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Memória
M indennek kockázata és mellékhatása lett, 

vagy volt, végig. Mindennek tehát. Na és akkor mi 
legyen? Mihez tartsuk magunkat, hiszen percen
ként figyelmeztetnek valami eltérésre, abnormális
ra, devianciára, mármint hogy az a jó, és mármint 
hogy az nem jó. Néha a mellékhatás bizonyul a 
főhatásnak. Mindig attól függ, mihez képest. Mit 
kell leadni a ruhatárban a terhes hagyományból 
útban a globalizáció felé? Különben már éppen 
kialakulóban volt, Marco Polo, Kolumbusz, Ma- 
gellán közreműködésével, egy "rendes", normális 
világ, egy alapul vehető. Az csak a megveszekedett 
"egyenlőségpártiaknak" és a kínai kulturálisoknak 
jutott eszébe, hogy nemcsak európai módra, ha
nem Mao piroskönyvecskéje alapján is lehet műté
teket végezni. A résztvevők aztán sírba is vitték a 
titkát. A mindig csak gyarmatosítással vádolt fehér 
ember azért tett is ezt, azt, hogy Fidzsi szigetén ne 
egyék meg az elhunyt nagymamát, hanem az el
nök, aki elvben ehető, frakkban vezesse a szigetet. 
Miközben némi fogékonysággal nyitottak voltak 
ezek a gaz gyarmatosok arra is, hogy előbb leg
alább hétvégén, aztán végleg lekecmeregjen világ
szerte, bolygószerte mindenki a fáról. És közben a 
legjobb egészség, a legdúsabb fantázia, a legmé
lyebb bölcsesség etalonja mindig a keleti volt. 
Szindbád, Lao Ce, az aku s a ginzeng jegyétől 
zeng a földkerekség. Nemcsak mert így egzoti
kus, hanem m ert így igaz. Valami készhez (a 
mediterránhoz) képest is. Ugyanis ez készült el 
leginkább és legjobban. Ne udvariaskodjunk és 
ne egyenlősködjünk. Ez persze tartás, hogy ne 
mondjam: jellem kérdése volt. Ahol bárm ivel 
kedveskedni tudtak önm aguknak s a big-big 
szintézisnek, ott olyan monum entum ai em elked
tek, fogalmai váltak külön, m int őstengerből a 
kontinensek, az emberi létnek, amilyen mondjuk 
Marcus Aurelius, a Cid és az Utolsó Mohikán. 
Ezek maradtak, mellékhatás nélkül a maguk he
lyén, akkor is, mikor a "hazám borítja szemfedél" 
bekövetkezett sorra itt is, ott is. Bárki akarna 
berendezkedni egy standard emberiség gyártásá
ra, velük gyűlik meg a baja. Az emberiség rövi
den nagyon feledékeny, kicsit bővebben nagyon 
jó a memóriája.
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DOBOZI ESZTER
*
Izek, színek hangok
Csak az ízek maradtak meg ebből a tájból, 
csak a színek. Illatok, érintések alig.
Ikrás, lédús gyümölcsöket sárgán, ha látok, 
arcok futnak közelebb, és hunyorítani 
naptól kénytelen szemek. S a hangok? Menekült, 
törvényen kívüli mind. Árvák, hontalanok. 
Amennyi vinnyogva sír, nincs emlékezetül 
sehol. Átkot, szitkokat, dölyfós gyalázatot 
úgy hordani, mint ami nincs is, van is, hogyan 
lehet? Álnok magadat hozod-viszed. Vagy úgy 
jársz, mint a kiebrudalt, ki vissza már soha 
nem tér, legfeljebb, ha sompolyogva jön, s lapul.

Tófű
Síkban ha van lefelé s fel, akkor ott az út 
lefelé vitt. Füzek jelezték, s a nyár; levélfonák
ja — molyhosan, szürkén — ezer szegült a szélnek. 
Minden más volt arrafelé: tarsóka, zsálya, rétek 
tarka koronafürtje, akár a velszi tartomány 
legelőin fű kövér; feledte háladatlanul 
a táj, hogy egykor folyó járása volt, s nem őrzi, csak 
nevében, sok znllogó tavát. Az tudta még, ki nem 
szemmel látó, s te, a gyerek csupán: a bokrokon 
túl semmi sincs, odáig van világ. Ő birtokol?
Tiéd a tér? Tágasságát szemed növeszti meg? 
Elzár? Befog? Oltalmazod? A kérdeződ is az, 
ki megfelel. Minden te vagy. Nincsen külön.
És rejti még előled poklát, takarja még föld.

POMOGÁTS BÉLA

A fejedelem
K em ény János 
születésének  
századik évfordulóján
Kemény János, akinek egyéniségéről 

és munkásságáról most — születésének 
századik évfordulóján — megemléke
zünk, fejedelmek utóda volt.

Kettős értelemben is: Kemény Jánosé, 
a tragikus sorsú erdélyi fejedelemé és Ke
mény Zsigmondé, a magyar irodalom 
egyik fejedelméé. Maga is fejedelem, azaz 
szuverén úr, de ő már a kultúra és az 
erkölcsiség világában. Fejedelem, aki ép
pen önzetlensége és áldozatkészsége ré
vén rendelkezhetett a régi erdélyi fe
jedelmek egyik fontos uralkodói jogával: 
a nemességadományozás jogával is, mint
hogy az a meghívó levél, amelyet 1926-tól 
egészen 1943-ig minden esztendőben el
küldött Erdély legjobb magyar íróinak, 
felért egy nemességadományozással. En
nek révén vált valaki annak a szellemi és 
erkölcsi lovagrendnek a tagjává, amelyet 
marosvécsi Helikonnak: a helikoni írók 
közösségének nevezünk.

A mítoszok és a népmesék felfogása és 
hagyománya értelmében a fejedelmi stá
tus nem öröklés, nem kinevezés és nem 
hatalom dolga, hanem személyes értéke
ké: önzetlenségé, áldozatvállalásé és szol
gálaté. Kemény János ilyen fejedelem 
volt: igen fiatalon, huszonhárom évesen 
hívta össze első alkalommal marosvécsi 
várába az alig néhány esztendeje — a tri
anoni kényszerűségek következtében — 
önálló útra tért erdélyi magyar irodalom 
legjobb szellemeit, hogy azután életét, 
igyekezetét és szinte teljes vagyonát ál
dozza az erdélyi magyar kultúra, a könyv
kiadás, az Erdélyi Helikon című kiváló 
folyóirat és az erdélyi magyar színjátszás 
oltárán. Minden irodalmi vállalkozásnak 
az előmozdítója volt, és aki tudja, hogy a 
kisebbségi létbe taszított erdélyi magyar
ság számára mi mindent — a közösségi 
élet organizátorát, a nemzeti identitás zá
logát, a nagy, közös értékek és érdekek

védelmezőjét— jelentette az irodalom, az 
becsüli csak igazán Kemény János tevé
kenységét, erkölcsiségét és áldozatválla
lását.

Kemény János élete nem nélkülözte a 
drámai mozzanatokat: amerikai születése 
és alsójárai gyermekkora, amely bizony 
szegénységben telt, közéleti küzdelmei a 
két világháború között, kitaszíttatása az 
erdélyi román uralom helyreállítása és 
különösen a kommunista zsarnokság ura
lomra kerülése után, midőn egy időre a 
havasi mészégetők kétkezi munkájával is 
meg kellett ismerkednie, sötét tapaszta
latokat halmoztak volna fel szívében, ha 
nem őrizte volna meg mindvégig szelíd 
jóindulatát, m inden m egpróbáltatáson 
győzedelmeskedő életörömét. Kemény 
Jánost sohasem lehetett megalázni és 
megnyomorítani, mert nem a vagyonban 
és a hatalomban és még csak nem is az 
irodalmi érvényesülésben kereste erőfe
szítéseinek igazolását és munkájának ér
telmét, hanem a világ, a természet, a mű
vészet szemléletében, az emberi jó szán
dékban és a közösségi szolgálatban. Aszó 
igazi értelmében "keresztény fejedelem" 
volt — az Evangéliumok tanítása szerint.

Könyvei: regényei, elbeszélései, öné
letrajzi művei ezt a szemléletet és erkölcsi- 
séget fejezik ki. Ezért tudott olyan meg
kapó képeket festeni az erdélyi tájról, kü
lönösen a havasok világáról, ezért tudta
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olyan hitelesen életre kelteni ennek a táj
nak a lakóit, nemcsak magyarokat, hanem 
románokat is, kétkezi munkásokat, akik 
mit sem törődnek a nagypolitika csalárd
ságaival, uralmi erőszakosságával, ha
nem természetes békességben élnek és 
munkálkodnak együtt, ezért tudta örömét 
lelni abban a világban, amelyet életteréül 
választott, és amelyet műveiben bemuta
tott.

Itt Marosvécsen nemcsak a történelem 
és a családi örökség jogán volt otthon, 
hanem a maga lelki otthonosságával is. 
Otthon volt ősei várkastélyában, otthon 
volt vendégei: az erdélyi írók között, és 
otthon volt az erdélyi természetben, az 
Istenszéke körüli fenyvesekben és a Ma
ros kanyargó völgyében. Hadd idézzem 
fel végezetül egyik szép regényének, a 
Kutyakomédiának (hetven esztendeje) 1933 
szeptemberében keltezett előszavát: "Ha 
nekivágok a hegyoldalnak, talán már fél 
óra alatt felérkezem az Istenszéke tetejére, 
honnan végtelen mezőket, ezüstszínű vi
zeket, falvakat, messzi városokat simo
gathat kalandozó tekintetem. A falvak in
nen nézve tenyérnyi foltokká zsugorod
nak s a vár, a vécsi vár, melynek falai 
sokszor engem is, ki benne lakom, megri
asztanak hatalmas méretükkel, szürkés
zöld kavicsnak látszik, mit kavargó vihar 
akasztott belé tölgyerdő lombjai közé. 
Ami itt szemembe összegyűl a világból, 
olyanokká lesz, mintha finom vonalakkal, 
megbékélt színekkel rajzolt kép volna, 
egyszerű meséskönyvben."

Igen, Kemény János, az író finom vo
nalakkal, lírai rajzolatokkal örökítette 
meg a marosvécsi várkastély, a Maros völ
gye, az Istenszéke körüli természeti és em
beri világot. Ez volt az otthona, ez volt a 
hazája — itt volna az ideje, hogy ez az 
egykori otthon, pontosabban ez a park ne 
csupán porhüvelyét őrizze, hanem szel
lemiségét, emberségét, erkölcsiségét is. 
Hogy valamikori otthona, őseinek szál
láshelye az ő szellemi örökségének az ott
hona és műhelye legyen, és újra írók 
népesítsék be a marosvécsi várkastély ter
meit — fejet hajtva az erdélyi magyar írás 
fejedelmének emléke előtt.

Elhangzott Marosvécsen, Kemény Já
nos sírjánál 2003. szeptember 6-án.
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A megtörtént álom
Testamentum
Ha nem tudtok kimenni már a rétre 
elég az álomtalan éj emléke 
az ágyban párnák közt halok meg mégis- 
hite fekete rigóhang az ég is 
a kerti ágyások ibolyakéke 
nézzetek föl a margarétás képre 
elég a láz s csontváz-anyánk emléke 
a rossz a jó a makulátlan még ha 
illúzió is csak mint a kerékre 
ragadt gaz-ragyogás s zizegő széna
sugár a holtvíz holdjának visszfénye
elődök közt sok őrült s árva fiát ás 
gyülevész hadban mágus vagy kornétás 
tekints le rájuk mint egy feneketlen 
kútmélybe: nézd a homlokuk fedetlen 
halottként is leszázalékolt-csonkolt 
népség a betevő falat is gond volt 
némelyik életében senki-orcák 
mögül kifosztott szemüregű ország 
gerjesztett gyökértelenség-kalandját 
továbbadják-e komputer-halandzsák? 
végső mámorban görcsbe rándult térdek 
mint összeboruló rozsdától vérzett 
fejfák ráncos vén faarcuk elfedve 
s vad rángásokkal a prűd végtelenbe 
kinyújtózkodni vágyó vérbe gennybe 
alábukó sok szemérmetlen szentje 
s mint bennszülött: a hely a nyelv a gének 
kihívásait villogtató lélek 
— ilyen lakása volt-e? — néz merengve 
a hamuszín testű patkányveremre 
s a ráadás még: a porral álcázott! 
kálváriák ripacs komédiások 
felbugyborékol mint évezredes vicc 
bűn és aranypénz s még a holt gerinc is 
libabőrös lesz attól ami nincs már — 
de nyitva tért egy szívkamrányi kincsrár
2003. július 18.

Egy utazás emlékei
(Lábszáramon is májfoltinvázió)
A borosta a régi, ám a többi! — 
valami félreértés mindenütt: 
a kimondhatatlan erózió 
nyomai, s foltok, mintha önmagán 
ejtene sebeket a test — sa lélek; 
akárha, mondjuk, kedvenc fogpasztámmal 
mosván fogat, freudi lepedékálmok 
penész-íze, utálatos ragály 
keveredne nyálammal hirtelen, 
és légszomj kezdene gyötörni.
Mi ez: a gyermekkori félelmekkel 
szembesülő öregedés talán?
A könyv, a toll, a csend, a csésze 
kezem ügyében mind (még semmi zárlat); 
a homlokbőr, az észrevétlen sérülés
nyomok azonban: a titokzatos 
horzsolások és kékség a csonton, 
meg a májfoltinvázió. — Te ne 
látnád őket (?), legtöbbször úgy teszel 
mégis, mintha nem is volnának ott, 
vagy úgy ismertél volna meg, velük.
A sarokba szorított elme
játéka, meddő és unalmas
kísérlet arra, hogy végképp megismerd
magad.

(Még hogy ennem magam?!... Ki ő, 
aki a hosszú, fülledt utazástól 
szomjas-kimeriilten, váratlanul 
megborzongva fölismeri a nyelve 
alatt andalítóan, lágyan 
elömlő malagabor zamatát?)

Ott ülök az andalúziai 
forróságban, a testem kivirult; 
ezen aztán még jobban meglepődöm 
— hisz az eszemmel nincsen baj, tudom —> 
jobban, mintha, teszem azt, anyaszült 
meztelenül kószálnék valahol 
az Isten földi Paradicsomában.
(Félálomban)
Ki védhetné meg porcikáidat 
egy lucskos ing alatt, ha 
a feltartóztathatatlan rothadás 
áldozata lesz a város s fölötte 
a megzápult lég, és ennek a mindegy- 
hova-tartó gyorsvonatnak az ablakából 
hátrahőkölő temetődomb eldőlt 
fejfái, akárcsak a meg-megújuló hang
zavarral kitömött valóság, vagy az 
agyadban vajúdó metaforák 
és a Kishercegálma is?
2003. július 27.

Az el nem küldött levél
Kilencvenöt éves lehetnél, apám.

(Köszönöm, Wilhelm, drága részvétedet... de 
hagyd, hogy végigszenvedjem az egészet.*) 
Csend. A béklyó helyén csak repkény.
Veszélyes kor — a polgárnak? a férfinak?
Jobb átaludni az izgalmakat, s viccektől 
elmaszatolt képpel, bárgyú vigyorral 
fogadni (mint Dezső bátyánk) rokont, 
ismeretlent, vagy ismerősként tisztelt, 
deres hajú hóhérodat?!

Fölméri-e
esélyét, esélytelenségét az, ki 
gyanútlanul bámul a hajlékára 
törő idő elé? — Nem. Mint örök 
engesztelhetetlen védem inkább az 
elvetemültektől fosztogatott 
szívemet s a mindenségből ki nem 
szakítható, megsebzett jonhomat.
Lázam az űzött vadé, nem pedig 
az emelkedett ünnepek fényétől 
elalélt üres agyúaké; rangom 
a természeté, melyben a roncsolt test, 
akárha egy sötét szobában, mit beleng a 
rózsaillat, mohó bódulatban fogadja 
a lét titokzatos kihívásait, térde 
megbicsaklik, de tántorogva is 
riadókészültségben — állnia 
kell ellenfelének láthatatlan ököl
csapásait, olykor a véletlenben 
bízva, az anyag keménység és lágyság 
keverékéből gyúrt, talányos erejétől 
megújulva, fölszakított nyirok
rendszerét bőszen pazarolva, mint 
borzongásaitól megfosztott, odvas 
faág — az utolsó fintorig, midőn már csak 
szárazvillám és szomjúság ("a szirten 
rég lebődült a folyam"), nincs ami 
igazolja már a védekezést, 
s a szembeszegülés vágyával végképp 
elhal benne a biztonság vagy a 
bizonytalanság esélyeitől fel- 
ajzott játék, s a kérdés, hogy mi is 
volt ez az egész érthetetlen?
*Goethe:V\ferther szerelme és halála. Szabó Lőrinc ford.) 
2003. augusztus 3.

Zsoltárhangra
Jámborból mit tesz veled az indulat, 
te álszent, ha bosszúdat nem hagyod 
Istenre. Lelked nagy, zúgó habjain 
Pokol az úr. Azzal, hogy az élőnek 
odaveted: "Eltemettelek! Legyen neked 
könnyű az anyaföld!" — nem hagyod 
éhen veszni a benned lakozó 
szörnyet.

íme, a mai nap "győztese":

nyitva konyhaajtó, ablak, mégsem 
viszi ki a huzat az áporodott 
hazugságot. Delíriummal határos, 
csapongó fecsegés; a szellem bele
rokkan. (Óvszerre bízott önismeret!)
A torok zavaros lávaömlése csak.
A indulatok csuklyás árnyékában 
tartott tátott tátongó tudatlanság.
Hamar múlunk, mint lehelet; 
s fogyaszt addig is sok nyavalya, 
a képzelt veszély is elemészthet: 
mint a lávával trágyázott saláta azt, 
akinek felkínálod. Az olajozott, fűszerezett 
köretek (nem csodálatos?) párolt haragodtól 
mintha ízletesebbé válnának.
Múlékony esős napok! A szűkülő szem 
fóllapoz egy könyvet és beleképzeli 
a maga kisszerűségét. Ettől aztán 
meghatódik, s meg is nyugszik talán.
Ami már megtörtént, olyasmit álmodok? 
(Virágének)
Tarkójáról lehanyatlik a maradék 
fény szőrtelenített lábszáráig...
1999

*

Vad szelek dicsérete
(Shakespeare-i túlzásokkal) 

Milyen jó, hogy nem találtak még végleges 
megoldást a szélre. Mert ha egy korát megelőző 
zseni, avagy a műszaki civilizáció 
megbirkózott volna vele, legfeljebb szeleburdi 
művek születtek volna...

Pedig a vihar (!)-------------
"Hullj zápor, tűz okádj!" Bősz hullámok felett 
járjanak boszorkánytáncot a szelek—nem vádollak, 
elemek. "Teljék hát be borzasztó kedvetek."
Fújj, szél, szakadj meg, fújj, dühöngj! Vihar. /  
Felhő, omoljatok le... Világot rengető/  Villám, 
döngesd laposra e kemény, /  Kerek világot!"
A nagy istenek földi szószólói dörömbölnek 
nem csak kívül, de a fejedben is: ők a törvény keze 
eltitkolt bűnödért. Minden képmutatásért, 
míg irgalomra nem bírható a zordon ház 
("zordonabb, mint a szírt"). Vas szegekkel veretik a 
kristályból öntött boltozat. A rét forró virág
pora lecsapódik. Szoknyád haragos fellegének egy 
ránca mögül figyelem, mint csúszik le rólad 
nesztelenül az ingváll.

