erekben.
Más erő hat az egekben 
Másképpen van, másképp.
Más nyelv, más jelentés.
Kárpitokban ott sikoltok,
Falba rakva végtelen 
szólongatlak, mindhiába 
(soha nem felelsz nekem):

Rubria tinctorum,
Rubria peregrina,
Murex trunculus, brandaris,
Isatis tinctoria:
Bíborban, vörösben, 
elemésztő kékben

láttam selyemszálaim, 
gyapjúfonadékaim.
Láttam, mit se látok,
Istenhez kiáltok.

Miért véled magad kiváltságosnak? A 
férfiak sem csupa jóbarát, miért vetíted rá 
Patrokloszhoz való hajlandóságodat min
denkire? Nézd: Odüsszeusz és Ajász. Látszó- 
lag egytestvér, s ha jobban figyelsz: 
ardzmaik rándulása sok ellenérzést, önfe
gyelmet palástol.

Kinek van ilyenkor igaza?
Annak, aki elhiteti a környezetével. Aki

nek igazára rábólint a mindenkori közvéle
mény. Emlékszel, ugye, a hír palotájára? 
Félelmetes benézni már a kapuján is, de leg
jobb a közelébe sem kerülni. Majd részletezi 
a költő. Részletezi a költő. Részletezi — bár 
jó, ha a részletek érhetőek. No, nem harag
szunk, titok minden.

A Kígyós lány régi alakja a falba illesztve 
a faragott kövek közé! Persze, hogy Theire- 
sziász a hét próbaév idején, amikor nőalak
ban járt-kelt e földön és még a szemevilága 
is megvolt". Bizony Theiresziász nézi a déli 
völgyek hajnalát s ügyel fel a falu csendjére, 
gondolta volna-e valaki?

Amikor a bölcs nem hisz abban, hogy az 
asszonyok hamarabb nyerik el a lélek derűs 
állapotát, mint a férfiak, mert kevesebb do
loggal foglalkoznak, jól tudja: hiába töltik 
idejük java részét otthon, mégiscsak velük 
lakik az a rengeteg fájdalom, zavar és kétség- 
beesés is — csak azért, mert féltékenységre, 
babonára, becsvágyra, sőt locsogásra is haj
lamosak!

Azt vélhetnéd hát, csupa asszony hordja 
a hírt, de nem úgy van: a fecsegő férfiak 
fajtájából is jár közöttünk jónéhány: nem tu
dod kiszámítani, mikor mihez toldanak hoz
zá bölcs mondásnak tűnő körmönfontságot.

Ékesen akart beszélni Agamemnón, ami
kor valósággal elrejtőzött pirulása és a sza
vak mögé, s valami ígéretfélét ismételgetett:

— Végtelenül sok ajándékkal békíteni 
vágylak.

ilyesmit hallottam, de mi közöm hozzá, 
az ajándékaihoz, sátrához, holnapjához. Alá
zatosnak mutatkozik, mert jól tudja, hogy 
igazságtalanságot követett el. Örült gondo
lat volt, de szerintem az égvilágon semmi 
köze ahhoz, amit isteni őrültnek neveznek. A 
harag megfékezése — így?

"Nem e partot igére szívemnek szavatok, 
nem e földet kértem" — erről van szó: ál
munkban sem szabadulhatunk a megcsúfolt 
Dionűszosz siránkozó hangjától.

-  HELIKON--------------------
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BUDAPESTI ZEGZUGOK 
Piszkos Satya morzejelei

A hárombetűs rizsKENÉZ FERENC

Az adófelügyelőségen tárt 
karokkal vártak.

Késéssel ugyan, de megtet
tem az adóbevallásomat.

Jár nekem ezért két pohár bor.
No persze, jó lenne tudni, 

pontosan hol is vagyok. A J-12- 
ben, ez világos.

Térkép után, szabadon. De 
pontosan hol vagyok? A kocsma
térkép szerint? Bizony, ahogy 
van csillagtérkép, lehetne kocs
matérkép is. Ha már egy koron 
túl az ember pillantását a csilla
goknál alább engedi... Alább, 
alább, alá egészen, mondjuk 
Piszkos Sanyiig, aki arccal a kira
katnak fordulva ül a kocsma sar
kában. Bozontos ábrázatát nézve 
nehezen lehet eldönteni, hol kez
dődik az arca.

