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Csűrdöngölő a határon
S akkor megnyílt a vasfüg

göny. Aztán leomlott a berlini fal. 
Megmocskolták a Kárpátok Gé
niuszát. Felszabadultunk! Felsza
badultunk? Szabad lett az út. 
Szabad? Hát akkor menjünk. 
Volt, aki úgy ment el, hogy a háta 
közepe sem látszott, vissza se né
zett. Otthont sohasem érzett, ak
kor hát nem mindegy, hogy hol 
nincsen otthon? Nem lesz bo
lond, hogy visszajöjjön...

Mi visszajöttünk. Úgy néz
tünk ki, mint az égbe induló ci
gánytábor. Lehet, hogy ezt 
várták. Lehet, azok is voltunk. 
Mit is vihettünk volna a derék 
svájcerek közé, akik anélkül, 
hogy tudtunk volna róla, még az 
átkos alatt testvérvárosukká, test
vérfalujukká fogadtak? Gút. Egy 
cigányprímás, egy gardonyos, 
egy énekes pacsirta, három pár 
táncos, egy fotós, egy sofér s egy 
teddelselősevedd fontos valaki, 
aki egészen véletlenül épp alulí
rott vala, egy nyugati autóteme
tőből kimentett tragacsban a 
heringes konzervdoboz belső pi- 
szológiájának a megismerésébe 
fogtanak. Kibírták. Két nap, há
rom éjszaka után megérkeztek a 
szabad világ szabad testvérváro
sába, megbámulták, mint borjú 
az új kaput, elénekelték, hogy Je- 
nófalván végigmenni nem lehet, el
táncolták a felcsíki féloláhost, a 
csűrdöngölőt, a széki pontozót, a 
gyimesi hejszákat; aki nem söröz
te el kicsi pénzét, megvásárolta a 
legolcsóbb színes tévét, becsoma
goltak, amit tudtak a vendéglá
tók lomtalanításából, beültek a 
dobozba, s elindultak hazafelé. 
Ezúttal a szardíniás konzervdo
boz belső életterének áramlatait s 
annak széperdélyországban már 
javában kivirágzó tulipánra gya
korolt antikatartikus hatásait 
vizsgálgatták lelkesen. Jobban 
bírták, mint a Kárpátok vulkani
kus vonulata a gyűrődéseket. Két

nap s egy éjszaka viselték a zuho
gó esőt, a trópusi hőséget, az ál
matlanságot, a rozsdatemetőnek 
nyelvharapó döccenéseit, a tető
tér szétrongyolt fóliatakaróinak 
vörös zászlós csattogásait... A 
második éjszakán két órakor 
megérkeztek Artándra.

Ősz volt. Mélykék csillagos 
éggel. A határátkelő szinte kihalt
nak tűnt, alig lézengett tágasnak 
méltán nem mondott terein egy
két civil. Hál' istennek, hazaér
keztünk. Haza?

Hát persze. Jól érződtek már a 
váradi szocialista agráripari 
kombinátok jellegzetes leheletei. 
Sor nincs, de azért várni kell. So
kat. Ki ezért, ki azért izgul. Aztán 
megjelenik egy háromcsillagos, 
nagycsillagos (!) magyar egyen
ruhás, felültáplált strázsamester, 
vagy mi. Kezében fényességes 
húspotyoló, amellyel tenyerét 
puhítja, nagyokat szuszogva kör
bejárja a művészkülönítményt.

— Na, hun vótatok, romá
nok?

Mondjuk.
— Svájcba? S ott mit csinálta

tok?
— Há, egyet táncoltunk, s 

vagy kettőt énekeltünk — mente
geti magát, mint ki rossz fát tett a 
tűzre, a felcsíki legény.

— Lecsomagolni!
Végítélet. Itt most megomlik

minden. A szardíniás doboz mo
lekulákra hull, s atomjaira a 
trupp. Csak ezt ne, vezér úr, csak 
ezt ne, bevallunk mindent, a szí
nes tévét, a kazettofont, az ezer 
darab rágógumit, az ötven darab 
öngyújtót, az ezüstláncot, a svájci 
frankot, az osztrák schillinget, a 
német márkát, a Bayer-aszpirint, 
a Fa szappant, a tíznyelvű bics
kát, a tiroli jódlit, a Szent Beírná t 
alagutat, a berni medvéket, A 
Genfi-tavat, a bázeü múzeumból
> » > >  folytatás a 2. oldalon
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a Picasso-képet, a Mont Blanc hó
födte csúcsait, a Simmeringet, a 
salzburgi dómot, Mozart Varázs
fuvoláját, BécsbcQ a Capistrangas- 
sét, bevallunk mindent, tekintetes 
tábornok úr, vámoljon nyugod
tan, fizetünk, ha kell, csak ne tes
sen szétszedni, mert többet a 
Jóisten se rakja egybe...

Jár az inox húspotyoló, puhul 
a tenyér, kegyesb ábrázatot ölt a 
hatalom atyaúristene.

— Na jó. Ha egyet táncoltok, 
elengedlek!

Ugrik a prímás, ugrik a vic
cért, hangolni sem kell, csattog a 
gardony, aszongya, hogy aszon- 
gya: a legények, a legények kender- 
gyócs gatyája, azok élnek jó világot, 
kik kettesben hálnak, lám, én szegény 
leány vagyok, csak egyedül hálok, 
akármerre tapogatok, csak falat talá
lok... Kiáll a két felcsíki legény az 
ártándi határátkelőn, mintha a 
senkiföldjére, kiáll a neonágakkal 
kivilágított kietlen placcra, az 
egyiken jenőfalvi, a másikon széki 
gúnya, csizma, egymással szem
be, vigyázzba állnak. Egy... ket
tő... három. Pattintanak, s elkez
dik verni a csizmaszárat. És járják. 
Éjjel fél háromkor, a kivilágított 
határátkelő közepében járják a 
csűrdöngölőt. A csíkit, a székit, a 
kalotaszegit, a marosszékit, a me- 
zőségit, két karjuk, mintha a ke
reszten, kitárva, mintha ördög 
szállta volna meg, mintha pará
zson járnák, kurjongatás nélkül, 
egyre szilajabban, mintha kopor
sót rúgnának szét, mintha csilla
gokat... Csorog róluk a veríték, 
összekeveredik a hosszú, hosszú 
út porával, csak deréktól lefele él
nek, arcuk valami megfoghatat
lan idegenségbe merevedik. A 
kocsi hátsó sarkán meghúzódva, 
az üvegen keresztül nézem őket, 
nézem az arcukat, torkomban 
mind hatalmasabbra gyúródnék 
Európa galuskái... Aztán az egyik 
arcán lecsorog egy üvegárok. El
fordulok, hogy ne lássam, s az 
enyémet se lássa senki ebben a 
jókedvű világban.

— Ácsi! — vezényel a Hata
lom. — Fasza fiúk vagytok, baz- 
meg. Gyertek velem! — paran
csolja maga után a két verbunkos 
legényt, úgy lóbálván jobb kezé
ben az orosz vodkás üveget, mint 
kutya előtt a csontot. Tíz perc tel
tén két ronggyá vált fiú zuhan kö
zénk a mikrobuszba.

— Mehetnek! — mutat a Kelet 
felé vivő útra a mostoha-anyaor
szág határainak nagyhatalmú vé
delmezője, úgy is, mint tánc
házpárti, úgy is, mint vodkapárti, 
szóval úgy is, mint kultúra szere
tő, mirajtunk kegyeket gyakorló 
Nagy Testvér.

— Jól van, fiúk, most már me
hetünk — mondja féÜg magának 
alulírott. — Mehetünk haza. Most 
már mindörökre.

oszon ju k  
a sem m it

Most véresszájú leszek.
Emlékszik rá, mester úr, hogy miket 

mondott ön azután, hogy 1994 végén az 
Előretolt Helyőrség első száma megjelent, 
és bejelentettük a terror bevezetését, azt, 
hogy ezután jaj a kissé ködös, kissé poszt, 
kissé nihil, kissé lokális irodalomnak, nem 
beszélve a jelmondatok megverselésének 
szokásairól? Azt mondta, mester úr, és 
most idézném, hogy mi lennénk a magyar
ság sírásói, s utánunk a vízözön, mert úgy 
fognak futni a fiatalok Erdélyből, mint a 
nyulak. Pedig nem tettünk mást, mint hogy 
egy olyan irodalomra vágytunk, amely 
nem feltétlenül szól a földbe kapaszkodó 
lucfenyőről, amely nem feltétlenül metafi
zikai lamentáció, hanem segít olyan telje
sen mellékes dologban eligazodni, mint az 
élet, és segít például abban, hogy lehetőleg 
jól és érdekesen éljünk. Emlékszik még er
re, mester úr, s arra, hogy felháborodásában 
majdnem kiátkozott, pedig nem is va
gyunk katolikusok, s hogy majdnem napo
kig b u jd o k o ltu n k  falfehéren , azaz 
bujdokoítunk volna, ha nincs humorunk?

Hát, mester úr, jelentem, az interszub- 
jektív térben ejszen mégis nekünk lenne 
igazunk (s nekem ne mondja, hogy önnek 
viszont az objektívban, mert úgysem hi
szem el). Merthogy a tettek, a számok min
ket igazolnak, s az Előretolt Helyőrség 
miatt is az irodalomban egy olyan csoda 
esett meg, amit Erdélyben nem ért el senki: 
nevezetesen az, hogy megállítottuk a ki
vándorlást. Tudja ön azt, mester úr, hogy 
fellépésünk után összesen két fiatal író ván
dorolt ki Magyarországra, ők is szerelem
ből, de hiányukat pótolják az anyamellre 
visszatérő zalai székelyek, akik belőlünk 
szívják az anyatejet, s mi ezt nem bánjuk?

Tudja Ön azt, mester úr, hogy mióta 
elkezdtünk énekelni abban a különös hang

fekvésben, nem dőlt össze a Szent Mihály, 
és Mátyás sem süllyedt a földbe szégye
nében, viszont beszívhatóvá vált a levegő, 
a madarak többet csicseregnek, és létrejött 
a szaltószabadság? (Ami most már kissé 
zavaró is, kivált mióta megjelent Szabó Gé
za, de mi ezt nem bánjuk?)

Tudja ön azt, hogy mindehhez nem kel
lett egyéb, mint hogy találkozzon pár nagy
szájú legény, aki nem értette, mi az, hogy 
lehet—nem lehet, s aki úgy mászta az aka
dályokat, hogy közben nem is tudott róluk? 
Tudja ön, mester úr, hogy akkor, amikor 
önök gyakorlatoznak, s úgy amúgy csukló- 
gyaokrla tokát végez a huszadik század (de 
most már a huszonegyedik is), s háttérben 
meg fejveszetten szöknek el a hadkötele
zettek, mennyivel jobb dolog az erdélyi ho
mokdűnék mögött a fitymát húzogatni 
(amivel egyébként senkinek nem teszünk 
rosszat)?

S tudja ön, milyen érzés, amikor kiderül, 
hogy úgy is lehet közösséget építeni, hogy 
az ember rájön, összeköt pár embert egy 
láthatatlan fonál, és létezik valami közös 
valahol jó mélyen, és ezt az emberek érzik, 
de nem mondják ki? Tudja ön, milyen az, 
amikor az iskola úgy marad meg, hogy fel 
sem merül a kiüresedésének a veszélye?

Tudja ön, milyen jó dolog elmenni Bécs- 
be vagy Budapestre vagy New Yorkba, s 
visszajönni nem a helytállásért, hanem 
mert itt a legjobb, mert itt lehet élni a leg
jobban, s mert ugyan mindannyian utáljuk 
az irodalmi nemzedékesdit, de itt hozott 
össze hasonló embereket valami bódító ta
vaszi szél? S tudja ön, milyen jó dolog az 
expanzió, kivált miután évtizedekre csak 
védekezésre állítottak be minket? Az egyik 
felzárkózó nagy öreg, Láng Gusztáv mond
ja ki, hogy Erdély az egész magyar irodal
ma t tekinti előzményének— tudja ön, hogy 
mi székelyekül ezért foglalhattuk el Ko
lozsvárnak az ifjabbik részét (a másikat 
még most sem, de hát magukra vessenek), 
de pár évre talán Budapestet és az egész 
magyar irodalmat?

Erről a korról szól Orbán János Dénes 
Teakönyve, a legszebb korról, amely valaha 
is bárkinek megadatott, és a legszebb élet
ről, amit magunknak el tudtunk képzelni. 
De szól kissé arról a szorongásról is, ami 
sűrű, párás éjszakákon kapja el az embert, 
mikor süvít a sirokkó, és amúgy naponta 
leárulózzák az embert olyanok, akik ma
guk sem jobbak a Deákné vásznánál. Pedig 
mi — itt vagyunk. S még csak azt sem 
mondom, hogy bezzeg az ő gyerekeik nem: 
egyszerűen itt vagyunk, nem helytállásból, 
még csak nem is fityiszmutatásból, hanem 
mert így akartuk mi, és mert élhető helyet 
csináltunk Kolozsvárból. S ha belegondo
lunk, hogy ebben a nagy erdélyi társada
lomban hosszú időn keresztül a Helikon c. 
lapon és az Erdélyi Híradó Kiadón kívül 
nemhogy bárki is segített volna, de ott ütöt
tek, ahol értek, akkor rájön talán, mester úr, 
hogy ez nem is olyan kis dolog.

Köszönjük, mester úr, a semmit.
SÁNTHA ATTILA
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EGYED EMESE

B r i s z é i s z
XVIII.
Elfedő szavak
Ebben a városrészben nem ismerik 

eléggé egymást az emberek, sokszor is 
van vásár, jobb, ha nem elegyedünk túl 
könnyen szóba. Vadidegennel szemben 
nem árt az óvatosság, sőt, jobb széles ív
ben elkerülni az idegeneket, a kellemes 
araiakat is.

Briszéisz nem kívánt volna emberek
kel találkozni, munkáját nagy erőfeszítés
sel végezte, keservesen gyűrte le a falatot, 
és szemét zavarta a fény: már a napfény 
is. Ha kérdezték, nem is kérdezték, faggat
ták, kitérően felelt, mindenre került per
sze magyarázat, de érezte, nem tartható ez 
sokáig, nem azért, mert elfogytak a kitérő 
magyarázatok, hanem mert egyre inkább 
nehezére esett megfogalmazni a monda
tot is.

Hisz ő az, ő... Mondogatta magában, 
de fogyó reménységgel. Egyfelől szépek a 
szavai, ha nem is fényesek mindig, mint a 
reggeli sugár de van bennük meghittség, 
bár lassan egyre több a hárítás, rövidül
nek, ritkulnak az üzenetek is. De a szava
kon kívül fogy minden, nem érezni az 
odafordulás örömét, lendületét.

— Briszéisz, nem hiányzol te a Pélei- 
désznek.

— Nem akarok gyanúval élni, meg
mérgezné a napjaimat.

— Nem kell: csak figyelj oda jobban. 
Miféle szavak ezek: csak szavak. Ne kösd 
le magad.

— Nélküle...
— Azelőtt is éltél. Ha ő megvan nélkü

led, ne keseregj: te is meglehetsz, próbál
kozz. Menj ki a szabadba. Megteheted. 
Sírd, kiabáld ki magadból a keserűséged, 
de ne neki — magadnak, a sziklahasadék
nak, a dörgésnek-villámlásnak. Ha nem 
akarsz elpusztulni, tenned kell valamit.

— Beteg vagyok.
— Beteg lennél? Vele kapcsolatban ér

zed magad rosszul, szakadj el.
— Most úgy értettem, három hétig 

nem küldi egy szavát sem.
— Három hét alatt sokat erősödhetsz, 

felkészülhetsz.
— Három hét. Kire bízzam magam. 

Talán igaz sem volt, hogy találkoztunk — 
írta mostanában nekem egy pergamen
szeletre. Miért is üzente? Komolyan gon
dolta?

— Nem is gondolkodott, egy rejtvényt 
akart fogalmazni neked.

(Egy szép aranyozott tálat készíttetek, 
meglásd, rajta leszünk mindketten! Hi
szem, hogy a könnyű kezű mester mun
kája megőrzi, ami szép (volt) végzetteli 
életünkben. Vagy ami közös volt: például 
a követeknek, akik látták, hogyan búcsúz
tunk.)

Segíts, Istenem, megtalálni az utamat.
Melanippé szemén a kendő már csak a 

kíméletes visszatérést szolgálja a látás, a 
bizakodás idejébe: jól sikerült a beavatko
zás. Milyen jó lehet viszontlátni embert és 
tárgyat, eleven világot, otthonosságot ma
gunk körül. Aznap persze a család lábujj
hegyen járt-kelt, és szólni is alig mert, meg 
ne riassza a balszerencse sereges madara
it: hát sikerült, és most járjunk nevetve, 
tegyük ki a napra a takarókat, hogy illa
tosra szárítson a nap mindent, és keres
sünk jóféle sáfrányt a lepénybe s kedves 
szót a hálaadó versbe, nemcsak Aszklépi- 
osz tanítójának, hanemaSzmintheusznak 
is, hiszen segítette alaposan megriasztani 
az egeret az éléstár közelében. Ott a szülői 
házban, éjnek idején... Az is csata volt, 
csak rövidebb, mint amaz ostrom, és nem 
volt benne szó szerelemről.

No, Egérölő, kedveztél nekünk a baj
ban.

"A körülmények nem hagynak nyug
tot" — de nem tudta, mivel folytassa. Az
tán odaírta mindkét szót: — "Nekem. 
Nekünk."

Péleidész. Mit jelent az, hogy körülmé
nyek? Neked most éppen mit jelent.

... Nemcsak az a különbség közöttünk, 
hogy te szabad vagy, s hogy sebezhetet- 
len: akkor is élni tudod az életedet, ha 
valami nyugtalanít. De én.

Én...

(El akarok menni, el — de Kharón élő
ket nem szállíthat.)

A jóság: nem érinti az idegen család
ban a hűség edényeit. Gondoltuk valaha. 
Mi lett belőle. Annyit töprengek fölötted: 
ma már biztosan nem értelek. Mintha va
lami fogadalmat tettél volna mostanában, 
amelybe engem már nem avattál be. Ér
zem, hogy más idd ez, gyáva vagyok még 
kimondani, de már tudom jó ideje, hogy 
el kell maradnom tőled, Akhillész.

Csakis egynek
őrizem én magamat;
bárhol van, övé lehetek csak — mond

tam s mondom Erechteus lányával én is.
De miért is mondom? Hiszen nem kel

lek.
(Ez volna a bajom? Ez ama... betegség? 

Ha csak ennyi, jobb elhallgatnom, s kot- 
ródni vissza a gyapjúfestő kádak közelé
be.)

Menj, Akhilleusz, mulasd az időt a ha
jóknál, vagy vidd diadalmas erődet a tró- 
szok ellen. G yönyörű m inden , am i 
hozzád kapcsolódik: de abban az én me
sémnek — még az árnyékának sincs he
lye. Rosszul érzem magam, először a 
szégyentől kell megmenekednem.

HELIKON

XIX. Válaszok
"A válasz a vers(ed) végén van."
Első esetben tehát a válasz: s. Gondo

lom, azt üzeni: susogjak, sóhajtsak, sírjak, 
ez maradt.

De a második esetben d.
Deidameia — tódul a vér az arcomba 

hirtelen. Számíthattam volna ilyesmire.
Nem ismerem azt az asszonyt, a nevét 

tudom csak, és hogy nem először pusztít, 
csak hogy gyermekei apját megtartsa. 
Mindig igaza van. És valóban mindenki
nél inkább neki van: nem, egyedül csak 
neki van igaza, jogos tehát a hatalom, 
amely ebből származik, és amellyel nem 
habozik élni.

Deidameia éjszaka érkezett a sátor elé, 
álmomból vert fel, csaknem félresodorta 
az őröket. Megbabonázva álltak, nem te
hettem mást, visszahúzódtam a legtávo
labbi szegletbe. Tudtam , hogy sokan 
hallgatják a beszédet, ha nem is látszik.

Újra szólított odakinn, ellentmondást 
nem tűrő, nem túl hangos, de jogaiból 
fakadó határozottsággal. Nem akartam 
volna egyáltalán beszélgetni, de végig kel
lett hallgatnom. Először azt kértem, ne 
kívánjon tőlem választ. De hogy újrakezd- 
te, csak hallgattam, amikor aztán a végére 
érhetett, csönd lett, elköszöntem, és akkor 
a visszhangzó éjszakai némaságban már 
békén is hagyott, mint bakó, ha elmenő
ben az elítélt szárkapcsait eltörte.

Sokáig hallottam  a m ár elhangzott 
mondatokat. Azért is, mert tegezett en
gem ez az idegen asszony, elevenbe talál
tak szavai, hangjától nem szabadulhatok, 
pedig már órák óta elvonult, hazatért.

Van fölöttem hatalma: azóta nemcsak 
saját magamat és a lelkemet veszítettem 
el, de érzem, hogy méltósága sem maradt 
az életemnek. Félni is kezdtem.

Féltem a gyermekeimet is.
Deidemeia. Erős az ő szeretete, megvé

di építményét, tulajdonát.
Megsemmisíti, akiben veszélyt sejt.
Nem emlékszem éppen mindenre a 

zuhatagból. A kijelentések-vádak pöröly
csapásaitól, kiszámított és meg-megújuló 
sorától. Felszólított, hogy ne próbáljak 
üzenni, se írni.
>  >  >  >  >  folytatás a 4. oldalon
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> > > > >  folytatás a 3. oldalról

Ettől kezdve valami más van. Soha 
nem gondoltam, hogy útjába akadok. De 
egyértelmű, hogy nem férünk el ugyan
azon világban, és hogy én vagyok az, s 
nem ő, akinek a sebei nem forrhatnak be.

A közelben, közelemben marad vala
miképpen: megvesztegeti szolgáimat, für
készted terveimet, követi minden léptem 
Nemcsak ma: holnap s jövő ilyenkor sem 
tágít, amíg le nem zuhanok, mint az elfű
részelt gránátalmafa törzse.

Másrészt figyelem a mi fogyó életün
ket, azt, ami belőle maradt. Mi. Jelent ez 
még valamit? Most magamról beszélek: 
önként nem adhatok, csak válasz lehetek, 
s arra is egyre kevesebbszer van szükség.

A megszólítás, amit kértél valaha, 
most üresen cseng, nem mondom ki, mert 
nem adódik magától. A búcsú fordulata 
pedig megmerevedik, a reménység, ha 
szabad így fogalmazni, nem lendíti to
vább a lélek kerekét.

A városban azon vitáztak, melyik írás
tudó találta el inkább a síriratot az idegen 
leány kövére. Mit illendő, s mi nem túl sok 
ilyenkor. Milyen nyelvet kell használni, és 
mennyire legyen részletező a halál körül
ményeinek leírása. Ót magát már kezelés
be vették az orvosok, óvatosan kellett 
bánni szerveivel, mert a betegség alapo
san megtámadta már mindenét, tartani le
hetett a fertőzéstől a test közelében. De 
ilyenkor mindig vannak halált megvető 
bátorsággal megáldott és áldozatos lelkű 
emberek, most sem engedtek sem tolvajt, 
sem ebet a közeibe, a gyógyfüves tálakat 
pedig a város pénzéből vették, de nem 
fukarkodtak tállal, gyolccsal vagy az illa
tos füsttel. Lettem volna a helyében, de a 
fátum elér, még én sem siettethetem: nem 
akkor szólít ki a világból az Istenség, ami
kor mi akarjuk.