Fázol? Én magam is, mintha 
meztelen volnék, fázom. En, aki — miközben 
a szükség silány dolgoknak is becset ad — "olyan 
ember valék, ki ellen mások többet vétkezének." 
Múlandó minden vész, mely a híg levegőben 
végzetszerűleg függ a bűn felett. Ezer szerencse, 
hogy engem az ilyen vész nem hagy (ráeszmélni 
oly dologra, amely még inkább fájna.
S hát amikor mintha kifutna alólunk a földünk, 
s tulajdon partjainkhoz csapódván, bőgéseink 
túlordítják a vihart?

(Pedig ahogyan a költő
mondaná: "nem kell publikum a zivatarnak".) 
Tűzbe menni s fel legen nyaralni, ha kell. 
(Minthogyha félnél a szelektől, mert hát 
"szellemek voltak... s a légbe tűntek." És onnan 
üzennek komor órákban, babonákat szülő 
napokkon.)

Ó, felhősipkás tornyok, köd-
gomolyba veszett büszke várak.*
Teremtményeinket újra pórázra 
fogni: azt, ami (aki) túl előre tör.
Ott az az eleven-gyíkzöld ajtó, tudom; 
még hányszor fogja becsapni a szél! — 
s időnként bizony újra le kell festeni.
*ars poetica-olvasatban: grave 
2003. július 9.
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UNG VÁRI LÁSZLÓ ZSOLT

A költő álmai
Tu Fu
álmomban lassan átmentem a kerten
megszülettem és megöregedtem

A Tu Fu című kétsoros Király László A 
szibárdok története1 című verseskönyvének 
mottója. Tu Fu hangján szólal meg a költő, s 
ez a lélegzetvételnyi vers létösszegző moz
zanatot rejt magában. Nem véletlen, hogy a 
költő ezt a verset választotta a kötet mottójá
ul: a vers lekerekítettsége egy teljes élet idő
beli egységét adja, melyben az álom a köl
tészetet, a kert az életet jelenti. Látjuk, ahogy a 
kisgyerek elindul a kertben, s mire a végére ér, 
egy öreg arc néz vissza ránk. S a hosszú — 
vagy rövid — úton a létnek célt, értelmet adó 
erőforrás az írás, a költészet szerelemben izzó 
világa: "Ennek volt értelme. /  A látásnak, a 
tűznek. /  ... /  Volt értelme, tagadhatatlan. /  A 
költeménynek" (Minden).

A kötet versei közül — a költőre jellemző 
módon — kiemelkednek a történelmi vonat
kozású versek. Egyszemélyes történelem a 
Király Lászlóé, örökkön visszatérő látomá
sokkal, hősökkel, csataterekkel, s kezében — 
vagy éppen bajtársai kezében — ott van a 
kard, a bátorságot, harcot jelképező vívó
fegyver. "El kell mennem folyton egy hábo
rúba..." — mondja, s ez a befejezetlen ütközet 
nem hagyja nyugodni: az idő kitágul benne, 
s személyes jelenként éli át a harcok emlékét 
(Gyönyörű szemedről).

Több versben észrevehetjük, hogy a gon
dolati ív, melyre a költemény épül, talányok, 
kérdések elé állítja az olvasót. Ennek leg
szembetűnőbb példája a Látogatás című vers. 
A mű tulajdonképpen kérdések sortüzében 
járja körül a titkot, mellyel maga a költő is 
küzd, hogy meghatározzon egy jelenséget, 
melyről nem tudja, mi az. Csak megközelítő 
leírást adhat róla, hasonlatokkal bástyázva 
körül azt. Csak találgatunk, hogy miről van 
szó a versben, legföljebb odáig jutva el, hogy 
a névtelenség, a meghatározatlanság, a bi
zonytalanság az, amiről a költő szól. S ez a 
valami mindent és semmit foglal magába 
egyszerre. A káprázat, a megfoghatatlan. 
Vagy talán a változás, mely állandó, és emiatt 
nem követhető. A vers végén a költő időben 
behatárolja a számára felfoghatatlan jelensé
get: "Ez száz éve van, mint egy ragyogás. /  
Vagy sötétség — és történik velem. /  Valami 
előttem, szemben, semmi más. /  Csakhogy 
látom. És nem ismerem."

A költői szerepvállalásról és a költő hely
zetéről szól a Bogdán Lászlónak ajánlott Ki
vezető: "csak a szél /  mi nekünk szól /  
fegyveres társam /  /  hideglelős /  eurázsiák- 
ban /  elképesztő életben hálunk". A lét elbi
zonytalanodása, az eszménytelenség veszi 
körül a költőt, a költészet, a lét varázslata 
helyett a szél hangja szól, a szélé, mely min
dig irányt váltva a kiszámíthatatlanság jelző
je. Ennek ellenére a költőnek van társa, aki őt 
segíti: "szép kutyánk követ /  és a halálunk 
/  /  rosszra se /  jóra se /  senki se inthet /  /  
mentsd meg uram /  a szerelmeinket". Talán 
itt a halál az elfeledettséget jelenti, a költő 
magányos eltűntét az időben. De a sorok 
mutatják, hogy a költő, küldetésénél fogva, 
felülemelkedik a jó és rossz minőségein, át
látva a világ kettősségét. S a küzdelemben a 
költő megmaradásának esélye a szerelem.

---------------------HELIKON -
Karácsony ünnnepét idézi az Ó idő. Kará

csony című vers, melyben különleges többle
tet kap az idő. Az "ó idő" a kezdet, melyben 
az ünnep megfogan. A történelmi idő, mely
nek folyamatában egy adott időpontban 
megszületett Krisztus, ünneppé avatva a Ka
rácsonyt, mely változatlanul visszatér évről 
évre. De az ünnep szentségét vesztette, s az 
érintés, mely a közeledés, a szeretet kifejezé
sének módja, nem a régi már. Az ünnep össz- 
hangját m egbontja a háborúskodás: 
"Kaszabolás a lehelet-ünnepen. /  Emlék tá
mad föl minden este. /  Hitetlen vagy. Leszel? 
Nem leszel?" A hitetlenség a létezést kérdő
jelezi meg, teszi lehetetlenné. S ebben a hely
zetben játszik istent az ember. Hitetlenül, 
félve bolyongva az elveszettség hólepte tája
in. A "Mindenség sarkán" állók azok, akik 
nem vesznek részt a világ alakulásában, nem 
a világ középpontján állnak, hanem a perem
vidéken. Ők a "gyáván-bátrak": két összefér
hetetlen emberi minőség megtestesítői. 
Jelzik, hogy feloldhatatlan ellentmondás fe
szül a modern ember lelkében, s a legna
gyobb ellenség nem a gyávaság, hanem az 
ál-bátorság, mely hazug és meggyőződés 
nélküli. S az értékek eme színváltásában 
irányjelzőként ott lebeg Krisztus lelke a hoz
zá közeledők előtt: "Végigsüvít rajtunk az 
orkán. /  S nem tűnik előlünk az ő Csillagos 
Teste. / /  Ó idő. Fel! Le! Reggel! És este!"

A kötet egyik legszebb verse a Fondorlatok 
a könyvtárban, az Utolsó levél Laurához. 
Helyszíne a képzeletbeli könyvtár, mely egy
ben a történelem mindenkori helyszíne is. S 
a téli hóhullásban"... barnán várnak a hűvös,

/  láncos-lánctalan könyvek. /  Őrzik a táltos 
múltat, vas-setét jövendőt..." Múlt és jövő 
összeér, s az érzékeny rajzú, árnyaltan ki- 
bomló történelmi látomásban feltűnnek a 
küzdők és a nem-küzdők; a halhatatlan, fe
ledhetetlen hadseregek, s a férfi, ki kardot 
ragadni nem bátor, s hozzászegődik az áru
lás szégyene, a meggyilkolt összeesküvők 
árnyéka. A könyvtár a hely, ahol"... bánatos 
írónádpercegéssel /  alakul az ingathatatlan 
történelem". Az írás rögzíti a múltat, hatalma 
van. A könyvtárban találjuk meg az emberi
ség lelkét, a könyvet, mely megszabadít a 
mindent feledtető, örökkön siető időtől. A 
verskezdő mondat: "Szavainkat beborítja a 
moha, /  sírköveinket a szó" — megfordítja 
az idő múlását jelző moha szerepét. Megma
rad a szó az időben, bevonja az emlékezés, az 
egyedül változó mozzanat, mely a könyvbe 
zárt világ, a szavak mozdulatlanságában 
mutatja jövendő korok szemléletét. S a sírkö
vek beszédessé válnak, a hajdani hősök tettei

fölragyognak a jelenben. A verszáró mondat 
a verskezdő mondat feloldása:"... sírjainkat, 
sírköveinket /  beborítja és őrzi a moha". S az 
idő múlásának természetes folytonossága 
visszaáll.

A kötet utolsó Király-verse Az íróház be
rendezése, melyben a költő a szobája tárgyai
val együtt leltárt készít eltelt életéről. Újra 
felbukkan a kert-motívum: "Nincs pana
szom: végig sorson, kerten, /  bilincsbe ma
gam at magam vertem ." A béklyó itt 
jelentheti a vállalt küldetés kötöttségét is, de 
a tévedések kényszerképzetét is. Feltételez
zük, hogy a vers megszólítottja a költő ked
vese: "Valami vizekben éltem holtan. /  
Fölkavarodott vörös habokban. /  Vagy csu
pán hajadnak éke voltam". A "vizek" az élet 
különböző állomásai, melyeken a költő nem 
tud hűséges maradni önmagához, mert a 
helyzet, melybe került, méltatlan hozzá. A 
ház, a szoba, melyet leír, csakis szeretteivel 
válik lakhatóvá: "... berendezem a házam /  
Veletek — mert különben fázom." S felteszi 
a kérdést: "Hol rejteznek még a megíratlan 
könyvek?!" A születésre váró könyvek is az 
íróház részei, egy lehetséges jövő jelképei. 
Az íróház a költő életének metaforája, kellé
kei az élethez tartoznak. Az íróházban — az 
életben — a költő ünnepre, ünnepi pillana
tokra vágyik: "Elhagyom szóim — benéz a 
tél, látom. /  Folytatom — egyszer — még — 
hátha lesz karácsony." A vers zárlatában ki
derül: a költő valódi tulajdona a költészet, 
egy egész világ, s így esetlegesnek tűnhet 
maga a hely, ahol alkot: "Álnok gondolat az 
ünnepi lázban: /  Csak mezőm van, hegyem. 
/  Nincsen íróházam".

A kötet utolsó versciklusa az Integetők 
címet viseli, és átírásokat tartalmaz különbö
ző szerzőktől. Az átírás vagy átköltés hason
lít a műfordításhoz, de a leglényegesebb 
különbség a kettő között az, hogy a szerző 
nagyobb mértékben viszi bele saját stüusát, 
ízlését, egyéniségét az átírandó műalkotás
ba, ez által is gazdagítva azt. A kötetben 
szereplő hat szerző művei közül itt Ingrid 
Jonker verseit emleljük ki. Javarészt szerel
mes versek ezek, költői nyelvük letisztultsá
gával lepnek meg. Közvetlenül hatnak ezek 
a ritka szépségű versek. íme a sóhajnyi 
hosszúságú Erősítlek: "Erősítlek, /  szakadat
lanul, céltalan. /  Erősítem a tested, /  napok 
tűnő homályában, /  éjek sárga keresztútjain, 
/  fényszomjas utcák között, /  hol az embe
rek: gyertyasor... /  Erővel töltelek. És a tes
tem /  ismétli tenyered mélyedéseit." Mennyi 
mindent lehet kimondani egy rövid versben 
a közeliéiről, midőn a szerelmes nő társáért 
küzd éjjel és nappal; a teljes odaadásról, 
melyben az érintés helyét megtalálja, ottho
nos a lélekben! S az erő az, melyre a társak
nak szükségük van, mely által megtelik a 
létezés hittel, bizakodással.

Az Ültess tölgyet című versben a költő(nő) 
ajándékot kér kedvesétől. Érzi, ez hozná meg 
a vágyott harmóniát. A költő egybefonódik 
a természettel, a tárgyi világ tovább mutat 
egy magasabb rendű összhang irányába, 
melyben a valóság dolgai megszépülnek, és 
valódi értékük megmutatkozik.

Király László A szibárdok története című 
verseskönyve az eddigi költői pálya összege
ző állomása. A költő gyakori motívumai (tör
ténelem, költészet) kristályos formában 
térnek vissza: az ezredéves tanulságokhoz 
társul az egyszeri lét tapasztalata, a költői 
világkép újszerűsége.
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K. CSELÉNYI LÁSZLÓ

Egy mondat 
Baránszkyról
B aránszkyval az e lm ú lt évezred  u to lsó  

év tize d éb en  tö b b  íz b e n  ta lá lk o zv a  N ew  
Y orkban és o lykor-o lykor idehaza  is, k ész í
te ttü n k  egy  film et. Az ő po rtré film jé t. így  
tisztességes: ha  tö b b es  szám  első  szem ély
b e n  m o n d o m . Én tu la jd o n k é p p e n  csak a 
c ím et ad tam , az t is egy v erskö te te  a lap ján : 
Menetközben. Ille tve  én  vo ltam  a fru sz trá lt 
csonkoló: ro k o k ó san  fodros, höm pölygő , 
nag y szerű  m eséit, am ely ek b en  a h ih e te tle 
n ü l  é lv e z e te s  m e llé k s z á la k  h o ssz a b b ra  
n y ú lta k  a v ezérfonalnál, n ek em  k e lle tt a 
film  k ere te i közé  nyesegetnem , jajveszé- 
ke lve  e véres  h en tesfe lad a ttó l, m ert ek k o r 
m ár nagyon  jó l tud tam , hogy  az igazán  tö 
k é le tes  B aránszky-film  hossza  tö k é le tesen  
az o n o s  k e lle n e  le g y e n  B ará n szk y  é le te  
hosszával... Ez le tt teh át éle te  e lső  és (irre
v e rz ib ilisen ) u to lsó  po rtré film je . A végső  
fe lvé tel m ár a b u d a p e s ti S zen t János k ó r
ház  k e r tjé b e n  készü lt. A m ik o r tes tb en  Ba
rá n szk y  m ár árn y ék a  sem  vo lt önm agának . 
D e m ég lá th a tta  a film et. A dásban! P izsa
m áb an , h áz ik a b á tb a n  m en t át az egyik  fel
cser szo lgála ti lakásába. B oldog volt. "El 
sem  tu d o d  k ép ze ln i, hogy  hán y  em b ern ek  
ju to ttam  eszébe! H án y án  h ív tak  fel te lefo 
non... M ost m ár m in d e n k i tud ja , hogy  h a 
zajö ttem . I tth o n  vagyok!" M ondom : o ly 
an n y ira  b o ld o g  volt, ho g y  re tten tő  naivsá- 
g o m b an  m ár-m ár azt rem éltem : ettő l gyó
g y u l m eg . Egy h ó n a p p a l k é ső b b  re n d 
k ív ü li m űso rv á lto zássa l k e lle tt m eg ism é
te ln i a film e t. In  m em ó riám  B arán szk y  
László.

De szépet adjon, aranyoskám, mert betegnek 
lesz, m ond ta  B aránszky hosszú  angol szóára
datáb an  váratlanu l m agyaru l, egy nagysze
rű  spanyol sonkára m utatva, de közben, én  
nem  is tudom , ta lán  d iadalm asan , talán  csak 
h u n cu tu l rám  is p illan to tt, halkan  heherész- 
ve, hogy  ugyebár ez t csak m i értjük, a szép 
m u la tt e ladólány  m eg türelm esen, ső t kissé 
k ih ívóan  m osolygott, m in t aki m egszokta 
m ár, hogy  Bábel to rnyában  vevői o lykor tá
voli kontinensek  ism eretlen törzsi nyelvein  
is ö sszehordanak  hetet-havat, legalábbis ezt 
gondo ltam  én  ott, akkor, frissiben, a szépsé
ges m u la tt lán y  összetett m osolyáról, m ert 
m ég  nem  voltam  felkészülve a Baránszky-fe- 
nom énből, az tán  kezd tem  kapiskálni, hogy 
ebben az  ön tö rvényű , term észetes szelekció
ra  berendezkedett m egapoliszban ez teljes
séggel lehetetlen, itt m osoly t nem  osztanak 
l 'a r t p o u r l'a rt, az nincs benne a sonka árá
ban, ez a m osoly CSAK és KIZÁRÓLAG 
B aránszkynak szólhat, és ezen m ég ott, ak
kor, frissiban , első ízben  csa tlakozva Ba- 
rá n s z k y h o z  b e v á s á r ló ú tja in a k  eg y ik é n , 
anny ira  m eg lepőd tem , hogy  el is felejtettem  
m egkérdezn i tőle, hogy  régi kuncsaftja-e a 
szépm oso lyú  m u la tt lánynak , hozzá jár-e 
m in d ig  felvágotta t venni, de m ost m ár tu 
dom , hogy  ez hü lye kérdés lett volna, kifeje
ze tten  baránszkyatlan , m ert Baránszkynál 
ennek  nem  vo lt jelentősége, neki kijárt a m o
soly, valószínűleg  a v ilág összes szép, m u 
la tt, fe lv á g o tta t sze le te lő  b o lto slán y á tó l, 
m ert ő ilyen volt, d e  ezt ta lán  nem  is tud ta ,