— Hogy vagy, Satya? — dör
ren a szomorkás emberre a Piros
pozsgás Életvidám Behemót. — 
Fiatalabb mint én, s nézd már 
meg, hogy néz ki! — fordul asz
talszomszédjához Behemót. — 
Hányas vagy, Satya, negyvene
gyes? Mi? Ne mutasd nekem az 
igazolványodat, úgysem fogom 
kézbe. Koszos, mint te vagy!... 
Satya, Satya, mikor fürödtél utol
jára? Mikor csecsemő voltál, 
mi....? Lajcsikám, add csak ide 
azt a lapátot, tegyük rá ezt a Sa- 
tyát, s vigyed ki innen!

Behemót hahotázik. Alig va
gyunk egypáran, de vele teli a 
kocsma. Ideszól, odaszól, idefor
dul, odafordul. Teli veié a világ. 
Élvezi a világot. Meg azt, hogy 
még ilyen Satyák is vannak benne.

Satya nem nagyon törődik 
Behemóttal. Időnként megko
pogtatja botjával a padlókockát, 
majd bámul kifele tovább. Neki 
ennyi a vüág. Ki tudja, kinek kül
dött s miféle üzenetek rejlenek e 
titkos morzejelekben, melyeket 
időnként kikopogtat a padló kő
kockáin?

Behemót mond, szólongat, 
hahotázik. Asztalhoz inti a csa
posnőt. Szotyola királynőnek

szólítja az asszonyságot. Rendel 
még egy sört, de nem koccint. 
Mivelhogy magyar ember sörrel 
nem koccint ezemyolcszáznegy- 
vennyolc óta — ha már a jó Habs
burg urak nagy sörözéssel 
tisztelték meg a vértanúságot.

— Csak azóta egy kissé elkur- 
vultak az emberek ebben a hazá- 
ban! Előbb-utóbb itt már 
mindenki megalkuvó lesz. No, 
hát azért szavaztam én a Fidesz- 
re. Én már csak a fiatalokban bí
zok. Akik még nem kurvultak el. 
Satya, te kire szavaztál? — fordul 
hirtelen hátra.

Satya szótlanul bámulja Szo
tyola királynőt, majd botja végé
vel üzen valamit az oly közel levő 
nagyvilágba. Valahova oda, a ki
rakaton túlra. Azon a táblán is túl
ra, melyen — szemben velünk — 
sárga betűkkel virít kék alapon, 
hogy "Budapest-Duna-part". Bu
dapest? Duna-part? Igen — a fa
lon, a betűkben. Egyébként...

Egyébként, ahogy a fülem
mel hallom:

— Hogy vagy, Behemót?
— Hogy, hogy vagyok? Hát a 

székletem meg a vizeletem bizto
san jó. Azzal nincs baj. Hetente 
ötször bejövök, sört iszom, meg 
cigit veszek. De téged még soha 
nem láttalak egy százassal a ke
zedben! Nekem meg van. Ennyit 
tudok mondani.

Ezzel a délelőtti ülésszak 
nagyjából be is lett rekesztve. Egy
két szó még elhangzik, egy-két 
korty még lecsúszik, ám azon túl 
már csak Piszkos Sanyi üzenetei 
kopognak bele a nagyvilágba.

Ha úgy veszem, nem tudok 
róla semmit.

Ha úgy veszem, tudom róla a 
legfontosabbat — hogy csülag- 
és kocsma térkép nélkül is elbol
dogul.

Hogy hazatalál.
No most, lássuk csak — én, én 

hogy jutok haza a J-12-ből?
En, a rendes adófizető pol

gár!?

Ez már így szokott lenni.
Mire a pasas harmadszor 

mondja el, hogy 'Nem, nekem 
semmi. Ha egyszer azt mondtam, 
semmi, akkor semmi!" — szóval 
mire ezt harmadszorra mondja el 
a harmadik ivócimbora, már ott 
is a harmadik rund.

A pincér ugyanúgy teszi elé
jük ezt is, mint az elsőt. Csakhogy 
most, a harmadiknál, már nem 
ússza meg megjegyzés nélkül.

— Ferikém, lefogytál! Jó len
nél apróhirdetésbe!