Vissza-visszatérek ahhoz a naphoz, 
amikor még egyszer a jobb parton talál
kozhattunk arra a rövid időre. Beszélget
tünk, már a jövőt fürkésztük hallgatagon 
és kicsit már idegenül is egymás közelé
ben. Most úgy emlékszem: egymás mellett 
voltunk, de már nem egymással. És főleg 
mintha nem ugyanabban az időben let
tünk volna. Vagy nem egyszerre: múltban, 
jövendőben. A jelen időnek nem volt való
sága.

— Félsz tőlem?
— Egy kicsit, igen.
— Ne félj tőlem, semmi módon nem 

foglak bántani, még akkor sem, ha rászol
gálnál. Továbbmegyek akkor, nem teszek 
neked szem rehányást, nem próbálok 
bosszút állni, nem üldözlek, ne tarts te 
tőlem.

— És te? Te félsz tőlem?
— Nem tőled félek, hanem attól, hogy 

egy reggel arra ébredsz: tévedés volt, fél
reismertél, pontosan az a gyarló vagyok, 
akinek mondanak, akkor fellélegzel, és va
laminek vége. Ettől, igen, ettől — félek.

— Mondtam neked egy szót, és úgy 
emlékszem, le is írtam. Hát azért ne kétel
kedj.

----------------------HELIKON —

A Páskándi- jelenség
"... mert költészetben szégyen nincsen" — 

olvashatjuk a Tű Foka dmű verseskötet első 
ciklusának, a Nyelvemléknek mottójában. "... 
akár a születés, akár a halál" — teszi hozzá 
—, olyan szégyentelen a líra".

Az őlírája. Az életévelhaláláig egybefonódó. 
Életmottója is lehetne egyik korai verse (a 

178. opus). Az utolsó öt sort idézem:
"Sírról sírra egyre szálltam, 
tapicskoltam a halálban, 
jaj, anyácskám, én nem tudtam, 
hogy alattam alagút van, 
s halott van az alagútban."
Kolozsvárott írta; ő maga vallja: költői 

kibontakozásának a városa ez.
(Életéről többet tudnak, akik őt ismerték. 

Líráját viszont kevesen ismerik, a Páskándi- 
jelenség jelentősége nem él igazán bennünk. 
Az utódokban.)

Valamennyiünk belső "nyelvemlékeit" — 
nyelvemlékezetét kutatta.

"A múlt nyelve nyelvemben — írja — : a 
tehetetlenség, a történelmi reflexek, elidegenít
hetetlen árnyak, el-nem-hessenthető őseim. 
(...) Talán, mert a táj gyakran kifutott a sze
memből: — a nyelvi táj felé futottam. De nem a 
szókincs, hanem a nyelv mondattani és alaktani 
lehetőségeinek tájai felé; nem a látszat, hanem a 
lényeg nyelvei felé." (A későbbiekben is jellemző 
rá ez a pontos, akkurátus megfogalmazás, ne
megyszer a verseit vagy drámaciklusait ma
gyarázó, esszéisztikus modorban.) "Belső 
nyelvet" akart. "Amelyhez a külső, a beszélt és 
gyakran az írott is, alig csupán ábécének elég. 
Önmagámban szerettem volna keresztmetsze
tét nyújtani egy nyelv lehetőségi irányainak: 
igyekeztem újraélni a nyelvte- remtés primitív 
korát és egyidőben vele a jövő-nyelv irányait 
is megsejteni. Sejtelem-nyelv. Ezért tapogatom 
most meg tizenöt éves szavaimat: nyelvemlé
keimet (de hiszen valamennyiőtöknek van egy 
ilyen nyelvemléke!), talán vakon tapogatom, 
mert már kielemezhetetlenek számomra is..."

"Nem tudtam még, amit ma sejtek — 
mondja tovább —: az epika őse a mesélő'tudat, 
a dráma őse a vitázó tudat, a líra talaja, őse: a 
magáért-való-tudat." Mint ahogyan azt sem 
tudta, tudtuk még, hogy mindhárom tudatá
ból utánozhatatlan, műfajt feszi tő-tágító, újí
tó szándékát megvalósító művek születnek. 
"Kis egységeket" mozgató, összehangoló erő
vonalak: "Építmény-vers, építmény-líra, épít
mény mondat-gondolatok" — ő így nevezi. 
Vagy abszurdabb leírásban: "Anti-epikus. Líra. 
A szögeim változtak, néha a tarkómon érez
tem a szemem (mint amikor érzed, hogy va
laki követ, pedig nem néztél hátra), néha a 
talpamon éreztem a fülem."

Ha jól meggondoljuk, ez a kifejtésmód 
nem is olyan kitalált "abszurd".

Minden félreérthetetlen borzalom, ami vde tör
tént, fokozta hajlamát a kételkedésre, de nem tudta 
kioltani emberi és művészi küldetéstudatának a 
hitét Egy korai kétsorosába (136. opus) így sűríti 
nem csupán dacát, de mély meggyőződését is: 

"Ember vagyok: félhet az isten, 
aki engem ölni kényszerítene."
(Nemes Nagy Ágnest az emberi tehetet

lenség készteti Istene előtt erre a kifakadás- 
ra: "Van neked fölötted?")

Talán ehhez (is) kapcsolódik az én, ver
sekben kifejezhető Páskándi-képem. Meg
van, persze, másoknak is a maguké — kor
társainak, köztük alkotótársaknak, akik sze
rencsésen "kinőtték magukat". De a Páskándi

LÁSZLÓFFY CSABA 
Itt memóriám

A "játékmester" Páskándi Géza 
emlékének

Az utolsó mondatot nem írom meg 
nem én írom meg (más se!) oktalan 
ragaszkodás ez a félre nem érthető 
väetlenhez hogy itt felejtünk valamit

A filozófia végjátéka
Lövészárokból kitántorgó Európa.
A líra? Fecsegés, hogy ne gondolj a 
a végtermékre, ami még ezután vár.
A hulladékra.
Mert az leszünk, s mint komolyan vett 
életünkből annyiszor kizavart eb, 
a torkos halál ránk jár.

A nnem kérek belőle” jövő
ítéletet szépítő szertartások 
horpadt bukósisakba ásott 
agyvelő—

hová lett a mindent 
megtermékenyítés gondolata?
csak az ott sem vagyok sehol-sem- 
vagyok-haszontalanság dögszaga 
az idegek végére kötözött idétlen 
mű-emlékezések feliratai egy 
kijelölt emlékkőre
(Géza nem kér belőle)

Géza-gondolatokat nem lehetett kinőni. A 
"szavak mögötti" kételyt, kísértést különösen 
nem; s szintúgy a nagyszerűt.

"Fogalommagyarázatában" merész hason
lattal él. Azzal kezdi, hogy: "A költőt a szó — 
a »nyelvibb szó« feszíti, de kínja, mely keres, 
mégis az ideának áldoz..." Majd egy találó Pás- 
kándi-metafora után—"Anyelvbe-öntött idea 
fájdalma" — eljutunk az említett hasonlatig: 
"Áhogyan — talán az írástudók szerint is —: 
Isten" (az idézett korai epigramma kisbetűs 
istene után már ez is nagyobb, megszenvedett 
bölcsességre vall; tehát) "Isten is érezhette, 
hogy Igéje kevesebb, kisebb s gyöngébb, mint 
mélyének ideája, s csak azért fogta Igébe, hogy 
másoknak is érthető legyen; ám ez az ön-csök
kentés fájhatott neki; — így fáj bennünk a 
készenkapottság fájdalma is örökkön."

így közelíthetjük meg észrevétlenül a költő 
emberarcú Istenét; nyilvánvalóan nem Neki szól
nak az "Úrudvarlás " rémképei, hogy: "Csak ne 
szabadítsa reánk /  A Visszhangot, a Kivégző 
Birodalmat" S a költő, aki tudja, hogy a Földet 
"már koponyánkká tettük. Gömbben gondolko
dunk", nem Istentől félti "a hiányos flórát-faunát, 
/  ásványt, élelmet, történelmet.."

Utolsó tétel s ellentétel gyanánt fölteszi a 
kérdést:

"Még nem tudom: mi van?
De sejthetem: mi van?
A Tudás uralmat ad."
Az Övé is. A költőé; a fogsága éveiben 

önmagukbatéró', görbe és reménytelen gondola
taival szembesülő, védtelen — mert "ember
hez hasonló lény nincs még a galaktikában " —, 
mindenben értelmet kereső lényé, aki időn
ként akár azt is kinyilatkoztathatja, hogy: 
"MA SZABAD VAGYOK" (Az örömrontó an
gyal) — kitalálván magának a hűség fogalmát.

Ideje volna a nagyközönség kezébe adni 
egy Páskándi-breviáriumot.

2003. május
LÁSZLÓFFY CSABA
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KENÉZ FERENC 
BUDAPESTI ZEGZUGOK

Játék, ha-hahaha-ha!
Vidáman és boldogan szól a 

Calypso rádió.
Am van itt más zene is!
"Nekem már muzsikál a le

heletem!" — mondja a zsíroské
pű , majd kalpagját hom lo
kába tolva imigyen teszi min
denki számára közérthetővé a 
népköltészetet:

"Van bennem jócskán sör, 
bor, pálinka is..."

A hajdani Vörös Hadsereg 
útján nagy kamionok húznak 
kifelé szomorú sofőrökkel. Ki
felé, az országhatárok  felé. 
Időnként szembetalálkoznak 
az 50-es villamos sárga kocsija
ival, amelyek meg befele jön
nek. Jönnek szom orú villa
mosvezetőkkel. Ahogy szem
betalálkoznak, mindkét kabin
ban felvillan a másik kabinban 
ülő ember sorsa. Egy pillanatra 
talán irigység mindkét kabin
ban. Az egyikben talán azért, 
mert "né, ennek itt mindjárt le
jár a munkaideje, s mehet haza 
a családjához, én meg csatan
golok az országutakon" — má
sikban meg talán azért, mert 
"na mindjárt lejár a munkai
dőm, mehetek haza a család
hoz, né, ez meg csatangolhat az 
országutakon..."

H úznak, húznak kifelé a 
hosszú kamionok.

Jönnek, jönnek befelé a sár
ga villamosok

Jönnek-mennek az egyked
vű látogatók.

Vidáman és boldogan szól a 
Calypso rádió. Ez az egész csak 
"Játék, ha-haha-ha! Csak játék, 
ha-hahaha! Csak játék, ha-ha- 
hahaha."

A kisöreg lezuhan mellet
tem a földre... Nagyot koppan 
feje a kőpadlón...

"Játék! Játék... ha-hahaha!" 
Az utolsó pillanatig kitartó hű 
barát ujjaival nagy v betűt mu
tatva lépteti ki a kocsma ajtaján 
az ingadozó kisöreget... Csak 
játék..

Bepördül sebbel-lobbal a 
boltos.

— Akkor azt a fröccsöt ké
rem gyorsan! — mondja, majd 
nevetve magyarázkodik az ül
dögélő cimboráknak. — Men
nem kell vissza, ott hagytam 
benn a legjobb kliensem et. 
Tudjátok, ki a legjobb klien
sem? Hát a Gyuri. Kitette a to
jástartót a pultra, úgy kinyitva, 
ahogy szokás, s a nyitott tojás
tartónak az alját meg a tetejét is

m egpakolta tojással. H atot 
jobbról is, meg hatot balról is. 
— Na, m ost p róbáld  csak 
összecsukni, Gyurikám! — 
mondtam neki röhögve.

Boltoskám felhajtja a fröcs- 
csöt, azt a fröccsöt, s rohan is 
vissza Gyurikámhoz.

— Jó a boltosnak. Akkor 
iszik fröccsöt, am ikor csak 
akar! — fordul mellettem a férj 
a feleséghez.

— No, csak hallgass! — rep- 
likázik a feleség. — Idd meg a 
sörödet, s gyerünk!

A férj beletem etkezik az 
Expressz hirdetőújságba. A nő 
savanyúan issza a kólát.

"Játék... H i-hihihihiL. Já
ték!... Ha-hahahahaL."

Mily boldog, boldog, bol
dog a Calypso rádió! Boldo
gabb még az embernél is.

Már legalábbis azoknál, 
akik itt ülnek körülöttem.

Vidámság az van itt. No de 
hol áll a vidámság a boldog
ságtól?

— Apuka, apuka, akarok 
mondani valamit! — állít be két 
kopott tornacipős, fenekét va- 
kargató gyerek az italboltba.

— Kifelé, kifelé azonnal! — 
röffen rájuk az apa. — Kifelé, s 
indulás azonnal a moslékért! 
Most csinálom a disznóólát — 
fordul vissza a barátaihoz —, 
ezek a kölykök meg alig segíte
nek valamit. Lajcsikám, milyen 
szalonnám volt a tavaly? No 
mondd meg, milyen volt a sza
lonnám? A szalonna biztos ta
valy is éppen olyan jó volt, 
mint amilyen az idei lesz. A 
gazda biztosan az idén is olyan 
jó gazda lesz, amilyen tavaly 
volt. No de hol áll a vidámság 
a boldogságtól?

"Játék... Hi-hihihihi! Játék!... 
Ha-hahahaha!" — mókáznak 
továbbra is a Calypso rádióban.

Aztán a két gyerek lassan, 
vonakodva elindul ezen a szá
zadvégi, ezen a Vörös Hadse
reg útja végi Budapesten a két 
veder moslékért.

Azon az úton, melyen nagy 
kamionok húznak az országha
tárok felé szomorú sofőrökkel.

Azon az úton, ahol a villa
mos sárga kocsijaiban háziru
hás, bevásárlószatyros fele
ségek három egész megállón 
keresztül falják-falják a sze
mükkel, egészen a piacig, a Ro
mána regényke nekik írt, sze
relmes füzetkéit...

Az a turpis G old Fassl sör
A sarki üzlet fölé óriási 

zsebórát akasztottak. Szinte 
azt szimbolizálva: aki a Vö
rösmarty tér környékére me
részkedik, annak jő nagy zse
be legyen.

A svájci ékszer- és órakira
kat előtt kisgyermekes, kopott 
cipősarkú kis párocska álldo
gál. "Az enyém sokkal szebb" 
— mondja a nő, majd kedvet
lenül ellép a kirakattól.

Egy tiszeletkör a téren. A 
szobor alatt három kukás — a 
három műanyag dobszerű ku
kával. A szobor alatt három ze
nész — három  kukaszerű , 
szürke műanyag dobbal.

A kukások tercelnek a ku
kákon.

A cukrászda teraszán fur
csam ód m égis csend  van. 
Diszkrét csend. A KLM hatal
mas kék napernyői mintha az 
égből ragadtak volna alá egy- 
egy darabot. A napernyők alatt 
térkép, útikönyv, képeslap 
mindenki kezében. E vasárnap 
déli órán egyetlenegy mondat 
hangzott el magyarul a köze
lemben. A lehető legegysze
rűbb magyar mondat. "Kérek 
egy kávét!" S ezt is én mond
tam.

Persze, furcsa is lett volna 
valami olyasm ivel előhoza
kodnom a pincémőnek, hogy 
"Hazádnak rendületlenül légy 
híve, óh magyar!" Még külföl
dinek nézett volna. Aki elmo
tyogja ezt a mondatot, s aztán 
a nap fele emelintve megtöltött 
sö rö sp o h ará t, ö sszeh ú zo tt 
szem öldökkel vizsgálgatja, 
hogy ez a Gold Fassl, ez az it
teni, amit az orra előtt töltöttek 
ki az üvegből — vajon igazi-e?

Mint ahogy azt a velem 
szemben ülő németországi fia
talember csinálja. Gondolom, 
Párizsban nem csinálja meg

ugyanezt. Ott elfogadja, hogy 
a Gold Fassl az Párizsban is 
Gold Fassl. Csak Budapesten 
nem az. Rajta akarja csípni, 
meg akarja fogni Budapestet. 
A magyarokat. Az egész Ma
gyarországot.

Én meg azt sem tudom , 
hogy hajtogassam vagy gyűr
jem össze a kis cukrostasakot a 
kávéscsészém mellett. Eh...

"Hazádnak rendületlenül 
légy híve, óh magyar!"

Igaz is. Kisasszony, kis
asszony! Azért is!

H add hangozzék el még 
egy magyar mondat ezen a té
ren!

"Kérek még egy kávét!"
Mellettem idősebb házas

pár. A drappnak oly sokféle ár
nyalatába öltözötten, hogy az 
már-már színorgia. Láthatóan 
jól érzik magukat. A férfi ter
mészetesen pipázik, és termé
szetesen angolul beszél. És 
természetesen tortát is esznek, 
sört is isznak, feketekávét is 
rendelnek. A makulátlan vö
rösmárvány fal szinte vissza
tükrözi őket. A férfi a nőhöz 
hajol. Olyan finoman, ahogy 
drapp a drapphoz közelhajol
hat. S természetesen (gondo
lom) azt kérdi tőle: Kedvesem, 
nem akarod, hogy vagy két hó
napra ideköltözzünk?

Süt, süt a nap. Süti a néme
teket, süti az angolokat, s most 
már süt engem is.

Először ott távolabb a há
rom arab unja meg. Ujjúkon 
h im bálózó kis sü tem ényes 
csomagokkal hagyják el a te
raszt.

"Hazádnak rendületlenül 
légy híve, óh magyar!"

No nem, ezt már nem.
"Nem kérek még egy ká

vét!"
Fizetek s elindulok. Tiszte

letkor a téren. Rajzolók, zené
szek, árusok. Az óriás zsebóra 
a tér svájci üzlete fölött. Beállí
tom a pontos időt húszéves 
orosz órámon.

"Az enyém azért szebb!" — 
motyogom magamban.

A bezárt jegyiroda előtti 
székeken — háttal a térnek, a 
nagyvilágnak, a reális időnek, 
a történelemnek — három srác 
ül. Az egyikük két szívópálci
kával "vezényli” a kirakat ti
zenhat monitorát.

Leballagok a földalatti állo
mására.

Fölöttem valahol szép sző
ke lányok isszák a turpis buda
pesti Gold Fassl sört.

/
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Hutera Béla utolsó utazása
5. Egy árn y  
a m ú ltb ó l
Kiskocsmába ül be. Jókai-bablevest ren

del és brassói aprópecsenyét. Evés közben 
igyekszik felidézni régen látott parancsno
kát. Igen, vitéz Sasvári Ede őrnagy. Magas, 
fekete férfi. Jávorbajusz, frissen beretvált arc. 
Van az egész alakban valami baljósán való
szerűtlen. Olyan, mint egy szabadnapos cir
kuszigazgató, aki állandóan titkolózik, noha 
már titkai sincsenek. De ez persze csak lát
szat. Sasvári különös ember.

— Kávét? — áll meg asztala mellett a 
középkorú pincnök, tekintélyes hasát előre
tolva.

Hutera nem kér kávét, fizet. Az utca, a 
zsivaj, a fények újra hihetetlen energiával 
töltik fel. Visszafogadja a régen elveszettnek 
hitt haza. Sodródik. Kirakatok. Nők. Sok 
szép nő. Aztán az Engels téri park: a koldu
sok, a részegek. A világ, amint éppen él. 
Plakátokra bámul. Bizakodó politikusok 
plakát-arcába mered, bár tudja, felesleges fé
nyűzés hitelt is adni az ígéreteknek. A poli
tikusok mindég hazudnak. Egykori pa
rancsnoka lóháton jön szembe vele. Nem tud 
kitérni, az utca összeszűkül, mintha másutt 
lenne, gyerekek és disznók a sárban, dögle
gyek, valahol távolabb épületek égnek, már 
látja is magát szétroncsolt arccal a kövezeten, 
amikor valaki, magragadva karját, kirántja 
képzelgései örvényéből.

— Nahát!... Ez nem lehet igaz! — hallja a 
valahonnan hallucinatórikusan ismerős 
hangot. — Maga az, Bélus?! Tudja meg, na
gyon jól néz ki, hány éves is maga, kedves, 
hetven? Nem mutatja, egy fess hatvanasnak 
néz ki, Bélus. Hogy csinálja?

HáBé kinyitja szemét, szédülve fordul 
szembe a bundás, őszhajú hölggyel. A kutya 
(kis japán pincsi) idegesen szaglássza cipő
jét. "De ki ez a boszorkány? — töpreng. — 
Jolán? Matild? Hogy hívják?! Hol látta? 
Igen." Megjelenik előtte a felső tábori utca. 
"Nem, nem Matild, nem is Leonora. Jolán, 
mégis Jolán...” Süt a nap. A hosszú fehér 
ruhás Jolán belekarol Szikszaiba, az eszme 
bukott prédikátorába, s nevetve mond vala
mit. A kiugrott párttitkár, »kitették a pártból, 
mint a macskát szarni!« — súgja egy öreg 
HáBé-nak, aki a borbélyüzlet ajtajában áll, 
klienseit várva. Most, hogy magát is látja 
kívülről s fiatalon, valami érthetetlen elégté
telt érez. "Igen, ez volt. Ilyenek voltunk. Ez 
mind én voltam egykor!..." Szikszaira me
red, aki elszánt arccal megy szíve hölgye 
mellett. Ő elrugaszkodik a borbélyüzlet hí
vogató ajtajától, szembemegy velük, nézi a 
nem mindennapi párt, aztán nem minden 
grácia nélkül — igaz, erre rá is játszik mint
egy »idézőjelbe« téve elragadtatását és tisz
teletét — emeli kalapjához a kezét, s mélyen 
meghajolva köszönti az utánozhatatlan 
szépségű Szikszainé asszonyt, valamint az ő 
kedves Szikszai elvtárs urát, mélyen tisztelt 
barátját... A volt helyi potentát biccent, s 
bosszúsan elfordulva sziszegi: »barátja ám a 
dicsőszentmártoni hóhérnak, de nem ne
kem, maga elfuserált Figaró...!« Jolánnal ak
koriban, a gyászos ötvenes évek végén nagy

tervei voltak a »szabad« felsőtábori férfiak
nak; még a hízó és rögeszméivel, félelmeivel 
egyre reménytelenebből küszködő Antal 
atya is »tiszta, pedáns s nem utolsó sorban 
kitűnően főző« Gruber Jolánról álmodozott. 
De a sors útjai kifürkészhetetlenek, célja rejt
ve van. Jolán Szikszait, a bukott diktátort 
választja, de hamarosan őt is elhagyja egy 
szanitécért, a-kivel elindul a nagyvilágba, 
hosszú időre eltűnve szemünk elől. Igen, a 
sors útjai tényleg kifürkészhetetlenek...

— Mit csinál maga mindig, Bélus? — 
áradozik Jolán asszony, könnybe lábadó 
szemmel a cukrászdában, ahová bevonszol
ja szédelgő hősünket. Krémest, pepszit fo
gyaszt, s szép szokása szerint nem is várja 
meg a választ, egyfolytában, saját szavába 
vágva, beszél... Szóba kerül természetesen a 
hajdan elhagyott Szikszai is — »hallom, 
meghalt szegény!«, a szanitéc is, akit viszont 
egy ügyvédért hagyott el! Azután egy jól 
kereső futballbíró jött, így került 1965-ben 
Bukarestbe, ahol megismerkedhetett az esz
mék egy másik megszállottjával, bizonyos 
Gyulával, aki akkoriban a magyar nagykö
vetség sofőrje volt...