m ert akire m ind ig  rám osolyognak  a szép, 
m ulatt, felvágottat szeletelő lányok, az  való
színűleg  az t hiszi, hogy  a p u lt tú lo ldalán  a 
fe lv á g o tta t sze le telő  szép  m u la tt lán y o k  
m indég  és m indenk ire  m osolyognak, b ár ez 
sem  egészen igaz, m ert azért B aránszky va
lószínűleg  tud ta , ó igen, b iztosan  tud ta , m ert 
felszínes szórakozottsága m ögött éles m eg
figyelő volt, szóval tud ta , hogy ő tu d  vala
m it, am it m ás nem , hogy  ő k önnyedén  eléri 
azt, am it a terem tés kevésbé sikeres koronái 
csak gáláns gesztusokkal, légszom jig b eh ú 
zott hassal és bókoló zsolozsm ákat d u ru 
zsolva érnek el, oly szom orúan  későre, hogy  
m ár nem  is tu d n ak  ö rü ln i neki, szóval Ba
ránszkynál ez egy sokkal kom plikáltabb, de 
m égis végtelenü l eg yszerű  fo lyam at volt, 
m ert m in d en  bizonnyal rendelkezett azzal a 
m indezidáig  nem  azonosíto tt génnel, am it 
ú g y  hívnak, hogy  azonnali rokonszenvet ki
váltó  gén, és m agam  is tanúsíthatom , hogy  
ugyanezt az ívfényszerű  rokonszenvárada- 
to t lá ttam  a skand inávosan  tojásfejű, szeplős 
pénz tá rosnő  tekintetében is, am ikor zárórás 
e lnyűttségében  fe lpü lan to tt B aránszkyra, és 
sz len g esen  "h aa ju d ú zo tt"  nek i, v igyáza t, 
kedves korrektor, csak sem m i hagyom ányos 
h au d u ju d ú , ez NYC, hatalm as staneclibe ra
k osgatta  a tizenha t darab  dobozos jap án  
Sapporo sört, am irő l B aránszky elégedett 
kézdörzsöléssel az t m otyogta, hogy  e-e-egy 
kicsit drágább a Budweisernél, de megérdemel
jük, m ire én  akkor a kelet-európaiak  lapos 
szem villanásával az árcédu lára  p illan tva a- 
zonnal rájöttem , hogy  B aránszky jav íthatat
lanu l ínyenc és nagylelkűségében  ő rü lten  
tékozló, m ert egyetlen  Sapporo  árából akár 
küenc B udw eiserre is tellett volna, m in t a- 
hogy  b izony  a hatalm as szelet sárga ho llandi 
sajt és a tányérnyi C am em bert Bridel, igen, 
az  az  igazi, am a olvatag  és étvágygerjesztő
én  büdös, fabriqué en  N orm andie , depuis 
1848, az is egy vagyonba került, ugyanany- 
ny iért "SALE-ben" anny i sajtot v ehe ttünk  
volna, hogy  a boltossegéd talicskán to lhatta  
v o lna  a parko ló ig , d e  h á t  ilyen  v o lt Ba
ránszky, így ünnepe lte  velünk  a m anhattan i 
forgatásunk  első nap jának  végeztét, 

fonnyadt combok és pipaszár karok 
megeresedett kezekben friss acélütő 
teniszruha a legújabb divat 
s persze párost játszanak minden délután 
(Zarándoklat, öregasszonyok 
a centrálparki teniszpályán) 
am ikor a C entral Parkban  m ár tú lju to t

tu n k  a felvételen, ahol a tó  partján , A ndersen  
m esealakjainak enyhén  szólva kétes értékű  
bronzszobrai társaságában  ü ltü n k  a pádon , 
kifényesedett orrú amerikai Hamupipőke, egy 
kissé morbid, de-e-e azért ugye maradhat, Ba
ránszky  viszonylag  könnyeden  felolvasta a 
C entral Parkról íro tt versét, 

fold indiáncsont emberi sokaság 
kiszuperált lovak parkbalakoltatott 
alkalmi szerelmesek times ot ol 
vasgató szakállas pipás 
két fekete dopedealer kocogó nők 
csak kicsit mozgó mellekkel 

teniszjátékosok azok is 
akik nyerésre állnak

siskebab virsli pattogatott 
kukoricaárusok fagylaltoskocsi 

két rendőr
egyedüllétben viszketeg szere 
lembuzistáskarádióját lóbáló spanyol pleased 
to meet you
egy szakajtó mókust néhány teljesen rom

lásnak indult galambot
zúdul az elbitangolt napban csillogó
rézzel csillogó söröskannák horpadt
sora

a nyu
gáti félteke költöző madarai / éppen 
itt vannak

az iskolából lelécelt kamasz 
aztán csak visszaül s nekiáll a 
verset mértéket se tartva leírni 
itt vagyok ezzel a meglehetősen lerobbant liget 
tel boldogan
(Zarándoklat, szöveg béta)
m ajd összecsapva a kötetet akkorát hon- 

vágyozo tt a tihanyi tájról, hogy  im m ár a D a
kota H ázra sem  v o ltu n k  kíváncsiak, ped ig  
az t ugyan ú g y  m eg akarta m utatn i, m in t a 
ta v o n  k a n y a rg ó  tá v irá n y ító s  k ish a jó k a t, 
m e rt itt g y ak ran  szoko tt e lü ldögéln i, oly 
gyorsan  terem tve kapcso lato t görkorcsolyás 
m illiom ossal és p ap írzacsk ó b ó l id dogáló  
m agyar (!) hom eless-szel, m in t az  am erikai 
film ek elesett hősei, am ikor alkoholban  old
ják  fel m erő-egy-kudarc életüket a pubban , 
m ert B aránszky tényleg  ilyen volt, ő soha 
nem  vallotta az am erikai nagyvárosok  tízpa
ra n c so la tá n a k  leg fo n to sab b já t, m isze rin t 
N O  CONTACT, h anem  épp  ellenkezőleg, 
CONTACT!, szóval e lég ed e ttek  v o ltu n k , 
m ert am it m ég —  szem üvegét a becsukódó 
könyv lapjai közé csapva —  egy szuszra  el
m ondo tt Tihanyról, az  végszó volt aznapra , 
és nem  is akárm ilyen, hanem  dram aturg iai 
bravúr, ezt ő is érezte,

megpróbálom kinyitni az ablakot füredre néz 
de igazából már tulajdonképpen nyitva van 
s mégis mintha valami üveg lenne

közöttem és a
tó között
(Kosztolányi húga, XVII.) 
és ettől hirtelenjében elégedett lett, 
ex hungaria nulla est redemptio 
(Kosztolányi húga, XL.)
talán  a siker u tán i m elankóliát elkerülen

dő, ekkor m egkérdezte tőlem , ho g y  hajlandó  
vagyok-e szokásos szatyros bevásárlóútjai
nak  egyikén részt venni, am it ő igazán  élvez
n i szoko tt, m ire én  azonnal válaszo ltam , 
hogy  ó igen, hogyne, de akkor ezt m i fűm re 
is vesszük, h á t ekkor lá ttam  B aránszkyn át
v illanni a közös m u n k a  első leplezetlen  szak
m ai öröm ét, kom olyan m ondom , ennek job
ban  örült, m in t ha  arra  kértem  volna, hogy 
három  m ásik versét is olvassa fel, de akkor, ha 
megengeded, mint jól idomított fehéregér a labi
rintusban, egyúttal végigjárnám a hentest, a Fo
od Emporiumot, elmegyünk oda, ahol jó sört 
szoktam venni, mert az amerikai sörök i-ha-tat- 
la-nok, én a Sapporót ajánlanám, nem tudom, ti 
hogy vagytok vele, és-és-és ki ne felejtsem a pati
kát, ott én nagyon komoly, megbízható vásárló
nak számítok, holtomiglan... és aztán haza
megyünk, mert Zsebi már félnapja vacsorával vár 
minket, m on d ta  végtelen d erűvel Baránszky, 
h á t így kevered tünk  az tán  sö tétedéskor fel a 
lakásba, olyanba, am elyik  esszenciája lehet
ne m inden  kelet-európai k ispénzű , ám  kifi
nom ult ízlésű értelm iséginek, másfél tonna 
könyv, stílus és u tilitarizm us, hasznos és h a
szontalan  tárgyak,

szóval az órákról van itt 
körülöttem elég: apámé BULOVA

SELFWINDING persze fel kell húzni 
mindig együtt a többivel és anyám órája 

> > > > >  fo ly ta tá s  a 6. o lda lon
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» > »  fo ly ta tá s  a z  5 . o lda lró l

a kis arany OMEGA és 
erzsikéé egy ROAMER amit te

nem szeretsz és pali órája azaz 
linzer jánosé INTERNATIONAL 
WATCH CO. SCHAFFHAUSEN kívül ezüst 
belül arany amint ahogy az akkoriban 

tisztességes polgári szokás szerint
dukált
(Kosztolányi húga, XIV.) 
m eg- és m eg nem  fejthető m o d ern  fest

m ények  a falakon, az előszobában is, fényké
p ek  keretben  és keret nélkül,

és anyám az er 
kélyen, amint afüred 
felől érkező, indító szélbe 
fordítja arcát 
(Zarándoklat, I. tihany) 
íróasztal és rajta m inden , m ég a szülők 

szem üvege is (!), p ip ák  és p ipaszurkálók , 
üres D unhill p ipadohány-dobozok, szivar
vágó  és lázm érő, Zsebi kollázsai, félszáz ki
hegyezett ceruza,

koktélasztal is amelynek a ku tyák megrágták a sor 
kait
(Kosztolányi húga, XXVIII.)
és p e rsze  kéz ira tok , kéziratok  között- 

alatt-felett kórházi zárójelentések, na igen, 
volt m it jelenteni,

egy éves időleges vakságom 
(Kosztolányi húga, XL.)
első infarktusom, második infarktusom, első 

szívműtétem, második szívműtétem, egészen 
szépnek  tek in thető  röntgenfelvételek, 

napfény röntgene a mégfelnemvágott
mellemen fel

vágott lesz az emberből 
(Kosztolányi húga, XXX.)
m agy aráz ta  büszkén  Baránszky, ez pedig 

a halotti maszkom, ajánlom mindenkinek, hogy 
azt még életében csináltassa meg, szóval be to p 
p a n tu n k  a lakásba

450 east 63rd streeti 8 e-i lakásba 
(Kosztolányi húga, XXIX.)
és m in d an n y ian  éhesek és szom jasok és 

elnyű ttek  v o ltu n k  már, és Zsebi terülj-terülj- 
asz ta lkám ozott, előételnek ott volt a sok fi
n o m  sajt, am iből B aránszky nem  ehetett, 
m ert ő t m ár rég  eltiltották a zsíros és büdös 
és abbahag y h ata tlan u l finom  sajtoktól, és 
ú g y  nézett ki, hogy  csak m i eszünk  a sonká
ból, a M useo de Jam ón büszkeségéből, m ert 
B aránszkynak  kés terhe alatt tilto tta m eg a 
sebész, ho g y  d iszn ó h ú st m erjen m agához 
venni, és ha ta lm asakat kortyo ltunk  a form a- 
tervezett dob o zó  Sapporo sörből, és az élve
ze t v a lóban  a B udw eiser kilencszerese volt, 
de B aránszky szám ára ez akkor m ár csak 
elm élet volt, és nem  gyakorlat, 

itt a szomszéd kórházban ahol a
műtéti beavatko

zásról nem is beszélve mostanában
töltöttem el mozgalmas hetet 

(Kosztolányi húga, XXIV.)
sem  az állam ban, sem  a kontinensen nem  

ak ad t o lyan  alternatív  belgyógyász, aki arra 
b iz ta tta  vo lna, hogy  elő írt szívserkentőihez, 
szívfékezőihez és véralvadásgátló ihoz n y u 
g o d tan  iszogasson csak Sapporót, az tán  Zse
b i finom ságait is m aradék ta lanu l bekebe
lezve a legjobb évjáratú  argentin  vörösbort 
s z o p o g a t tu k  el p o c a k o s  p a la c k b ó l Ba
rán szk y  vezényszavaira , m ajd hátradő lve

rágyú jto ttunk , de B aránszky persze nem , ne
ki ezért k lórszagú  áristom  já rt volna, in- és 
perfúziókkal, bizony, nem  m en tünk  ki a ka
p u  elé hegeszteni, m in t az a sok kétszínű 
am erikai, m ert valósággal felszólított ben
n ü n k e t Baránszky, hogy  tessünk  jó nagyokat 
pöfékelni, mert mióta eltiltottak, jöttem rá, hogy 
a passzív dohányzásban is van nem kevés élvezet, 
mondhatnám Onánnal, d e  azért m inden t ösz- 
szesítve a pon tosság  kedvéért rögzítenem  
kell, hogy

nagyon hirtelen égetően hiányzik africk
meg a dunhill 965 és a balducci italian roasted
(Kosztolányi húga, XXXV.)
ergo B aránszky m égiscsak csipegetett a 

d epu is 1846 rendk ívü l b ü d ö s  és elm ondha
tatlanu l finom  sajtból, a pácolt sonkából is 
v illám gyorsan  bekapo tt egy-két szeletet, a 
fo rm atervezett dobozó  Sapporóból is m eg
ivo tt egyet, és a legjobb év járatú  argentin  
vörösbort is ellenőrizte nyelvcsettin tő  szak
értelem m el, és az t ta lán  m ár m on d an o m  sem  
kell, hogy  végül rágcsált szopókájú  D unhill 
Shell vagy  C aptain  F ortune vagy  Ronson 
vagy  Real Bryar vagy  Bruyére p ipái egyiké
vel is szortyogni kezdett Baránszky, mert et
től csak szájrákot lehet kapni, de kátrány nuku, 
és lehet ugyan érszűkítő hatása, de azt majd

Kondor Béla rézkarca

ügyesen e-e-ellensúlyozzuk, és akkor m ég nem  
is beszéltem  a konyakról, m ert az t m ég Zsebi 
sem  látta, p ed ig  abból is lecsúszott egy  kor- 
tyocska, de tényleg  csak annyi, hogy  attól 
m ég egy dolm ányos varjú  sem  csiccsenthe- 
te tt volna be, és ahogy az atyai karosszékben 
(talán: h in taszékben) nem es kékes füstbe 
b u rk o ló zo tt ren d k ív ü l e légedetten , m ikor 
Zsebi behozta  a kávét,

túlerős feketét
(Kosztolányi húga, XVIII.)
ak k o r m in d a n n y ia n  és k ris tá ly tisz tán  

tu d tu k , hogy  a forgatás azn ap ra  egyáltalán  
nem  é rt véget, hogy  B aránszkynak kifogyha

ta tlan  az  energiája, és lenyűgöző  közlés
kényszere győzedelm eskedni fog a kazetták  
egész során  és a rendelkezésünkre álló ak k u 
m ulátorok  teherbírásán, kezdhetjük, m ondta, 
m in tha csak akkor in d u lt volna a n ap , és csak 
m esélt-m esélt,

maradjunk a tárgynál volt költözés:
bp-bécs-new york-berkeley- 

new york-firenze-new york-buffalo 
(azt nem ajánlom senkinek)
-santa barbara-new york és most

dunakeszi/tihany 
(Kosztolányi húga, XXVIII.)
m ind ig  egy kicsit ham arább  kezdve-foly- 

tatva m egunhata tlan  és végelá thatatlan  élet- 
foncsikáit, m in t ahogy  felfűzött vo lna az 
újabb és újabb kazettákat és akkum uláto ro 
kat követelő kam era, ez t a m o n d ato d a t ism é
teld  m eg, m ert m ég nem  in d u lt el a gép, 
kértem  ilyenkor, és B aránszky zokszó nélkül 
kezdte újra a körm ondato t, m elyet szokása 
szerin t azzal ny ito tt, hogy  e-e-elég az hozzá, de 
az tán  az ebből k ikerekedő k ö rm o n d at m ár 
soha többé nem  vo lt azonos az  előzővel, 
m ert m ás pom p ás jelzők ak ad tak  fenn a 
m ondatfüzérek  récéin, és ez a hallgatóság
ból, ez esetben belőlem  d u p la  élvezetet vál
to tt ki, a.) egy  p ipafüstkén t örökre elszállót, 
am olyan  grátisz élvezetet, és b.) egy rögzített 
é lvezetet, verbalitása ny o m d ak ész  p ró za 
versek irdatlan  kézirattöm egével ért fel, az 
Encyclopedia Britannica ehhez képest zanza 
zsebnotesz, nekem kivételesen nincs fegyverem, 
soha nem volt, de itt Amerikában minden jobb 
polgári családban tartanak betörők ellen fegyvert, 
lehetőleg lefűrészelt csövű Winchestert, hogy 
könnyedén tudjanak forgolódni a bútorok közt, 
m ond ta  egyszer csak, v id ám  rém történetei 
egyikekor Baránszky, faarccal, d e  nem  úgy 
általában, lehetett em ögött ném i em pirikus 
tapasztalat,

lefejtették a winchesterek ről a bőrt ott dőltél el helyben a küszöbön 
a kertben temettünk 

(Kosztolányi húga, XLTl.)
ZSEBI hazaérve rögtön kötözött nagyon is ért 
a kötözéshez mert még decemberben

PALI vállát érte egy dum-dum golyó 
(Kosztolányi húga, XIII.) 
a család hat golyót kapott san jüanban a 
hasába
(Kosztolányi húga, XXIV.)
amikor az a
szemetesvödörszerű mentőautó a hisztériás 

ápolónővel és komor rendőr 
rel beúszott velem és ZSEBI is ott ült

kissé kővé dermedten merthogy 
szó sem volt ilyesmiről még Óbudán 
(Kosztolányi húga, XIII.) 
a HARLEM HOSPITALban kötöttem ki 

merthogy a stiletto
penge visszakézből pont egy kis ütőeret

talált és úgy vér ezt em mint 
kedvenc disznónk disznóöléskor 
(Kosztolányi húga, XII.)
és m ég nagyon  sokáig v o ltu n k  akkor este 

nála, Zsebi egyszer csak szortyogva eltűnt, 
vagy  m egfázott, vagy  bo ldognak  tű n ő  férjén 
m egilletődött, jóéjszakát sem  k íván t, nehogy 
célzásnak vegyük, m ert B aránszky m ég sok 
m in d en t akart e lm ondani, háborúról, dög 
lö tt lovakról, az  O rszág  kerékbetöréséről, 
balsikerű  film es évekről, Sztálin  csonkam a
g y ar kenyerespajtása iró l, ho sszan  beszélt 
'56-ról, végtelen  elnézéssel, m ondhatn i, sok 
szeretettel ü ldözőiről, árulóiról, em bert nem
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hallo ttam  m ég ilyen szarkasztikus m eleg
séggel feloldozni m indenk it m indenért, az
tán  m ég sokáig m esélt e lragadtatással Fi
renzérő l, szin te hajnal volt, am ikor m eg
e g y e z tü n k , h o g y  m á sn a p  10-kor fo ly ta t
ju k  o d a k in t, M a n h a tta n  ig en csak  fu rcsa  
u tcá in , de  leg in k áb b  és m in d e n e k e lő tt  a 
sz ív se b é sz e te n , második otthonom, ott ta
lálhatók újabb és újabb életeim szülőszobái, 
m á sn a p  te h á t  m in d a n n y ia n , B aránszky , 
én  és a s táb  o tt ta lá ltu k  m a g u n k a t a h a 
ta lm a s  k ó rh á z b a n ,