Csöndes, békés vasárnap dél
előtt. Huszonötén, harmincán va
gyunk az ivóban. A környék 
csendes kis házaiban már fő a 
húsleves. Az asszonyok a kezük
ben levő fakanállal időnként ki
lépnek a konyhaajtó elé, s a 
léckerítésen túl, a kocsma felé pil
lantanak. "Anyukám, átugrom 
egy fröccsre!" — hallják, már ki 
tudja, hánya dszorra, a kapu felől.

Hát itt az egy fröccsön már túl 
vannak. A falon tábla hirdeti ta
pintatos indiszkrécióval, hogy 
ám azért itt mind komoly embe
rekkel számolnak: "Az a bor, amit 
hitelben mérünk, teljesen elfo
gyott".

A tábla bűbájos akkurátussá
ga nagyon tetszik nekem. Ez a 
teljesen. Ez a bizony gatás.

Ám nemigen hiszem, hogy er
re a táblára itt, ezen a helyen iga
ziból szükség lenne. Hiszen ide 
nem beugranak, hanem csak úgy 
"átugranak" a férfiak — rendben 
tartott, szép kis családi házaikból, 
rendben tartott, szép kis füves 
udvaraikról, rendben tartott, 
szép kis kerti törpéjük mellől. A 
kerti törpék itt is, ott is kis táblát 
tartanak a kezükben: "Tiszta ud
var, tiszta ház!"

Amellettem levő asztalnál férj 
és feleség. A férj van vagy másfél 
mázsa, ujjain akkora aranygyű
rűk, négy-öt darab is, hogy szinte 
nehezen lehet kezet fogni tőlük. A 
két frissen érkezett haverral azért 
sikerül.

— Ferikém, három fröccsöt, 
légy oly szíves!

Az asszonyka odahajol, súg 
valamit a másfél mázsához tarto
zó fülbe.

— Várjál csak, Ferikém, né
gyet legyél szíves!

Majd, szinte tényleg csak 
egyetlen másodpercre, a friss új
ság fordul meg a felgyűrűzött uj
jak között. "Á, nem érdekel 
engem, csak a totó-eredményt 
néztem meg! Nem olvasom én 
el!"

Az éjjel hajnali háromig aján
dékműsor volt a rádióban. Meg
szólaltatták  Grósz Károlyt, 
Pozsgayt s Németh Miklóst is. 
Hát üyesmiről nem esik itt szó.

Se Grósz Károlyról.
Se Pozsgayról.

Se Németh Miklósról.
"Gabonaféle, három betű" - 

hallom a hátam mögül —. "Hát 
van az árpa, a búza meg a szója, 
de ez nem jó egy se, ezek négybe
tűsök, négybetűs mind, a fene en
né meg!" "A rizs lesz az, te, az jó 
lesz, az hárombetűs!"

Á hárombetűs rizs így aztán 
be is kerül az újságba.

Hát ezeket az újságokat sem 
ártana azért néha elolvasni. Amit 
az olvasók újraírtak.

Gyerek ugrik fel az asztal mel
lől. Kezében a macival körbesza
ladja a nagyapáék asztalát. Aztán 
a többi asztalt. Aztán az egész he
lyiséget.

Aztán a plüssmaci a nagyapa 
kezébe kerül.

Aztán az asztalra. Aztán bele 
a bortócsába.

- Az enyém nyolcéves volt, 
amikor először küldték utánam. 
Megállt az ajtóban, s bekiáltott, 
hogy nagyapa, gyere ebédelni! 
Mondtam neki, hogy gyere csak 
ide, kisunokám! Nyolcéves volt, 
s tudják, mit válaszolt? Azt, hogy 
én ide be nem teszem a lábam! 
Na, mit szólnak hozzá? Pedig 
csak nyolcéves volt! Osztán azóta 
már persze kétszer is volt elvonó
kúrán! Én meg egyszer sem vó- 
tam!

Szemben a tréninges már a 
második tepertős pogácsát rágja 
a borok szünetében. Atszól hoz
zá a másik tréninges a másik 
asztaltól: 'Mi az, komám, te már 
turmixolsz? Rágd meg, s add to
vább! Ahogy Rákosi pajtás 
mondta ezerküencszázötvenhá- 
romban!"