Jolán sóhajt, könnyes szemét zsebkendő
jével törülgeti, amiből HáBé arra következ
tethet, hogy ez a Gyula is a múlté már, s csak 
az »elágazó ösvények kertjében« nevelgeti 
rózsáit!... Mert amint hamarosan megtudja a 
szapora beszédű, könnyező özvegytől, Gyu
lának »hobbija« a virágkertészet volt, mi
után 1968-ban feleségül kérte s kivitte 
»magyarba«, ő »felszabadította« szegényt 
(»mindég értettem a férfiakhoz, Bélám, ma
ga tudja!...«), megmagyarázta neki, hagyja a 
fenébe az örökké meglepetést okozó, lerob
banó, búzlő tragacsokat, s szentelje hátrama
radó életét, megmaradt energiáit neki és 
kedves virágainak. »De hiszen te vagy, édes 
Jolán, az én kertem legszebb virága« — 
mondta állítólag Gyula, de az is lehet, hogy 
ezt is itt találja ld, előtte, a locsi-fecsi özvegy, 
aki jelen pillanatban könnyekkel sír, abba is 
hagyja a kényszerű emlékezést, és névjegyet 
csúsztat, pepszijéből kortyolva, hősünk elé: 
Szente Gyuláné, Gruber Jolán. Virágkerté
szet.

— Hívjon fel majd, Béla, nehogy lelépjen, 
nehogy eltűnjön megint, mint a beteg sza
már a ködben. Egyebekben hol él? Mit csinál 
itt? Meddig marad?

— Mennie kell—emelkedik fel elszántan 
HáBé, megsimogatva a Nelli névre hallgató 
japán pincsi reszkető fejét, eléje helyezve 
érintetlen krémesét. Derékból hajol meg, 
mint a huszártisztek, kezet csókol az illatos 
Jolánnak, s kisiet a cukrászdából.

— Hívjon majd — hallja még, de nem 
fordul meg, szinte fut a közeli villamosmeg
állóig, s felszáll. A téren hamar megtalálja a 
bérházat; Sasvári Ede, II. emelet 10 — olvas
sa a lakók kifüggesztett, bekeretezett jegyzé
kében. Beszáll a régimódi pátemoszterbe. 
Hirtelen képződik meg előtte az egykori sa- 
látás kert. Igen, ebben a kertben lesi meg 
egykori havere, Almády Gyula (a kutyák és 
a magyar nőirodalom nagy barátja) őt ezzel 
az akkor még jó négy évtizeddel fiatalabb és 
kívánatos asszonnyal, akkori élettársával. 
Úgy tűnik, Jolán hányódó életében időnként 
fel-feltűntek különféle Gyulák? Almády

mindenesetre a méhesből nézte, amint akko
ri, balkézről való hitvese sikoltozva lovagol
ja meg őt. Nem lépett közbe, nem szólt sem
mit, de mindent úgy hagyott, még napok 
múlva is látni lehetett a testek hervadó le
nyomatát a saláták között. Amíg aztán el 
nem mosta az éppen esedékes nyári zápor. 
Almády azonnal ki is dobja a parázna Jolánt, 
levonva a következtetéseket, frissen beret
vált talányos arcát zsebtükrében hosszan el
nézegetve. Megnyugtathatja, hogy nem lát
szanak a szarvak? ... Napok múlva futnak 
össze, beülnek kvaterkázni a Trés rosas-ba. 
»Még szerencse, hogy veled csalt meg, édes 
Bélám — módja —, felszarvazhatott volna 
esetleg mással is az a kurva. Mondjuk egy 
ezeridegennel. Ej, mindig tudtam, hogy kaj- 
tár az eleje...«

Hutera elvigyorodik.
A lift himbálózva áll meg a második eme

leten. Hát így került Jolán falura, ahol hama
rosan Antal atya gazdasszonya, majd Szik
szai törvényes felesége lett, de ez az édeni 
örömállapot sem tartott sokáig, hamarosan 
elhagyta a volt párttitkárt egy szanitécért, 
akivel el is tűzött Felsőtáborból, miközben a 
homokórában pergett a közönyös homok, s 
az eszmék Szikszai nevű bukott megszállott
ja megmagyarázhatatlan módon ekkor ke
rült közvetlenebb kapcsolatba az ugyancsak 
magányos Antal atyával. Estéként a két 
vesztes férfiú együtt teázott, s barátságuk, a 
mindkettőjük számára igen kellemetlen »Jo
lán epizód« után sem szakadt meg.

Sőt!
Amiután a csélcsap nőszemély elszökött 

a szőrös lábú szanitéccel, hogy is hívták? 
(nem, neveket csak az illetékes ügyosztá
lyon, igaz, az is hol van már, elolvadt, mint 
a tavalyi hó!), igen Jolán szökése után ha 
lehet, még többet voltak együtt. Teát ittak a 
sárga pára gőzben, a parókia tágas konyhájá
ban, és sorsüldözötten meredtek maguk elé. 
Két bukott férfi.

Beszélgethettek is?
Ha igen, miről?
Sajnos, erről már egyiküket sem lehet 

megkérdezni, de bizonyára Jolán is felme
rült a szavak hordalékai között, az atya fel
ülmúlhatatlan tyúkhúsleveseit és szilvás
gombócait idézte, a volt párttitkár fehér sel- 
lőtestéről álmodozhatott, s megvallhatta a 
papnak talán azt is, hogy hogyan nevezte őt 
Jolán »kankutyának« a szerelmi mámor tető
pontján, amikor karjában tartotta ugyan 
még engedelmesen kitáruló testét a heverőn, 
de az asszony lihegve és kacarászva, talán 
akkor is a szanitéc szőrös karjáról, izmos 
lábszáráról képzelegve, a csillagokat akarta 
lerúgni az égről...

Hutera sóhajt és megáll egykori parancs
noka ajtaja előtt. Óráján ellenőrzi az időt, két 
perc múlva öt. "Még vár, gondolja, pontosan 
ötkor csenget majd be..." Tudja, hogy Sasvári 
őrnagy úr mániája a pontosság, és ez a vesz- 
szőparipája is,de ő és hajdani bajtársai talán 
az életüket is ennek köszönhetik, abban a 
német városban, amelynek már nem is tudja, 
miért, a halál nevet adták, s ahol (mivel hatig 
nem jött meg a nyűt parancs), Sasvári őrnagy 
úr a saját felelősségére oszlatta fel kétségbe
esett századát. Ha kivár, talán mindannyian 
ott pusztulnak el. »Nem boldog a magyar! — 
mondogatja az őrnagy mindég, miközben ő 
lelkesen, árny fegyelmezetten beretválja. — 
És miért nem? Mert pontatlan! Nálunk soha 
semmi pontosan el nem kezdődik, s ez így
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megy, Bélus, már ezer esztendeje, a restancia 
pedig nő, nő, nő, és egyszer ránk borul majd 
és betemet a sok elodázott, halogatott dön
tés, a sok...«

HáBé sóhajt, és megnyomja a csengő
gombot.

6. A  p a r a n c sn o k
Az ajtó mögül motoszkákás hallatszik. 

Hősünk elképzeli, hogy egy gyanakvó öreg
ember nézi őt a kukucskálón, és igyekszik 
megnyerő arcot vágni, de kissé elkésik vele, 
mert hirtelen, minden átmenet nélkül vágó
dik ki az ajtó, s a zsemleszínű kopó, szinte őt 
is ledöntve a lábáról, kiszáguld a lépcsőház
ba.

— Óbor — hallja a jól ismert, emlékeihez 
képest kissé rekedtebb, de még mindég tel
ten zengő baritont, aztán meglátja az őrnagy 
urat is.

Tolószékben ül, bordó házikabátban, ar
ca körül vörös sál, fején vörös fez. Olyan, 
mint egy török hotelportás.

— Te vagy az, Bélus? — vicsorít rá, kö
szönés nélkül, — Eredj, hozd már vissza azt 
a gyagya kutyát. Tüzel, és ilyenkor nem le
het bírni vele!...

HáBé megfordul és rohanni kezd a kopó 
után. A lépcsőházban félhomály van, árnyé
kok cikáznak, egy pillanatra felrémlik az a 
bizonyos salátáskert. Valóban ő lett volna, 
aki ott akkor ezzel a Jolánnal ölelkezett? 
Minden olyan valószerűtlen.

— Fütyüljünk neki — hallja valahonnan 
a háta mögül a rekedt baritont. — Erre talán 
hallgat.

Felváltva fütyülnek.
A kutya váratlanul jelenik meg, s behú

zott farokkal, bűnbánóan sunyítva trappol 
vissza a lakásba, óvatosan kerülve ki a toló
kocsiban ülő, méltatlankodó gazdáját.

HáBé is belép az ajtón, behúzza maga 
után. A nappaliban, tájékozódik, súlyos, ré
gi, bierdermeier bútorok között egy kíván
csiságát késő aggkorára is megőrző, hitét, 
reménykedéseit ám lám késő öregségére 
sem elveszítő, egykor délceg férfi élénk kék 
szeme mered rá, kíváncsian és számonkérő- 
en.

— Erről nem írtam — mutat kedvetlenül 
a tolókocsira. De már hat esztendeje — só
hajt. — Ha visszaállítják a rangomat, amire 
minden esélyem megvan, s a vitézi rendbe is 
visszavesznek, a legényem fog tolni majd a 
ceremóniára. Az egyenruhám negyvenhá
rom éve őrzöm...

— Hát Málik Pista él? — döbben meg 
Hutera, s ahogy feszes vigyázzban áll a toló
kocsis öregemberrel szemben, érzi, hogy 
viszketni kezd az orra.

— Mi van veled, Bélus? — röhög csúfon- 
dárosan egykori parancsnoka. Melankolikus 
hangulatának látnivalóan vége. — Úgy állsz 
ott, mint a fasz a lakodalomban. Vagy mint
ha, bocsánattal legyen mondva, beszartál 
volna, kérlek! Ülj már le, a jó istenedet, s 
egyél. Van sütemény, sósrúd. Van kávé is és 
körtepálinka — mutat a nagy kerek ebédlő- 
asztalra. — Megkérhetlek, hogy tölts egy po
hárkával, koccintanék veled, a viszontlá
tásunk emlékére. És mesélj, mi van Erdély
ben? Éltek még?

— Ha hagyják — vigyorog HáBé. Reme
gő lábbal lép közelebb az asztalhoz, felemeli 
a metszett üveget, a pálinka fenyegetően vil
lan meg a fényben, s Óbor az előszobaajtó

előtt szobrozva, idegesen felmorul.
— Zavarja a lift — magyarázza volt pa

rancsnoka, s poharát hősünkéhez érinti. — 
Prosit!... Isten hozott, édes fiam. Nem gon
doltam volna, hogy ebbe'a kurva, elfuserált 
életbe' mi még látjuk egymást. Mi van veled? 
Mesélj!...

HáBé lehunyt szemmel issza ki poharát. 
Érzi, hogy a jófajta körtepálinka átjárja, vá
ratlanul lesz melege, lerogy egy támlás szék
re, és mereven néz maga elé. Egy folt ván
dorol az élénk színű, vöröses-sárgás perzsa
szőnyegen, olyan, mint egy levágott ember- 
fej.

— Nyugdíjas vagyok — szólal meg, s 
maga is érzi, hogy mennyire üresen cseng a 
hangja.

— És mért jöttél ide?
— Tulajdonképpen véletlenül — utálja 

magát, hogy ismét magyarázkodik, mint egy 
iskolásfiú, mint kapcsolatuk alatt annyiszor. 
— Tóbiás hívott meg, aki...

— Kicsoda?! Tóbiás? Milyen Tóbiás? Zsi
dókkal barátkozol?

Óbor újra fölmordul, hallatszik, hogy a 
bérház gyomrában remegve indul meg az 
ütött-kopott pátemoszter.

— Boticselli Tóbiás, a dunai hajós — ma
gyarázza elveszetten. — Ő még a negyvenes 
évek végén ragadt Rengensburgban.

— Idejében seperhetett el Erdélyből — 
állapítja meg elismerően Sasvári őrnagy.

— Még a harmincas évek közepén, fiata
lon lépett meg. Szolgált Afrikában, az ide
genlégióban, azután porszívóügynök lett 
Amerikában, a háború alatt a távol-keleti 
fronton teljesített szolgálatot, mint rádiós, s 
a béke hírére leszerelt, Európába jött, s 
Ausztriában rekedt. Kalandos életpálya... 
Tele váratlan elágazásokkal, kitérőkkel, ötle
tekkel...

Hosszabban beszél a kelleténél, kapkod
va, de a figyelmesen hallgató öregember 
most nem szakítja félbe, szóba kerül a nagy
hírű Boticselli család, Ödön bácsi, a bűvész, 
Artúr, a tengerész, Lajos, a fotográfus...

— Hogyan? Szobrot akartak állítani en
nek az egykori porszívóügynöknek, ennek a 
kiszuperált rádiósnak és uszálykormányos
nak?

— Felsőtábor népe igen hálás Tóbiásnak 
a segélyek és adományok miatt, amelyek 
december 26 óta egyfolytában érkeznek volt 
falujába.

— Na de szobrot? Szobrot az én időmben 
a magyarok Kossuth Lajosnak állítottak, 
vagy Zrínyinek, a szigetvári hősnek. Hát 
nem is tudom, ti ottan Erdélyben olyan fur
csák vagytok...

— Nem egyezett bele — szakítja félbe 
idegesen HáBé.

— Kicsoda?
— Tóbiás.
— Mibe?
— Hát a szoborállításba!
— És miért nem?
— Azt tanácsolta nekik, hogy inkább ön

tessenek a bronzból pondusokat azokba az 
ingaórákba, melynek súlyait még negyven- 
nyolcban beolvasztották, hogy legyen ágyú
golyó, hátha elüthetik végre a magyar időt...

— Kíváncsivá tettél — krákog a parancs
nok. — Majd hozd el hozzám azt a hajóst, 
hadd nézzek a szeme közé. Sokat tapasztalt 
ember lehet!...

Hutera kíváncsian bámul egykori fel
jebbvalójára. Hogy is telt, hogyan is telhetett

el negyvenhárom év? Rendszertelenül hulló 
leveleiből végül is összeállt a kép, persze sok 
volt az egymásnak ellentmondó adalék, az 
ide nem ülő fragmentum, az ellentmondás.
És sokmindent neki kellett kitalálnia... Mide- 
nesetre valamikor negyvenhét nyarán ért 
haza ő is Dániából, ő se maradt künt, pedig 
ő is maradhatott volna. Az új, akkor szerve
ződő magyar néphadseregbe nem lépett be, 
könyvelőként dolgozott, negyvenküenc ok
tóber 2-án történő letartóztatásáig. Igen, 
megjárta az ÁVH kínzókamráit, kihallgató 
szobáit, celláit; elítélték, összeeesküvésben 
való részvétel alapos gynúja miatt, ötven
négyben szabadult, előbb kocsikísérőként, 
majd csaposként dolgozott egy dél-budai 
vendéglátó-ipari egységben, a forrada
lomban állítólag fegyverrel harcol a bolsik és 
az oroszok ellen, félmúltba komyadozó hősi 
élete ekkor éri el (ha hetekre is!) az örök 
magyar jelent, de vége lesz ennek is, letartóz
tatják, halálos ítéletét »kegyelem«-ből vál
toztatják 12 évre. '64-ben jön ki, régi bajtár
sait »megtörve bár, de verve nem« hangulat
ban keresi fel, beviszik a külkereskedelembe 
előbb aktakukacnak, majd előadónak. Egy 
idő után képességeinek megfelelő állásban 
kamatoztathatja kiváló szervezési képessé
geit és nyelvtudását — jól beszél németül, 
angolul és olaszul. Hát így telnek hónapok, 
évek. Mindazonáltal óvatos. Ha levelei fi
nom, kétértelmű utalásainak hinni lehet, 
többé nem keveredik bele semmibe, mind
azonáltal kényesen őrzi kívülállását.

— Mi van, Béluskám? Elaludtál, édes cse
lédem? — hallja az ismerős, bár emlékeihez 
képest mindenféleképpen rekedtebb bari
tont. — Rosszul vagy?

HáBé felemeli a fejét és szembenéz az 
aggódva feléje hajló öregemberrel, s bűnbá
nóan elvigyorodik.

— Csak elgondolkodtam, drága őrnagy 
úr. Tudja, hogy van ez. Én...

— Tudom. A tervek. Mindazonáltal két
kérésem is lenne.

— Állok rendelkezésére— ugrik fel szol
gálatkészen hősünk, önkéntelenül is össze- 
csattantva bokáját. 'Most olyan vagyok — 
gondolja kényszeredetten —, mint a íciebru- 
dalt katonalovak. Azok is, amikor meghall
ják a trombitaszót, fülüket hátracsapva kez
denek vágtázni..."

— Beretválj meg—szól kissé restelkedve 
a volt parancsnok. — Erről álmodok évek, 
évtizedek óta...

— O, ennek semmi akadálya... De ez csak 
az egyik kérés.

— Ne türelmetlenkedjél, gyermek — 
reccsen rá az öregember. — Mindennek eljön 
az ideje, mint, ahogy felétek mondják (és 
mondják-e még?), mint a szalmakalapnak.

— Még igen — vigyorog Hutera, és fel
ugrik. — Hol vannak a kellékek?

— A fürdőszobában. Hát hol lennének?
— S a fürdőszoba? /
— Kimész a folyosóra, s az első ajtó balra.
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fia majd minden rabszolga nép 
jármát megunva olajra lép

szerkeszti:  2 0 0 3
Fekete Vince

J. SZONDY GYÖRGY VERSEI
Kormos Istenek
így szólt Zeusz nejéhez, Hérához:
"Kedvem lenne ma jutalmat adni egy 
derék földinek, aki egy sarjam 
oltárán áldoz istene kedvének."
Mosolygott Héra, mert jártas volt 6 
sok földi dologban és remélte, az 
áldozat nem a férj egy fattya oltárán 
ég el és száll magasba a füsttel.
Ekkor volt, hogy mint általában, 
háború dúlt a lenti világban, 
betegség, öregség kínozott férfit és nőt, 
hát sokan áldoztak oltárán Árésznak, 
Hébének, mindkettő édes gyermeke 
Hérának és bölcs Kronidésznek.
Egyik a harcot vigyázta, a másikhoz 
ifjúságért égett a fáklya, 
volt aki a Múzsákért rajongott, vagy 
békéért, rendért a Hóráknak áldozott.
Voltak kilencen Múzsák és három Hóra, 
ám őket nem Héra hordta keble alatt, 
sem Paliasz Athénét, ki minden 
mesterség tudója és szép pártfogója 
minden tudománynak. Ot nem anya szülte, 
Zeusz, a Kronidész alkotta saját örömére 
(bár fehérkezű Héra bosszús volt érte 
és szomorú). Már mondtam, sokan 
áldoztak oltárán sok isteni sarjnak, 
nem győzte látni és hallani 
égi szem és fül; ki pusztulását 
várta városnak, várnak, 
aggnak és ifjúnak óhaja volt és panasza sok. 
Látva ezt Zeusz, így szólt nejéhez, Hérához: 
"Mit tegyek hitvesem, ha megadok mindent, 
ennek javára, annak tán kárára lenne — 
hisz amit ez áld, átkoz a másik 
és amit adnék, az máshol hiányzik."
Máig se tudni, vajon megadtak mindent, 
vagy nem adtak semmit, 
és hogyan volt jobb, 
ha számít ez bármit ?

I.M. Kajafás
Igazi hős volt, bátor, vakmerő 
és bölcs is olykor, én tudom, menő 
volt őaz udvaron.
Óvta a házat, földet és gazdát, 
meg űzött bugris, bolondos macskát, 
ha volt rá alkalom.
Aztán megismert egy hetyke szukát, 
s máig keresik annak az okát, 
hogyan szeghette Kajafás nyakát 
ama szörnyű napon.
És míg valahol űzi a cirmost, 
számtalan szuka könny télén rí most, 
ahol a sírhalom 
domborul csontokon.

Az isteni párna
így szólt Zeusz nejéhez, Hérához:
"Kerítsd elő a gazt, aki elcsente párnám! 
Meglásd, mily díszes a párna, oly cifra 
lesz kínja az égi latornak!"
És szaladt Héra az úri haragnak árja elől, 
majd kérdezett égit és földi halandót, 
nyomorult lelket és előkelőt: "Hol van, 
ki látta, égi vigaszt isteni búnak! Szóljatok 
mielőbb, mielőtt kitörne dühében ura e helynek!" 
Zeusz, a Kronidész csak hevert nyugtalan, 
méregtől, bánattól jobbra dőlt és balra, 
míg egyszer csak arra tekintett, ahol 
egy párna parányi sarka álnokul óvta 
teste patyolat tömegét, gálád női tükörnek 
háta mögött. Legott a párna helyrekerült 
és bölcs Kronidész most szundítva leste 
a hérai választ.
Ó, de a hitvesi ész leleményes és kitalál 
a férje kedvéért lehetetlen dolgot akár. 
így rohant Héra, kezében a párna mesteri mása, 
(vagy maga a párna), de mindez már hiába, 
fölösleges, Zeusz, a Kronidész, belealudt 
a szundításba.
Héra, a boldog, eleven hajítással dobta a 
holmit a csúcsról a mélybe és gurult 
a hegyről a völgybe a párna — 
máig se tudni: másé a párna, 
vagy a párna mása?

A hétvégéhez
Tán testedre terül tarka takaró,
És hűlő cserepek dőlnek az éjnek,
Lent valahol női cipők beszélnek,
Tipegő, topogó, csinos haladók.

Kalandokkal ékes éjbe vegyülhet 
Az esti éhét száműzni akaró,
Vagy éjjeli szomját a rászoruló 
Oltani képes, ha így menekülhet.

És így múlik el a világ pénteké —
Ám szombata már vánszorog, csöndesebb, 
A vasárnap, az mindnyájunk rejteke.

Majd a hétfő, az újuló, régi seb, 
Gyógyulni köteles, jut rá egy hete,
És a végén ez marad: csupán a heg.

Kő Pál rajzai

A z  arányról
"A ház és a marha atyától való örökség; 
az Úrtól van az értelmes feleség."

Szerelmünk tüzétől a szó belénk fagy 
és bíbor láng ölel át hangtalan — 
látod immár hasztalan egymástól 
elválni kedvesem, mellém rendeltek, 
meglehet tévesen, hát így legyen jó!

Bár marhát és házat nemigen kaptam örökbe
atyámtól,

(mintha látnám, ott ül egy felhőn és rám szól:
"Jutott is,

maradt is, hát ehhez tartsd magad!").
És valóban, nem ragadt nyelvem ínyemhez
és a koldus még csönget vasárnap.
így hát vár isteni ajándék, eszes hitves,
hisz jó, ha rendelnek bőven az embernek, s míg él,
kihozza Fortuna, lusta égi pincér.
De azt sajnos nem tudom, vajon az arány, 
amit az ember örökbe kapott 
és a hitves értelme között, 
egyenes, vagy fordított?
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SIMÓ MÁRTON

A bozgor
Avagy kísérlet egy
szó értelmezésére
IV. 2.
— Jó estét kívánok! Gáspár bácsit kere

sem — hadarta azonnal, ahogy az első meg
lepődésből felocsúdott. A szűk nyíláson át 
úgy látta, hogy odabentről egy eléggé fiatal
nak látszó turbános nő figyeli. — Kezicsóko
lom — folytatta mindjárt, szinte ösztönösen, 
hogy váratlan megjelenését így, valami eny
he udvariassági formulával tompítsa, pedig 
majdnem biztosra tudta, hogy az új lakó nem 
is beszél magyarul.

Mégiscsak volt valamekkora hatása en
nek az előzékenységnek, mert a kis ablak 
hirtelen becsapódott, két-három kattanás 
hallatszott, és kitárult az ajtó. — Szabó urat 
keresi? — kérdezte a nő — természetesen 
nem magyarul. — Ót keresném, de már elég
gé hosszú idő eltelt, amióta utoljára nála jár
tam — váltott ár románra —, azóta bármi 
történhetett. — Szabó úr nincsen itthon. Tud
tommal az egyik rokona elvitte az öregek 
otthonába... Egyebet nem hallottam róla. 
Ennyit tudok.