és sehogyse tudtuk hogy hogy
fog dűlőre jutni a dolog az ilyesmi mindig

bizonytalan
a sokszínű ápolónők futkosása közben meg

a szobatárs
cserék mindig jut előbb-utóbb szabad ágy

az ilyen helyeken 
(Kosztolányi húga, XXVI.) 
aki v a lah a  já rt A m erikában , az tud ja, 

hogy  ilyen helyeken  szigorúan  tilos forgatni, 
szó sem  lehet róla, p láné csak úgy  becsődül- 
n i s tábszerűen , rú d o n  fityegő m ikrofonnal, 
vállon  kam erával, em beri jogok m eg m iegy
m ás, de itt B aránszky m aga volt az  A m erikai 
Egyesült Á llam ok elnöke, neki nem  lehetett 
ellenállni, m osolygott a portás, m osolygott a 
liftben az  alagsori bonclegény, m osolygott az 
in tenzív  osztály görgős ajtaja m ögött a p u lt 
m ellől öröm teli m eglepetéstől ha lk  sikollyal 
fe lpattanó  főnővér, m osolygott a m űtőből 
előjövő, m égm ajdhogynem véreskezű  p ro 
fesszor, legkedvesebb hentesem, m osolyogta a 
fü lem be Baránszky,

itt gördítik kolosszusom 
elnagyolt mellkasát 
(Kosztolányi húga, X.) 
látszott, hogy sok szép em lék fűzi ide, 
1991 július 1 és 3 között az intenzíven 
a NYH-ban amikor a második (hét órás) 

szívműtétem után sehogy 
se akartam visszajönni és ebből kifolyólag elég 

hülyén kiértesítet
ték a zsebit de aztán smithi kipofozott

a dologból (ő mert doctor 
post nyaralt gondolom nem akart ott lenni 

vagy így valahogy) 
(Kosztolányi húga, XXIV.) 
az tán  vo lt fam ily pho to , p o n t olyan, m in t 

egy igazi am erikai h ap p y  b irthday  to  you, 
középen  vo lt term észetesen az átölelt Ba
ránszky, tőle jobbra a doki, balján a m ég 
m ind ig  m utatós, de korán tsem  m ai csirke 
szőke főnővér, és ké to ldalt további szép, 
hosszúcom bú fehérköpenyes fekete intenzív 
nővérkék, jobb szélen volt m ég egy  sárgába 
hajló  is, sz in tú g y  k ív án a to s , m eg h a tá ro z 
h a ta tlan  rassz , N ew  York (!), m in d  össze
a k a s z k o d t a k ,  és  m in d  b e h a jo l t a k  
B aránszky  felé, ki csipogva, ki h arsán y an  
neve tve , csak  m i v o ltu n k  itt egy k issé id e 
genek , m ég  n em  eléggé fe lo ldo ttak , én  p é l
d áu l előző  n a p , am ikor a b ev ásárló k ö rú t 
so rán  term észete-sen  a p a tik u sh o z  is b e u g 
ro ttu n k , a kelleténél n y ilv án  többet tö p 
ren g tem  azon , ho g y  m i ez a h ihe te tlen  és 
n ö v ek v ő  (!) életerő  a szü letése ó ta ha ldok ló  
B aránszkyban , ak inek  élete m érfö ldköve i a 
jó d szag ú  kórházak ,

calan 240 mg (kétszer naponta) vasotec
(naponta kétszer ditto) 

2.5 mg és a pravachol 20 milligramm minden 
este a teljes defókuszolás 

nyelvtanveszteség csak a nyelv törmelékeire

támaszkodva lehet így 
előre-hátra a papíron és hát a zantac 150 mg 

a fekély es (gyomor)
rohamok ellen és csak ne felejtsem el föltenni 

nitroglicerines rag
tapaszomat a nitro-dur II 0.6 milligramm

óránként
(Kosztolányi húga, XXIII.)
és itt, ezzel a színes és nagyon  is m ozgó 

és hallatlanul v idám  szívsebészeti dagerrotí- 
p iával kellene befejeznem , ha p á r  év m úlva 
nem  lett volna B udapest, az uto lsó  m érfö ld
kő, a Szent János Kórház,

DOCTOR POST AKINEK MOST
VAGYOK ÍRANDÓ EGY LAPOT 

STILL ALIVE MARTIN 
SEND DOCUMENTATION PROF

JÁNOSI KARDIOLÓGIA II. JÁNOS 
KÓRHÁZ BUDA 

PEST SZÓVAL REMÉLHETŐLEG
A DOLOG MENNI FOG 

(Kosztolányi húga, XXXVIII.) 
Baránszky term észetesen m ost is o ttho

nosan  m ozgott, tö rzsvendégként, sőt, végre 
itthonosan, m ajdnem  m inden  d rén t kiszedett 
m agából, hogy  slagmentesen ülhessen  a ka
m era elé a kórház u d v arán , kanadai juharfa 
reszketeg  árnyékában  egy egész jó állapot
ban  lévő zöld  p ad ra , igyekeztem  én  is o lyan 
derűsnek  m utatkozn i, m in t a végleg haza
tért Baránszky, Zsebi ekkor m ár nem  alakí
tott, kicsit odébb ült, épp  csak hogy  ne le
gyen  a képben, h á tta l nekünk, egy véletlenül 
ottfelejtett beton  töm bön, m ár vo lt ereje sírni, 
de  persze  úgy, h o g y  ez t ne  lá thassa  Ba
ránszky, aki m ost is, ELM ENŐBEN, elem é
ben  volt,

hej bakucz hej baránszky
sírunkra fognak pisálni
(Zarándoklat, közérdekű közlemények)
m e g k o p v a , k ifeh é red v e , fé lsú lly a l, a 

portréfilm  ed d ig  m egszokott hangerejéhez 
képest három  vonalkányival halkabban  be
szám olt a houston i rákászok  kom binált ke
zeléséről is, am elyben  legutóbb volt része, 
fantasztikus a modern orvostudomány, minden 
rosszindulatú daganatot könyörtelenül kiirta
nak, vegyszeresen, sugarasan, de sajna, ezenköz
ben a pácienst is kiirtják, sőt egy kicsit hamarább, 
mint a daganatot, m iről is beszélhetnék, ha  
nem  a jövőről, m eg az tán  ilyenkor tam tam ot 
ver a re ttenet bennem ,

a démonok nevének kimondása tilos, 
puszta említésük nyomán megjelen
nek, és elkergetni őket majdnem lehetetlen.

ez áll bábuikra is.
(Zarándoklat, zarándoklat II. a.) 
T ihanyba e g y ü tt  k e llene  le m e n n ü n k , 

m egvárjuk, am íg egy kicsit m egerősödsz, ne 
várjátok, menjetek le nélkülem, vegyétek fel a 
házat, a lépcsőt ugyan most felverte a dudva, a 
nádszékeket is mindenképpen, a zsalugátert ha 
kinyitjátok, egész szép a kilátás, hacsak nem nőtt 
túl nagyra a lomb, rendel p recízen  Baránszky, 
én  bólogatok, buzg ó n  jegyzetelek,

egy jó zsúfolt európai temető például a farkas
réti mindennel felér

két sorban parcellák lefejezett kőangyalok 
kardtalan sírhalom le

hanyatló nap a maga romantikus minőségé
ben meg a csótáros gyászpa

ripák ez kellene erre áhítozom és nem a púpos
hátú meglimuzine

sedett érckoszorús cadillac-ek konvojára szól
jon harang ha kell és

EGYED EMESE 

Vissza
Ki nászünnepre készül 
mosdódik új edényben, 
búvópatak ködében.
Törülközik új gyolcsba, 
vár szélben szárítkozva 
tisztások rejtett árnyán: 
ne lelne rá az ármány.
Ki nászünnepre vágyik, 
félreértette sorsát!
Az álom is bolondság.
A verset sírva mondják.
Friss patak: halak teste.
Gyolcs rostjai a szélben. 
Tisztáson lelket látó 
szarvas fejéke moccan.
(Ez itt mások világa. 
Sápadhatsz, elpirulhatsz. 
Másképp döntöttek rólad. 
Gyöngy koszorúd siratnád? 
Kár volt a napba nézni.
Ez sem a ti hibátok, 
kosárvivő leányok.)

D elphi
Észak felől szép nyáridon 
hoztak meg hattyúid, Apolló.
Képhisszosz bíbor árja mellett 
fecske, pacsirta és tücsök 
mondta ki jósigéidet, 
s költők szóltak, hogy
hazatért
az Isten.

mondják hogy dolgavégezetlenül száguldott 
ki e világból parlagon

maradt a kert a befejezetlen életmű dossziék
ban rikít

(Kosztolányi húga, VIII.)
legalább a foszfort és a kalciumot szeretnénk

visszaadni
majd kivonatolva sűrítve ez az ami belőlünk

kijött (maradt)
mérhető és tapintható
(Zarándoklat, közérdekű közlemények)
az tán  Baránszky m ég felolvas egy verset,

én mundus minor benne ebben a mundus 
maiorban és ezt már nem za 

varja semmi buszzörej ach na ja az éjjel
kettőkor a lökhajtásos

mammutrepülőgépek zaja valahol a somogyi 
part fölött a teremtés 

úgy ahogy in mensura, in numero et
in pondere disposuisti, all 

és én része vagyok úgy-ahogy fekszem
hátamon pon tosan kelet fele 

ahogy eredetileg templomok 
(Kosztolányi húga, Q) 
a film nek ezzel vége, a m o ndatnak  is vé

ge, pont.
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S E Í t i f i 1!  M Ú M I H  242
ha majd minden rabszolga nép szerkeszti:  . .  .
jármát megunva olajra lép Fekete Vince 2UU3

FEKETE VINCE 

Tanfolyam
A gyűjtőknek

Itt van például ez a váza. Rajta, 
tessék, itt a város. Most délután van 
éppen. Itt van — szemben — a park. 
Neves nap — ma. Kivirágzott. 
Kivirágzott egy cseresznyefa.
Ez egy ilyen 
kicsi város. Hét torony 
van, nincsen metró, nincs 
földalatti. Nos, ez tehát a város. 
Sok-sok régi
ház van. Es itt áll sok-sok 
sárga taxi.
Tűzbiztos ajtók, etazserek 
és üveges szekrények 
polcain, és bent, 
a félhomályban, ahová 
szem nem tekinhet, 
sorakoznak... sorakoznak a 
rézbilincsek.
És a láncok is.
Minden, ami egykor csuklóikat...
És lábaik... Mint gyűjtők a 
szobrot, érmet, bélyeget, 
úgy gyűjtik itt, e városban 
a fémeket.
"Igazi eltökéltség kell 
csupán. Értőszem, 
szqakértelem. Aztán 
türelem kell meg szenvedély."
Itt van tehát ez a váza. A város 
rajta. Kicsiben ez itt egy ország. 
Sok-sok fa van, s vagy hét torony. 
Sok-sok régi ház. S a házakban 
s a polcokon...

H étfő. Ő sz
A legjobb ilyenkor itt a jó meleg 
konyhában savanykás befőzés 
szagban káposzták uborkák 
paprikák jó meleg legében
kint apró szemerkékben esik az 
eső ősz eleje csend hétfő reggel 
pácolódni itt a meleg légben 
kaprok csomborok illatos
levében sárgarépák zeller apró 
szemű szőlő alma körte morog 
majd kikapcsol a hűtő zümmög
a mosógép piros ernyők sárga 
kék zöld esőköpenyek az utcán 
a halk esőben

a legjobb ilyenkor

G om bahatározó
Egyed M esternek

Egyedi minden, sajátos és 
tökéletes.

"A gombáktól tanulhat mindig valamit 
az ember. Ha nem mást, hát azt, hogy 
lenni jó, pompázni színesben, síkosán, 
csillámosan harmattól, esővíztől."
Lubickolni a napfényben, száradni a 
szélben. A vargányák, csiperkék, szegfű
gombák, fülőkék, pereszkék, pénzecske-, 
tarló- és őzlábgombák, korall- és káposzta
gombák, csésze-, kucsma és júdásfülgombák, 
piruló- és császárgalócák. Lila, sárga, fehér 
tönkűek, illatosak, márványosak, bársonyosak. 
Gyapjasak, nyálkásak, ráncosak.
Kertiek, erdeik vagy mezeiek, 
nemezesek, szemcsések, érdesnyelűek. 
ízletesek, ehetők.
Súlyosan vagy enyhén mérgezők

LÖVÉTEI LÁZÁR LÁSZLÓ

L enaplósodtam !
A Jékely-kurzusból

Ma reggel is volt jónéhány szavam:
Hiába vártam, nem történt csoda, 
nincs színe semminek. "S fonákja van? 
Beszéljünk róla? ", kérdezném — kitől? 
Nem voltam rá kiváncsi még soha.
(Nem kérdezem, mert úgysem válaszolna. 
Mint hogyha folyton egyéb dolga volna...) 
"És hogyha színe van, akkor mi van? 
Melyik fehér a legtisztább fehér? "
Nem kérdezem.

Csak szívatom magam.

H o z o tt  anyagból
1.
Egy napnak vége van. Lekapcsolom 
a villanyt, végül 120 percnyi tévé.
Valami film megy. Közben nyugtatom 
magam, hogy lám, a víz nem válik vérré, 
így aztán könnyen elviselhető, 
hogy szinte semmi újat nem hozott 
(pedig lett volna jócskán rá idő: 
egy éve élem ezt az egy napot), 
s hogy a kiadás- és bevételi 
listán túl nagyok a hiátusok: 
a szinte semmi is reményteli, 
mert sejtem már, amit még nem tudok:
"30 rossz start — esélyt eleget kaptál, 
s ha akarod, bővíthető a naptár."
2 .

Szóval: a 30 év...
Reklám megy éppen, 

a helyi csatornán Kedvenc-rovat. 
"Elcserélném a naptárgyűjteményem,
— mondom —, ha kaphatnék új s új lovat", 
s nem érdekelne, hogy minek hiszik, 
vagy esetleg hogy azelőtt mi volt, 
és mindegy lenne, honnan érkezik — 
kapcsolják már be azt a rádiót 
a szomszédban, hogy tudjam, túl mi van, 
mert érdekes ugyan, 
ahogy a tévé képernyője villant, 
csakhát nem... Vagy igen? Nem is tudom... 
Aztán még fölkelek, és azt a villanyt 
a folyosókon is lekapcsolom.

Gabriela Melinescu rajzai
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A halálkomolyan nevető
A z a jtó t  m a g á ra  zá ró , in tro v e r tá lt  e x h ib ic io n is ta , fa p o fá v a l 

já tsz ó , ö n iro n ik u s  lé le k e m b e r , m e g rö g z ö tt "b u n k ó p a ra sz t" , D e- 
b i i t-d íja s  és m á sm ily e n  k ö ltő , iz z a d ó  te h e tsé g , a c sö n d e s  n y u 
g o d ts á g  m e g te s te s ítő je , v e rs e ib e n  m in d e n t  v ag y  s e m m it ü z e n ő , 
k a r a k á n  E lő re to lt H e ly ő rség -e s . Ig e n , h a  n e m  e g y é b , L ö v é te i 
L ázá r L ász ló ró l b e sz é lü n k ...

K i  v a g y  te , L ö v é te i  L á z á r  L á s z ló ?
—  A z lesz a legegyszerűbb, ha 

az aktáimra hivatkozom: az egyik
ből például kiderül, hogy 1972-ben 
születtem  Lövétén, itt-és-itt lakom  
ilyen-és-ilyen szám  alatt; a másik
ból kiderül, hogy román állampol
gár vagyok  stb.; m agyar igazol
ványom  nincsen, úgyhogy a nem
zetiségem , sajnos, m ég tisztázatlan. 
M ég szerencse, hogy magyarul fo
lyik a beszélgetés, és egy magyar 
lapban fog  m egjelenni... Aztán: 
négy évig voltam  udvarhelyi a mai 
Tamásiban, nyolc évig voltam ko
lozsvári a Cukorkagyár utcában és 
a BBTE magyar-román szakán, öt 
éve pedig csíki vagyok... Mondtak 
továbbá m ég ezt-azt rám, de a copy
right szigorúan a "szerzőké"...

—  M ib ő l  l e s z  a  c se reb o g á r , a v a g y :  

k ib ő l  l e s z  a  k ö l tő ?
—  Költő abból lesz, aki annyira 

komolyan "műveli" a dolgot, hogy  
az már... és itt kampec! Nincs to
vább (valam irevaló interjúalany 
ilyen kérdéseknél már javában hisz
tizik)...

Gondolom, kell valam enyi te
hetség —  hogy ilyen közhelyekkel 
traktáljalak — , aztán m eg kell ta
nulni egy csom ó mindent, de m ég 
m indig hátra van a 60% izzadság  
(Umberto Eco)... Talán ha megfor
dítanánk a kérdést, könnyebb lenne 
válaszolni rá: költő abból nem  lesz, 
aki nem  akar az lenni, sőt: utálja a 
költőket és a költészetet —  bár ez 
sem  biztos. Mert ha például Palotás 
D ezső —  Isten nyugtassa! —  A s s z o 
c iá c ió  című versére gondolunk (eb
ben a tárgykörben én ennél jobb 
írást m ég nem  olvastam), kiderül, 
mennyire nem  igaz ez az utolsó ál
lításom. Engedelm eddel idézném  
is a verset: "Az, akinek soha eszébe 
sem  jutott, hogy egy csirke nyakát 
/  valaha is saját kezűleg elvághat
ná, /  lehet költő. /  /  Az, aki borzad
va utasítja el m ég a lehetőséget is, 
hogy /  egy csirke nyakát elvághat
ná, /  lehet költő. / /  Az, aki életében 
egyszer elvágja egy csirke nyakát s 
aztán /  soha többé —  talán, mert 
rájött, h ogy erre a feladatra /  nem  
való, tehát másra kell jónak lennie 
— , /  lehet költő. / /  Az, aki az első 
kísérlet után —  pl. agressziós ösztö
neinek /  levezetése céljából vagy  
mementomoriként —  hébe-hóba /  
m ég elvágja egy-egy csirke nyakát, 
/  lehet költő. / /  Az, aki tapasz
talatszerzésnek okából, a beleélés 
mián, /  élvezetből, csak vagy mert 
háziasszony, /  csirkék nyakát meté
li rendszeresen, /  lehet költő. /  /  
A z, aki úgy véli, hogy a csirkék nya
kának sem m i köze a /  költészethez, 
hagyja a fenébe az egészet, elolva
sott /  m ég egy hülyeséget, mi az 
neki, megszokta; ő is /  lehet költő." 
Csak be kell helyettesíteni a csirke

nyak-metélést a versírással. Punk
tum.

—  A  Csíkszeredái Székelyföld 
szerkesztője vagy. T u d a to s a n  építetek 
csoportosulást, műhelyt a folyóirat kö
ré?

—  Egyik kocsmázásunk alkal
m ával főszerkesztőnk, Ferenczes 
István a következő őszinteségre ra
gadtatta magát: itt [Csíkszeredá
ban] m ég kékharisnyák sincsenek. 
H ogyan  lehetne tehát irodalm at 
művelni? —  folytathatnám a gon
dolatot, de semmi értelme. Tervez
tük, hogy  majd lesznek  fogadó
óráink, de félő, hogy ugyanazok az 
alakok jelentek volna meg, akikkel 
amúgy is együtt dolgozunk. Ugyan
akkor óriási szerencsémnek tartom, 
hogy olyan írók/költők olvashatják 
"nyersben" a kézirataimat (és for
dítva), mint Fekete Vince, György 
Attila vagy Molnár Vilmos. Van
nak, akik máris műhelyként em le
g e t ik  a S z é k e l y fö ld e t  (rendkívül 
hízelgő például, ha különféle talál
kozók után irigylik a főszerkesztő
től a "fiataljait"); talán ha a Pro-Print 
K önyvkiadó Lwsfra-sorozata "be
érik", nem is lesz alaptalan ez az 
állítás. Én mindenesetre bizakodó 
vagyok: az irodalomtörténet m in
dig hajlamos "műhely!"-t kiáltani, 
hiszen így jócskán megkönnyíti a 
saját dolgát...