Szép lassan elcsendesedik a 
borozó. Akik még maradnak, 
eléggé búskomoran üldögél
nek.

A rádióban körülbelül most 
ért véget a Gondolat-jel. "Jobb 
lett volna azt meghallgatni!" — 
gondolja bizonyára mindegyik. 
Én legalábbis azt hiszem, hogy 
most épp erre gondolnak a bús
komorak. "Legalább okosod
tunk volna!" — bizonyára 
ilyesmik foglalkoztatják a bús
komorakat.

Ma hajnalban kezdődött meg 
a csillagászati ősz.

A teremben két szemüveges 
volt. Az egyik, akiről látszott: úgy 
gondolja, hogy mindezt meg ké
ne írni.

A másik, az én voltam. Aki 
mindezt le is írta.

Ahogy jöttem hazafelé, pár 
házzal arrébb, a kocsma mellett 
egy tolókocsis férfit láttam: egy 
kerítésen bámult befele. A férfi 
béna volt.

A kerítésen túl egy se keze, 
se lába Szűz Mária, szomorú 
gipszből, ott a fűben hanyatt 
fekve.
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Féja Géza levele Szekfű Gyulának

Budapest, 1939. június 12.
Mélyen tisztelt Professzor Úr!
Őszinte hálával köszönöm hozzám intézett sorait. Külö

nösen jólestek nekem, akinek az utóbbi években minden 
pimaszsághoz hozzá kellett edződnöm. A Professzor Úr ne
mes, tiszta tárgyilagosságánál különb jutalmat nem kaphat
tam.

Tudom, hogy elgondolásaim nem egyeznek minden te
rületen a Professzor Úr elgondolásaival. Azt hiszem azon
ban, hogy ma már a különbségek nem lényegesek.

És sohasem láttam a népi gondolatban valami egyoldalú 
kizárólagosságot. A Viharsarokkal párhuzamosan dolgoz
tam a Régi magyarság c. könyvemen, melyben éppen a 
történelmi magyarság legmélyebb irodalmi élményeihez 
próbáltam eljutni. Társadalmi téren sem akartam sohasem 
mást, mint a magyar népet a maga egészében fölemelni. 
Véleményem szerint csakis ez segíthetne, mert ma a népből 
csak egyének juthatnak följebb, s ezek többnyire termé
szetszerűleg korrumpálódnak, ha pedig hűek maradnak kö
zösségükhöz, akkor a szemmértéküket veszítik el egye
dülálló helyzetükben. A magyarságnak új életkedvet csakis 
az egész nép előretörése adhatna, s véleményem szerint, ha 
ez még lehetséges, ez az előretörés gyógyíthatná meg a kö
zéposztályt is, ez késztethetné emberibb és magyarabb 
életre, ez teremtene egészséges és szükséges "belső ver
senyt".

Megdöbbenve láttam, hogy mennyire nem értik ezeket a 
gondolatokat. Nemcsak a műveltségük hiányzott hozzá, ha
nem hiába kerestem azokban, akikkel élesen szemben állot
tam, a legáltalánosabb nemzeti élményeket is. Azt kellett 
tapasztalnom, hogy a nemzet, a nemzeti lélek s a nemzeti élet 
fogalma megdöbbentő módon összezsugorodott: én ebben 
látom legtöbb bajunk és kétségbeejtő mai történelmi helyze
tünk legfőbb okát.

De a magyar nép felszabadításával is addig várnak, amíg 
nem lesz nép. Nemcsak az egyike tizedeli a népet most már 
igazán elriasztó mértékben, hiszen az egykés falvak száma 
két esztendő alatt két és félszeresére emelkedett, s az egykés 
lakosság lélekszáma csaknem elérte a négymilliót, hanem a 
belső meghasonlás is. Esztendőről esztendőre nehezebb do
log lesz a népet egy nagy nemzeti-történelmi válallkozásra 
felsorakoztatni. Én mindezt közelről láttam, hosszú eszten
dők közvetlen tapasztalatai alapján beszéltem, de élménye
im nek még a visszaverődését is hiába kerestem az 
illetékesekben.

Ez a meghasonlás lepi el legjobb fiatal íróinkat is, akikben 
éppen a hagyományos "nemzeti munkára" való készség a 
legerősebb volt. "Külön világba" menekül mindenki, hogy a 
reá nehezedő nyomás elől meneküljön. De mit is cseleked
hetnek, s mit is cselekedhetünk. (L. legújabban Illyés Gyulát!)