Ez a kijelentés meglepte, hiszen egyetlen 
rokonát sem ismerte az öregnek, nem is hal
lotta tőle soha, hogy valaki rendszeresen lá
togatná. Annyit tudott csak, hogy ország
határok választják el az unokatestvéreitől is, 
akik többnyire a Felvidéken, az Őrségben 
élnek, néhányan pedig Amerikába és Auszt
ráliába sodródtak közülük, és hogy a kapcso
lattartás mindössze néhány levelet jelentett 
évente, és egy-két karácsonyi meg szüle
tésnapi üdvözlőlapot. Mesélt valamit ugyan 
néha egy féltestvéréről — a húgáról —, de 
csak érintőlegesen, mintha szégyellené, s egy 
kézlegyintéssel elintézte mindig a dolgot, 
annyit jegyezve meg olyankor, hogy: ff jól van 
ott, ahol van... Nem erőltette soha a kérdezős- 
ködést, nem akarta megsérteni az érdeklődé
sével, bőven elég volt számára az, amit 
Gáspár bácsi saját jószántából mesélt, hiszen 
azok a korábbi délutánok felértek a komo
lyabb olvasmányélményekkel is, olyanok 
voltak minden alkalommal, mintha élethű 
film pergett volna vissza egy letűnt korból, 
mindig sikerült elmerülnie a már létező vi
lágban, úgy, mintha ott élne és ott lélegzene 
abban a másik időben, olyannyira, hogy 
már-már bánta is, hogy ebben az utókorban 
adatott élnie.

— Be akar jönni? — kérdezte a nő teljesen 
váratlanul, minden tétovázás nélkül. — Jöj
jön be nyugodtan. Biztos, jó viszonyban volt 
az öreggel. Nézzen szét a lakásban, ha kedve 
van... — Angela — mondta röviden és telje
sen természetesen mindjárt, immár úgy, 
mintha egy előre bejelentkező látogatót fo
gadna. — Gerzson — mutatkozott be ő is. — 
Nem értem. — Pedig bibliai név — magya
rázta, és óvatosan megfogta a feléje nyújtott 
kezet. Enyhe örömmel vette tudomásul, 
hogy ez a női kéz nem volt nedves, hideg 
sem, és egyáltalán nem tűnt törékenynek, 
ahogyan Idssé megszorította. Kellemes volt, 
megnyugtató, és ugyanakkor kíváncsiságra 
is ébresztő, amint enyhén visszaszorított,

majd összecsukódó ujjakkal kimenekült a 
pillanatnyi csapdából, hogy a következő 
mozdulattal hátranyissa az ajtót.

A tárgyak szinte hiánytalanul a helyükön 
voltak. Az előszoba változatlanul megma
radt, bent a nappaliban az íróasztal a régi 
zöldfényű lámpával, a zongora, a könyves
polc a könyvekkel, a komód, a dohányzóasz
tal az öreg fotőjökkel mind-mind ott állott 
változaüanul a régi helyen. Az ágy azonban 
eltűnt, s már ennyiből gyanítható volt, hogy 
az új lakó inkább délutáni és esti munkához 
használhatja a helyiséget, éjjelre pedig 
visszavonul a kisebbik hátsó szobába... Kör- 
behordozta tekintetét a falakon, minden régi 
fényképet viszontlátott, megvolt Kossuth 
öregkori képe az ovális keretben és alatta a 
kisszend főutcát ábrázoló felvétel is...

— Foglaljon helyet — mondta a nő 
ugyanolyan természetességgel, — kávéval 
nem tudok szolgálni, mert újabban nem lehet 
kapni. A tea jó lesz? — Köszönöm — fogadta 
el a szűk választékot, majd leült. A lakás
szemlét azonban még nem hagyta abba. Kí
váncsian nézegette a könyveket. Kivétel 
nélkül ott látta a polcokon sorakozni a régóta 
ismert darabokat, a megszokott rendben volt 
minden, mintha arra várnának a megsárgult 
kötetek, hogy valaki levegye őket és újraol
vassa, hogy megnézzen egy-két adatot a le
xikonokban, vagy valami ritkábban használt 
német vagy angol szó megfeldőjét keresse ki

a szótárakból. Átnyúlt a kisasztal fölött, és 
levett egy Csáth Géza-könyvet.

— Sajnos, nem tudok annyira magyarul, 
hogy olvassak is rendesen, de annyira szere
tem ezt a kis könyvtárat, hogy változatlanul 
meg fogom őrizni, így egészben. Valamikor
— talán — sikerül mindezt végigolvasnom. 
Valamikor... — mondta a nő, ahogy jött kifelé 
a konyhából, halk léptekkel közeledve, aztán 
letette a két otromba teáscsészét az asztalra, 
és ő is leült. Olyan ismerős volt ez a mozdu
lata, a hanghordozása, mintha már korábban 
is látta volna valahol... —Nagyon köszönöm
— mondta udvariasan, és felvette a teát, 
hogy igyon belőle. — Vigyázzon, mert még 
forró — figyelmeztette, majd ő is a csésze 
után nyúlt. Bizonyára csak ezt a rusnya típu
sú csészét — inkább csiprot — lehetett kapni 
akkoriban az üzletekben, s ezek is utolsó 
darabok lehettek, mert az egyik méregzöld 
színű volt, a másik pedig barna.

— Régóta ismeri az öreget? — Eléggé. 
Legalább húsz éve. Tulajdonképpen nagya

pámnak volt a jó barátja, akkor ismerked
tünk meg, amikor ide kerültem a gimnázi
umba. Igen, midjárt húsz éve annak... Mint
ha csak magában révedezne, félhangosan 
mormolta a szavakat. Úgy bámult bele a pá
rálló teába, hogy semmit sem látott. Tényleg 
forró volt a tea, de erős eredeti ízeket érzett, 
ahogy apró kortyokban itta.

— Érdekes ember lehet... — Ő egy régi 
világból jön — magyarázta, még mindig a 
párát figyelve —, az a világ már nem létezik. 
Ekkor rápillantott a nőre, aki a másik pára
felhő fölött szinte ugyanolyan pózban üldö
gélt vele átellenben, az asztal túlsó oldalán, 
időközben eltűnt a fejéről a turbánféleség, 
hosszú fekete haja szabadon omlott le a vál
lára kétoldalt. Az arcát sem nézte meg addig, 
ez volt a pillanat, amikor rászánta magát, 
hogy alaposabban megfigyelje, és részletei
ben elemezve elraktározza.

Kellemes borzongás szaladt végig a tes
tén, mert — akárcsak a kézfogáskor — isme
rősen szépnek mutatkoztak a részletek: a 
határozott vonalú, kissé húsos száj, a hosz- 
szúkás arc szabályos keretében az egyenes 
orr, a sötét szemöldök, s bent, a mélybama 
szempárban rejlő kíváncsiság is, amellyel on
nan túlról — alig méternyiről — határozott 
érdeklődéssel figyelt vissza rá. És mintha 
valami ösztönös női felkínálkozást sejtett 
volna ebben a pillanatban. Tudta, hogy ösz
tönei nem csalnak, s ha ennyire jók az első 
benyomások, akkor immár semmi nem fogja 
megállítani abban, hogy továbblépjen... Ap
ró, szabályos lépések kellenek, ahogy a saját 
maga számára kidolgozott stratégiával szok
ta, úgy kell cselekednie most is, és nemsoká
ra meg fogja tudni, hogy mit rejt a belső. Meg 
volt győződve, hogy értéket talált, olyan kin
cset, amelynek láttán a birtoklásvágy, a bi- 
zsergető izgalom azonnal elfeledtette vele a 
sivár hétköznapot, amelyben élt.

H.3.
Eléggé sötét az a novemberi este, és a sötétség 

már délután ötkor ráborul a tájra. A mélyben 
gazdátlanul fekszik a föld — az otthon —, mint 
egy koldus, tehetetlenül ott vacog a történelmi idő 
országútján. A hadak, mint szorgos tetvek rohan
gálnak testén, fel-alá, és szívják belőle az életadó 
nedveket, lerágják a rongyokat, darabokra szag
gatják legbelsőbb, titkos takaróját is, hogy szeren
csétlen és még védtelenebb legyen. Rosszra rossz, 
majd még rosszabb következik el, olyan idő, mely
nél förtelmesebbet képzelni sem lehet, de van olya
nabb is, lám: mégis eljön a becstelenség évada, az 
el sem képzelhető hitványság kora, amikor min
dennek a fordítottja igaz, amikor a lent fent van, 
a fent alant, és a sötétséget mondják fénynek, 
amelyben kivirul minden, amit a bitorlók a rom
lásból a világra parancsolnak...

Nem látsz vissza innét abba a korba: ho
mályosak a körvonalak, csak sejted az embe
reket, amint ténferegnek a valóság kulisszái 
között, átélik a századévnyi perceket, de ma
guk sem hiszik, hogy mindössze annyi (!?>' 
volt az élet, s az értelmetlen halál milyen 
közeli. A teljes képet csak hézagosán tudod 
összerakni, mint késői túlélő, de így is, ennyi 
is elég, és sötét és remény nélküli az, amit 
látsz. Egyetlen vigaszod, reményed csupán 
annyi, hogy íme: te magad élsz, valami, va
laki mégiscsak átöröklődött a régi vérből, 
átsuhant onnan ide, ebbe a késői más-kor
ba...

— A ház teljesen üres, a lakók elmenekül- 
> > > > >  folytatás a 10. oldalon
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> > > > >  folytatás a 9. oldalról

tek, de alkalmas arra, hogy ott éjszakázzunk 
— mondja Járomi Szabó, ahogy odaér a sze
kérhez. — Margit, te vezesd a lovat, és gyer
tek utánam — szól oda a gyermeklánynak, 
és már fordul, indul vissza azonnal a kapu 
felé. Biztos, ami biztos — gondolja —, és a 
revolvert végig maga előtt tartja, kézügyben, 
mert hiába járta be előre a terepet, nem lehet 
tudni, hogy ólálkodik-e valaki odabent, eset
leg a cselédlakásokban, a padláson, a pincé
ben vagy az istállókban... Nem lehet tudni, 
hogy az elrejtőző félelmében vagy valami 
gonosz szándékkal bújt-e el? Amire beérnek 
a feljárat elé, már majdnem átláthatatlan sö
tétség telepszik köréjük, s alig találja meg a 
lépcsőfokokat. Felmegy, vissza a házba, ahol 
az imént járt, és megkeresi azt a viharlámpát, 
amelyiket véletlenül épen hagytak a garáz
dák. Meggyújtja a kanócot, s jönne is vissza 
a két nő felé, amikor valami enyhe fuvallattól 
hirtelen nagy robajjal becsapódik valahol 
egy ablak. Rémisztő zajként hat ebben a 
csendben...

Érzi, hogy egész testét egyszerre kiveri a 
hideg veríték, és csak akkor nyugszik meg, 
amikor hallja, hogy csörömpölve összetört, 
majd lehullott valamelyik ablakszem, s utá
na ugyanolyan mélységes csend telepszik 
köréjük, amilyen korábban volt. — Fogd 
meg a lámpát, és gyere utánam. Lassan gye
re, nehogy elessél — szól oda Margitnak, 
igencsak határozottan, és felnyalábolja a fia
talasszonyt. Elindul, de látja, hogy a gyenge 
fény imbolyog mögötte, és egyre jobban hal
ványul, aztán lemarad a háta mögött. Csak 
úgy tud haladni felfelé, hogy csizmájával 
egyenként kitapogatja a fokokat. Lassan, na
gyon vigyázva halad. A legfelső lépcsőről 
azonban kénytelen visszafordulni, de ekkor 
már teljes ismét a sötétség, a lámpás hirtelen 
kialszik. Leteszi az asszonyt, inkább nekitá
masztja a falnak, úgy, mint egy liszteszsákot, 
és lemegy ismét. Margjtot ott sejti valahol 
alant. — Jajistenem, jajistenem — hallja a 
siránkozását, de nem lát semmit. A kiömlött 
petróleum szagát érzi ugyan, s tudja, hogy 
ott leli lennie a leánynak is valahol... Lehajol, 
majdhogynem négykézlábra ereszkedik, ka
vicsokat, fagyos göröngyöket tapint a hó
ban, majd egy ruhaszegélyt, s aztán egy 
teljesen hideg, remegő kezet. Tovább araszol 
a kar mentén, míg elér az ardg... — Jajiste
nem, bátyám, megsérült? Jajistenem! Rálőt
tek magára? — suttogja amaz félig esz
méletlenül. — Nem történt semmi, ne félj, 
csak egy ablak csapódott be a huzattól — 
nyugtatgatja, majd őt is felhúzza, magához 
emeli, de erőtlennek bizonyulnak a leány 
lábai, nem tudják megtartani. Valahogy elve
zeti a lépcsőig, inkább vonszolja felfelé, az
tán leteszi oda, az asszony mellé, és visz- 
szamegy a lámpáért... Újabb reménytelen
nek látszó keresgélés. Spórolni szeretne a 
gyufával, de mégis kénytelen egy szálat 
meggyújtani. A gyenge fénykörben szinte 
semmit sem lát, és mindjárt a körmére is ég 
a láng. Szisszenve elhajítja, és újjal próbálko
zik. Ekkor sem látja sehol. Már-már károm
kodna tehetetlenségében, amikor belebotlik. 
A lámpás zörrenve csúszik odébb a havon. 
Ekkor immár nem vesz elő egy másik gyufa
szálat, hanem lehajol, és négyzetcentiméte
renként kutatja végig a földet maga előtt. 
Majdnem felordít örömében, mert észreve
szi, hogy az üvege nem törött össze, de nem 
meri még meggyújtani. A kis emeltyűt le
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nyomja, épp annyira, hogy a bura a védőhá
lóval együtt fennebb csússzon, és lóbálni 
kezdi, miként ministránsgyerek a füstölőt a 
pap háta mögött, hogy a kiszivárgott petró
leum párologjon.

A két nő ezalatt némán várakozik oda
fent... Csend van ekkor is, még távoli kutya
ugatás sem hallatszik, csak egy-egy kavics 
csikordul a talpa alatt, de annyira élesnek 
tetsző hangon, mintha acéllal kaparászna 
valaki egy üveglapot. Pár percnyi idő telik el 
csupán, de mindhárman érzik e másfajta — 
e sűrű — időnek a súlyát... Meggyújtja a 
lámpát és elindul. Végre. Feljut az ajtóig, de 
egyedül halad tovább befelé. Baljában a lám
pát tartja — mellmagasságban viszi maga 
előtt —, jobbjában ismét ott a pisztoly. Elha
lad a két nő mellett, és bemegy a házba. A 
könyvtárszobába lép be — balra —, és a lám
pást az íróasztalra helyezi. A gyenge vöröses 
fény gyéren ugyan, de kitölti az egész helyi
séget, olyannak látszik minden, mint békei
dőben volt, mintha a tárgyak visszanyernék 
korábbi szerepüket, a pusztulás nyomai pe
dig — imitt-amott — jótékonyan rejtve ma
radnak. A hideget leszámítva majdnem 
békebelinek tűnik hirtelen minden. Megáll 
egy pillanatra, hogy körbenézzen, de való
ban csak egy pillanatot tart ez a cseppnyi 
öröm, amellyel szeme birtokba veszi a he
lyet, mert belehasít, azonnal a leikébe sajdul 
a nyomasztó jelen, ez a kilátástalannál is 
rosszabb helyzet, amelyben vergődnek. — 
Jajistenem! Jajistenem! — kiáltja ekkor majd
nem hisztérikus rikácsolással Margit, vagy 
csak olyannak hallja? — Gyorsan jöjjön, Pé
ter bátyám! Jöjjön ide, Péter bátyám, mert a 
kicsi naccsága rosszul van. Azt hiszem... 
Hallja-e? Hallja. Természetes, hogy hallja, de 
mintha valami fáradtság szállná meg a tag
jait, csak nehezen, nagyon lassan tud meg
fordulni, hogy kimenjen az ajtón. Egyszerre 
szállja meg minden sejtjét ez a fáradtság... 
Olyan érzése támad, hogy már átélte valami
kor ezt a helyzetet, tudja, hogy mi követke
zik, messziről véli látni önmagát, fentről, 
valahonnan kívülről, mint klinikai halálban, 
mintha a testben maradás és a porhüvelyből 
való kiröppenés közt viaskodó lélek lenne... 
Elvergődik a bejáratáig. Ismét felnyalábolja 
a fiatalasszonyt és behozza... Ismételten látja 
önmagát, amint nagyon lassan átmegy az 
egykori hálóba, és óvatosan leteszi az ágy
ra... Érzi, hallja, hogy a szíve veszettül lüktet, 
de a dobbanások között mintha hosszú per
cek telnének el. Annyira valószerűtlennek 
tetszik minden, és annyira esetlennek látja — 
annak a másik önmagának — a helyzetét, hogy 
lekicsinylőén még sajnálkozik is, kárörven- 
dően jegyzi meg, csak úgy — magában —, 
hogy: — Úgysem vagy képes rá, gyarló vagy 
te az ilyesmihez! Fény alig jön át a félig 
nyitott ajtón, de Margit eközben már annyira 
magához tért, hogy behozza a lámpást, és 
tartja, odavilágít, amíg terhét elhelyezi a 
meggyötört ágyon, majd leszedi a koszos 
ágyneműt, félredobálja valamerre a sarok
ba... Tudja, hogy sok mindenre lenne szük
sége egyazon pillanatban: égnie kellene a 
tűznek, tiszta fehérnemű, takaró, lepedő kel
lene, és víz, meleg víz is, minél több! Azon 
töpreng, hogy honnan szerezzen be minden 
szükségeset, mert alkalmassá kellene tennie 
hirtelen ezt a zugot, olyan igazán békebelivé 
kellene varázsolnia... Kezét felemeli, nedves 
— talán magzatvíz folyt ki a szoknyákból, 
miközben behozta Erzsébetet —, de különö

sebben nem érdekli, hogy valóban mi is az a 
nedvesség, magzatvíz-e vagy pisi, ujjait a 
nadrágjába törli, és már indul kifelé a szekér
hez. — Biztos, hogy képes vagyok rá! Nin
csen más lehetőségünk... Ez lehet az a 
helyzet, amelyben előbukkannak az ember 
vésztartalékai, mert erő szállja meg, olyan, 
amilyent még sosem érzett... A másik — a 
kétkedő — egyre inkább eltávolodik tőle —, 
mintha meghalt volna, amilyen hirtelen 
megszállta előbb a kétely és a tehetetlenség, 
most olyan gyorsan telítődik fel valahonnan 
a titkos energiákkal... Nem törődik különö
sebben sem lóval, sem szekérrel, csak a tás
kákat, a bőröndöket, azt a három-négy ko
sarat szedi le, és behord mindent a házba... 
Tulajdonképpen nem is emlékszik arra, 
hogy mit látott korábban a szobákban vagy 
a konyhában, de — lám — valami rejtett 
felvételről visszaperegnek emlékezetében a 
tárgyakról ön tudattalanul készített képek, s 
csak mind a használható és fontos dolgok: a 
tűzhely, a szétdobált edények, a törölközők 
a letépett ajtajú szekrényben, a tűzifaként 
felhasználható bútorszilánkok... Vizet azon
ban sehol sem talál... Nem emlékszik arra, 
hogy vezetékes vízhez szolgáló csapot látott 
volna, vagy kútgémet... Vízről e rejtett kép
sor sem beszél... — A hó is jó lesz! — eszébe 
villan mentségül, és máris küldi Margitot, 
hogy vegyen ki otthoni edényeket azokból a 
kapkodva összerakott csomagokból... — 
Honnan? A fészkes fene sem tudná most 
megmondani, melyik kofferban van az érc
lábas vagy a teaforraló. Keresse meg, tüstént, 
töltse meg őket — osztogatja a gyors paran
csokat —, s ne felejtse el a gyorsfőzőt se 
előkészíteni — mondja —, és ezalatt már 
baltát is szerzett valahonnan, és azon igyek
szik, hogy felélessze a tüzet a csempében... 
Olyan ez a néhány perc, úgy zajlik le, mint 
egy igazi honfoglalás, annyi különbséggel, 
hogy ebbe a rövid pille-időbe mindennek 
bele kell férnie, ami elengedhetetlenül szük
séges, talán több évtizedes, évszázadnyi ott
honteremtő munka esszenciája kell ahhoz, 
hogy itt az élet megmaradjon... És — egyre 
inkább érzi, hogy nemcsak a nagyapa buk
kan elő leikéből, hanem ugyanakkor az apa 
is, akit kényszerűen helyettesítenie kell, és a 
szunnyadó, a nyugalmazott katona, az a ren
díthetetlenül helytálló ember, aki félelmet és 
fáradtságot nem ismerőén szolgált egy ren
det évtizedeken át. Hiába? Vagy: szerencsé
re? Nem érdekes... Legalábbis ebben a pü- 
lanatban egyáltalán nem lényeges. Ekkor 
már eszébe sem jut a korábbi letargia, 
amellyel útra indult a semmibe... Elővará
zsol néhány gyertyát és egy bányászlámpát 
is, így a fény már jóval megfelelőbb. A kályha
— odabent — egyre jobban sugározza a me
leget. A konyhai tűzhelyen pedig ugyancsak 
pattogva lángolnak az összetördelt széklá
bak. Saját talpraesettségén nem csodálkoz
hat, nem gondolhat arra, hogy lám: milyen 
hatékonyan dolgozott, mert újabb és újabb
— egyáltalán nem várt — feladatok jelent
keznek...