—  E ls ő  v e r s e s k ö n y v e d e t  (A néva
dás öröme) a z  1 9 7 7 -e s  é v  le g m a r k á n 
s a b b  i n d u l ó  k ö t e t é n e k  n e v e z t é k ,  a  
R o m á n ia i  í r ó k  S z ö v e t s é g é n e k  D e b ü t -  
d í já t  is  e ln y e r te .  M i k é n t  h a tá r o z ta  m e g  
p á ly á d a t  e z  a  p o z i t í v  f o g a d ta tá s ?

—  Jó volt díjat kapni, de aztán 
pofára esés is következett! Annyira 
elszemtelenedtem  ugyanis, hogy a 
Bródy Sándor-díjat is m eg szeret
tem volna kapni. Erre volt is némi 
esélyem, mert Szilasi László az É S -  
ben, Keresztury Tibor pedig a N é p -  
s z a b a d s á g b a n  az 1997-es év legjobb 
első  kötetének nevezte (összm a- 
gyar területen) A  n é v a d á s ., .-t. Aztán 
kiderült, hogy épp attól az évtől 
csak a prózaírók szállhatnak ver
senybe (azelőtt költők és esszéírók  
is benevezhettek)... A kérdésedre 
válaszolva: a pozitív kezdés arra 
volt jó, hogy utána a gyengébb kéz
iratokat is elnéző jóindulattal kezel
ték a szerkesztők (már amelyik). 
Merem remélni, hogy ez a bizalom  
m ég kitart egy darabig...

—  T u d a to s a n  é p í te d  a  k a r r ie r e d e t?  
Jó m e n e d z s e r n e k  ta r to d  m a g a d ?

—  Egyik  lö v é te i barátom  a 
M oszkva téri em berpiacon kine
vezte magát kőművesnek. Kiváló 
fundam entum ra kellett a falakat 
ép íten ie , azok  m ásnap reggelre 
m égis összedőltek... Tervezhetek  
tehát én akármit, jó kéziratok nélkül 
úgysem  ér semmit az egész. A ma
gam m enedzselése pedig egyelőre a

pofa vizitekben merül ki; úgy spe
kulál az ember, hogy ezek hátha se
gíthetnek  majd az ösztöndíjosz
tásnál. Persze, ebben (is) igyekszem  
a jóízlés határain belül maradni...

A  k o lo z s v á r i  Előretolt Helyőrség 
c í m ű  f o l y ó i r a t  k ö r é  c s o p o r to s u ló  k ö l tő k  
k ö z t  t a r t a n a k / ta r to t ta k  s z á m o n .  S z e 
r in t e d  lé te z ik  m é g  e z  a  c s o p o r t?  S  h a  
ig e n ,  te  to v á b b r a  is  b e le ta r to z ó n a k  é r z e d  

m a g a d ?
— Létezik, mert m ég m indig be

szélnek róla. A minap olvastam egy 
tanulmányban, hogy a csoportos 
indulás mennyire fontos tud lenni 
egy-egy költő esetében, és a szerző 
épp az É n e k lő  B o r z ot, a S e r é n y  M ú 
m i á i  és az E lő r e to l t  H e ly ő r s é g e t  em lí
tette. A z intézm ényes keretek u- 
gyan már régen megszűntek, de va- 
lakiknak, úgy látszik, fontos lehet, 
ha m ég m indig a lélegeztetőgépen  
tartják... Én mindenesetre jól érzem  
magam azoknak a társaságában, a- 
kik a H e ly ő r s é g e t "jelentik", annak 
ellenére, hogy szépen kipenderítet
tek a bandából: Balázs Imre József 
nem  vett föl egy antológiába, mert
—  úgym ond —  1995-ben még nem  
volt kötetem. Ez úton illetem vehe
m ens kritikával kiváló barátomat
—  jobb híján: a gyülekezési szabad
ság nevében...

—  C s í k s z e n t d o m o k o s o n ,  f a l u n  
é ls z .  S z ü k s é g  v a n  a z  a lk o tó i  c s ö n d r e ,  
m a g á n y r a ?

—  A névadást..,-t Kolozsváron 
írtam, nagyjából egy év alatt, talán 
a "legsűrűbb” évemben. Imi, remé
lem, mindenütt lehet. Az, hogy fa
lun  élek, m indössze a bunkópa
rasztságom ból következik: falun 
nőttem  fel, ott érzem jól magam. 
Semmi köze az irodalomhoz. Talán 
csak annyiban, hogy nem  kell annyi 
társadalm i életet éln i (úgym int: 
kocsma, m ozi stb.), és több ideje 
marad olvasni az embernek —  ha 
épp arra szottyan kedve...

—  M á s o d ik  k ö te te d  Távolságtar
tás c ím m e l  j e l e n t  m e g . Ö s s z e fü g g é s b e  
h o z h a tó  a  c ím  a z  i m é n t i  k é r d é ss e l?

—  N em  nagyon. A  n é v a d á s . . .  
ugyan tényleg egyfajta ismerkedés 
volt a világgal, de nem  olyan érte
lem ben, h ogy  elm egy az ember 
m egnézni, mit esznek a maorik (pe
dig m ilyen jó volna), aztán fogja 
magát, és elvonul a pusztába. írtam  
az első könyvbe panegiriszt, him 
nuszt, epitáfiumot, epigrammát, ki
próbáltam a szapphói és alkaioszi 
strófát, a téma teljesen m indegy  
volt —  azt próbáltam bizonyítani, 
h ogy ismerem a "szakmát". De hát 
m inden kezdő ezt csinálja! A m áso
dik könyvnek szándékom  szerint 
teljesen másnak kellett volna len
nie, mint az elsőnek. Rilke mindja 
F o r d u la t  című, gyönyörű-szép ver
sében: "Megvan a Látás m űve, /  
szíved m űve legyen már /  mind a 
benned foglyulesett kép..." Remél
tem, hogy a második könyv kevés
bé lesz "irodalmi" irodalom, több

S’tRtNV

lesz benne az "őszinte" vers (hogy 
ezeket a sem m itm ondó kategóriá
kat használjam), talán egyfajta te
m atikai eltolódást is észre lehet 
venni (csak magamra, az apró rész
letekre, az én szem élyes csip-csup  
dolgaimra figyelni), de ugyanazzal 
a svunggal írtam, m int az elsőt, az 
első után pedig adta magát a stílus, 
íg y  aztán igazuk lehet azoknak, 
akik nem látnak sok különbséget a 
két kötet között. Persze, mikor fafe
jű vagyok, hajlamos vagyok ezt di
cséretként is értelmezni...

—  T a v a ly  e lé g  s o k a t  k ö z ö l té l ,  s z á 
m o s  m a g y a r o r s z á g i  f o l y ó i r a tb a n  is  l á t 
n i  l e h e te t t  té g e d . L a s s a n  e g y  ú j  k ö te tr e  
v a ló  is  ö s s z e á ll?

— Volna ugyan egy kötetre való 
vers, kijönne a m inim um  3,5— 4 ív, 
de az olyan is lenne. Egy kötet ne 
"gyűjtem ény" le g y e n , hanem  
KÖNYV, aminek határozott vonala 
van; legalább önm agában álljon 
m eg, ha már az összehasonlítást 
nem is bírja ki...

—  V e r s e id  o ly a s m iv e l  r e n d e lk e z 
n e k , a m iv e l  m a n a p s á g  e g y r e  k e v e s e b b  
v e r s  bír. E z t  a  v a la m i t  jo b b  s z ó  h í já n  
" m o n d a n iv a ló n a k " , " ü z e n e tn e k "  n e 
v e z n é m .  H i s z e l  a  k ö l t é s z e t  tá r s a d a lm i  
s z e r e p é b e n ,  a b b a n ,  h o g y  ü z e n h e t s z ,  
ü z e n n e d  k e ll?

—  Örülök annak, am it m on
dasz, de én azt a verset is szeretem, 
aminek nincsen mondanivalója, il
letve az a m ondanivalója, hogy  
nincsen mondanivalója —  ha jól 
van megcsinálva. A társadalom pe
dig úgyis finnyás mindig; ha üzen
ni akarsz, ha nem; én m ég olyan  
társa d a lo m ró l n em  h a llo ttam , 
amelyik ne húzta volna mindenre 
az orrát. Hacsak nem a szája íze 
szerint beszél az ember. A z pedig  
kinek hiányzik? N e feledjük, hogy  
m ég a ma "egyszerűséggel", "köz- 
érthetőséggel" vádolt Petőfi is eret
n ek ként lép e tt fe l a "virányos 
alm anach-líra" tö rzsk ö zö n ség e  
előtt... Szerencsére egyeseknek volt 
füle egyébre is... Gondolom, senki 
sem  olyan hülye, hogy ne akarna 
üzenni valamit; m indenki "lélektől 
lélekig" akar jutni, legfeljebb azt 
üzeni, hogy nem  akar üzenni sem 
mit... Inkább az üzenet m inősége a 
kérdés, nem  a tartalom...

—  j á t é k  a  v e r s ,  v a g y  m i?  H a  n e m  
j á t s z h a t n á d  to v á b b  e z t  a  já té k o t ,  m ih e z  
k e z d e n é l?

—  Szívesen kiegyezek  azzal, 
hogy játék legyen a vers —  már 
csak azért is, mert m ásképp nem  
tudnék válaszolni a kérdés m áso
dik felére. Csak az a baj, hogy játék 
is sokféle van: lehet önfeledt, és le
het véresen komoly. Remélem, nem  
kell végleg  elkom olyodnom , vagy  
ha m égis, sikerül fapofát vágnom  a 
dolgokhoz...

Kérdezett:
ZSID Ó  FERENC

u ú u m
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LÖVÉTEI LÁZÁR LÁSZLÓ

Miért szomorú A Tisza?
"Boldog órák szép emlékeképen..."

(Petőfi)
H ogy  v a la m ( /k ) it  m ennyire "kötelező 

szabállyá [lehet] v á lto z ta tn i" / Petőfi Sándor 
éle tm űvének  egyes részei szem léltetik a leg
jobban. O lyan olvasási (értelm ezői) stratégi
ák k a l " te líte tt"  u g y an is  a szak iro d a lo m , 
m elyek  a lap ján  a jelkép-költő2 legárta tla
nabb  verse it is az Egy gondolat bánt engemet- 
hez, A  X IX . század költőihez, a Nemzeti dalhoz 
kapcsoljuk. "Jönnek a sztereotíp iák  a népet 
vezető, lánglelkű  poétáról, m in tha csak a ki
nyú jto tt k a rú  bronzszobrok  egyike lépne le 
közénk  talapzatáról."3 H ogy m iben áll (pél
dául: ezeknek  az "ártatlan  versek '-nek) a 
zsenialitása, arról nehezen  olvashatni épkéz
láb gondolato t. D ebreczeni Attila szerint: "A 
baj tu la jdonképpen  ott kezdődik , hogy  nem  
tu d u n k  hallgató ink  kezébe tankönyvet adni, 
am iből tanu lható  lenne Petőfi. A »spenót« 
Petőfi-fejezete nem csak szem léletében avu lt 
el, de  66 o ldalas, kao tikus anyaga am úgy 
sem  alkalm as v izsgára való  felkészülésre. A 
H orvá th  János-m onográfia m ég m ind ig  ér
dekes, de  részben nem  tanulható  m éretű, 
részben  nem  helyettesítheti a m odern  szem 
léletű összefoglalást. Am i nincs. Vannak ki
váló  ré sztanu lm ányaink  és m űelem zéseink, 
am elyekből azonban  legfeljebb csak a k u ta 
tók  szám ára  derenghet fel egy jövendő Pető- 
fi-kép kontúrja."4 (A m agam  részéről Illyés 
G yula Petőfi-könyvét5 és N em es N agy  A g
n es Szőke bikkfák-beli6 Petőfi-m űelem zését 
nem-használom  föl dolgozatom ban.)

M árped ig  Petőfi m anapság  is —  ahogy 
Tandori D ezső m ondja —  "(...) a legalapve
tőbb m agyar költő. Legrégebbi — »első«? — 
élm ényem -e, hogy  a L ánchídon m entem  s ez 
ju to tt eszem be: »vándor daru id  v...«, avagy 
»V« betűje... s felnéztem  az égre, és jöttek Ók.

Vagy Illyés h ív ta  föl figyelm em et —  fi
gyelm ünket —  a könyvben  lakó, jól m on
dom -e, tündérre , ki le nem  hoz, a m agasból 
levet? A ha m egállók, m egkötöznek, h a  elfu
tok, fejbelőnek is, alaptanulság.

A Tisza-vers."7
N os, do lgozatom  tém ája Petőfinek ez a 

Tisza-verse lesz. M árcsak azért is, m ert az 
A nyám  tyúkja  u tán  ez volt egyik legkorábbi 
Petőfi-élm ényem  —  ahogy egyébként m in
denkinek , tudniillik: A Tisza m ár az általános 
iskolában is tananyagkén t szerepel. A z ott 
tájleíró költem ényként m egism ert versből az 
"idők során" "festő költem ény",8 "forradalm i 
látom ás"-vers, egy "lelki alkat rajza" (Nem es 
N agy  Á gnes), "lelkiállapot"-vers (Illyés G yu
la) lett. Ezeket a kanonizációs kijelentéseket 
p róbá lom  m eg a vers elem zése alapján iga
zolni, illetve cáfolni. H ogy az ú jat m ondás 
kényszere m ekkora szabadságot enged(het) 
m eg (h iszen G yulai Pál Petőfi Sándor és újabb 
lírai költészetünk cím ű első összefoglaló jelle
g ű  m unkája u tán  m égiscsak könyvtárnyira 
d u z z a d t a Petőfi-szakirodalom ), rem élem , 
az alább iakban  kiderül...

*
A Tisza cím ű Petőfi-vers legkorábbi exe- 

géziseiben is m egállap íto tták  a vers kétosz- 
ta tú ságá t, h o g y  tu dn iillik  az u to lsó  négy 
versszak  hom lokegyenest e llentm ond az el
ső tizenegynek. N em es N agy  Á gnes szerin t 
"azt is m ondhatnánk : a rom antika tip ikus

ellentét-technikájával v an  itt do lgunk, ha lk 
nak  és hangosnak, idillinek és indulatosnak , 
szelídnek és félelm etesnek, stb.-nek és stb.- 
nek  a szem beállításával..."9 A Petőfi-kortárs 
Salam on Ferenc szerin t is a versnek ezzel az 
ellentételező felépítésével, a m ásod ik  rész 
(tehát az uto lsó  4 szakasz) beik tatásával "a 
vers elveszti tündériességét, a m ű  pedig  az 
»összhangot«."10 N os, d o lg o z a to m  eg y ik  
sarkalatos pontja lesz ez a kérdés, hogy tu d 
niillik: vajon tényleg m egbom lik-e a vers ko
h eren c iá ja , e rre  v isz o n t a d o lg o z a t egy  
későbbi részében térnék  ki részletesebben.

K osztolányi a vers "másfajta" felosztásá
val is szám ol: a csend és hangerő  (m ég egy 
rom antikus szem beállítás!) ellentétén k ívül 
az  első részen belü l is m egem lít egy tagolási 
lehetőséget: eszerin t az első kilenc szakasz 
jelenléte a versben az t a célt szolgálja, hogy 
hatásosabbá váljék az azu tán  következő (ál
talános jellegű) kijelentés. Ezt az első 9 sza
k a sz t K o sz to lán y i "b o szo rk án y o s előké- 
szítés"-nek nevezi, ezek u tán  ér(het) a csend, 
a nyugalom  a tetőpontra: "Ottan némán, moz
dulatlan álltam, /  M intha gyökeret vert volna 
lábam. /  Lelkem édes, mély mámorba szédült /  A  
természet örök szépségétül. / /  Oh természet, oh 
dicső természet! / M ely nyelv merne versenyezni

véled? / M ily nagy vagy te! mentül inkább hall
gatsz, /  annál többet, annál szebbet mondasz." 
Ebben a két szakaszban  a legszem élyesebb, 
a legünnepélyesebb a vers hangnem e, kér
dés, hogy  fokozható-e (kell-e ezt fokozni) 
tovább? M ert ha nem , ú g y  tényleg m egbom 
lik a versnek  az a b izonyos "összhang"-ja... 
Vagy Petőfi egyszerűen  "csak" két lelkiálla
p o t közt vergődve sóhajtozik?

A versnek ezt az alapvető szerkezeti, poé
tikai, gondolati ellentétét sajnos elem zésem 
b en  én  sem  tu d o m  m eg k e rü ln i, v iszo n t 
m egpróbálom  azt saját m ondanivalóm hoz 
felhasználni, a bevezető végén em lített kano- 
nizációkkal ugyanis nem  m inden  esetben ér
tek egyet — nem  beszélve arról, hogy a fenti 
kanonizáció-sorból k im arad tak  lehetséges 
(már "meglévő", illetve saját) értelmezések.

*

Az alábbiakban tehát nég y  "fejezetből" 
három ban a m ár "meglévő" értelm ezéseket 
tárgyalom  újra (m ert bárhányszor o lvasom  
újra, ezeket az érte lm ezéseket tényleg  m eg
engedi a vers) n éhány  —  kérdésben  m egfo

galm azo tt —  kétely kíséretében, egyben pe
d ig  m egpróbálok önerőből felszínre hozni 
o lyan olvasatokat, am elyek néhol ugyan  ta
lálkoznak  a m ár m eglévőkkel, a felszínre ho 
zás m ódja v iszon t (a m ódszer?) m erőben 
"szokatlan." E m líte ttem  az im ént, hogy  a 
vers ellentétező felépítését nem  tu d o m  m eg
kerülni, de ennek a ténynek  nálam  m ás k ifu
tása lesz, m in t általában  a szak irodalom ban
—  ily m ódon  ped ig  sikerül m ajd  m agyarázni 
a do lgozatom  cím e és m ottója közötti k ibé
k íthetetlen  (?) ellentétet is.