A magyar lelküsmeret felelős hordozóit elzárták a néptől. 
A felelőtlenek közben a közelébe jutottak, s megkezdték 
felelőtlen és féktelen agitádójukat. Ami helyzetünk a legkri
tikusabb. Ha a felelőtlenek kezébe kerül a nép, az ő ujjmuta- 
tásuk nyomán tör előre, s a mi megcsúfolásunk lesz ez s a 
tiszta magyarság megcsúfolása.

Ma már mindenki tisztán láthatná, hogy a mi radikaliz
musunk építő dolog volt, de aligha látják, mert még mindig 
a legfontosabb teendőnek a mi teljes kiközösítésünket tart
ják.

Nem akarom terhelni szíves figyelmét, de szükségesnek 
tartottam, hogy mindezt megírjam. Egyetlen célom az volt, 
hogy a Professzor Úr tisztán lássa álláspontomat.

Őszinte tisztelettel és nagyrabecsüléssel köszönti igaz 
híve:

Féja Géza
(Forrás: Féja Géza levelezése. Nap Kiadó, 2003)
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ZENE TEGNAP, MA, H O L N A P 37.
" T ó p a r ti” l á t o m á s

Hangversenyt hallgattam, lát
tam a nálunk is fogható zenei tévé 
adásában. Megütött a látott dísz
let fura, megfordított távlata. 
Szinte nem hittem a szememnek: 
a színpad hátteréből fényképezik 
az eseményt?

A képernyő alján látható feke
te csíkról csak jól odafigyelve de
rülhetett ki, hogy a hangver
senyterem első sora. A színpad
kép, a nagyon élethűen felfestett 
díszlet ugyanis egy hatalmas ope
raszínház nézőterét ábrázolta a 
színpadról tekintve. A zenekar és 
a zongoraművész az igazi terem 
és a festett operaszínház között 
lebegett valahol, időn és téren kí
vül. Afféle szétterülő tó volt, tele 
vízre épített csónakházakkal, 
vendéglőkkel, a tavat benépesítő 
mindenféle vízi járművel. Meg
dörzsöltem a szemem: ez csak 
amolyan tóparti látomás., ahogy 
jött, olyan gyorsan tova is illan.

De a kép megragadt emléke
zetemben. Vajon az európai zene 
nem afféle hatalmas áramfejlesz
tő-telepet hajtó, betongáttal mes
terségesen felduzzasztott TÓ? 
Amibe, persze még ma is, min
denfelől a hegyekből lefutó pata
kok sietnek, hogy a vízszintet ál
landó magasságban tartsák, hogy 
ki ne apadjon és ki ne száradjon a 
tó. Az egyszerű turisták és a mű
szerekkel felszerelt (zene)kutatók 
rendszeresen bejárják a vízgyűjtő 
medence minden zegét-zugát és 
mindig felfedezésekkel, élmé
nyekkel térnek meg útjukról. A 
tóparton mindig (zene)ünnep 
van, ide fut be minden informá
ció, minden újdonság a régiségek 
közül. Nosztalgiás hangverse
nyek, milliószor eljátszott remek
művek újraélése, magyarázása, 
megdicsőítése ragadja magával a 
mindig lelkes ünneplőket. Bámu
latos magabiztosság, mámoros 
szédület, soha-nem-lesz-máskép- 
pen boldogsága ömlik el a min
den résztvevőt magához ölelő 
gyönyörű tájon. Valódi NIRVÁ
NA...

Meddig lehet ezt még folytat
ni? Meddig lehet az "ünnepet"

ugyanazon a hőfokon tartani? 
Meddig lehet a remekműveket 
unos-untalanig újrajátszani, újra
élni? Sokan azt felelnék rá: VÉG
TELENÜL, PARTTALANUL a 
VILÁG VÉGEZTÉIG lehet foly
tatni.

Szeretném hinni, hogy nekik 
van igazuk!

De! Az életkor előrehaladásá
val sok minden el- és megkopik 
bennünk.