Visszamegy Erzsébethez, aki — jól látha
tóan — már egyáltalán nem töridik a körü
lötte lévő világgal, egyetlenegy cselekvésre 
összpontosítja minden erejét. Az ösztön, a 
tudatalattiban rejtőzködő, a valahonnan tá
volról örökölt tudás vezérli mozdulatait. 
Már négy- vagy ötpercenként ismétlődnek a 
fájások, s miként partot újra és újra csapdosó 
hullámok, úgy vergődnek végig a testén.
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Mély lélegzetet vesz, amikor érzi, hogy újra 
kezdődik a görcs, valami kényszer lökdöső
dik benne, aztán nagy erővel — belülről — 
mindene nekiszorul a rekeszizmának, mint
ha fennebb és fennebb akarná préselni. Fel
kiált ilyenkor, s ahogy a levegő hirtelen tá
vozik a tüdejéből, ez a szorító érzés azonnal 
megfordul, és visszasodorja helyükre a has
üregben tartózkodó szerveket, de ezzel nem 
ér véget az akaratlan mozdulatsor, mert ez az 
ellentétes irányú erő végül azt a túl terebé
lyes valamit — mint fölösleget — ki szeretné 
tolni a hasüregből, hogy végre helyreálljon a 
megszokott rend. Ismeretlen fájdalmak tá
madnak rá, számára addig nem létező izmok 
rándulnak össze, erősödik ez a tolóerő, s az
tán véget is ér, mert úgy tűnik, hogy lehetet
len a feladat. Véget ér a mozdulatsor, de 
nagyon rövid ideig tart a nyugalmi időszak, 
akárcsak a feldobott labda esetében: ahogy 
az emelkedésben egyszer megáll, mert holt
pontba kényszeríti a nehézkedés, majd zu
hanni kezd visszafelé, s a földdel való 
érintkezéskor ismételten azonnal felfelé ló
dul, majd le, s onnan felpattan rugalmasan, 
egyre gyorsabban, egyre kisebb időközön
ként, egyre rövidebb pályán, fel, jön, emelke
dik, visszaesik, felmegy, lezuhan ismét, míg 
csak meg nem állapodik nyugalomban a pá
lya felszínén. De ez a furcsa és ismeretlen 
fájdalom, ezek a megállíthatatlanul rángató
zó görcsök nem pusztán önmagukért valók, 
tudja, hogy nem holmi nehézkedés vagy te
hetetlenség járatja végig újra és újra, majd 
ismét elölről véle mindezt, hanem egy furcsa 
misztérium játéka ez, melyből valóság szár
mazhat, még akkor is, ha időközben végig 
azt érzi, hogy képtelenség vagy lehetetlen ez 
az egész... Az asszony testét mindenütt verí
ték borítja, kibontakozott a ruhájából, haja 
lebomlott, csak egyetlen ing maradt a felső
testén, de az is hurkaként gyűlt össze nyak
tájon. Nem törődik most ezzel, mintahogy 
azzal sem, hogy a melle rezzenve billent elé 
a fényre, hogy szélesen széttárja combjait, s 
ágyékdombjának titkos háromszöge alatt 
vöröslőn kinyílik a szemérme. A rángások 
folytatódnak, elülnek. És kezdődnek ismét... 
Járomi Szabó is egyre feszültebb, teljesen ér
zi, átérzi, tudja az Erzsébet helyzetét, de ta
nácstalan, mert nem világos számára, hogy 
mi a tennivaló. Volt már vajúdó asszony mel
lett saját gyemekeinél, mind a két alkalom
mal jelen volt, mert úgy akarta, hogy ott 
legyen, s talán ő volt az, fia és lánya szüle
tésekor is, aki elsőként látta meg a bába te
nyerén a felsíró gyermeket, de soha nem 
egymagában tartózkodott a közelben, nem ő 
irányította a dolgot, ő csupán asszisztált. A 
bábaasszony ott volt mindkét szülésnél, az 
orvos — mint általában — csak kéznél volt, 
és akkori szokás szerint csak komolyabb baj 
esetén jött, ha vágni kellett, egyébként nem 
sokat törődött az újszülöttekkel, de az 
anyákkal sem... Emlékezett a bába mozdula
taira, meg hirtelen eszébe jutottak az istálló
beli tapasztalatai is — de régen volt, amikor 
még gazdálkodtak! —, apjával és a (minden
kor) János nevű szolgájukkal egy-egy tehén, 
esetleg éppen valamelyik kanca körül szor
goskodtak, hogy előrándgálják belőlük a so
ron levő borjút vagy csikót. Bomyút vagy 
csitkót — idézte vissza emlékezetébe a távoli 
szavakat. És — úgy rémlett — általában 
könnyen meglettek ezek az állatok. Sokszor 
nem is kellett részt vállalni, főleg a kancák 
esetében. A csikók hamar megszülettek, és

tíz perc múlva már fel is állottak, hogy szop
janak. A borjak, azok nehezebben jöttek a 
világra — úgy emlékezett —, velük több volt 
a baj... Az asszony és a gyermek azonban 
más, komoly dolog, össze sem lehet holmi 
állatokkal hasonlítani — hárította el magától 
ezeket a hétköznapian vulgáris, már-már pa
raszti gondolatokat —, a gyermek születése 
igazi ünnep, ritka pillanat, amelyben nem 
lehet túl gyakran része az embernek... Látta, 
hogy egyre sűrűbbek és erősebbek a görcsök. 
Margitot fejtől áhította, hogy ott tartsa a fia
talasszonyt, s ha valamit kéme, adjon neki. 
Teljesen tapasztalatlan volt ugyan ilyen téren 
is a leány, és fiatal — tulajdonképpen még 
gyermek —, de úgy látta, hogy a helyzet őt 
is egyre alkalmasabbá teszi a feladathoz, im
már nem siránkozott, nem esett kétségbe, 
hanem végezte a dolgát, hirtelen megérezve, 
hogy mi a legfontosabb, és mi az, amit sze
mélyesen kellene elvégeznie... Őmaga lábtól 
állott, az ágy másik végénél, hogy a gyer
meket majd megfogja valahogy, de addig 
még sok volt hátra ebben a furcsán és más
képp zajló időben... Egyelőre még csak épp 
elkezdődhetett a szülés, úgy sejtette, hogy 
hosszas lesz, és mind a hármukat meg fogja 
gyötörni...

Nyolc óra múlt tíz perccel — nézte meg 
ismét az óráját —, s visszaemlékezett, hogy 
hét után pár perccel gyújtotta meg a tüzeket, 
s tulajdonképpen csak egy óra telt el azóta, 
hogy megkezdődött. Egy óra rendes körül

mények között eléggé rövid idő, de ilyenkor 
rendszerint úgy tapasztalja, hogy évek lehet
nek benne ebben a hatvan percben, rengeteg 
születés és halál rejtőzködhet a másodperce
iben, és belésajdult a saját törékenységéből 
fakadó fájdalom, a múlandóság melankóliá
ja... Hirtelen melege lett, s ekkor észlelte, 
hogy tulajdonképpen semmit sem vetett le a 
vastag ruházatából, amelyet odakint az e- 
gész nap folyamán viselt, még a kucsmát is 
a fején tartotta, úgy, ahogyan a havazásban 
kifordította volt, hogy ne a fekete prém áz
zon, hanem a bélés, a belső és értéktelenebb, 
a rendeltetésszerű használatkor belül lévő 
fehér báránybőr nedvesedjék a ráhulló hótól. 
Gyorsan levetette az ujjasát, inkább csak le
dobta az éjjeliszekrényhez, és a fejrevalót is 
melléje hajította... A hirtelen hőérzet nem 
szűnt. Felgyűrte az inge ujját. Egész teste 
bizsergett, részben az izgalomtól is, de főleg 
annak tulajdonította ezt a rátelepedett forró- 
ságot, hogy napközben minden sejtjét átjár
hatta a hideg, s most a szobában lévő me
legtől egyszerre áradt szét benne az erős hő

hullám. Egyébként: jólesett ez a meleg, s 
mintha erősebbé és határozottabbá változ
tatta volna, mintha feledtetni lett volna ké
pes az előbbi sötét gondolatot, mert ekkor 
arra jött rá, hogy — dacára a rideg valóság
nak — igazi vagyonunk mégiscsak az idő, az 
az idő, amelyet még bírhatunk, s amelyben 
létezni tudunk, ha értelmet adunk a cselek
véseinknek... Erzsébet egyre sűrűbben kiál
tozott. Nem lehetett egy szavát sem érteni, 
mert semmilyen ismert nyelvhez nem tar
toztak ezek a hangok, hol hörgésszerűek, hol 
sóhajfélék, hol bántóan élesek voltak, hol 
tompák, mélyen rezgők, akárcsak a férfiak 
panaszai. Valami ősi és ösztönös hangok le
hettek, amelyek nem tartoznak sem néphez, 
sem nemzethez vagy kultúrához, amelyek 
forrása valahol a legtávolibb ősi időkben rej
tőzhet. De mégis: minden szétkiáltott, fájdal
mas panasszal közelebbinek látszott a cél, 
amelynek érdekében zajlott ez a hosszas cse
lekvéssor. A magzat láthatóan lennebb eresz
kedett, úgy tűnt, hogy immár egyre inkább 
körte alakú lesz a fiatalasszony teste... Te
nyerét óvatosan a valószínűtlenül domború 
hasára tette. Érezte, hogy a magzat igencsak 
mozgolódik, ezt a rúgkapálást az anya izmai 
is irányítják, arra kényszerítve a kis testet, 
hogy a kinőtt rejtekhelyről eltávozzék... A 
combok közötti hasadék, a szeméremajkak 
kitágultak, majd az élénk vérkeringéstől bí
borvörösre, lüára változott, levedzett, és 
benne nyálkás valami látszott. Megszűnt egy 
rövid időre a benti mozgás, s a körkörös 
izmokat feszítő erő is lankadt, már félpercen
ként ismétlődött meg a toló mozgás, utána 
folyamatossá változott, sűrűn pulzált, s az 
ismét beálló inger ereje egyre erősebben, 
egyre határozottabban csúsztatta, kifelé 
mozdulni kényszerítette a magzatot. A rés
ben látszó nyálkás részlet nagyobbnak tet
szett, majd fokozatosan dom borodva 
gömbölydednek látszott, aztán hirtelen e- 
lőbb csúszott, és emberi fej formájúnak mu
tatkozott, aztán a két váÚ jelent meg, s a 
karok is. Innentől számítva már nagyon rö
vid idő alatt véget is értek az anya fájdalmas 
kiáltásai... Ekkor már nem valami volt, jól 
láthatta Járomi Szabó, hogy a magzat meg
született és gyermekké változott, fiúgyer
mekké... Tulajdonképpen egyik tenyerében 
is elfért volna a csöppség, de ő két kezében 
fogta. Azt nézte egy rövid ideig, hogy felis
meri-e rajta a családtagok vonásait, s közben 
várta, hogy életjeleket adjon...

A gyermek felnyitotta a szemét, de nem 
azért, hogy lásson is, csak a magával hozott 
titkos jelrendszer késztethette erre, aztán 
száját tátotta, olyanformán, ahogy ásítani 
szoktunk, és a behatolt levegő kifelé jövet 
már hozta is a panaszt... Cémavékony han
gon kezdte, de a második, harmadik léleg
zetvételtől immár sokkal erősebbé, sírás
félévé változott ez a hang. Óvatosan felemel
te az újszülöttet, és fennebb helyezte az anya 
hasára, úgy, hogy fejét a két mell közé tette. 
A köldökzsinórról megfeledkezett, de most, 
hogy meglátta ezt az immár fölöslegessé vál
tozó köteléket, azonnal cselekedett. Megtö
rülte a kezét egy odakészített konyharu
hával, majd bal kézzel megfogta a köldökzsi
nórt, jól megszorította, hogy roncsolódjék, 
elengedte, aztán jó párszor, hüvelyk- és mu
tatóujja közé csippentve, végigtapogatta 
ugyanazt a szakaszt, amelyet előbb szoronga
tott, mert úgy hallotta valahol, hogy kevésbé

> > > > >  folytatás a 12. oldalon
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> > > > >  folytatás a 11. oldalról
vérzik, ha így csinálja, mert nem egy- szerű
en kell elvágni, majd — egyéb eszköz híján
— bicskával nyisszantotta el. A gyermek 
még egyszer felordított, de nyomban utána 
meg is nyugodott és elhallgatott. Az anya 
csendben maradt, fáradt volt és elégedett, de 
képes volt már arra is, hogy elégedetten mo- 
solyogjon... Véget ért a születés misztériu
ma... Lehetett hozni vizet a fürdetéshez... 
1918. november 17-e volt, este, öt perccel 
háromnegyed kilenc előtt... A kályhában bé
késen dorombolt a tűz, s odabent majdnem 
olyan volt körülöttük minden, mint egy régi 
békebeli estén, amikor még helyén találtat
tak a dolgok, s amikor még olyan szilárdnak 
mutatkozott a réges-régi rend, örökkévaló
nak tetszőén, mintha nem létezne semmi
lyen erő a világban, mely megváltoztathat
ná...

IV. 3.
Hazafelé benézett a kávézóba, abba a fő

téri lokálba, amely előtt Bekecsivei találko
zott volt még délután, mielőtt felment volna 
az öreg lakásába. Gondolta, megiszik vala
mit, ha — egyáltalán — lehet kapni italfélét.

Kicsi volt a város, az emberek többnyire 
ismerték egymást, s így nem okozott különö
sebb gondot, ha valaki bement egy kocsmá
ba, és bekérezkedett valamelyik asztalnál 
ülő társaságba.

Kiesett volt ugyan a köztudatból már az 
egyetemi évek alatt, s a későbbiekben még 
inkább, mikor máshol levő munkahelyeken 
dolgozott, de nagyjából — legalább látásból
— ismerte még a helyi vagányokat, a közké
zen forgó nőcskéket, s az elithez igazodó 
fiatal tanárokat, mérnököket, ügyvédbojtá
rokat úgyszintén, akiknek a kezdeti nonkon- 
formizmus nyomán eltelt néhány év után 
csak egyetlen életcéljuk maradt: beilleszked
ni a helyi kistársadalomba, szerezni valami 
lakást, vagy ami még jobb: lakással rendel
kező nőt, és éldegélni, dolgozgatni három
négy évtizedet szép csendben, mert egyebet 
nem lehet, nem érdemes és nem is kell várni 
ez idő tájt ebben az országban.

Nem akart mások mellé leülni, mert nem 
volt hangulata s kedve sem a fölösleges szó- 
csépléshez, amikor kötelezően szidni kell a 
rendszert, s fogadkozni, hogy egy hónap 
múlva már itt sem lesz, hogy útlevelet kér, 
hogy — egye fene — nekimegy a zöldhatár
nak, úgy eltűnik, mint a kámfor, hogy vissza 
sem jön, mintha sosem élt volna itt. Arról 
sem akart értekezni, hogy a jaltai szerződést 
ötven évre kötötték, s van benne egy titkos 
záradék, amely szerint Erdélyt visszaadják, 
vagy független állam lesz belőle, és kiírják 
majd a szabad választásokat mindenfelé 
ezekben a csatlós államokban. Az sem érde
kelte, hogy készülnek-e valakik szamizdatot 
kiadni, s hogy kinél lehet megtalálni a Bécs- 
ből becsempészett Orwell regényeket.

Az volt az első benyomása, hogy — cso
dával határos módon—mégiscsak lehet italt 
kapni, mert a hely tömve volt emberekkel, s 
erős zsibongás hallatszott. Olyan zsúfoltság 
volt, mint egy méhkaptárban, annyi különb
séggel, hogy nem szorgalmas méhek züm
mögtek benne, hanem közönséges emberek, 
akik otthonról menekültek erre a kibírhatat
lan helyre, s eszükbe sem jutott — egyelőre
— a távozás, mert, íme, gyorsan sikerült al
kalmazkodniuk a környezethez, s ujjaik kö
zött cigarettát szorongatva füstöltek, túlon
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túl gyakran és kötelességszerűen meg-meg- 
szippantgatva bűzlő szivarkáikat, és sűrűn 
hörpintettek valami áttetsző folyadékot az 
előttük lévő poharakból.

Három sor asztal volt, de ahogy végigné
zett, mindössze egyetlen szabad széket látott 
a középső sor végén, a fal mellett. Két nő ült 
ott. Gondolta, megkérdi tőlük, hogy szabad 
lenne-e oda leülnie, de ha azt mondják, hogy 
foglalt a hely, akkor egyszerűen hazamegy. 
Nem annyira fontos most ez a kocsmázás. 
Fölöslegesnek vélte a várakozást is, amíg 
üresedik egy alkalmas asztal. Egyedül van, 
nem vágyik arra, hogy mindenféle emberek 
között ténferegjen.

Nem járt szerencsével a nők asztalánál, 
mert tartották a helyet valakinek. Sarkon for
dult, hogy hazamenjen. Már ment volna ki 
az ajtó felé, a középső asztalsor másik olda
lán haladt volna el, amikor ismerős hang 
ütötte meg a fülét.

— Szerbusz, kicsi barátom — szólt oda 
Bekecsi —, ugye megmondtam, hogy itt 
megtalálsz! Gyere, üljél le szerény aszta
lunkhoz!

Odafordult, de nem látta mellette azt az 
ismereüen nőt, akiről korábban szó esett a 
kölcsönkért húszas kapcsán. Két alakkal ült 
az újságíró, akik eléggé ismeretlenek voltak 
számára. Az egyiket látta már ugyan valahol 
a megyei tanács környékén — úgy tudta, 
hogy pénzügyekkel dolgozik a tervhivatal
nál —, a másik arc azonban új volt. Kény
szeredetten állt meg az asztal mellett.

— Nincsen szabad szék. Túl fáradtnak 
érzem magam, hogy várakozzak — mondta.
— A viszontlátásra! Majd legközelebb, ta
lán...

— Ne szabadkozz, barátom! Megoldom 
én a helyzetet — erőlködött kitartóan a fir- 
kász —, ülj le ide az én helyemre, mutatkozz 
be a haveroknak, a többit én elrendezem! 
Egyet se aggódj, senki nem fog itt állva ma
radni — hadarta, s azzal nyomta is le Ger- 
zsont a székre, és elviharzott, de úgy, hogy 
menet közben már intézkedett. — Manci
ka..., Mancika... legyen szíves! kérem, hoz
zon egy széket a raktárból a barátomnak! 
Aztán rendelnénk is, ha visszajött!

Mancika régi bútordarab volt, még kö
zépiskolás korából emlékezett rá, amikor 
közvetlenül a szalagavató után — immár 
nagykorúsított kamaszként — itt kezdte a 
kocsmákkal való barátkozást. Régen volt az
— idézte vissza —, s hogy elszelelt közben 
vagy tíz esztendő! De Mancika fölött sem járt 
el nyomtalanul ez az idő — bizony —, jól 
látta, mert ezalatt derékban jelentékenyen 
kiszélesedett, lába visszeres lett, és így, késő 
délutánra, annyira beledagadt mindig a ma
gas szárú cipőbe, hogy elképesztően csúnyá
nak látszott, olyannak, mintha valami 
vastagra töltött hurkát vonszolna, s talán 
még a járás is nehezére eshetett, mert nyomát 
sem produkálta azoknak a régi tovalibbené- 
seknek, amikor ringó járással, könnyed lép
tekkel, csak úgy suhant az asztalok között, 
mint egy tünemény. Rég volt, s úgy elillant, 
akár a tíz évvel korábbi sláger, amelyre már 
senki nem emlékszik, miként — talán — a 
bárgyú szövegre sem, hogy a kismadár 
messze száll, s vígan dalol...

Bekecsi roppant fontos ember lehetett, 
mert újságírói munkája és törzsvendég-stá
tusza jogán valóban széket kapott.

— Ugye megmondtam, hogy hallgassál 
a jó öreg Dzsóra! Az úriember nem vaddisz

nó! Na! Rendeltem, ne aggódj. Mindjárt itt 
van a nyanya a tüzes vízzel. Havanna van, 
ha van! — ontotta magából a szöveget. — És 
egyébként: bemutatkoztál-e a barátaimnak? 
Ne legyél szégyellős, te kis anyámasszony 
katonája! Rendes gyerekek ezek... Száz éve 
barátom a fiatalember, csak ti nem ismeritek, 
mert valami magas iskolákat végzett a fővá
rosban, és évekig haza sem akarták engedni 
a profok, mert tanseget szerettek volna belő
le nevelni — fordult oda a két másikhoz, 
hogy kierőltesse a bemutatkozásokat.

Rápillantott az asztalra. Legalább kilenc 
üres poharat, három üdítős üveget és néhány 
kávéscsészét látott. A hamuzóban csikkek 
tömkelegé szürkéllett. Tudta, hogy ezek leg
alább három dedt ihattak fejenként, semmi 
esélye annak, hogy azonos hullámhosszra ke
rüljenek. Kezet fogott a két férfival, és leült.

Bekecsi nem fért a bőrében, ő akart a 
társaság középpontja lenni. Állandóan moz
golódott, hol ide, hol oda fordult. Próbált 
nagyokat mondani, de úgy látszik, nem volt 
teljesen formában, mert a két ivócimbora 
nem figyelt rá. Számukra nem Bekecsi volt a 
fontos, hanem valami más, mert a bal sarok 
irányába nézelődtek, arra, ahol a nők az 
mondták korábban, hogy várnak valakire, 
ott, mellettük, a szélső asztalnál egy eléggé 
zajos csoport italozott...

Nem kíváncsiságból, csak ösztönösen 
nézett arra ő is, diszkréten követve az asztal
társak tekintetét. Tényleg nagyon lármázott 
az a társaság, valamiről igencsak zajlott a 
vita, s úgy látta, hogy az egyik fiatal történe
lemtanár és egy közepesen ismert író alkotja 
a társaság lelkét, a többiek — akik más vá
rosból valóknak látszanak — hallgatják, és 
időnként beleszólnak, de inkább helyeselnek 
csak, vagy kérdeznek, mert a szó ismét visz- 
szakerül mindig hol az íróhoz, hol a tanár
hoz. Egyébként erről a tanáremberről azt be
szélték, hogy frissen szabadult ki a börtön
ből. Az író — úgy tudta — külföldön publi
kál, s hallotta azt is róla, hogy aláírt valami 
memorandumot, és idehaza most éppen szi- 
lendumon van. Megértette ekkor, egyetlen 
másodperc kellett csak, hogy rájjöjön arra, 
mi lehet az oka a Bekecsi iránti érdektelen
ségnek.

A pincémő kihozta az italt: tényleg Ha
vanna rum volt, és mellé az a barnás üdítő, 
az egyetlen, amit lehetett kapni. A ded rum
nak a felét felhajtotta, és rágyújtott, de a 
tárcáját és a gyújtót visszatette azonnal a 
zsebébe. Közben hallotta, hogy Bekecsi na
gyon erőlködik valami viccel, hol magyarul, 
hol románul próbálja mondani, de a poén 
mégsem akar rendesen elsülni.

— Lasa, poate vei spune alta data. Noroc! 
— emelte fel a poharát a fiatalabb, akit egyál
talán nem ismert, s aki Balint néven mutat
kozott be az imént, tényleg úgy mondva a 
Bálintot, hogy a hangsúlyból érezni lehetett: 
nincsen ékezet az á-n, és sejteni lehetett azt 
is, hogy a pacák ezt a nevet csak kényszerű
ségbe használja, s le is cserélné azonnal egy 
számára jobban hangzóra, ha tehetné...

— Egészséget! — emelte ő is a poharát, és 
kntta a rumot. — Mindjárt jövök, Jóska, csak 
elrendezem a folyó ügyeimet — szólt oda 
Bekecsinek, és elment az ajtó felé —, ott vol
tak a mellékhelyiségek bal oldalon, a bejárat 
mellett —, de nem a vécére m en t, hanem 
lelépett, egyszerűen felszívódott a kocsmai 
füstben, és egyáltalán nem érdekelte, hogy 
visszavárják-e vagy sem.
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HELIKON

C S E K E  P É T E R

D sida Jenő és az Erdélyi Fiatalok
— A száz éve született Jancsó Béla emlékére —
Az Erdélyi Fiatalok alapítóiról készült 

közismert fotográfián Dsida Jenő tartja 
kezében a kolozsvári főiskolás folyóirat
— 1930. január 18-án megjelent — első 
számát. Tehát nem László Dezső, akinek a 
neve szerkesztőként szerepel a címlapon, 
nem Jancsó Béla, aki e nemzedéki mozgal
mat elindította, még csak nem is a törzs
gárda legfiatalabb tagja, az akkor alig 19 
éves Mikó Imre. E "kitüntető gesztus" ön
magában is azt jelzi, hogy Dsidát igencsak 
megkülönböztetett szeretet és tisztelet 
övezte 1929 nemzedékének1 munkaközös
ségében.

Ha azonban m agunk is kezünkbe 
vesszük az említett lapszámot, nem kis 
meglepetéssel tapasztaljuk, hogy a költő 
nem szerepel a tulajdonképpeni alapítók
— Balázs Ferenc, Bíró Sándor, Debreczeni 
László, Demeter János, Jancsó Béla, dr. 
Jancsó Elemér, László Dezső, László Jó
zsef, dr. Péterffy Jenő — nevével fémjel
zett sorban. Egy hónappal később válik 
tulajdonjoggal rendelkező főmunkatárs
sá, akárcsak Mikó Imre, Nagy József, ké
sőbb Demeter Béla, Bányai László, dr. 
László Ferenc. (A munkaközösség 1933- 
ban bővül a "tulajdonjog nélküli főmun
katársak" kategóriájával.) Akkor hát 
"hogy kerül Dsida a képbe" — kérdezhet- 
nők egy mai "kiszólással" élve — mindjárt 
a kezdettől?