I. A vers ellen tétező felépítése alapján  te
h á t (1. fent) az t lehetne m ondan i, hogy A  
Tisza eg y  rom antikus m ű  (am i egyébként 
teljes m értékben fedi a valóságot). Csakhogy... 
"Igaz is volna ez, csak kis igazság  volna. 
N agyobb igazságnak tartom , ha A  Tiszát egy 
lelkiállapot, ső t annál is több: egy  lelki alkat 
ra jzának nevezzük. A  Tiszát én  valósággal 
Petőfi önarcképének tekintem , és m ert nem  
annak szánt (kiem elés tő lem — L. L. L.), annál 
je lle m z ő b b  ö n a rc k é p n e k ." 11 U g y a n e z t  
m ondja Illyés G yula is Petőfi-könyvében: "A 
Tisza, a folyó képénél is jobban, egy  lelkiálla
potró l ad  képet."12 A zért kezdtem  a "fejeze
tek" sorát éppen  N em es N agy Á gnessel és 
Illyés G yulával, m ert kiváló kö ltő inket ko
rán tsem  lehet az em pátia  h iányával vádolni. 
A pszichológiai ism eretek  h iányával viszont 
annál inkább. Érdekes, hogy  N em es N agy  
valam i rajzának, Illyés p ed ig  valam i képének  
nevezi a verset. F igyelem be véve ezeket az 
axióm ákat, a versbeli leírások valóban csak 
eszközöknek tűnnek  az első részben a költő 
n y u g a lm án ak , m ám oros h an g u la tán ak , a 
m ásodik  részben "m egindultságának" kife
jezésére. De m ihez kezd ü n k  a tizedik, illetve 
tizenegyedik  versszakkal? Persze, itt a leg
szem élyesebb a vers hangnem e. Csakhogy... 
A m ennyiben  a leíró (sic!) részeket tekintem  
egyfajta átirányítás alapján  a lélekállapot raj
zának, képének, akkor a h im nikus (általános
— és ez főleg a tizenegyedik  versszakra vo
natkozik) kijelentéseknek nincs helye a vers
ben. A lélekállapot vagy  üyen, vagy  o ly a n — 
középú t (azaz: sem m ilyen lélekállapot) alig
ha  lehetséges. A  v e rs  koherenciája teh át 
m ind  a két esetben m egbom lik; kérdés, hogy 
koherensnek kell-e lennie egy ilyen (lélekál- 
lapoto t festő) versnek? Talán az egyensúly  
m egbom lása ezú tta l valóban  jól jön? Kis tú l
zással az t is lehetne m ondani, hogy  igen. 
(Csak épp en  a költő-olvasók kifelejtik ez t a 
m a g y a r á z a to t  é r te lm e z é s ü k b ő l .  H o g y  
m ennyire egyszerű, m agától érte tődő  vers
nek  tekinti pé ld áu l N em es N agy  A  Tiszát, a 
vers ritm ikai elem zésénél válik  egyértelm ű
vé.) Időt kell hagyni a léleknek, am íg  átvált 
egyik állapotból a m ásikba...? A hogy egyéb
kén t a Tiszának is idő  kell a "símán, szelíden 
ballagástól" a "vágtatásig". El lehet h inni, 
hogy  néhány  éjszaka a la tt ("Pár nap m úl
va...") tengerré változik  egy  csendesen  foly- 
dogáló  folyó. H a m ás nem , ú g y  ez a m eteo
ro lógiai-v ízügyi (versen kívüli) tény vég
képp  m eggyőz(het)i az olvasót a leíró kate
gória  igazáról. (Ki-ki d ö n tse  el, hogy  ez 
m ennyire m o n d  ellent a vers önarckép jelle
gének.) Ez persze ugyano lyan  spekuláció, 
m in t az a lehetséges kérdés is, hogy  m inek 
szánta Petőfi a verset. N em es N agy  szerin t 
sem m iképp sem  önarcképnek. És így  lett a 
versből "annál jellem zőbb önarckép" (1. fent). 
"Jelen van  benne egy intenzív, bo ldog  világ
befogadás és egy extenzív, v ilágot benyelő 
in d u la t együttese. E kettőnek  a közös jelen
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léte az, ami, úgy érzem, a költő dupla alap
vonása. [Az explication de texte tanulságait a 
későbbiekben magam is kamatoztatni fo
gom. — L. L. L.] Egyébként nem mond ellent 
ez az öntudatlan önarckép a tudatos önarc
képeknek, amelyeket az oeuvre elénk rajzol, 
csak így, egy tárgyba, egy tájba vetítve, min
den magyarázat, belemagyarázás nélkül, 
hogy úgy mondjam, ideológiai felépítmény 
nélkül közli, igazolja egy költői biologikum 
milyenségét."

II. Hogyha pedig lélekrajzról volt szó az 
előbbiekben (költői biologikum milyenségé
ről), mindehhez értelemszerűen egy jelenlé
vő személy (költő?, lírai én?) is szük
ségeltetik. Ebben a fejezetben — a vers mű
faji besorolását tekintve — viszont nem az 
önarcképről lesz szó, hanem a festő, tájleíró 
költeményről. Illyés Gyula jegyzi meg A  Ti
szával kapcsolatban: "A Kutyakaparóban a 
költőnek egy személyes megjegyzése sincs: 
fest, és a színek beszélnek. Itt maga is benne 
áll a képben."1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 A vers személyes és "sze
mélytelenség" jellegét ugyancsak a vers két- 
osztatúságával magyarázom. Az igaz ugyan, 
hogy személyes részvételű a leírás, viszont 
az is igaz, hogy a vers második részében ez 
a részvétel minimálisra csökken, esetleg el is 
tűnik. Persze az első szám első személy hasz
nálata ennek mindenképp ellentmond, de 
ettől még lehet tárgyias egy leírás: a második 
részben ugyanis a lírai én jócskán kívül áll a 
képen, míg az első részben mindent az ő 
személyes részvétele alakít: "Megállók a ka
nyargó Tiszánál /  Ott, ahol a kis Túr siet beléje." 
A  hely pontos megjelölésén kívül a folytonos 
oda-vissza mozgás jellemzi a verset: "A hol 
álltam ..." (4. versszak), "Túl a réten..." (5. 
versszak), "M ásfelől, a Tisza túlsó partján..." 
(6. versszak), "Legmesszebbről rám derengve 
néztek /  Ködön át a mármarosi bércek..." (7. 
versszak), "Nagy távolban a malom zúgása..." 
(8. versszak), "Túlnan , vélem  átellenben  
épen..." (9. versszak), "Ottan némán, mozdulat
lan álltam..." (10. verszak). Aperspektívavál- 
tás a második részből teljességgel hiányzik, 
egyetlen rögzített pontból látjuk a történése
ket: "S tengert láttam, ahogy kitekintek." A  utol
só versszak leírása sem tekinthető szemé
lyesnek — pusztán azért, mert egy "humani
zált" hasonlattal ("m int az őrült") fest a meg
figyelő: a Kutyakaparóban (ahol, ugye, "a 
költőnek egy személyes megjegyzése sincs") 
szintén találni ilyen képeket: "Pózna végén 
abroncs a cégére, /  Ha véle összevesz /  A  szellő, 
m int az akasztott ember. /  O ly búsan lengedez." 
Roppant izgalmas kérdés a leírt tárgy és leíró 
személy közti távolság a versekben, A  Tisza 
harmadik versszaka például személyesebb 
már nem is lehetne: "Sima tükrén a piros sugá
rok /  (M int megannyi tündér) táncot jártak, /  
Szinte hallott lépteik csengése, /  M in t parányi 
sarkantyúk pengése." A  szinte módosítószó ne 
tévesszen meg senkit, igenis halljuk a léptek 
csengését, mint parányi sarkantyúk pengését 
— ha másképp nem, a rendkívül szug- gesz
tív hangutánzó szavak segítségével. Szemé
lyesség és személytelenség tehát egyaránt 
jellemzi az elemzett verset, és ezt az ellentétet 
érdemes megtartani, sőt: kihangsúlyozni. 
Petőfinek egy olyan versírói technikájáról 
van ugyanis szó, amely folyton visszatér 
(nemcsak leíró) verseiben: amikor már kellő
képp kifárasztotta olvasóját, csak azután áll 
elő a meglepetésekkel, ami egyaránt lehet a 
vers néhány sorbani összefoglalása (amo
lyan költői olvasat — például a Kutyakaparó

ban: "A csárdától vagy száz lépésnyire, /  Kopár 
dombtetőn fen t, /  Senki által meg nem látogatva, 
/Á l l  egy régi kőszent;/ Ennek is valaki egy kopott 
tarisznyát /  Akasztott nyakába, /M in th a  mondta 
volna, menj isten hírével, / M it állsz itt hiába!"), 
va g y  egy — a vers egész korábbi alakulását 
felborító — ellentmondás, mint A  Tiszában. 
Vagy A  puszta, télenben.

III. Illyés Gyula szerint Petőfi a Kutyaka
paróban "fest, és a színek beszélnek". A  Tisza 
című vers ilyen elemzését is érdemes elvé
gezni, ugyanis az első rész valóban beszédes 
színeket vonultat fel (nem kevesen voltak, 
akik meg szerették volna festeni A  Tisza című 
verset), mi több, Petőfi a főneveket, mellék
neveket, igéket is úgy válogatja össze, hogy 
azok lehetőleg bizonyos színes hangulatot 
keltsenek az olvasóban: "símán, szelíden bal
lagott", "sima tükrén", "néma méltóságban", 
"merengve néztek", "ünnepélyes csend", 
"édes, mély mámorba szédült" stb. Amikor 
pedig konkrét színeket visz föl a vászonra, 
ugyanazt az ellentétező eljárást használja, 
mint a vers egész felépítésénél: mennyiségi
leg is a vörös szín dominál, a jellegtelen sárgá
v a l ,  fehérrel, tarkával szemben. Petőfi 
színszimbolikájának jelentését elemezték ta
lán legtöbben, s ha a mennyiségi mutatókat 
nézzük: ahol Petőfi a forradalomról beszél, a 
jövőkép mindig összekapcsolódik a vörös

színnel. Ez a jelentés tehát— divat, nem divat 
—szintén belefér A  Tisza értelmezésébe: "piros 
sugárok", "az alkony üszköt vet fejére", s az 
"olyan, mintha égne s folyna vére." Érdekes, 
hogy a vers második részében is csak a vörös 
szín szerepel: "Lobogott a rőzse-láng mellettünk." 
Ez utóbbi tény persze nem zavarja azt a kije
lentést, miszerint a vers "palettájának" vizsgá
lata osztja meg leginkább a verset.

IV. A színek hiány a persze nem feltétlenül 
jelent személytelenséget (1. a II. fejezetet), ha
nem egyszerűen kopárságot, kiürültséget (1. 
az I. fejezetet)? A magam részéről hajlamos 
vagyok ez utóbbi változat mellett dönteni — 
immár egy sajátos értelmezés alapján. Szo
morú vers A  Tisza, kétféle lélekállapot jelení
tődik meg benne, és nemcsak azért, mert 
Petőfi már eltávolodott az élménytől (tudjuk,

hogy a vers 1847 februárjában keletkezett, a 
"költő” pedig nyárról beszél: "Nyári napnak 
alkonyúlatánál"). Hogy nem helyszíni jelen
téssel van dolgunk, azt maga a vers is igazol
ja: "a levágott sarjú-rendek, /M in t  a könyvben a 
sorok, hevertek." Kötve hiszem, hogy a "sárga 
fövenyszőnyegen" épp a könyv ugrik be a 
költőnek asszociációként. Sokkal inkább va
lószínű, hogy könyv mellett emlékszik vissza 
boldog órákra a költő (ami nem azt jelenti, 
hogy könyvízű a vers): "Boldog órák szép em- 
lékeképen /  Rózsafelhők úsztak át az égen." 
Amennyiben nem visszaemlékezésről van 
szó, az utóbbi idézetnek nincs helye a vers
ben, teljességgel kilóg a versből. Avers ritmi
kai elemzése szerencsére alá is támasztja 
elképzelésemet: Nemes Nagy Ágnes szerint 
"a magyar tízes laza ritmusán át megy, megy, 
lépdel a vers előre, punktumosan, ráérősen 
elmesélgetve a látható-hallható környezetet, 
a tiszai tájat."15 A vers tényleg ritmizálható 
hangsúlyos magyar versként is, de sokkal 
valószínűbb, hogy Petőfi trochaikus versnek 
szánta A  Tiszát. Másképp megmagyarázha
tatlan a sok "helyesírási hiba", amely a vers
ben található. Az "alkonyúlat" (1. versszak), 
"síma" (2. versszak), "nyílás" (6. versszak), 
"zugás" (8., 14. versszak), "szúnyog" (8. 
versszak), "árvíz" (14. versszak) hosszan, il
letve röviden használata semmi mással nem 
magyarázható, mint a poetica licentia elvével 
(és így ki is jönnek a trocheusok a versben). 
Ä trochaikus vers pedig rendszerint szomo
rúság, fájdalom kifejezésére alkalmas; hiába 
ír tehát mámoros állapotról Petőfi a versben, 
arra már rányomta bélyegét az elmúlása fö
lött érzett fájdalom. Hogy ezért el kell-e nyel
ni a világot, már nem az elemzők dolga. 
Sokkal inkább az viszont a vers nyitva (élet
ben) tartása. Mondjuk, boldog órák szép em
lékeképpen...
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HELIKON

N A G Y  G É Z A

Ha túlélted,  hallgass!
P itesti poklában (1951)
Vallásosság
kiirtása
Amint ez az eddig elmondottakból is 

kiderül: a feltáró leleplező akció éle első
sorban a vasgárdista mozgalom ellen irá
nyult. E mozgalom ideológiája és gya
korlata viszont misztikusan összeszövő
dött a görögkeleti egyház számos tanítá
sával, minek következtében az átneve- 
léssel ezt a hitgyakorlatot akarták össze
zúzni.

Magyar református mivoltomnak há
la, engem hitbéli hovatartozásom miatt 
külön nem zaklattak, részint mert a ma
gyar protestantizmus teljesen ismeretlen 
volt számukra, másrészt túl kis tétel vol
tam én ahhoz, hogy időt fecséreljenek re- 
ám.

Elsősorban a görögkeleti oltárt és az 
oltár szentsége iránti mély tiszteletet, va
lam int a szentek kultuszát gúnyolták, 
profanizálták. Mihály arkangyal (a vas
gárdisták őrangyala) kicsúfolása igen 
gyakori volt.

Hogyan is ment végbe ez az emberte
len megalázás? Fieraru (álnév), aki jól ver
selt, azt a parancsot kapta, hogy román 
néptáncok dallamára Krisztust, Mihály 
arkangyalt és más szenteket is trágár kife
jezésekkel szője strófákba és ezeket éne
kelje. Az egyik fiút középre állították és 
megbújtatták, ö  volt az oltár. Körbe kel
lett járnunk és hajlongva megcsókolnunk 
a fenekét. Az egyik moldovai papnak a fia 
nem akart a helyéről kimozdulni. Jube- 
rean mellen ragadta, kirántotta középre és 
egy akkora pofot adott neki, hogy ráesett 
a megbújt fiúra. Feltápászkodott és ő is 
beállt a kerengők sorába.

Néhány nap múlva lanasa (álnév), az 
átnevelő bizottság egyik hűséges tagja, 
szappangyurmából férfi nemi szervet for
mált. Most már ez volt az oltár. A szadista 
Stanescu odalépett az egyik hajlongva 
körbejáró társunkhoz, s nevén szólítva azt 
mondta neki:

— Benned semmi beleélés sincs, te 
bandita!

Apró kezével két akkora pofot adott 
neki, hogy megindult az orra vére. Bár 
tőlem idegen volt a román ortodoxia, 
mégis gyarlónak éreztem magam, amiért 
a kényszernek engedelmeskedtem. Isten 
iránti hitem ben azonban még jobban 
megerősödtem.

A hogy visszagondolok, m indez a 
megalázó gonoszság egyáltalán nem törte 
össze azoknak a szerencsétleneknek a hi
tét. Önbecsülésük pedig akkor már egyál
talán nem volt. Ha lelkiismeret-furdalást 
éreztek, ezt talán azért, amiért szentjeik 
állhatatos szenvedés-tűrését nem tudták 
követni, ami viszont az Isten iránti bűnbá

natot növelhette fel bennük. Ám ez mint 
bűntudat végső soron megint csak a feltá
ró leleplező akció malmára hajtotta a vi
zet. Ördögi praktika.

A fő hóhérok, lehet, valóban szakítot
tak minden vallásos hittel, de nem való
színű, hogy azért, mert megelőzően meg
alázták és kínozták őket, hanem azért, 
mert ők, minket megalázandó, több rend
ben is vezették ezt a szentséggyalázó pro
cedúrát. Aki tehát parancsolt, az nyilván 
istentelenebbé vált annál, aki szenvedve 
engedelmeskedett.

Juberean és Stanescu a Sátán barátai
ként kitaposták a kárhozat felé vezető út
jukat. Ötven év múltán sokszor lerajzo
lom képzeletemben azt a jilavai éjszakát 
(1954. dec. 17., éjjel 11 óra után), amikor a 
kivégzés előtt bekötik Juberean szemét. 
Vajon ennek a fiúnak ott, akkor, nem tört 
fel valami megbánás a leikéből? A krassó- 
szörényi nép vallásosságának legalább 
egy Isten felé kiáltott jajszava? Alig hi
szem! Mert ha így lett volna, akkor nekem 
is meg kellene neki bocsátanom!

Időben az akció második felére esett a 
görögkeleti húsvét. Egy évvel azelőtt, 
1950-ben, a kolozsvári törvényszéki fog
dában egy teljes ünnepi liturgiát hallgat
tam végig, mivel abban a szobában volt 
egy Valea Vasile nevezetű marosoroszfa- 
lui pópa, aki húsvét első napi misét celeb
rált. Nagyon szép volt és gazdag, a votu- 
mokat, énekeket inkább átéreztem, mint 
értettem.

Most, ebben a földszinti négyesben pa- 
rodizáltatták és gyaláztatták a liturgia 
egyes elemeit azokkal, akikről tudták, 
hogy van némi ismeretük ezen a téren. 
Trágárságokat mondtak Jézus feltámadá
sával kapcsolatban. Nekünk kettőnknek 
békét hagytak, mert a mi húsvétunk már 
elmúlt. (Nem is tudtuk abban az idegen- 
ségben, hogy mikor is volt pontosan.)

A "vallástanítás" az egész akciónak egy 
kis darabkája volt csupán, híven a kom
munista ideológiához,- melyben az ateiz
mus nem kizárólagos cél, hanem csak ré
sze a materialista szemléletnek. Azzal pe
dig a mi hóhéraink tisztában voltak, hogy 
a hitet, a vallásos meggyőződést nem le
het ilyen néhány napos megalázással kiir
tani, esetleg csak megrendíteni.

Nem emlékszem arra, hogy lett volna 
külön ideológiai-ateista tanítás. Antikleri- 
kális viszont annál inkább. Ez utóbbi pe
dig, meggyőződésem, csak felületi ártal
mat jelentett egy olyan nép lelkületében, 
amely közm ondásával vallja: "Ne azt 
tedd, amit a pap csinál, hanem azt, amit 
mond (tanít)". Ilyen vonatkozásban föl
idézgették a részeges, parázna, anyagiak
ban nem tisztakezű pópák viselt dolgait, 
mondanom sem kell, hogy ellenőrizhetet
lenül. Az egyik moldvai pap fia felfedte,

hogy a pópák hirdetik a böjtöt, de ők nem 
böjtölnek. Kínlódás íze volt ezeknek a sza
vaknak.

Érintetlenül hagyták viszont a görög 
katolikus egyház beolvasztásának az 
ügyét, ami abban az időben eléggé teríté
ken volt, erős politikai színezettel. Pedig 
volt velünk ott egy román ortodox fiú, aki 
egy évvel azelőtt Jilaván áttért görög ka
tolikus hitre a hatalmas földalatti börtön 
egyik szobájában, ahol egy görög katoli
kus esperes tanítása és missziós lendülete 
megragadta lelkét. Az is lehet, hogy a hit
beli megvilágosodás mellett, a kommu
nizmus öklével szétzúzott görög katoli
kus egyház mártíromsága volt reá nagy 
hatással.

Máshol korábban, vagy ugyanekkor 
Szamosúj váron, lehet, keményebb mód
szerekkel végezték ezt a sátáni munkát. 
De a fő cél lényegében azonos volt: össze
zúzni mindent, ami az átnevelendő életé
ben szent és hagyományos etikai érték.