A remekművek élménye is 
megfakul, és egyszerre olyasmit 
is meghallunk, amit korábban 
észre sem vettünk, vagy egysze
rűen átsiklottunk felette. A kiseb
bik baj, ha ezek a dolgok 
szerkezeti elemekre vonatkoz
nak, zavaró modulációkra, alig 
magyarázható zenedramaturgiai 
bakugrásokra, tartalmi úttévesz- 
tésekre. Sokkal inkább érinthet a 
szellemi kiüresedés kísértő réme. 
Hiszen ezek a régi szép zenék 
más világokat tükröznek, el
süllyedt zeneatlantiszokat. Már 
régen múzeumi tárgyak: csodál
juk, ámbár nem szeretjük őket. 
Vagy éppenséggel szeretjük, de 
már régen nem csodáljuk őket. 
így jártam azzal a remekművel is, 
amit a "KÉT" hangverseny közöt
ti "tóparton" volt szerencsém lát
ni. Valójában hova is tartozott ez 
a zene? Az agyonaranyozott 19. 
századi festett színházteremhez, 
amelyben annak idején valóban 
újdonságokként felhangzott, 
vagy fekete sáv jelezte előtér mai, 
modern hangversenyterméhez, 
amelyben senki sem ült? Úgy tűnt: 
A "KLASSZIKUS ZENE" ÖN
MAGÁT ÜNNEPLI.

Minden vágyunk, kísérletezé
sünk, újkeresésünk dacára a 20. 
század zenéje is beolvadt a "tó
parti" ünneplések forgatagába. A 
modem muzsika is klasszikus a- 
kart lenni. El is érte célját, remek
művek sorával illeszkedett be és 
duzzasztotta fel az európai zene 
csillogó tavát. A modem, sőt kor
társ művek sokasága is fesztivál
díszletek közé kívánkozott, sebes 
sodrású folyóból mára csendes 
tóvá szelídült. A zene mindig is 
ünnepet kívánt maga köré, a min
denkori jelen zenéjének ünnepét, 
de napjainkra még a jelen zenéje 
is a tegnapi zene ünnepévé vará- 
zsolódott. Megrekedtünk az eu
rópai zene hatalmas taván. Va
lahol a mélyben ez hatalmas víz
tömeg gépeket hajt, elektromos 
áramot, vagy a jövő szellemisé
gének nukleáris energiáját terme
li. A betongát mögött kis patak 
csörgedezik, útja valahová a jövő
be vész, a messziséget köd borít
ja.

TERÉNYI EDE
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Az Irodalmi Jelen könyvek kiadásában je
lent meg Orbán János Dénes Teakönyv című 
"kötetlen írásainak" gyűjteménye.

A  Csíkszeredái Pro-Print Könyvkiadó 
gondozásában jelent meg Fodor Sándor 
Kortársuk voltam — kortársaim voltak dmű 
kötete.

A  marosvásárhelyi Mentor adta ki Tóth 
Mária Kutyák tele dm ű novelláskötetét.

A  Látó 5. számában verset közöl Kará
csonyi Zsolt, Bogdán László, Jánosházy 
György és Király László. Prózai írást jegyez 
Molnár Vilmos (Fejezet, amelyben nem törté
nik semmi, és ez olyan kényelmes) és Szakács 
István Péter (Az angyalok átjárója). Mózes 
Attilával Farkas Wellmann Éva beszélget. 
Fórum: Balázs Imre József "Megbékélt szív

házat építenék". A Kis lírai antológiában Já
nosházy György teszi közzé katalán költők 
verseit. Dokumentum: Gáli Ernő Napló. A 
Tódban Boka László és Fekete J. József, a 
Deleaturban Hajdú Farkas-Zoitán és Do
mokos Johanna írásai. Talált vers: Orbán 
Ottó Hallod-e te sötét árnyék.