A költőről írt monográfia szerzője nem 
tartja kizártnak, hogy Dsida már a nemze
déki fellépést megelőző tervezgetésék
ben, programfogalmazásokban is részt 
vett.2 Minthogy Láng Gusztáv feltételezé
sét az eddig feltárt tények alapján sem 
bizonyítani, sem cáfolni nem tudjuk, ma
gunk is inkább arra a kérdésre keressük a 
választ, ami a monográfiaírót foglalkoz
tatja: az Erdélyi Fiatalok mozgalma "mily 
mértékben hatott Dsidára, illetve hogy a 
költő személyes (eredetükben és kihatá
sukban azonban társadalmi) élményei 
milyen szerepet játszottak költői világké
pének átalakulásában, a költő társadalmi 
küldetéséről kialakított új felfogásában, 
mely közvetlenül a Leselkedő magány után 
írott verseiben tűnik föl [...]. Kétségtelen 
»szövegtény« [...], hogy egészen 1932— 
33-ig Dsida lírája egy ilyen elkötelezettség 
jegyében formálódik, s ennek mintegy 
életrajzi hitelesítője az a »mozgalmi elkö
telezettség«, mely az Erdélyi Fiatalokhoz 
fűzi. S ez a »társadalmiság« Dsida gondol
kodásában és költészetében egyaránt ki
mutatható."3

A kérdés tisztázása nemcsak a mozga
lom demokratikus önszerveződésének fo
lyamatát világítja meg, de egyben Láng 
Gusztáv gondolatmenetének háttérössze
függéseit is "előtérbe" állíthatja.

Dsida Jenő (Szatmárnémeti, 1907. má
jus 17. — 1938. június 7., Kolozsvár) élet
korban is közel állt ahhoz a két prominens 
személyiséghez, akik a két világháború

közötti időszakban két nemzedéki moz
galom fellépését készítették elő. Balázs 
Ferencre (1901—1937) és Jancsó Bélára 
(1903—1967) gondolok. A Tizenegyek 
(1923) kimondottan az irodalomszemlélet 
korszerűsítésének vágyával léptek po
rondra (Balázs Ferenc és Jancsó Béla prog
ramadásának köszönhetően) — az Erdélyi 
Fiatalok pedig (mindkettőjüknek megha
tározó szerepe volt az újabb nemzedéki 
önszerveződésben is) a társadalm i és 
nemzeti öntudat igényének megteremté
sével jelentettek "hangsúlyváltást" az első 
kisebbségi évtized végén. A Tizenegyek an- 
tológiája megjelenésének tizenegyedik 
évfordulóján derült ki, hogy a két mozga
lom képviselői voltaképpen egyek a ki
sebbségi társadalomépítés megújítását 
célzó törekvéseikben. Tamási Áron szép 
metaforája szerint a harmincas évek dere
kára együtt váltak "építő kőmívesekké".4

A Tizenegyek indulása idején Dsida 
még középiskolás Szatmárnémetiben, de 
Benedek Elek máris számon tartja. (Akár
csak a fentebb említett Balázs Ferencet, 
Jancsó Bélát, Tamási Áront — miként azt 
a Szabó Zsolt gondozásában 1979 és 2002 
között megjelent négykötetes levelezés
gyűjtemény is tanúsítja.3) Megfogadja 
Elek apó "intelmét", és — kiváló nyelvér
zékének köszönhetően — tökéletesen 
megtanulja "az állam nyelvét". így számá
ra nem okoz különösebb gondot az, hogy 
1925 őszén beiratkozzék a kolozsvári ro
mán egyetemre. A jogi kar negyedéves 
hallgatója már, amikor a szegedi egyetem
ről hazatért Jancsó Béla hozzálát a magyar 
hallgatók megszervezéséhez.

Bár érdemben nem tudunk válaszolni 
arra a kérdésre, hogy Jancsó és Dsida kap
csolata miként alakult ki és mélyült el, 
bizonyos m eghatározó mozzanatokra 
utalhatunk. Az első mindjárt a Benedek 
Elek iránti vonzalmuk. (Jancsó még a Ti
zenegyek tizenegyedik évfordulóján sem 
feledkezik meg arról, hogy Benedek Elek 
példájára, kisebbségi küzdelmeire figyel
meztessen.) Azt is tudjuk — az Erdélyi 
Fiatalok hasábjain megjelent nekrológból 
—, hogy Jancsó kezdettől megkülönböz
tetett figyelemmel kísérte Dsida költői te
hetségének a kibontakozását.6 Amikor 
Dsida felkerül Kolozsvárra, Jancsó már 
Szegeden orvostanhallgató, ám a vakáci
ók idején bejáratos a Pásztortűz szerkesz
tőségébe is — kéziratainak már 1922-től 
szívesen adott helyet a folyóirat —, ahol 
Dsida 1927 végétől 1928 őszéig segédszer
kesztőként,7 1929 nyarától pedig társ
szerkesztőként dolgozott.8 (N em  m el
lékes "mellékkörülmény", hogy viszony
lag közel laktak egymáshoz: Dsida a Für
dőutca 22., Jancsó a Monostori út 16. szám 
alatt.) Jelzésértékű továbbá, hogy Dsida 
első verseskötete, a Leselkedő magány Deb
reczeni László rajzaival látott napvilágot 
1928 húsvétján — Debreczeni pedig köz

tudottan Jancsó Béla legszűkebb baráti 
köréhez tartozott már 1926-tól. Jancsó az
zal az elhatározással érkezett haza 1928 
nyarán a szegedi egyetemről,9 hogy ide
haza fejezi be orvosi tanulmányait, és 
ugyanakkor "megszervezi a fiatal értelmi
ségiek összefogását, megkezdi a főiskolá
sok öntudatosítását. Hiszen a kisebbségi 
életkörülmények között felnőtt, közéleti 
tekintetben magára hagyott ifjúságnak a 
maga kezébe kellett vennie sorsa irányítá
sát..."10 Az idegroncsoló szerkesztői mun
kába hamar belefáradt Dsida — orvosi 
tanácsra — épp az idő tájt vesz ki egyéves 
fizetés nélküli szabadságot, házitanítói 
megbízatást vállalva (1928. október 1. és 
1929. július 31. között) Abafáján báró H u
szár László földbirtokos családjánál. Am 
— amint levelezéséből kiderül — a jogi 
szigorlatokra való készülést akkor sem 
hanyagolja el.11

Nos, arról a bő fél esztendőről kellene 
többet tudnunk, amelyik a nemzedék
szervezés jegyében telt, és amelyik a lap
alapítást közvetlenül megelőzte. A Báni 
Oszkárhoz és Moher Károlyhoz írt Dsida- 
levelekből az derül ki, hogy Kolozsvárra 
visszakerülve a költő teljesen belemerült 
a szerkesztőségi munkába, amit "áldatlan 
körülmények" között végzett — súlyos 
betegen. Árról panaszkodott, hogy jófor
mán semmire sincs elegendő ideje. Gond
jait csak szaporította, hogy a katonai be
hívója is megérkezett, és készülnie kellett 
soron lévő vizsgáira. Ez az az időszak, 
amikor Jancsó Béla intenzíven szervezi az 
Erdélyi Fiatalok mozgalmát és annak fo
lyóiratát. Elgondolását — miként egy Ba
logh Edgárnak Pozsonyba küldött leve
lében olvashatjuk — első ízben László De
zsőnek fejtette ki: "A nyáron [1929 nyarán] 
László Dezsővel beszélgetve felmerült 
közöttünk az a terv, hogy az új magyar 
ideológia és egy szociálisabb öntudatú 
belső demokrácia ifjúsági kialakítására 
kellene egy lapot csinálnunk, mely egy-
» > > >  folytatás a 24. oldalon
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> > > > >  folytatás a 13. oldalról

szersmind — a Székely Társasághoz ha
sonló szereppel — a különböző itteni 
egyetemeken levőket összefogva egy or
szágos egyesületet pótolna, s amely az 
összes új magyar ideológiájú fiatalokkal, 
elsősorban veletek [a felvidéki fiatalok 
Sarló mozgalmával — CS. P.] és a [buda
pesti] Új Magyar Földdel is kapcsolatot 
teremtene."13 Ugyancsak lényeges ebben a 
vonatkozásban, amit Debreczeni László 
vallomásaiból tudunk: Jancsó "szemelte ki 
és szervezte meg a vele együtt kilenc tag
ból álló alapító csoportot, a főmunkatársa
kat, majd ugyanő vonta be az egyházi ke
retek között működő főiskolás szerveze
tek vezetőit — és végül Bányai B. Lászlót 
is [akivel Dsida 1924 óta barátságban állt, 
közös verseskötet kiadására is gondoltak
— Cs. P.] — a főmunkatársak sorába. Ő 
tervezte meg a lap szellemi profilját, ő 
szövegezte meg a programcikket."14 Mint
hogy Dsida neve nem szerepel a "kilen- 
cek" közt, ebből csakis arra következ
tethetünk: az első lapszám nyomdába 
adását megelőző tervezgetések (voltakép
pen a lap profiljának a kialakítása) idején 
Dsida — bár Kolozsváron tartózkodott — 
a katolikus ifjúsági egyesületben még nem 
töltött be vezető szerepet. (Katolikus rész
ről ezért kerülhetett előtérbe az ugyancsak 
joghallgató Demeter János személye, aki 
1929—1930-ban az egyesület szociális fő
titkára s az Ellenzék munkatársa volt.) 
Mindez azonban nem zárja ki azt, hogy a 
nem zedéki m ozgalom  spiritus rectora 
Dsidával is megtárgyalta a közös fellépés 
programját, és hogy azzal a költő — a 
Pásztor fűzben megjelent lapszemléjében,15 
illetve az Erdélyi Fiatalokban napvilágot lá
tott első írásából erre következtethetünk16
— messzemenően egyetértett.

Az Erdélyi Fiatalok dokumentumköte
tének élén megjelent tanulmányban17 volt 
alkalmam kifejteni: Jancsó Béla a különbö
ző felekezeti keretekben működő ifjúsági 
szervezetek (a református IKE, az Erdélyi 
Római Katolikus Népszövetség Egyetemi 
és Főiskolás Szakosztálya, az unitárius 
Dávid Ferenc Egylet Ifjúsági Köre) tagjait 
próbálta tömöríteni, felekezet és világné
zet feletti összefogásra késztetni — a ki
sebbségi érdekérvényesítés és a célszerű 
munkamegosztás alapján. Először a Szé
kelyek Kolozsvári Társaságának Ifjúsági 
Bizottságát keltette életre 1929-ben, majd 
az egyetemi magyar diákegyesületért in
dított küzdelmet karolta fel, hogy aztán 
eljusson egy olyan értelmiségnevelési mű
hely létrehozásának gondolatáig, amely fel
vállalja a diákönszerveződés kéndéseit épp
úgy, mint a kisebbségi létviszonyok tanul
mányozását. Úgy vélte, hogy a felekezeti ho
vatartozás, a világnézeti meggyőződés ki- 
nek-kinek a magánügye, s ez nem lehet aka
dálya a kisebbségi létérdekek felismerésén 
alapuló együttműködésnek.

Az bizonyos, hogy amikor Dsida beke
rül a főmunkatársak sorába, még mindig 
joghallgató (az 1930/31-es tanévben is18). 
A folyóirat első számának Egyesületi élet 
című rovatában az olvasható, hogy a ka
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tolikus ifjúsági szervezet 1929 novembe
rében kezdte újra működését, mert "irá
nyítását illetően, komoly elvi harcok mi
att, hosszú krízisben vajúdott".19 A tiszt
újítás során Dsidát választották meg a 
szakosztály új elnökének, ám ezt még meg 
kellett erősítenie az Erdélyi Római Katoli
kus Népszövetség Központi Tanácsának 
is.20 (A visszaemlékezések szerint Dsida 
igen komoly katolikus neveltetésben ré
szesült, édesapja Kolozsváron a Népszö
vetség önkéntes munkatársa volt; miként 
Marosi Ildikó feljegyzi: 1928-as marosvá
sárhelyi találkozásuk során Márton Áron 
annyira megkedveli a fiatal költőt, hogy 
"egész életútján mintegy lelkiatyaként kí
séri"; ő eskette össze Imbery Melindával, 
és ott volt a költő ágya mellett annak ha
lálakor is.21) Tehát stratégiai céljai elérése 
érdekében Jancsó — kiváló taktikai érzék
kel — kivárta, amíg a katolikus egyesület
ben a válsághelyzet megoldódik. Ama 
"kitüntető gesztus" minden bizonnyal azt 
az örömet fejezte ki az Erdélyi Fiatalok 
körében, hogy Dsida immár a katolikus 
ifjak legitim képviselőjeként vállalhat 
részt a közös elképzelések megvalósításá
ban. (Hogy mennyire nem járunk messze 
az igazságtól, azt egy újabban előkerült 
1941-es Bözödi-tanulmány is igazolja, 
mely az adott helyzetre visszatekintve így 
fogalmaz: "A katolikus ifjúság szinte tes
tületileg marad távol [az Erdélyi Fiatalok 
mozgalmától — Cs. P.]; a katolikus egyház 
lapja így jelölte meg az Erdélyi Fiatalok és 
a katolikus egyetemisták közötti viszonyt: 
»Ha van valami összefüggés a két csoport 
között, akkor az csupán annyi, hogy a kát. 
élet erdélyi irányítói a Népszövetség ifjú
sági szakosztályától remélik és kívánják 
az Erdélyi Fiatalok radikalizmusának — 
az ellensúlyozását.«"22)

Az Erdélyi Fiatalok első évfolyamában 
hónapról hónapra arról értesülünk, hogy 
Dsida Jenő elnöksége idején lényeges vál
tozások következtek be a mintegy 130 ta
got számláló katolikus ifjúsági szakosz
tály működésében. Foglalkoztak az isko
lán kívüli népneveléssel, a szövetkezeti 
kérdéssel, az inasneveléssel, a moldvai 
csángók ügyével, a székelység régi intéz
ményrendszerével. Faluszociográfiai pá
lyázatot hirdettek és értékeltek ki. Bu
dapesten, Gödöllőn és Mosonmagyaróvá
ron mezőgazdasági tanulmányúton vet
tek részt. (Az Egyesületi élet közleményei 
alatt olvasható D. J. szignó nyilvánvalóan 
Dsida Jenőt "rejti".) A faluszociográfiai fel
vételek, az iparos és munkás ifjúság prob
lémáját tárgyaló pályázatok később is 
tovább élnek, főként a "Quadragesimo 
Anno" pápai körlevél szociális eszméi 
alapján, amelyek az értelmiségi ifjúság 
társadalmi és világnézeti nevelését he
lyezték előtérbe. (Ekkor már az Erdélyi 
Fiatalok faluszemináriumának vezetésé
ben kitűnt Venczel József az egyesület el
nöke. H ogy ebben m ilyen szerepe 
volt/lehetett a Népszövetség ügyvezető el
nökeként Márton Áronnak, azt még nem 
derítette ki a szakkutatás. Tény azonban, 
hogy — Venczellel ellentétben — Dsida

nem szakította meg kapcsolatait az Erdé
lyi Fiatalokkal, rendszeresen részt vett a 
főmunkatársi értekezleteken, csak a halá
la előtti évben lépett ki a munkaközösség
ből, amikor az Erdélyi Fiatalok és a Fiitel 
közötti együttműködés lehetetlenné vált.)

A Kolozsvári Magyar Egyetemi Hall
gatók Egyesületének létrehozásáért foly
ta to tt h o sszas k ü zd e lem  tö rtén e té t 
elsősorban Mikó Imrének az Erdélyi Fiata
lok hasábjain megjelent írásaiból23 ismer
heti meg a mai érdeklődő. Aki nem kis 
meglepetéssel értesülhet arról, hogy a 
diákszövetség 1930. május 8-án tartott 
közgyűlése Dsida Jenőt és Szabó T. Attilát 
választotta meg alelnöknek.24 Miként az 
Egyesületi munkamegosztás című írása ta
núsítja, Dsida a "munkamegosztó szerep
elkülönülés" — ma is időszerű — elvét 
érvényesítve ősszel újrafogalmazza az 
egyesület célkitűzéseit. "Kisebbségi diák
életünk még egyetlen esztendőben sem 
indult útjára ekkora apparátussal, ennyi 
jogos várakozással és ilyen felújult élet
kedvvel, mint éppen ezidén" — állapítja 
meg írása bevezetőjében. Reményét az 
táplálja, hogy a KMEHE jóváhagyása 
után az erélyi magyar diákság végre kéz
be veheti "központi problémáinak" a meg
oldását és "életének telhető irányítását". 
Hogy a diákszövetség eredményesen mű
ködhessen, szükségesnek tartja az "egysé
ges munkaprogram" kidolgozását épp
úgy, mint a tervszerű munkamegosztást a 
korábbi egyesületekkel, mert "életkérdés 
számunkra, hogy meglévő szerveinket el- 
h ivato ttságuknak  és képességeiknek 
megfelelően állítsuk a különféle célágak 
szolgálatába". "Mivel pedig meggyőződé
sünkön s az önmagunk megmentésének 
fontosságával bíró ügyszeretetünkön kí
vül semmi olyan központi orgánummal 
sem rendelkezünk, mely hierarchikus 
magasságból parancsokban végezhetné el 
a szereposztást — fejti ki a továbbiakban 
—, nyilvánvalóan magunknak kell azt el
végeznünk. Szükséges lenne tehát egy 
olyan gyűlés összehívása, melyen az 
összes kolozsvári főiskolai egyesületek 
m eghatalm azott képviselői egységes 
munkaprogramot állítva össze, körvona
lazó, elhatároló és vállaló határozataikkal 
érvényre juttassák a munkamegosztás el
vét." Ámikor a "munkamegosztó szerep
elkülönülés" szükségességét hangsúlyoz
za, nemcsak a bibliai Genezis szavait idé
zi Szemléletes műszaki hasonlattal él: "Az 
összhangban működő gépalkatrészek ideál
ját kell megvalósítanunk: minden meglévő 
szervezetünknek a tőle várható legtöbbet és 
legjobbat produkálva kell teljesítenie szere
pét, anélkül, hogy a forgó kerekek egyetlen 
pillanatra is megakasztanák egymást."25

Mikó Imre vonatkozó írásaiból tudjuk, 
hogy Dsida — kiváló román nyelvtudása 
és jogi szakismeretei révén — a további
akban aktívan részt vett az egyetem rek
torának átadott, illetve a minisztériumba 
eljuttatott memorandumok megfogalma
zásában, az alapszabály-módosítások ki
dolgozásában, és ezeket maga terjesztette 
elő az egyesület közgyűlésein.
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Ha valaki igen, akkor mindezt Jancsó 
Béla tudta igazán értékelni. Az irodalmi 
értékek iránt rendkívül érzékeny esztéta 
és közéleti szervező nemcsak a formamű
vész és "egyre mélyebb közösségi érzése
ket" megszólaltató költő tehetségét, köz
írói tevékenységét, nyelvvédő és műfor
dítói munkásságát becsülte, hanem "az 
erdélyi magyar ifjúsági mozgalmak har
cosát" is. Ez pedig az Erdélyi Fiatalok nek
rológjából derül ki, melynek szerzője — a 
folyóirat bibliográfiáját összeállító egyko
ri szerkesztőségi titkár, dr. László Ferenc 
szerint — Jancsó Béla volt.26

Jancsó azt az arcát örökíti meg Dsidá- 
nak, amelyet akkoriban csak az Erdélyi 
Fiatalok munkaközösségének volt alkal
ma megismerni.

"Dsida Jenő — írja — egyike volt azok
nak, akik 1930—1931-ben a magyar egye
temi hallgatók egyetemi egyesületéért ví
vott harcban fontos szerepet vittek. Pedig 
mi se volt tőle távolabb, mint a közjogi 
kérdések, mi se volt tőle idegenebb, mint 
a közéleti-társadalmi küzdelem  És még
is, mikor a körülmények kényszere és az 
ügy érdeke úgy kívánta, ő habozás és zú
golódás nélkül vállalta a nem egyénisége 
szerint való szerepet, vállalta a rektorátus 
engedélyével megválasztott első magyar 
egyetemi egyesületi tisztikar alelnöksé- 
gét, majd később, mikor ennek alapszabá
lyait átdolgozni kellett, a magyar jelleg 
alapszabályszerű elismeréséért pedig Cos- 
tachescu akkori közoktatásügyi miniszter
hez memorandumot szerkeszteni — az ezt 
elvégző bizottságban is főszerepet játszott. 
Ha a közösség érdeke úgy kívánta, vállalta 
az idegenszerű feladatot, és szerepét hűsé
gesen és becsületesen betöltötte.

L ap u n k n a k  m unkafo lyam atában , 
mely problémáink addig elhanyagolt tár
sadalmi arcát igyekezett kidolgozni és ön
tudatosítani, természetszerűen másod
sorba kellett kerülnie a pusztán irodalmi 
kérdéseknek és szempontoknak, hiszen 
az irodalmat is népközösségünk csupán 
egyik folyamatának tekintjük. A költő és 
író Dsida Jenő kevés alkalmat találhatott 
tehetségei kifejtésére körünkben. Azt a ke
veset pompás lényeggel töltötte meg. E- 
lőadása Tóth Á rpádról (irodalmi sze
m inárium unkban) és Arany Jánosról 
(1932-es cluji [kolozsvári] estélyünkön), 
egy csomó vidéki estélyünkön való sze
replés, néhány cikk, nem mennyiségileg, 
de minőségileg jelentett sokat lapunk 
munkájában."2

A "néhány cikk”: valójában hármat je
lent. Mindhárom egyéniségének más-más 
arculatát örökíti meg az Erdélyi Fiatalok 
hasábjain.

Az elsőről már szóltunk: a diákvezért 
állítja elénk. A második: az irodalombírálót 
(1932). A harmadik: a nyelvvédőt (1937).

Bevallása szerint szándékosan ír fél
éves "késéssel" az 1931-ben megjelent Új 
arcvonal című (tizenkilenc írót, költőt, 
esszéistát, tanulmányírót bemutató) anto
lógiáról. Megvárta, amíg "a körülötte sü
völtő irodalmiatlan jellegű szelek" elültek, 
hogy "tárgyiasan és higgadtan" beszélhes

sen a kötet valódi értékeiről. Az alábbi 
kérdésekre keresi a választ: 1) "Jelent-e 
valami újat ez a könyv az erdélyi s általá
ban az irodalom számára"? 2) "Mutat-e 
olyan számú és méretű tehetségeket, akik
ben megtalálhatjuk az erdélyi irodalmi 
utánpótlás teljes ígéretét?" 3) "Mutatko
zik-e benne valami irodalomtól független 
olyan világnézeti egység, mely közös arc
vonalba kényszeríti a fiatalokat, megmu
tatja az ifjúság igazi, új arcát, és ezáltal 
igazolja a kissé harciasán hangzó, egyéb
ként magában véve igen sikerült címet?"

Mindhárom kérdésre tagadó a vála
sza. Ezt követően az egyéni teljesítménye
ket veszi számba.