Az egyik azzal állt elő— nyilván egye
temi éveiből emlékezetében megmaradt 
szemináriumi anyagot idézve —, misze
rint a burzsoázia taníttatja ugyan a keresz
tény etikai értékeket, de ezeket maga nem 
gyakorolja, pusztán az elnyomott proleta
riátus és szegényparasztság megfékezésé
re használja. Egy másik "átnevelt" erre a 
következő emlékét idézte föl:

— Serdülő koromban történt, hogy 
anyámmal mentünk a kukoricatábla mel
lett, és én tördelni kezdtem a tejeskukori
ca- csöveket. Anyám rám szólt, de nem azt 
mondta, hogy nem szabad lopni, hanem 
azt: "ne tedd, mert meglátják".

Aztán elemezni kezdte ezt az etikai 
gondolkozást. Mire egy harmadik, szin
tén szegény paraszti sorból származó "át
nevelt" fiú:

— Engem anyám mindig arra tanított, 
hogy soha ne tegyem azt, amit magamnak 
nem kívánnék!

Az ellentmondó szó és magatartás ez
zel belibbent a szoba légkörébe. Mi lesz 
ebből? Nem bántották az "okoskodót". Ju
berean szakította félbe és zárta is le a dis
kurzust:

— Nem fecsérelhetjük az időt ilyen 
elmélkedésekkel. Most fontosabb a ti szá
motokra, hogy a feltáró leleplezést ma
radéktalanul tegyétek meg! Ámi pedig a 
vallást illeti, bárhogy is legyen, nem más 
az, mint a rothadó kapitalizmus felülépít- 
ménye, mely éppúgy halálra van ítélve, 
mint maga az alulépítmény.

Ők, az emeleti négyes lakói — az egy
kori gyengélkedőnek berendezett, de erre 
a célra nem használt kórházszobában — 
könyveket is kaptak.

Alsóruháink rendre elszennyesedtek, 
idővel megszakadoztak, akinek maradt 
tartaléka a raktárban levő zsákjában, kive- 
hette. A raktár pedig a börtön egykori 
temploma volt. Bár inkább csak amolyan 
kápolnaféle a földszint egyik nagyobb he
lyiségében. Egy csoportban vittek oda 
bennünket. Az alkalom pedig — jóllehet 
kellettek a tiszta ingek és alsónadrágok —
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nem véletlenül volt az átnevelő akciónak 
arra a napjára időzítve.

Börtöntemplomot az eddigi rabosko- 
dásunk alatt is láttunk megcsúfolva. Ko
lozsváron a Törvényszéki fogházban a 
templom élelmiszerraktár volt. Nagye- 
nyeden: zöldség- és főleg krumpliraktár. 
De ez a pitesti-i akkor ott reám egészen 
másképp hatott. A szentek megkopott ké
pe, a pókhálós, összerepedezett oltár lát
ványa az egymásra rakott zsákok, táskák 
halm aza m ögött m inden keresztényt 
m egrázott felekezeti hovatartozásától 
függetlenül. Ereztem a múltat, és keres
tem magamban a jövendőt: de csak a jelen, 
mely űrként ásított reám. Másfél éves, 
külvilágtól való teljes elszigeteltségem 
után most fölmerült bennem a kérdés: va
jon a mi református templomaink is erre a 
sorsra jutnak? Ha ezzel a raktárlátogatás
sal Jubereánék a rémület tintájával írott 
kérdőjelet akartak tudatom lapjaira rá
csempészni, akkor ez sikerült nekik.

Hamar kivettük zsákjainkból, ami kel
lett, aztán vissza a helyünkre. Sem szó, 
sem kommentár nem hangzott el: a dol
gok önmagukért beszéltek.

Talán ebbe a fejezetbe tartozna annak 
a megalázó gonosz játéknak a megemlíté
se is, mely a már többször idézett könyv
ben a Popa Gh. Alexandra szekuritátén 
leírt nyilatkozatában olvasható. E szerint 
Livinschi Mihai szamosújvári átnevelő- 
nek (kivégezték tizenhatodmagával 1954 
decemberében) az az eredeti ötlete tá
madt, hogy az átnevelendőket kiadós ve
rés után bohócoknak kell öltöztetni, és 
maszkírozni fogpasztával és cipőkrém
mel. Ez az eljárás a "gúny és megvetés 
álarca" elnevezést kapta. Aztán hónapo
kon keresztül (több átnevelő hóhér, maga 
a nyilatkozattevő is) ilyen gúnyálarcba 
parancsolta a szerencsétlen megkínzotta- 
kat. így Popescu Aurélnak, mivel görög 
katolikus volt, a római pápát kellett "ala
kítani", míg Burtea T. Dumitrunak egy 
jezsuita szerzetest. És hát hogy az ameri
kai imperializmus jelképe se maradjon ki, 
Pilat Constantinescunak "Uncle Sam" 
maszkját és szerepét kellett magára ven
nie. Más szerencsétlen meggyötörtekre 
Szent János és Mercur (vagy Hermész hel
lén isten) képét és öltözetét kényszerítet
ték rá, majd végighordozták őket a har
madik emelet azon szobáiban, amelyek a 
hírhedt börtön titkosan izolált kínzókam
rái voltak. Betanított verseket is kellett 
hogy mondjanak. A csúfságba öltöztetés 
szobája a 104-es volt. Azt is leírja Popescu 
Gh. Alexandra, hogy ezeket a "bohóco
kat” Gheorghiu igazgatónak és Sucigan 
politikai főhadnagynak is eléje vezették, 
mint bolondokat. Még dr. V. Barbosu or
voshoz is elcipelték őket, aki megállapí
totta a diagnózist: "kezdődő elmezavar" 
(stare de dementá incipientá). A hátbor
zongató mindebben az, hogy az igazgató, 
a tiszt, az orvos egyaránt pontosan ismer
te a dolgok hátterét, és mégis tudtak rö
högni a sötét és kegyetlen komédián (i. m. 
227—228. old.).

Közben lehet, a mi csoportunk (ki tud
hatja, hányadik?) a többihez képest ott 
Pitesti-en a megpróbáltatásoknak csak 
egy enyhébb változatát élte át. Ki tudná 
ezt megmondani? A negyven év utáni 
megszólalók nem beszélnek erről. Akinek 
viszont feltétlen kötelessége lett volna 
írásban feltárni azt az embertelenséget, az 
Popa Gh. Alexandra volt.

ő , jóllehet azok közé tartozott, akik 
megszabadultak a kivégzéstől, nem tar
totta később erkölcsi kötelességének em
lékezni, kiegészíteni az általa korábban 
kényszerből vagy önként leírtakat, és fel
tárni annak a pokolnak a rejtelmeit, mely
ben maga is szenvedett, s melynek aztán 
cselekvő gonosztevője lett. (Azzal az in
dokkal, hogy tanúskodás céljából egy má
sik ügyben m ég szükség lesz reájuk, 
ötüket nem végezték ki, így ők időt nyer
tek, majd 1957-ben büntetésüket életfogy
tiglani kényszermunkára változtatták.) 
Azt, hogy az Isten iránti hit teljesen kiégett 
volna leikéből, és úgy halt volna meg, 
nem tudom elhinni [...].

De saját nemzete iránt sem viseltetett 
hűséggel, amikor teljes hallgatásba bur
kolózva magyarázat nélkül hagyott egy 
olyan történelmi jelenséget, melyet a sze- 
kuro-kommunista hatalom azzal akart 
örökre eltemetni, hogy a végrehajtó tette
seket elszigetelve a világtól, megölte. 
Ezek pedig a sírba vitték azt, amit Popa 
Alexandra mint túlélő elmondott volna a 
sokat idézett dokumentumkötet megal
kotóinak; a Vremea Könyvkiadó szerkesz- 
tőcsoportja ugyanis 1995-ben nagy sze
retettel kérte segítségét ennek az ember
nek. Sajnos minden megkeresésük hiába
való volt. Igaz, a hallgatás is egyfajta be
széd. [...]

Annyi embertelen szörnyűség után, 
melyet az átnevelő hóhéroktól, mint tette
sektől, számonkértek, végül lehetetlen volt 
a börtönfelügyeletet érintetlenül hagyni, 
így a börtönadminisztráció tisztjeiből né
hányat, pontosan ötöt elítéltek, amiért a 
bűntettek fölött szemet hunytak. [...]

Ezek közül Sepeanu Tudor ezredest 8 
évre ítélték, Dumitrescu Alexandra pites
ti-i börtönigazgatót 7 évre, Avadanei 
Constantin hadnagy 6 évet kapott, Suci
gan 7 évet, Dr. Barbosu 5 évet, Gheorghiut

fölmentették. Állítólag Dulghera tábor
nokot is sok évre ítélték, ám ő 4-5 év után 
kegyelmet kapott. Neve nem szerepel az 
említett könyvben.

Amiképpen az átnevelő rabhóhérok 
felelősségre vonásának tárgyilagossága 
megkérdőjelezhető, még inkább érvényes 
ez a tiszteket illetően. Legalább három- 
szor-négyszer ennyien kellett volna hogy 
legyenek, ha nem a gonosztevők ítélkez
nek gonosztevők felett. Azt, hogy a kisza
bott börtönévekből ki mennyit töltött le, 
nem lehet tudni. Azaz a kutatókra vár 
ennek a felderítése is.

Megsemmisítés 
vagy átnevelés
Azt, hogy a börtönfelügyelőség tisztjei 

és börtönőrei szoros kapcsolatban állottak 
a feltáró leleplező akcióval, mindenik át- 
nevelésre kiszemelt szerencsétlen tudta és 
gyakran tapasztalta is. Az a 22, akit halálra 
ítéltek, közvetve vagy közvetlenül ölt, 
pontosabban halálra kínzott embereket. A 
tisztekkel hol nyűt, hol rejtett, de szoros 
együttműködésben vitték végbe tetteiket. 
Ez alól kivétel volt Voinea Octavian, teljes 
mértékben, míg Colibas Nicolae részben. 
Voina Octaviant személyesen ismertem. 
Szerintem az, hogy ő bekerült a 22 közé, 
elsősorban annak tulajdonítható, hogy 25 
évre volt elítélve. Ehhez már kevés kellett, 
hogy az újabb ítélet ugorjon két fokozatot 
— halálbüntetésre. Rajta kívül még-csak 
Cobilas Nicolaénak volt 25 éve, a többiek
nek ennél kevesebb. Különben a perbefo
gás, az ítélet, ahogyan azt már említettem, 
egyáltalán nem tükrözte a teljes igazságot.

Az egyenruhások felelősségrevonása 
tehát, mint előbb láttuk, csak tessék-lás- 
sék módra történt.

1950-ben Szamosújváron Lazar Tibe- 
riu volt az igazgató. Azon év húsvétjának 
másodnapján, miután vagy száz embert 
keményen elvert, megizzadt testtel a hi
deg cem entpadlóra parancsolta őket, 
majd hideg vizet öntetett reájuk. Ezt ne
kem Kiss Pista börtöntársam mondta el 
1951 őszén, Szamosújváron. Én túlzásnak 
tartottam.

Pedig kiderült, igaz volt. Idézem Popa 
Alexandru 1953-ban leírt nyilatkozatát: 
"Lazar Tiberiu börtönigazgató 1950 áprili
sában, húsvét másodnapján megszervez
te ebben a börtönben kb. 100 rabnak a 
megverését. Azok soroltattak ezek közé, 
akik vasgárdista vezetők, reakciósok, a 
Népköztársaság és a börtönadminisztrá
ció ellenségei voltak, és ilyen értelmű 
megnyilatkozásaikat ki is fejezték a sza
mosújvári börtönben.

Ezeknek a névsorát Grama Octav, Má
téi Alex és Serbánescu Paul rabok nyújtot
ták át Lazar Tiberiu igazgatónak, két lis
tán.

A listákban szereplő rabokat össze
gyűjtötték és ki vitték a börtönudvarra. 
Lazar Tiberiu igazgató egyes sorú körbe

> > > > >  folytatás a 14. oldalon
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rendezte őket, majd futólépést parancsolt, 
ő  maga a kör közepén állott. Aztán paran
csot ado tt Fülöp M artin börtönőrnek, 
hogy hozzon két botot, olyant, amilyenek
kel az ételescsebreket hordozzák, majd el
kezdte verni ezekkel a botokkal a körbe 
szaladó rabokat, ütéseket mérve lábukra, 
hátukra, fejükre stb., verte, ahol csak érte 
őket. A földre eső rabokat lábbal rúgta, 
kényszerítette őket továbbszaladásra. Kb. 
egy órai futólépés és verés után ezeket a 
rabokat behajtották a főépület földszinti 
csarnokába, ahol megparancsolták nekik, 
hogy vessék le magukról a felsőruhát és 
inget, majd fáradtan és megizzadva, mez
telen felsőtesttel a csarnok cementjére pa
rancsolták őket, de oly módon, hogy a 
meztelen mell tapadjon szorosan a ce
mentpadló lapjához. Ezzel egy időben a 
rabokat arra kényszerítették, hogy vizet 
igyanak" (i. m. 210—211. old.).

Iacob Dezideriu politikai tiszt a régi 
épület teraszáról nézte végig az igazgató 
eme ténykedését, feltételezhetőleg meg
elégedéssel.

Kiss Pista elbeszélése és a fenti leírás 
között csak a vízzel való leöntés és a kény
szeritatás a különbség. Teljesen mindegy, 
hogy melyik változat a valós. A cél vitat
hatatlan volt.

Itt jegyzem meg azt, hogy az ember 
sokkal többet kibír, mint amennyit magá
ról gondolna, vagy amennyit az általános 
vélekedés megszavazna neki.

A mi szervezetünkből velem együtt né
gyen kerültünk be a leleplező feltáró akció 
poklába. Kettő csak Szamosújváron, ket
ten pedig ott voltunk Pitesti-en és Sza
mosújváron is. Az előbbi kettő közül Há- 
jek Zoltán meghalt. Hosszú ideig beteges
kedett a szamosújvári gyengélkedőben. 
Diagnózis: gyomortébécé. Legalábbis így 
tudtuk, de beszélték, hogy megbetegedé
sének és lassú halálának oka a kínzás volt: 
seprűnyéllel verték a gyomrát. Aztán 
szárnyra keltek olyan legendák, miszerint 
Turcanu lassan ölő mérget injekciózott 
volna bele. Állítólag az ampullákat is 
megtalálták, összesen hetet, melyekről le 
volt dörzsölve a felirat, de mégis maradt 
m indeniken egy-egy elmosódott betű, 
melyekből össze lehetett állítani a gyógy
szer pontos nevét. Még azt is tudni vélték, 
hogy ennek felderítését Avadanei politi
kai tiszt végezte — miután Turcanut és 
társait Bukarestbe szállították —, nem is 
sejtve, hogy néhány hónap múlva ő is fel 
fogja cserélni a tiszti egyenruhát a csíkos 
rabruhával.

Zoltán jólelkű fiú volt, kedélye egy
részt a lelkesedés, a vidámság, a túlközlé- 
kenység, másrészt a búskomorság pólusai 
között ingázott. Az ilyen fiúkra leselke
dett a legnagyobb veszély az átnevelő ak
ció során. A jókedv és barátkozni tudás 
jellemzőbb volt egyéniségére, mint a dep
resszió, ám ez utóbbi, amikor rászakadt, 
igen erőteljes volt. Már Kolozsváron ön- 
gyilkosságot kísérelt meg: egy üvegszi
lánkkal próbálta felvágni az ereit, azokban

a napokban, amikor Méliuszné levetette 
magát a harmadik emelet lépcsőházában 
és szörnyethalt (1950, Kolozsvár Törvény- 
széki gyűjtőfogház).

E fejezetben részletesebben írok erről a 
"megsemmisített" fiúról, akit csak elsirat
tunk, de tisztességgel nem temethettünk 
el. Igaz, a szülei, csodával határos módon, 
valahogy értesültek Zoltánnak a Vacáres- 
ti-i börtönben bekövetkezett haláláról, 
ahova Szamosújvárról szállították, na
gyon válságos állapotban. Leutaztak Bu
karestbe, és a sűrű borravaló-osztoga
tásnak köszönhetően megtudták, hogy 
melyik hullaházban várja germekük holt
teste az elföldelést. Kilop atták a fiú holt
testét, és tisztességes koporsóba téve, 
nagy gyorsasággal, "titokban" eltemettet- 
ték egy román pappal, aztán hazautaztak 
Kolozsvárra.

Mindezt a gyászruhás édesanyától és 
édesapától tudom, akik a kiszabadulásom 
utáni napokban felkerestek és nagyon kér
tek, hogy mondjak el mindent, amit Zol
tán fiukról csak tudok. Amit elmondtam 
nekik, mindaz igaz volt, de nem a teljes 
igazság. Féltem. A "horror" részt nem mer
tem elmondani. Azzal próbáltam elaltatni 
a lelkiismeretem, hogy a szülőket 22 éves 
fiuk megkínzatásának története csak job
ban beletaszította volna a megkeseredés- 
be. Másfelől úgy véltem, a hallomásból 
megtudott dolgok mindig lehetnek pon
tatlanok. Ha együtt lettem volna Szamos
újváron Zoltánnal, akkor szigorúbb er
kölcsi parancsnak  engedelm eskedve 
mondtam volna el mindent, amit csak tu
dok róla, legyőzve a félelmemet.

Az elszaladt évtizedek rendjén sokszor 
elmondtam lélekben felette az Ószövetség 
legrövidebb temetési igéjét: "Jaj, testvé
rem!" (I. Kir. 13:30-b).

A kolozsvári törvényszéki fogdában 
sokat mesélt életéről. Hívő katolikusként 
sok szép egyházi énekkel kötötte le a fi
gyelmünket. Azt sem rejtette véka alá, 
hogy egykor papnövendéknek készült, de 
a gyöngébb nem iránti vonzalma megaka
dályozta ebben. Menyasszonya nem jött 
már el a tárgyalásra, pedig ő hűséget re
mélt volna tőle.

Kitartása, tűrni tudása leleményesség
gel társult. A rabélet gyakran groteszk dol
gokat produkált. A tárgyalásunk napjá
nak reggelén már hat órakor felköltöttek 
bennünket, majd hosszas várakozás után 
betereltek a tárgyalóterem melletti vára
kozó szobába. Rendbe szedtük magunkat 
és gondolatainkat, rákészülve a várható 
kérdésekre. Közben egy nagyon fontos 
természetes szükségletről megfeledkez
tünk; arra pedig ki gondolt volna, hogy a 
reánk vigyázó őr minden kérlelésünk és 
könyörgésünk dacára sem enged ki a vé
cére. Mit tehettünk mást, sorra belevizel
tünk Szallós János bakancsába, és miután 
az megtelt, kiöntöttük az ablakon, rá a 
virággruppokra. Ezt megengedte az osto
bán vigyorgó "gárdián", de a nagyon kö
zeli mellékhelyiségbe való bemenetelün
ket nem. Hájek m indezt megvetéssel 
szemlélte, bármennyire szenvedett, nem

élt a kényszermegoldás ezen lehetőségé
vel. Amint azonban beszólították a tár
g y aló terem be (ő v o lt a h arm ad ik ), 
megelőzve a bíróság minden kérdését, ezt 
m ondta: "kérem tisztelettel, engedjék 
meg, hogy a vécére mehessek, mert az őr 
mind ez ideig nem engedett, és nagyon 
kell hugyoznom!" Aztán szólították az 
őrt, és attól kezdve kimehettünk a vécére.