A  Korunk májusi számának főlaptesté
ben: Papp Attila Zsolt Atlantisz Café, Saly 
Noémi Képmás, más kép, másképp a kávéház
ról, Mózes Attila Kocsmák, micsoda kocsmák!, 
Onagy Zoltán A kocsis a bakon morog, Láng 
Gusztáv Sörözőik) a Piros Madárhoz, Kán
tor Lajos A pincér füle, Gyarmati Zsolt Kávé
házak a dualizmus kori Kolozsváron, Kocsma a 
magasban (interjú Lőrincz Gyulával, kérde
zett Szántai János), Több mint kocsma: Bulga
kov (interjú Orbán János Dénessel, 
kérdezett Szabó Géza), Zeke Gyula Bécs és 
Budapest, Karácsonyi Zsolt Ami fent van, az 
van lent is, Vass Tibor Testkultúra, Zelei Mik
lós Tamás bácsi?, Móra Zoltán Café Rolling

Rock, Bartók Béla út, Budapest, Gergely Ta
más Café Perforál. Szemelvények a Café Stock- 
holm-Torontóhoz, Balia D. Károly UngParty 
NetCafé. A Toliban Csapody Miklós, Lász- 
lóffy Aladár és Paládi Zsolt írása.

A Magyar Napló júniusi számában 
Gyurkovics Tibor, Oravecz Péter, Szöllősi 
Zoltán versei, Csender Levente, Ferdi- 
nandy György, Lázár Ervin, Mezey Kata
lin, Pósa Zoltán, Szabó Gyula prózája, 
Gervay Anna Radványi Gézáról és Márai 
Sándorról szóló jegyzete és Szabó Gyula 
visszaemlékezései olvashatók. Jermej Aj- 
pin Szüzanya a véres havon dm ű regényéről 
a szerzővel Nagy Katalin, a könyv fordítója 
beszélget. Körmendi Lajos az Egy dzsigit a 
Kaukázusból című írásában Mahammat 
Badrutdint dzsigit költőt mutatja be. A fel
vételi és érettségi előkészítő X. részében 
próbafelvételi feladatok és kidolgozott 
esszékérdések találhatók.

A  kecskeméti Forrás 5. száma a hetven 
éve született Páskándi Gézára emlékezik.

A  Bárka 2-es számában Elek Tibor be
szélget Szilágyi Istvánnal (A regényírás mint 
kísérletezés). Fekete Vince A jóisten a hinta
székből dmű kötetét Szentmártoni János 
elemzi. Verset közöl mások mellett Kovács 
András Ferenc és Fekete Vince.
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Könyvek
"Ahol könyvekről van szó,..." 

Brown mondásának folytatását rejti a 
fősor.

VÍZSZINTES
1 Belgrad hegyéről való. 6. Enni

való. 11. Zanzafej!. 12. Ütőhangsze
ren zeneszám ot előad. 14. Lao-..., 
kínai filozófus. 15. Becézett Elemér.
17. Liántól. 18. A felsőfokjele. 19. Mi
vel. 21. Halotti lakoma. 22. Élősködő. 
23. Némán bán! 24. Amely helyen. 26. 
Zsilettpenge márkája. 27. Etilalkohol. 
29. Tövises virág. 31. Házasságra 
késztet. 32. Egyfajta gyümölcs. 34. 
Párosán  értik-e?! 35. A m agyar 
főváros része. 36. Vállalati for
ma, röviden . 37. Szerte. 39. A hét 
vezér egyike. 40. Ö tlet. 42. Japán 
budd h izm u s. 43. Az Olt latin  ne
ve. 45. Elemei! 46. M agam. 47. 
M ellém  álló . 49. K ettőzve: m a

gyarváros. 50. Kábítószer. 51. Ön 
angolfőnem es?

FÜGGŐLEGES
1. A mondás folytatása. 2. Idegen 

férfinév. 3. Alá. 4. Női énekhang. 5. 
Autóval mellém fáról. 6. Eleven. 7. 
...-fut. 8. Tova. 9. Ételízesítő. 10. Rá
sóz. 13. Összedől. 16. Jegyzetel. 18. 
Váratlanul támad. 20. Igazol. 22. Het- 
yennapi. 25. Rablás, románul. 26. 
Ágas-... 28. Megérzi ..., tapasztalja. 
29. Felpingálás. 30. Az alkotó. 33. 
Horvátországi város. 35. Idegen Pál.
38. Ritka férfinév. 39. Fosztóképző. 
41. Néma dal! 43. Becézett Adorján. 
44. Osztrák, portugál és zambiai au
tójelzés. 47. Ideológia határok! 48. 
Azonos betűk.

BOTH LÁSZLÓ

A Helikon 10. számában megje
lent, Gerald Durrell című rejtvény 
megfejtése: Aüalkert a poggyászomban.
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