"A versírók közül azonnal ki kell emel
nünk B. Bányai Lászlót, akinek nehéz gon- 
dolatú versein művészi érzék, kultu
ráltság s a pamasszienek halvány hatása 
érződik. — I. Szemlér Ferenc izmos tehet
ség, versei neoklasszikusak, gyakran a ma 
álproblémáival foglalkozó, hűvöses, inti
mitást szándékosan kerülő poémák, me
lyeket meghatódás nélküli élvezettel lehet 
olvasni. Egy-egy sora befejezett költőről 
beszél. — Varró Dezső a jövő erdélyi ma
gyar líra legérdekesebb ígérete: apró, 
foszlásszerű kis költeményein különös, 
ódon ízű, szinte túlvilági misztikum öm
lik el. Nem épít házat, de minden téglából 
külön kis reliefet mintáz. Expresszionista, 
egyelőre nagyon elaprózott, de feltétlen 
tehetség. — Dánér Lajos és Flórián Tibor 
lágy és érzelmes verselők, az előbbit némi 
szarkasztikus erőltetettség, az utóbbit lá
nyos erőtlenség jellemzi. Formailag töké
letlenek mind a ketten. Kiforratlanságuk 
akadályozza meg, hogy határozott véle
ményt alkothassunk róluk"

A novellistákról is ugyanilyen "határo
zott véleményt" fogalmaz meg. Bélteky 
Lászlót "kiváló epikus készség" jellemzi, 
de híjával van a szerkesztés művészi a- 
rányérzékének. Kolozsvári Grandpierre 
Emil "építő készsége" feltűnő, de novellá
ja "affektáltan cinikus és elfogultan célza- 
tos". Kováts József érzelmes ugyan, de 
tagadhatatlan írói kvalitásokkal rendelke
zik. Thury Zsuzsa kellemes olvasmányt 
nyújt, Ováry Éva a tárcaírásban biztató. 
Méliusz József "zavarosan forrongó és ku
szán aránytalan, irányzatos, aktivista írá
sa nélkülözi az epikai magvat". "Stiláris 
lomhaságai" ellenére a benne feszülő 
m ondanivaló tehetséget sejtet. Gagyi 
László, Kovács Katona Jenő, Kovács 
György és Wass Albert "elbeszélései még 
kevés sorukkal emelkednek a közepesig".

A tanulmányírók közül Debreczeni 
László — bár sok érdekes témát vet fel — 
"nem elég körültekintő", László Dezső "el
mefutása jó íráskészséget és intelligens 
gondolkodó fejet árul el", Jancsó Elemér 
"az erdélyi irodalom útjairól ír fölényes és 
leértékelő tanulm ányt, sok felvillanó 
igazsággal, de még több igaztalansággal. 
Áktivista nézőpontja irodalmiatlan."

Kritikája végső fokon lesújtó. Az elha
markodott és rosszul szerkesztett antológi
ában "a pár igaz is elvész a többi miatt".

(A Romániai Magyar Irodalmi Lexi

kon antológia címszavában Láng Gusztáv 
röviden kitér az Új arcvonalra is. Értékelé
sének summája: a kiadvány "a Tizenegyek 
antológiájánál is kevésbé tükröz valami
lyen közös stílustörekvést — a nemzedék 
közös vonása a hagyományos transzszil- 
vanizmussal való szembefordulás". Ki
mutatja, hogy a Jancsó Elemér tanulmá
nyában megfogalmazott elkötelezettség
igény — "A ma írója sorsközösséget kell 
vállaljon szenvedő és elnyomott ember
társaival, saját érzelmeinek és individua
litásának feláldozása árán is..." — az anto
lógia szépirodalmi anyagában csak rész
ben érvényesül.29)

Az 1937 elején megjelent Anyanyelvűnk 
védelme című írásában Dsida abból az 
alaptételből indul ki, hogy "aki elvesztet
te, elfelejtette anyanyelvét, elvesztette és 
elfelejtette nemzetét is. S az a nemzet, 
mely elfelejtette nyelvét, elvesztette ön
magát. Megszűnt és meghalt, befejezte 
pályafutását, megérett arra, hogy a törté
nelem szele betakarja a feledés homályá
val." Az késztette megszólalásra, hogy 
egy felmérésben azt olvasta: másfél évti
zed alatt több mint négyszáz román kife
jezés k e rü lt be az e rd é ly i m ag y ar 
köznyelvbe. "Pedig még mennyi más ide
gen — latin, német, francia és egyéb — szó 
élősködik nyelvünkön, mint satnyulást 
okozó fagyöngy az erdő lombjain. S még 
ezeknél is veszedelmesebbek azok az ide
genszerűségek, melyek szófűzésünkbe, 
mondatainkba furakodtak be, s amelyek 
nem csak szép ősi szavainktól, hanem ma
gyar gondolkodásunktól is megfosztanak."

Némi elégtétellel állapítja meg ugyan
akkor azt is, hogy "nem állunk már telje
sen védtelenül ezekkel az elszomorító 
jelenségekkel szemben. A magyarországi 
nyelvvédő és nyelvművelő mozgalom 
hullámai átcsaptak a politikai határokon, 
és nálunk is megtermékenyítették a szik
kadt talajt. Különösen nagy érdeme van 
ebben a nemrég elhunyt lánglelkű költő
nek, Kosztolányi Dezsőnek — mély meg- 
illetődéssel írjuk le a nevét —, aki a 
Magyar Tudományos Akadémiával kar
öltve messze kiható mozgalmat indított a 
magyar nyelv tisztaságának és szépségé
nek védelmére." Mindezt abból az alka
lom ból írja le, hogy — a b rassó i 
ÁGISZ-nak köszönhetően, Kacsó Sándor 
szerkesztésében — éppen az idő tájt jelen
tek meg Kosztolányi nyelvvédő írásai a 
Hasznos Könyvtár sorozatban. Dsida 
ugyancsak  h aszn o sn ak  ta rtja , hogy 
György Lajos is kiadta "alapos, nagyszerű 
tanulmányait" Anyanyelvűnk védelme cí
men. Nagy elismeréssel szól továbbá a 
Keleti Újság nyelvművelő rovatáról,30 
mely "igazán széles körű népszerűséget 
tudott teremteni a nyelvtisztító mozga
lomnak, s állandó cikkeivel, sikeres szó
pályázataival az olvasóközönség leg- 
szélesebbb rétegeinek tudta bevinni az 
anyanyelv ápolásának szükségességét".31

Az örvendetes jelenségek ellenére úgy 
látja, hogy "mindaddig nem lesz nyelv
mentő mozgalmunk élő és ható hatalom,

folytatás a 16. oldalon
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amíg minden transsylvániai magyar el 
nem jut oda, hogy a magyar nyelv ügye 
legalábbis egyenrangú helyet foglaljon el 
gondjai között a megélhetés gondjával."32

Nem sokkal e cikk megjelenése után 
Dsida az Erdélyi Fiatalok alapítóinak 
1937. március 29-én tartott ülésén bejelen
ti: "Személyileg a leghatározottabban pár- 
toloma Hitel és az Erdélyi Fiatalok közötti 
megegyezést, annyira, hogy ha ez nem 
sikerül, levonom  a konzekvenciát, és 
egyik m unkaközösségben sem fogok 
részt venni, mert egyikkel szemben sem 
tudom  vállalni a szellemi szabadságom 
megkötöttségét. Ha a megegyezésre nem 
lehet megfelelő formát találni, kérni fo
gom, hogy nevemet az Erdélyi Fiatalok 
főmunkatársai közül levegyék"33 A május
4-i értekezleten még nyomatékosabban 
fejti ki álláspontját. Minthogy a két mun
kaközösség között nem jött létre meg
egyezés, a gyűlésen jelen lévő alapítók 
sajnálattal vették tudomásul Dsida kilé
pését.34

A történteket — a költő 1938. június 
7-én bekövetkezett halála után — így 
kommentálta Jancsó Béla: "Életkörülmé
nyei és hivatása az utóbbi időben egyre 
kevesebb időt és lehetőséget adtak neki, 
hogy lapunk munkájában részt vegyen. 
Kérdések is voltak, hol taktikai vélemény- 
különbség m erült fel közöttünk. Más 
könnyen túltette volna magát ezen. Dsida 
Jenő nem akart jogot élvezni ott, ahol kö
rülményei miatt a munkában alig vehetett 
részt, és ezért lapunk kötelékéből kilépett, 
hangoztatva, hogy reméli, hogy a romá
niai magyarság kulturális területein még 
sok alkalm a lesz velünk személyileg 
együtt dolgozni. Kérte, hogy kilépését 
hozzuk nyüvánosságra.

Akkor már súlyos beteg volt. Régi ba
rátunkkal, munkaközösségünknek kriti
kus h e ly ze te k b en  hűséges tagjával 
szemben szabad lett volna megtennünk 
azt, hogy ezt az utolsó kérését ne teljesít
sük? Nem, ezt nem tehettük meg, ez nem 
lett volna becsület. Amellett pedig a fel- 
gyógyulásában akkor reménykedőben az 
ilyen eljárás azt a tudatot is ébresztette 
volna, hogy mi már reménytelennek tart
juk állapotát. És mert kölcsönösen becsü
letesen fogtuk fel kapcsolatainkat, előbb 
meg kellett válnunk Dsida Jenőtől mint 
munkaközösségünk tagjától, hogy aztán 
a könyörtelen végzet nemsokára betelje- 
sedhetetlenné tegye azt a reményt, hogy a 
romániai magyarságért más vonatkozá
sokban még együtt dolgozhassunk..."35

Ha Jancsó Béla "az ifjúság becsületes 
harcosának" sírjára tette le "a hála el nem 
hervadó virágait", Bíróné Váró Éva a fel- 
foghatatlant próbálja megértetni az Erdé
lyi Fiatalok olvasóival, és a költőt hozza 
emberközelbe, akinek arcán "a Minden- 
ség Szobrásza" már elvégezte az utolsó 
simításokat. (Váró Éva a történész Bíró 
Sándornak, a lapalapító-főmunkatársnak 
volt a felesége akkor, verseit Reményik és 
Dsida segítette nyomdafestékhez a Pász
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tortűz hasábjain, és Óváry Éva néven az Új 
arcvonal című antológiában is szerepelt.)

"Első kötetét olvasva — írja — néha 
már szinte fáj a szemünk a színdús sza vak 
halmozódásától s az exotikus tájakba ol
vadó képeitől. Látjuk, hogyan küzd benne 
a formaművész a legszélsőségesebb for
mai irányokkal; hogyan formálódik töké
letessé tolla alatt ritmus és rím: milyen 
könnyedén játszik a szavakkal, mint a bű
vész a színes labdákkal. És legvégül úgy 
látjuk őt, mint anyanyelvűnk őrét, aki 
küzd minden elferdülés, minden idegen- 
ség ellen. Akkor már tudja az ösvényt." 
Váró Éva azt a sok kiábrándulással és fáj
dalommal járó utat írja le, amíg a költő 
felért a csúcsra, és az Isten magához intet
te.36

2003. március—április
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SZŐCS ISTVÁN

IRODALMI LEXIKON (romániai, magyar) KÍVÜLRŐL, II.
3. Vallomások, bizakodások
A lexikon IV. kötetének előszava mintha 

kissé a harmadik kötetét ismételné, de őszin
tébbnek hat; több valóságérzéket árul el, 
ugyanakkor újabb gondokat ültet el az olva
sóban. A szerkesztők most is beszámolnak a 
késés okairól és a megváltozott helyzetről. 
Sok munkatárs el is hunyt közben, másokat 
a hivatásuk vagy érdekeik más munkaterü
letre vonzottak át, ugyanakkor megszűnt a 
cenzúra, és "az ideológiai és politikai jellegű 
tiltások sem hatnak”, ami lehetővé teszi "egy 
új, hiteles és szakszerűségre alapozó érték- 
rendszer kialakítását"; ez közvetett beisme
rése az I. és II. kötetet ért bírálatok igazának, 
azonban:

"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 
változtattuk meg: vállalnunk kellett a mű 
egysége érdekében. És vállalnunk kell a hát
ralevő záró kötetre is."

Noha a szerkesztők nem mondják ki ke
reken, mi volt a koncepció lényege, az olvasó 
előtt az előző kötetek átlapozása eléggé vilá
gossá teheti: 1. Az irodalmi lexikonnak tar
talmaznia kellene a romániai magyar szel
lemi tevékenység minden területéről a nyom
tatásban megjelent művek és szerzők adata
it, beleértve a legkülönbözőbb tudományos, 
művészeti, politikai szakkiadványokat csak
úgy, mint kérészéletű népszerűsítő, agitád- 
ós-propaganda céllal hevenyészett feldol
gozási termékeiket is, és ezenfelül is egyálta
lán mindent. 2. Az irodalmi lexikonnak azt a 
benyomást kellene ébresztenie az olvasóban, 
hogy egy igen nagy részben autochton és 
még nagyobb részben forradalmian haladó 
szellemiségről van szó, mert mint ahogy ál
talában mindenütt, de itt különösebben: bal
oldalt dobog a szív. Vagyis ahol szív van, az 
szükségszerűen baloldali.

Ez a koncepdó, különösen az első két 
kötetnél látszik, túlment azon, amit évtize
dekkel ezelőtt a "pártállami ideológia" meg
követelt: igen vaskos személyes elfogultság 
és—ne irtózzunk nevén nevezni — képzelgés 
működött benne. A mű "egysége érdekében" 
sincs miért továbbvinni, már csak azért sem, 
mivel időközben jelentek meg már olyan ki
adványok, amelyek eleszik az effajta Szel
lemi Osszlexikon kenyerét. Hogy csak a 
legfrissebbet említsem: itt van Molnár Dénes 
Mű tár a.

A gyakorlatiasság, a valós lehetőségek 
irányából nincs is miért vitát kezdeni: a nem
zetiségi háttérintézmények teljes hiánya ide
jén — hisz akkor még az Erdélyi Múzeum- 
Egyesület is szünetelt, hol volt a Sápiéntia és 
más alapítványok — egy mindenevő Ge- 
sammt-Literaturlexikon elkészítése csak di
lettáns vállalkozás lehetett. (Ezen érdemben az 
sem változtat, hogy a munkatársak között sok a 
kitűnő szakember, mint ahogy a szócikkeknek is 
igen nagy része tartalmas vagy legalábbis olvas
ható.)

Ennek az "összirodalmi" koncepdónak 
szembetűnő a bombaszt jellege. Minél vasta

gabbra és minél balosabbra felfújni a romá
niai magyar irodalmat, és ezzel "számunkra" 
(a szerkesztők, kiadók számára) is minél 
több tekintélyt kicsikarni. Nézetem szerint 
ez taktikának sem vált be. A román minisz
tériumi és pártszervek hitetlenkedve nézték 
a "hatalmas ívű" baloghedgári szervezke
dést: nincs is ezeknek egyáltalán ennyi iro
dalmuk! (Amikor könyvkiadói vonalon dol
goztam, magam is sokszor tapasztaltam a 
kételyt kiadói ívszámok kikunyerálásánál a 
minisztériumban: "nincs ennyi kiadható írá
sotok; különben is, amüyen kevesen vagy
tok"... és hiába magyarázgattuk, hogy amiért 
a magyar olvasók kb. tizenkétszer keveseb
ben vannak, mint a románok, ez nem jelenti 
azt, hogy tizenkétszer kevesebbet is olvas
nak — fejenként.)

A pragmatista pártpropagandista — a 
központi bizottság megfelelő osztályán — 
így gondolkozott: akartok egy jó vastag lexi
kont? Jó, akkor foglaljátok össze egy kötetbe 
az egészet. De ha négykötetest akartok, ak
kor írjatok négy karcsú, csinos kötetet. De 
négyet is és vastagot is? — Az már egy kicsit 
sok; pingilica, lóbőr! Csakis ezzel tudom ma
gyarázni azt a hallatlan ellenállást, amelyet 
annak idején a "felső fórumok” a lexikon 
ellen kifejtettek; ők is bombasztikus de- 
monstrádónak fogták fel.

Azonban ennek a bővség-koncepdónak 
más oka is volt, Balogh Edgárék részéről. 
Minél testesebb egy üyen lexikon, annál több 
lehetőséget nyújt arra, hogy bevegyük minél 
több elvtársunkat, pályatársunkat, sorstár
sunkat és cimboránkat, valamint az ő bará
taikat és unokatestvéreiket is.

Ha valaki túlzottan rosszindulatúnak 
tartja ezt a feltételezésemet, mondhatok egy 
tudományosabbat. Egyszer együtt utazván 
Balogh Edgárral, elmesélte, mennyit kellett 
neki harcolnia a romániai magyar kultúra 
autochtonitásáért. Például valamikor a 48-as 
években a Központi Bizottság kiadott egy 
rendeletet, amely szerint a romániai magyar

iskolák számára a természettudományos és 
matematikai tankönyveket Magyarország
ról hozzák be: "és én kérlek akkor kimond- 
tam, hogy elkezdjük a harcot e rendelet ellen 
a viszavonásáig, és én kérlek azonnal fel
utaztam Bukarestbe, és addig vertem az író
asztalt Luca László orra előtt, amíg hajlandó 
volt visszavonatni". Jellemző, hogy ezzel 
még akkor is dicsekedett Balogh Edgár, ami
kor egyre jobban megszigorították a könyv
behozatalt, a nyolcvanas évek felé.

Erre vonatkozólag lásd a IV. kötet Pezder- 
ka Sándor (?) címszavát:... "Hatáskörébe tar
tozott a magyarországi exportra tervbe vett 
könyvek köztes lektorálása (ami nem egy 
esetben az export letiltásával — olykor visz- 
szaható érvénnyel a belföldi terjesztés leállí
tásával is járt...), ugyanakkor döntő szava 
volt a román-magyar kultúrcsere-egyez- 
mény keretében Romániába való behozatal
ra szánt magyarországi könyvek kiválasz
tásában, amely téren nyilván feledesd utasí
tását és dvi eligazításait hajtotta végre.”... 
Ezt a szócikket azonban már nem B. E. írta, 
hanem Dávid Gyula! Egyáltalán a IV. kötet
ben szabad szemmel is látható, hogy több a nyíl
tabban és lényegretörőbben megírt szócikk, mint 
az előzőkben.

Nos, 'kisebbségtudományi" oldalról néz
ve, minden nemzeti kisebbség előtt három 
lehetőség áll: vagy gyorsan és fájdalommen
tesen asszimilálódni, vagy minden eszköz
zel tartani és erősíteni a kapcsolatot az 
anyanemzettel, és annak segítségével (mint 
külső segítséggd is) maradni fenn, vagy pe
dig: új nemzetté alakulni, egy idegen állami
ság kötelékében. B. E.-nek főleg az 1944—48 
közötti megnyüvánulásából vonható le ez a 
következtetés, ez az utóbbi volt az eszmé
nye, vágyálma — nem számolva azzal, hogy 
a romániai magyarság igen nagyfokú terüle
ti szétszórtsága miatt ez a változat kivihetet
len. Arra azonban jó volt, hogy "a Párt" állan
dóan indokolhassa a nemzetiségek "elszige- 
telődési törekvései" ellen a hadjáratait. Sze
rencsére az idők forgása során az elképzelés 
lecsúszott az ördöghintáról; ha egyáltalán 
van valaminek, akkor csak a meghosszabbított 
lelki területnek van megtartó ereje.

A kérdés az, müyen irodalom legyen az, 
amelyik miatt az ember ma is hajlandó in
kább őrizni a nemzetiségi hovatartozandó- 
ságát, mint leszokni róla. S hogy egyáltalán 
ez lehetséges akkor, amikor egy irodalmi 
lapnak párszáz példányszáma ha van? S 
egyáltalán felvethető-e a kérdés: volt-e vala
mi szerepe a romániai magyar irodalomnak 
abban, hogy nyolcvan esztendő alatt az itteni 
magyarság létszáma egyáltalán nem gyara
podott, inkább talán csak csökkent? E kérdé
sek vajon nem fognak-e rettenetes válaszo
kat provokálni?

Ézzel kapcsolatban a fő kérdés az olvasó
ra vonatkozna: ki ő, mit akar, elvár-e valamit 
az irodalomtól? Olvasó címszó a lexikonban 
nincs. A recepció, mármint ezé az irodalomé, 
biztosan be van dolgozva valamilyen más 
címszó alá.

Ferdinándy Györgynek(?) olvastam a 
múltkor egy helyzetképét a Puerto Rico-i ma
gyar irodalom állásáról: van ott öt magyar, 
abból négy író, egy meg olvasó... nálunk
» > > >  folytatás a 18. oldalon
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folytatás a 17. oldalról

ennél még határozottan jobb a helyzet, ezt 
állíthatom, de hogy meddig? Annak az E- 
MIL a megmondhatója. Sok-sok évvel eze
lőtt írdogáltam arról: egy irodalom helyzete 
nem tárgyalható függetlenül annak a nyelv
nek a helyzetétől (sorsától), amelyben kelet
kezett; a nyelv állapota sem a közösség hely
zetétől, amelyik használja. Mindez azonban 
kívül esik egy irodalmi lexikon illetőségén...?

4. N ek ü n k  a jövő  jövő?
Fenti cím több évtizeddel ezelőtt az 

Utunk egyik vezércikke fölött jelent meg: 
azóta is gondolkoztam rajta, s még mindég 
nem tudom teljes mélységében felfogni — 
így vagyunk a magvas vezérdki gondola
tokkal —, mégis úgy érzem, most idekíván
kozik, zárógondolataim emblémájaként.

A IV. kötet előszava, amit fentebb idéz
tem, így folytatódik: (Ezt a koncepciót... vál
lalnunk kell a hátralevő záró kötetre is.) 
"Annak elkészülte után azonban talán már 
nem is egy, a korábbi hiányokat pótló, »pót
kötet« összeállítása lesz a feladat, hanem egy 
új lexikoné, amely a jelen követelményeinek 
megfelelően írja körül tárgyát, s szolgáltat 
mindenekelőtt megbízható adatokat (és sok
kal kevésbé az idők és divatok változásának 
alávetett értékeléseket-értelmezéseket) ar
ról, ami már nem lesz egy »romániai magyar 
Noé-bárkája«, hanem valóban irodalmi lexi
kon."

E mondat tulajdonképpen összefoglal 
minden lehetséges kritikát a lexikonról. 
Azonban hogy milyen a valóban irodalmi le
xikon, s hogy tulajdonképpen mit kell majd 
tartalmaznia — a jelenlegivel szemben, an
nak a koncepcióját meg kellene máris vitatni 
a nyüvánosság előtt, még mielőtt valakik 
megvalósítanák.

Szemben a fentebb talán túlságosan nagy 
hangsúlyt kapott tudományos és művészeti 
szakterületek ideilleszthetőségének vitatá
sával, az igazi probléma nem velük kapcso
latos. Azok ugyanis világosan körülhatá
rolható területek; és ténylegesen csillag
ászunk, alkotó matematikusunk nincs is 
olyan nagyon sok; vegyészünk, biológusunk 
meg van elég ahhoz, hogy megbírjanak egy 
karcsú önálló kötetet, amolyan Tudományos 
hozzájárulásaink jellegűt; a jogászok és köz
gazdászok is jobban örülnének egy külön 
kiadványnak, és meg is fogják tudni oldani, 
ha kedvet csinálnak nekik ahhoz, hogy elvi
seljék esetleges vetély társaik nevét és adatait 
velük egy lapon. A jelenleg nagy gondot 
okozó terület, az elektronikus média, olyan sok 
személyre terjed ki, hogy a jelenlegi lexikon 
is bármilyen bőre szabott szócikkben csak a 
rádiósok és tévések felsorolására terjedhetett 
ki. De éppen azért, mert annyian vannak, és 
mert eléggé zárt testületté állottak össze, 
nyilván meg fogják találni seregeik regiszt
rálásának és értékelésének a saját módját. (Ez 
irányban késztetéseket kell kapniok.)

Az igazán nehéz kérdések: az úgyneve
zett közírás, az úgynevezett filozófia és a nem 
úgynevezett, de úgy érvényesülő dilettan
tizmus, azaz: "irodalmi műkedvelés".

Noha a Korunk köre által igen gyakran 
használt jelölés a közíró, természetesen köz
írás címszó nincs a lexikonban, mint ahogy 
publicisztika sem, ami már önmagában is 
elég fantasztikus. Közírónak általában azo
kat az újságírókat lehetne nevezni, akik túl 
hosszú és túl általános cikkeket írnak ahhoz,

hogy napilapok szívesen közölnék őket, 
ezért igyekeznek ráterhelni magukat az iro
dalmi és tudományos sajtóra, nemegyszer 
"történész" vagy "társadalomtudós, szocio
lógus" felüldmzéssel jelennek meg, akárcsak 
a "filozófusok". (A "filozófia" körüli zavart 
még a régi egyetemi rendszer idézte elő, mi
vel akkoriban mindenki, aki nem jogász, 
nem orvos, nem teológus volt, a filozófia kar
hoz soroltatott be.)

A romániai magyar szellemi életben 
leggyakrabban az ideológus, propagandista, 
politológus címszavakat helyettesítette a filo
zófus a közelmúltban, bár többségük való
ban "filozófia szak"-ot végzett az egyetemen; 
viszont saját filozófiájuk nem volt, és nem 
éltek a magyar nyelv szóalkotó leleményé
vel, amely szerint leginkább filozöfásznak 
kellett volna nevezni őket, a jogász, közgaz
dász analógiájára.

Az "irodalomközpontúság" ellen hangolt 
romániai magyar szellemi életben éppen 
ezek a magukat/üozó/úsnak minősítő szemé
lyek vindikálták maguknak a legagresszí- 
vebben a jogot az irodalom értékelésére, sőt 
"vezetésére" is. Mindenesetre magukat te
kintették az irodalom szállítóinak és a magyar 
kisebbség agy trösztjének. (Csúcsagy- vagy 
űgycsiícs-trösztjének...) Noha az idő elkezdte 
ledarálni őket, még mindég hatnak, felülbí

rálnak, ellenőriznek, lelepleznek, dossziékat 
rendeznek és főleg — kádereznek; a jövendő 
irodalmi lexikon, egyáltalán az irodalom- 
történet kulcskérdése, hogy meg tudjon sza
badulni utóhatásuktól is. Létükkel rálicitál
tak még Mark Twain humorára is, aki tud
valevőleg arról elmélkedett, hogy: vannak, 
akik írók akartak lenni, de ez nem ment; 
akkor újságírással próbálkoztak — azzal 
sem volt sikerük; felcsaptak kritikusnak — 
de ahhoz is tehetségtelenek voltak. Végül 
aztán szerkesztő lett belőlük, s most ők dön
tenek az irodalom élet-halál kérdéseiben. 
Lám, létezett egy még magasabb fokozat: a 
"filozófus"...

Az ő működésük szoros összefüggésben 
van az irodalmi műkedvelés kérdésével. Nem
csak azért, mert több politológus, illetve filo
zófus közülük nem átallotta bűnrossz vers- 
elményeit közöltetni — kihasználva politi
kai befolyását —, de mint irodalmárok, mint 
szerkesztők, irodalomtörténészek és kritiku
sok legalábbis naivnak számítottak, amikor 
a mérték náluk elsősorban világnézeti volt.

Irodalmi lexikonunk — részben indokol

tan — nem használja a "naiv irodalom" fogal
mát, de a naiv művészet címszó alatt említi, 
hogy "irodalomtörténetünk is számon tartja 
Győri Klára széki mesemondó Kiszáradt az én 
örömem zöld fája (1975) vagy a farkaslaki Ta
mási Gáspár Vadon nó'tt gyöngyvirág című 
emlékezését", minekutána tisztázta, hogy a 
naivság olyan művészetre alkalmazható mi
nősítésként, "mely nem iskolázott, tudatos 
alkotás, hanem szerzőjének egyéniségéből 
közvetlenül fakad". A baj az, hogy valóban 
csak az iskolázatlanság volt feltétel; ha pél
dául értelmiségi, mondjuk, egy közgazdász 
írta meg "közvetlenül egyéniségéből fakadó
an" élettapasztalatait, azt elutasították. Ezért 
éppen az értelmiségi kényszerült a dilettan
tizmus útjára: adottság vagy iskolázottság 
nélkül utánozni az "igazi" irodalmat.

Nem vitás, hogy dilettáns szerzők is írtak 
a XX. században magyarul is érdekes köny
veket, mint ahogy az sem, hogy az utóbbi 
közel hatvan év a romániai magyar iroda
lomban eléggé elmosta a dilettantizmus és a 
"valódi" művészet és irodalom között a ha
tárt, és hogy a "verstermés" (vagy akár a 
színházi produkciók) elég nagy százaléka 
még dilettantizmusnak is legfennebb köze
pes. (Hozzátéve, hogy nemcsak nálunk van ez
így-)

És lám, hogyan függ mindez össze egy a 
lexikon által kínált példán: "Rácz Győző — 
filozófiai szakíró, esszéíró, irodalomlcritikus, 
szerkesztő. ... Válogatott tanulmányait tar
talmazó első kötete (Értelem és szépség. 1977) 
heves vitákat váltott ki... A vita újra fellán
golt második gyűjteményes kötetének (A lí
rától a metafizikáig 1976) megjelenése után is, 
különösen Beke Györgynek a Brassói Lapok
ban (1976. okt. 2.) őt költővé, József Attila »új 
tanítványává« előléptető cikke nyomán, aki 
szerint szabadversei megvalósították a »filo
zófiának és költészetnek azt a dialektikus 
egységét, amelyet még Hegel sem tartott 
megvalósíthatónak: a művészi kép nem ho- 
mályosítja el a fogalom kristálytiszta ragyo
gását«". "1972-ben a Kolozsvári írók Tár
saságának, 1976-ban a Romániai írók Szö
vetségének díját nyeri el." Természetesen, ha 
valakit Hegellel és József Attilával emleget
nek egy napon, különben sem kicsiny önbi
zalma törhetetlen fölényérzetté válik, és 
mint kritikus is eszerint mer ítélkezni.

Amikor megjelenik jó barátja, a különben 
érdekes és rokonszenves egyéniségű Mester 
Zsolt orvos Koppantó című regénye (1979), 
Rácz Győző világirodalmi rangú eseményként 
ünnepelte kritikájában. Erre én, noha nem 
mondtam ki nyíltan, hogy az egykönyves di
lettáns tipikus esetéről van szó, de céloztam 
rá, komolytalanság ilyen minősítésekkel do
bálózni, őrjöngő válaszokat kaptam, tele sú
lyos világnézeti minősítésekkel stb.

A lexikon szerkesztőségének akkor, ami
kor ennyiből egy új más lexikont akar teremte
ni, remélhetőleg már nem fog kelleni meg
vívnia a "filozófus-dilettantizmussal": nem
zeti kisebbségünk mai közélete lehetővé te
szi a becsvágyók közszereplését az irodal
mon kívül is.

Hogy miként lehet elhárítani a becsvá
gyó dilettantizmus öntukmálását? Két gon
dolatot jegyeznék ki Marcus Aureliusból:

"A legjobb módja a védekezésnek az, ha 
nem leszünk hozzájuk hasonlók”, és "ahol 
élni lehet, ott jól is lehet élni". Ebből követ
kezne, hogy ahol dolgozni lehet, ott jól is 
lehet dolgozni?
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Ha a görög elmegy valahonnét, űrt hagy maga után. 
Az amerikai viszont ócska vacakokat — elhasznált cipő
fűzőt, inggombot, borotvapengét, vazelintubust és így 
tovább. Mint valahol már megírtam, a kínai kulik abból 
a hulladékból élnek, amit amerikaiak hajítanak el a kikö
tőkben. A szegénysorsú görög a világ minden tájáról 
érkezett gazdag látogatók levetett gönceiben jár. Valódi 
nemzetközi lény az ilyen görög; semmit se vet meg, amit 
emberi kéz készített, még azt a szivárgó csővezetéket 
sem, amit a brit kereskedelmi tengerészek vetettek sze
métre. Megpróbálni beléoltani valami nemzeti büszke
séget, rábírni, hogy legyen elfogult a nemzeti ipar, a nem
zeti halászat, a nemzeti satöbbi javára? — képtelenség. 
Mit érdekli az olyan embert, akinek tiszta fény lakozik a 
szívében, hogy kinek a ruháit viseli, vagy hogy e ruhák 
a legújabb divat szerint készültek-e? Láttam én már gö
rögöket az elképzelhető legnevetségesebb és legocsmá- 
nyabb hacukákban — 1900-ból való szalmakalap, bi
liárdposztóból szabott mellény gyöngyházgombokkal, 
ócska angol felöltő, kopott kezeslábas, lyukas esernyő, 
szőring, cipő harisnya nélkül — szóval olyan szerelés
ben, amit még egy kaffer is szégyellne, és mégis, ezt 
őszintén és tudatosan jelentem ki, ezerszer inkább len
nék ágrólszakadt görög, mint amerikai milliomos. Em
lékszem a régi nauplioni erőd börtönőrére. Előzőleg 
húsz évet ült ugyanabban a börtönben, gyilkosságért. 
Kevés nála arisztokratikusabb emberi lénnyel találkoz
tam! Kifejezetten sugárzott az arca. Nyomorúságos.fize- 
téséből még egy kutya sem igen tudott volna megélni; 
rongyokban járt, jövője kilátástalan volt. Mutatott egy 
darabka földet az erődfal mellett, rendbe tette, felásta, 
mondta, s reméli, hogy a következő évben megterem 
rajta valami csekélyke kukorica. Ha a kormányzat csak 
három centtel többet juttatna neki naponta, hát valaho
gyan sikerülne eltengődnie. Ha van valami befolyásunk, 
szóljunk egy jó szót az érdekében valamelyik hivatalban, 
kérlelt. Nem volt elkeseredett, sem búskomor, sem élet
unt. Annak idején erős felindulásában megölt egy em
bert, ezért kapott húsz évet; és megint gyilkolna, ha úgy 
alakulna a helyzet, mint akkor. Nem érzett lelkifurdalást 
vagy bűntudatot. Csodálatos volt az öreg fickó; erős, 
akár a tölgy; jókedélyű, virgonc, könnyed. Csak három 
centtel több naponta — és máris szép a világ! Csakis ez 
járt az eszében. Irigylem őt. Ha választanom kéne, mi 
legyek, gumiabroncsgyár elnöke Amerikában vagy bör
tönőr a régi nauplioni erődben, hát a börtönőri állást 
választom, még ha nem is kapom meg azt a bizonyos 
három centet. Még azt a húsz börtönévet is elfogadnám 
az alku részeként. Még mindig jobb tiszta lelkiismeretű, 
rongyokban járó, a jövő év kukoricatermését váró, egy
szerű gyilkosként létezni, mint a legsikeresebb amerikai 
részvénytársaság elnökének lenni. Nincs iparmágnás 
vagy üzleti korifeus, akinek olyan jóindulatú és sugárzó 
arca lenne, mint ennek a nyomorban tengődő görögnek. 
Persze ne tévesszük szem elől, hogy a szóban forgó görög 
csupán egyetlenegy embert ölt meg (azt is jogos harag
jában), míg a sikeres amerikai üzletember az ártatlan 
férfiak, nők, gyermekek ezreit gyilkolja meg naponta, 
még álmában is. Nálunk senkinek sem lehet tiszta a 
lelkiismerete: mindannyian részei vagyunk egy óriási 
gyilkos gépezetnek, melynek egymásba kapcsoldónak a 
fogaskerekei. A görögöknél viszont a gyilkos is lehet 
nemeslelkű és szentéletű, jóllehet úgy él, akár a kivert 
kutya.

HENRY MILLER, 1940
—  I^pTJC
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A Csenden túl
Költeménysorozatot kaptam 

ezzel a címmel. Kezdetben alig 
ügyeltem a címben rejlő gondo
latra: költői ötletnek tartottam a 
címadást, amolyan poétikus 
"képnek". Néhány verset megze
nésítettem, de keresve sem talál
tam valami gyors, harsány 
befejezést dalciklusomnak az át
böngészett szövegek között. Va
lahogyan mindenik rövid vers a 
csendhez tapadt. Zenéim is mind 
lassú, halk darabok lettek, kivéve 
egyet, amit szándékosan lendüle
tessé, a sorozattal dinamikailag is 
kontrasztossá tettem. Kény
szerítettem  a csendet, hogy 
"MEGSZÓLALJON". Nem félek a 
csendtől, nemcsak szeretem, élem 
is a csendet: egyszerűen létele
mem. Ady félelmét nem éreztem 
a magaménak, bár a "Jó Csönd
herceg előtt" c. versének valódi 
iszonyát átéreztem és egy párszor 
átéltem: "Holdfény alatt járom az 
erdőt, /  Vacog a fogam s fütyöré- 
szek. /  Hátam mögött tíz-öles /  
Jó Csönd-herceg /  És jaj nekem, 
ha visszanézek. / /  Óh, jaj ne
kem, ha elnémulnék, /  Vagy föl
bámulnék, föl a Holdra: /  Egy 
jajgatás, egy roppanás, /  Jó 
Csönd-herceg /  Nagyot lépne és 
eltiporna."

Az emberek nagyon félnek a 
csendtől. Óriási forgalmi zajban 
beülök egy taxiba: menekülök a 
zaj elől. Egyszerre mintha csend 
venne körül, hálás vagyok, hogy 
nem szól a központi telefonhívás 
recsegő hangszórója, nem szól a 
rádió sem, valami könnyűzenét 
bömbölve. Kényelmesen dőlök 
hátra: majdnem csend van. Látom, 
hogy a sofőr kicsit ideges, babrál a 
gombokon, egyszerre harsányan 
betör a rádiózaj, és erre felvidá- 
mulva keresetlen közvetlenségű 
dialógusba kezd velem mindenről, 
ami éppen eszébe jut. Ót sohasem 
fenyegeti meg )ó Csönd-herceg.

Lárma előttünk, lármatenger 
mögöttünk. És most már vissza
vonhatatlanul lárma él a ben
sőnkben is. Nem csoda, hogy az 
egész 20. századi zene valamilyen 
formában a lármához kapcsoló
dott. Tette ezt úgy, hogy megpró
bálta megszelídíteni a lármát, a 
zajokat zenei elemekként kezel
ve. Aztán hatalmas hangszórók
kal megpróbálta a zenét min- 
dent-túlharsogóvá tenni. Ebben a 
könnyűzene stadionkoncertjei 
verhetetlennek bizonyultak. A 
múlt század zenéjében olyan rit
ka a csend, mint a nyugalom. Ez

alól senki sem vonhatta ki magát, 
a zeneszerző a legkevésbé, mert ő 
volt a legfogékonyabb minden új 
zajra, lármára. Az akusztikai vi
lág hatalmasra tágult körülöt
tünk; a csend már csak pilla
natokig tör fel bennünk, a belő
lünk született zenékben.

A csenden túlra gondolni sem 
merünk: azt hisszük, hogy a csen
den túl nincs semmi, mert a csend 
már maga a SEMMI. Romain Rol
land írja a Jean Christophe-ban: 
"mi még nem ismerjük egymást, 
mert még egyszer sem hallgat
tunk együtt legalább egy félórát". 
Fiatalon olvastam a könyvet, de 
ez a részlet különösen megragadt 
képzeletemben. Vártam az alkal
mat, hogy magam is szembesül
jek, egy jó baráttal együtt, a 
csenden túli világnak a jótétemé
nyében. Mert világos, hogy vala
kivel együtt hallgatva feltárul
kozik előttünk egy másik dimen
zió, ami éppen a csendből szüle
tik meg. Minden nagy alkotó 
figyelt erre a csenden túli világra, 
a szellem otthonára. Ezt sejtjük meg 
akkor is, amikor a zenei folyamat 
pillanatnyi szünetében "hallható
vá" válik a közönség elmélyült fi
gyelmének ÉLŐ CSENDJE. Mert 
ez nem halotti csend, nem süket 
némaság, hanem millió gondolat, 
hangulat végtelen kitárulkozása. 
Néha még tételszünetben sem tö
rik meg ez a gazdag elektromos- 
ságú vibráló csend. A nagy 
élményeket nyújtó előadásokat, 
zenéket fogadja és lényegíti szel
lemmé ez a csend. A jelenség min
denki számára ismert, az már 
más kérdés, hogy mennyire jut el 
az emberek tudatáig. Az állandó
an fokozódó zajkereséstől már el
viselhetetlenné vált a lárma, a 
CIVILIZÁCIÓ LÁRMÁJA. Vajon 
mikor fárad bele a modem embe
riség ebbe a pokoli lármába?

Mindenki a környezetre pa
naszkodik, sokan a zajártalomra, 
de semmit sem teszünk ellene. Az 
új művek sem keresik a csendet, 
és még kevésbé célozzák meg a 
csenden túli szellemi létet. Sajná
lom, sajnálhatjuk, hogy ez a felfe
dezés csak most, az új század 
hajnalán kezdi szellemünket át
hatni, megmunkálni. A minap 
történt meg velem, hogy egyik 
korábbi művem harsogó fortissi- 
móit (pedig be szerettem őket va- 
lamikor!) csendharm óniákká 
alakíttattam előadómmal. Temp
lomban voltunk, és a csendhar
móniák mögött végre ott volt az a 
csenden túli valódi világ. Azt hi
szem, a csend színe a LILA, a 
BOLDOGSÁGÉ is. A boldogság a 
Csenden túl rejtőzik.

TERÉNYI EDE
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HELIKON

Júliusi évfodulók
1 — 80 éve halt meg Konsztantinosz Theotokisz görög író
2 — 75 éve született Galambosi László költő

225 éve halt meg Jean-Jacques Rousseau francia író
3 — 175 éve halt meg Ion Cantacuzino román költő

120 éve született Franz Kafka cseh író 
320 éve született Edward Young angol költő

4 — 40 éve halt meg Adolf Meschendörfer erdélyi német író
80 éve született Haralamb Zinca román író

5 — 190 éve született Antonio Garda Gutiérez spanyol lró
80 éve született Klaniczay Tibor irodalomtörténész

6 — 125 éve született Eino Leino finn költő
110 éve halt meg Guy de Maupassant francia író

7 — 140 éve született Marguerite-Marie Audoux francia írónő
8 — 525 éve született Giangiorgio Trissino olasz költő
9 — 30 éve halt meg Miron Neagu román író

160 éve halt meg Karoline Pichler osztrák írónő
10 — 120 éve született Hugo Raudsepp észt író
11 — 280 éve született Jean-Francois Marmontel francia író
12 — 190 éve született Claude Bemard francia tudós

70 éve született Alexandru Ivasiuc román író 
470 éve született Antonio Possevino olasz író

13 — 210 éve született John Clare angol költő
14 — 170 éve halt meg Simái Kristóf író
15 — 70 éve halt meg Irving Babbitt amerikai író 

. 390 éve született Ku Jen-vu kínai tudós
16 — 50 éve halt meg Hilaire Belloc angol író

180 éve született Domenico Carbone olasz költő 
60 éve halt meg Eugen Lovinescu román kritikus

17 — 20 éve halt meg Dudás Kálmán költő
175 éve született Gheorghe Tautu román költő

18 — 990 éve született Hermann von Reichenau német író
125 éve született Krenner Miklós erdélyi publicista

19 — 110 éve született Vlagyimir Vlagyimirovics Majakovszkij
orosz költő

200 éve született Ramón de Mesonero Romanos spanyol író
20 — 90 éve született Erdő László író

90 éve született Luden Goldman franria filozófus
21 — 110 éve született Hans Fallada német író
22 — 400 éve halt meg Lukasz Gómicki lengyel író
23 — 140 éve született Bródy Sándor író

15 éve halt meg Gálffy Mózes erdélyi nyelvész 
90 éve született Gherasim Luca román költő

24 — 175 éve született Nyikolaj Gavrilovics Csemisevszkij
orosz író
200 éve született Alexandre Dumas pere franda író 
440 éve halt meg Giambattista Gelli olasz író 
380 éve halt meg Tulszidász indiai költő

25 — 100 éve született Jancsó Béla erdélyi kritikus
320 éve született Pieter Langendijk holland költő

26 — 90 éve halt meg Pietari Päivärinta finn író
27 — 150 éve született Bedőházy János író

150 éve született Giosué Carducd olasz költő 
460 éve halt meg Angelo Firenzuola olasz író

28 — 130 éve született Bakonyi Károly író
29 — 110 éve született Bartalis János erdélyi költő

40 éve halt meg Kelemen Lajos erdélyi történész 
210 éve született Jan Kollár cseh költő

30 — 150 éve született Teodor Wierzbowski lengyel filológus
31 — 160 éve született Peter Rosegger osztrák író
? — 690 éve született Gipvanni Boccacdo olasz író 

430 éve halt meg Étienne Jodelle franda költő

Hódolat
VÍZSZINTES
1. Francois de la Rochefoucauld maxi- 

májának első része. 15. Fertőtlenítés. 16. 
Kinyíló. 17. Filmszínház. 18. Idegbeteg
ség. 20. Egyelőre! 21. Nehézkesen ír. 23. 
Magatok. 24. Ritka női név. 25. Após, 
népiesen. 26. Álomba merülő. 28. Ket
tőzve: halandzsa. 29. Vél, gondol (népi
es). 30. Halotti lakoma. 31. Szükséges 
dolog jelzője. 33. Hitegető. 34. Omszk 
folyója. 35. Svéd korona (röviden). 36. 
Mellém taszító. 38. Egymástól függetle
n ü l.^ .  Ott benn (népies). 42. Kacagás. 
44. ír terrorszervezet. 45. E napon. 46. 
Forrósít. 47. Pozsonyhoz közeli telepü
lés. 49. Vágóeszköz. 50. Kitanít, tréfá
san. 52. Három főkapitány! 53. Károly 
beceneve. 54. Német szabvány. 55. Eja, 
eja, ...! (Swinarski). 57. Kicsinyítő kép
ző. 58. Számnév. 59. Pajta. 60. Magához 
térő. 61. Gabonarakás. 63. Puhít. 65. 
Megaszal.

FÜGGŐLEGES
1. Makacs, dacos. 2. Kiloliter, rövi

den. 3. Részben béomlik! 4. Előtag: ősi. 
5. Mozgóképszínház. 6. Háromszéki 
patakkal kapcsolatos. 7. Morzehang. 8. 
Étkezési. 9. Másik félhez csatlakozik. 
10. Híres a királynője! 11. Mátka. 12. 
Bánat. 13. Derítő. 14. Ösztökélő. 19. 
Franda rt. 22.Nehézfém. 24. Illetve, rö
viden. 25. Ilona az óvodában. 27. Virtual 
Reaüty, röviden. 28. Vizet házba visz. 
29. Primitív élőlény. 31. Égtáj. 32. Kissé 
elődobó! 33. Maszk. 35. Hangosan fúj a 
szél. 37. Ritka női név. 38. Costner, a 
színész személyneve. 39. Hátrake- 
nés! 41. Bőr jelzője lehet. 42. Bele
kezd a dologba. 43. Gyümölcsital. 
45. Mennyiséget megállapító. 46. A 
maxima második, befejező része. 48. Ré
gi rádiómárka. 49. Cickafark! 51. Jó
kai Mór ... és kora (Mikszáth). 53. 
Kertben dolgozik. 55. Női név. 56. 
Juttat. 57. Áldott a ... írása (Arany). 
60. Páros vénylap! 61. Kálium, kén 
és ittrium vegyjele. 62. Izomban rej
lik. 64. Gallium vegyjele. 66. ... gros, 
nagybani. 67. Igeképző.

BOTH LÁSZLÓ
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