A rapszodikus kedélyállapot, ami jel
lemző volt rá, rengeteg veszély forrásává 
válik, s ez a börtönben megnehezíti vagy 
éppen lehetetlenné teszi a túlélést [...]. Pe
dig eleinte a szerencse sokszor kedvezett 
neki. Ugyancsak Kolozsváron történt. A 
harm adik  emeleten nők raboskodtak. 
Zoltán nyár elején a második emeleten, 
valahol a köztörvényes nők alatti cellasor
ban éhezett. Függőlegesen tehát csak né
hány méter választotta el egymástól ezt a 
két világot: a jogokkal rendelkező bűnöző 
nők fenn, lent pedig a rendszer első számú 
ellenségei, jogok nélkül. Fentről cérnával 
összekötözött kekszet, egy-egy cigarettát 
csüngettek le a leányok, a visszamenő pos
ta pedig papírdarabkákra írott szavakat, fél 
mondatokat vitt, ilyeneket: "szeretlek", 
"Zolti vagyok", "adj jelt, hogy megismer
hesselek" stb.

Egy alkalommal színes cérnával ki
varrt virágos zsebkendő érkezett a cérna- 
postán: "neked, Zoltán, szeretettel Ilona, a 
te menyasszonyod". Attól kezdve egyre 
csak azon járt az esze, hogy kilesse a fenti 
és lenti kinyitott ajtó és a folyosón felvi
gyázó gárdián távolléte egybeesésének 
legalkalmasabb pillanatát. Ez is eljött. Fel
szaladt a harmadik emeletre, kezet csó
kolt Ilonkának, majd — az időben ponto
san bemért veszedelmes kaland után — 
uzsgyi vissza a helyére. A lépcsőn nem 
találkozott senkivel, de a folyosó beszö- 
gellésénél, alig 5-6 méterre a cellájától, be
leütközött egy Bercea nevű gárdiánba. (Ez 
az ember a lehetséges legnagyobb szelíd
séggel bánt a rabokkal. Érthetetlen volt 
előttünk, hogy miképp kerülhetett ilyen 
szolgálatba. Émbersége közismert volt. 
Az ilyeneket az utókornak jutalmaznia 
kellett volna. Nem hiszem, hogy sokáig 
viselhette azt az egyenruhát.)

— Hol mászkálsz, te fickó?!
Feleletet nem várt, nem is kérdezett

többet, meghúzta a Zoltán fülét, s egy 
játékos nyaklevest adott neki.

— Takarodj hamar a helyedre és vi
gyázz magadra s a szádra!

Később Hájek is a mi szobánkba ke
rült. Az egykor 14-16 személyt befogadó 
szobában 35-40 ember izzadta át a nyári 
kánikulát. Az ablakokon beáradó levegő 
elégtelen volt. Ezért napközben megen
gedték, hogy legalább félig kinyissuk az 
ajtót. 1950 augusztusának kánikulás nap
jait számoltuk, amikor Hájekre rátört a 
búskomorság. Barna bőrű, zömök, izmos 
alkatú volt, úgy gondoltuk, hogy csopor
tunkból ő fogja bírni a legtovább. Ám ő az 
irtózatos éhséget nehezen tűrte. Minden 
holmiját "étellé tette", azaz elcserélte fél 
porció kenyérre vagy egész adag árpaká
sára azokkal, akiknek alig volt ruhájuk.
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Egy mócnak igen megtetszett Ilonka zseb
kendője. Ára egy porció kenyér volt, s a 
vásár létre is jött néhány perc alatt. Én 
szemrehányást tettem neki:

— Miért adtad el azt a csodálatos em
léket?!

— Csak nem fogom megtartani egy 
tolvaj nő zsebkendőjét — válaszolta. Lát
tam rajta, hogy a romantikus rajongás egy
re fogy leikéből.

Miután megkapta a nyolc évet, irány az 
a hatalmas, mindent elnyelő — embert és 
lelket összeroncsoló — épület ott az ör
mény katolikus temető tőszomszédságá
ban, Szamosújváron.

Neve nem szerepel az áldozatok em
lékére felállított hatalmas kőkereszt mel
lett, a több száz név között. Nem szerepel, 
mert csak a lassú haldoklása kezdődött 
ott, Szamosújváron.

De én hiszem, hogy az ő neve is fel van 
írva az örökkévalóság könyvében, azok 
között, "akik jöttek a nagy nyomorúság
ból" (Jelenések 7:14).

Végül megpróbálok a címben feltett 
kérdésre felelni: a megsemmisítés volt-e a 
célja a pitesti-i és részben a szamosújvári 
börtönrendszernek 1949 és 1952 között? A 
lelki-személyiségi megsemmisítés min
denképpen! Akinél ezt nem tudták elérni, 
mert esetleg ellenállt, azt megölték.

1950 nyarán egy jól kiképzett pitesti-i 
csoportot vittek Szamosújvárra, gyors 
ütemű, kemény kezű akcióra. Én egy év 
múlva kerültem oda egy ilyen csoporttal, 
amikor már a régebbiek lelkét számos 
gyilkosság terhe nyomhatta. Az újak az
tán, a régiekkel karöltve, szervezetten kí
noztak, vallattak, vertek és öltek.

Csak egy példa. Az 1950-ben Szamos- 
újárra vezényelt "átnevelők" megölték 
Dincá Iont. Pontosabban Puscasu Vasile és 
Morarescu Vichente úgy verték félholtra 
ezt a szerencsétlent, hogy két napig kómá
ban volt. Majd következett a második fel
vonás. Popa Alexandru utasította Popes- 
cu Aristotelt: "adj neki egy injekciót, hogy 
ne kínlódjon tovább"... Ä holttestet aztán, 
hogy eltüntessék a gyilkosság nyomait, 
kicserélték egy másikkal ott a hullakamrá
ban. A holttestnek a 101-es szobából való 
kicsem pészésében segédkezett Váscán 
A ugustin folyosó-szolgálatos börtönőr. 
[...]

Mindezt adatokkal és nevekkel együtt 
közli a már említett "borzalmak könyve" 
(i. m. 176—177. old.).

Ha nálunk is elkészítenék a Siguranta 
és Securitate börtöneinek múzeumát, úgy, 
mint Budapesten az Andrássy út 60. alatt 
a Terror házát, akkor abban a pitesti-i bör
tön fényképei alá ezt lehetne odaírni: "Itt 
működött egykor az a hatalmi gépezet, 
amely mind a testet, mind a lelket el tudta 
veszíteni a gyehennában." (Máté 10:28-b 
alapjár.*, átformálva.)

Átnevelve
Térjünk vissza Pitesti-re, abba a 4-es 

földszinti szobába.
Amikor az átnevelők úgy vélték, hogy 

a "banditákból" már nincs mit kicsavarni, 
következett létünk szövetének a kiteríté
se, használhatóvá szárítása... Kimosott 
rongy vagy, melyből hátha lehet majd az 
új világ számára valamit kiszabni.

A "becsületessé" nyilvánításunk előtt 
sorra mindenki elmondta az életét, elítél- 
tetését és azt, hogy miként vélekedik a 
régi, de legfőképpen arról az új világról, 
melynek ostoba fejjel kerékkötője volt.

Émlékszem, hogy Bias volt az első. 
Szépen mesélni kezdte a kind és benti 
dolgait, mindazokat, amikről úgy vélte, 
hogy őt "banditává" tették, ám főleg azt 
várták tőle, hogy a saját megújult szemlé
letéről beszéljen.

Juberean tette fel a kérdést:
— Miért terjesztettél hamis és rágal

mazó híreket a Duna-csatomai munkakö
rülményekről?

— Mert akkor mindent a banditizmus 
szemüvegén keresztül néztem.

Ámos Imre: Önarckép 1944

— K onkrétabban: m iért beszéltél 
ócsárlón a barakkszállásról, a kosztról, a 
szerszámokról, gépekről, munkavezetők
ről?

— Mert mindent a banditizmus szem
üvegén... — Nem tudta befejezni, hozzá
lépett Juberean és két akkora pofot adott 
neki, hogy a fiú ráesett az ágyra.

— Mars vissza oda a banditák közé!
Juberean olyan feltárást várt volna,

melyből kiderül, a fiú szándékosan ferdí
tette el azigazságot, és a jót ellenségesen 
rossznak becsmérelte. Bias tehát egyelőre 
megbukott.

A következő - okulván az előbbi pél
dán — mindent részletesen tárt fel, a mi
nősítést, a következtetést a bizottságra 
hagyván. Erre is rászólt a főnök:

— Mondjad röviden a lényeget!
— Szabotáltam az átnevelést Targso- 

ron! (Ott az átnevelés kezdetleges próbál
kozás volt, mely aztán meg is bukott.)

Feleletét elfogadták, átment.

Aztán néhány nap múlva kiderült, 
hogy Biasnak tudtak valami eltitkolt ü- 
gyéről, amit nem leplezett le. Az ő esete jó 
volt arra, hogy továbbra is tarthassák ben
nünk a félelmet, miszerint senki sincs biz
tonságban, amíg feltáratlan ügyeket rej
teget. Az is lehet, hogy Bias elfelejtette 
azokat. A gyenge memória legalább any- 
nyira veszélyes volt, mint a fecsegő termé
szet. Az így begyűjtött információk ösz- 
szeillesztése, egyeztetése folyamatos volt, 
amit az ország valamennyi börtönére ki
terjesztettek.

Ha pontokba kellene hogy szedjem 
azokat az okokat, amelyekkel ott, az "új 
ember laboratóriumában" elérték a mi 
szemléletünk és személyiségünk megvál
toztatását, első helyre tenném a teljes elszi
geteltséget. Egy-két börtönben eltöltött 
esztendő, minden néven nevezendő kül- 
világi kapcsolat nélkül, húszegynéhány 
éves korban, állandó presszió és agymo
sás közepette, elhihetővé teszi számodra, 
hogy ami végbemegy bent, az az átalaku
lás történik kint is. Csak ami a kinti szabad 
ember számára kritika, az számodra önle
leplezés. Ami pedig ott kint önkritika, az 
idebent feltáró beismerés. Minél jobb "le
leplező" rab vagy bent, annál jobb munkás 
leszel majd kint, amikor a kritika és ön
kritika fegyvereivel élhetsz. Ez még nem 
a tied. Ezt ki kell érdemelned!

Rendszertelen, de ráérős tanítással 
még azt is elhitették velünk, hogy kinti 
szeretteink életének átalakulása, új em
berré válásuk időközben már meg is tör
tént.

A második, már nemcsak ok, követ
kezmény is: az elszigeteltségben a gondol
kodás deformálódik. Olyan ez, mint a szür
kületi vakság, vagy mint a csőlátás. Egy 
idő után világmegváltó igazságként fo
gadtuk el a dialektika azon alapelvét, 
mely szerint a lassú és fokozatos mennyi
ségi változás egy adott pillanatban minő
ségi változásba megy át, és megszületik 
az új, a jobb, a "tökéletes"...

Hogyne hinné ezt el az, aki már másfél 
éve asztalhoz nem ült, aki evőeszközt ka
nálon kívül kezébe nem fogott, gyümöl
csöt nem látott, fekvőhelye többnyire 
deszka volt, és az éhség berágta magát 
sejtjeibe, tudatába. Az ilyen ember, ha jól
lakhat főtt krumplival, boldog. Ilyenné 
válva kész vagy egy új és tökéletes világ 
úttörőjévé és még inkább harcosává "ma
gasztosulni".

Ebben az átnevelésben az ország 
egyetlen börtöne sem bizonyult oly "sike
resnek", mint Pitesti. Innen nem jöttek ki 
sem vitézek, sem hősök, legfeljebb mártí
rok, gyalulatlan deszkakoporsóban.

Nyitnék egy gondolati zárójelet, mint
egy betoldásképpen, feltárni óhajtván az 
akkori börtönélet egyik legsajátosabb vo
nását.

A testi-lelki deformálódás okai között 
egyik leglényegesebb az éhség. Am ezt a 
gyötrő érzést senki ne tévessze össze a 
m egkésett ebéd előtt fölfokozódó ét-
> > > > > folytatás a 16. oldalon
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vággyal és még kevésbé ne a hosszú időn 
át gyengén vagy egyoldalúan táplálkozó 
embernek a jobb eledel utáni vágyakozá
sával. No és végképp téved az, aki össze
keveri ezt a céltudatos éhségsztrájkkal, a 
vállalt böjttel, vagy valami betegség miat
ti koplalással, melyet esetleg az orvos ren
del.

Ha a rab öt-hat hónapon át 700—900 
kalóriaértékű, egyoldalú táplálékon ten
gődik, ez után elkezdődik az az átkozottul 
gyötrelmes tudattorzulás, mely szerint 
minden gondolata már csak az éhségre és 
az ételre összpontosul. Aztán megjelenik 
az a "ficam", amikor mást kezd kívánni, 
mint amire a szervezetnek szüksége len
ne. Ez aztán egy év után tetőzik, és attól 
kezdve már mindent megeszik a kiéhe
zett, ha kell a porból, a padlóról, a szemét
ből. Ami pedig a "ficam" lényege: nem a 
minőség a fontos, hanem a mennyiség. Az 
a börtön jó — mondták gyakran —, ahol 
olyan ételt adnak, hogy "megáll benne a 
kanál".

Ha választanod lehetne néhány szelet 
szalámi és másfél liter vízben főtt árpakása 
között, mindenképpen ez utóbbit választa
nád. Aztán ha valami jószerencse folytán 
(ilyen is előfordult) nyomban a másfél liter 
után még egyszer egy ennyit csajkádba ten
nének, azt is minden további nélkül "be
emelnéd", és egy időre eltöltene a jól
lakottság érzése. Három liter vastag masz- 
sza abnormálisán kitágítja gyomrodat.

A disznók válúja ez! "Es kívánja vala 
megtölteni az ő gyomrát azzal a moslék
kal, amit a disznók ettek, és senki sem ád 
vala néki." (Lukács 15:16) Tehát nem a 
moslék a rossz, hanem az, hogy nem ad
nak belőle eleget! Hamar végére jársz a 
csajkád kínálta néhány perces "boldog
ságnak". Ám azután lép fel igazán az ét
vágy, amint egy időre a gyötrő éhség csil
lapodott...

Az, hogy a testsúlyod harmadát vagy 
felét elvesztetted, már nem érdekel. Kiálló 
arccsontjaidat, karikás szemedet nem lá
tod. Minden mindegy, csak jönne már az 
a massza, mely után áhítozol, mely vala
mennyi időre megszünteti, hogy gondo
lataid egyvégtében az evés körül forog
janak.

Rettenetes az éhség! Huszonegy, hu
szonkét éves korban a leggyötrőbb. Ott
hon igen szerettem a madártejet. Ennek jó 
ízét szorozd meg tízzel, és ezen még min
dig túltesz a reggeli teres (puliszkaleves) 
íze, zamata, finomsága...

Irtózatos a torzulás! Ha együltödben 
nem tudtál volna megenni 1 kg kenyeret 
(az adag Szamosújváron 20 dkg volt; ha 
dolgoztál és teljesítetted a normát, 5-6 óra 
múlva még 20 dkg, mindezt azon nyom
ban mohón megettük), akkor minden, amit 
a börtönbeli életről fecsegtél, hazugság.

Kiszabadulásom másnapjának regge
lén azt kértem édesanyámtól, hogy a reg
geli után szeretnék enni valami "ételfélét". 
Krumplipürét készített nekem egy nagy 
fazékban. Egy jókora porciót akart tányé
romra kitenni, de én elkértem az edényt,
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és ettem, ettem a masszát, ő k  néztek és 
egy idő múlva megijedtek. Kivették ke
zemből a fazakat:

— Ez igen sok, megárt, nem ehetsz 
ennyit! — mondták. Aztán napok múltán 
beilleszkedett az én életembe is a normális 
táplálkozás.

Ha éjjel felköltöttek volna azzal, hogy 
itt a csajka (egy jó liter) hideg káposztafő
zelék, nyom ban bekanalaztam  volna, 
megtoldva a kérdéssel: nincs több?

Néhány pillanatfelvétel.
1951 szeptemberében, Szamosújvár, 

második emelet, vacsoraosztás. Megkapja 
mindenki a cseberből a porciót, s aztán a 
kanalazáshoz készülve leül a szoba hosz- 
szán elnyúló prices szélére. Reccsen a 
prices alatti fakecske lába, vagy négyen a 
földre kerülnek. Kiloccsan az árpakásás 
krumplifőzelék, az egyiké pedig maradék 
nélkül kiömlik a mozaikpadlóra. Nem so
kat teketóriázik, hamar összegyűjti kezé
vel a meleg ételt, és tenyere élével besepri 
csajkájába, majd mintha mi sem történt 
volna, eszik, mint a többi. Néma csend, 
mély hallgatás. Pitesti-i volt. Egykor m ű
vészettörténetet tanult. Akkor még ezt 
mondta: "ennék egy nap csak egyszer, de 
tekinthetném meg a kölni dómot". A bol
sevista pusztító utálatosság elérte célját. 
Ez a földről ételét felnyaló fiú most már 
odaadná egy jó darab máiéért a kölni dó
mot, de máiét nem adnak neki.

1951. október, Szamosújvár. A Dési 
úton a temető mellett elektromos transz
formátorkabint építettünk, de ezt mege
lőzően kórézsuppokat kellett arrébb 
dobálni, előkészítve a területet. Méncsere- 
dett, érésben elmaradt kukoricacsöveket 
találtunk a kórékon. Láttál volna zabálást! 
Úgy csúszástól, mindenestől. Szerencsés
nek éreztük magunkat ezen a napon.

1951. december, Szamosújvár. M ű
helyben nem dolgozó rabok, főleg öregek, 
nyers krumplit hámoznak a belső udva
ron. Néha lopva egy-egy darabkát a szá
jukba tesznek, s rejtett rágással megeszik. 
Egy eszelős öreget mindig rajtakapnak. 
Büntetésül betuszkolják néhány órára a 
nyágrába. Ez naponként megismétlődik, 
szinte órára kimért pontossággal, a déle
lőtt közepén. Artikulálatlan hangon vala
mi olyasmit hajtogat a nyágráig vezető 
úton, hogy ő nem lopott semmit. Aztán 
sír, hebeg, dadog, de megadja magát, és 
megy a megszokott útján. Istenem! Ez az 
ember értelmiségi volt Moldovának vala
melyik városában.

1952. március, Szamosújvár. Az udva
ron zöldséget takarító, sepregető rabok 
(kb. 60-80) — ebédet ott helyben kapják. 
Amikor véget ér a kiosztás, és elviszik a 
csebret, odaszaladnak néhányan és felka
nalazzák a cseber széléről földre folyt 
ételt. Néhány kanál mindössze, de az is jó.

A kolozsvári törvényszékiben (1950) 
egy alkalommal lisztes zsákokat cipel
tünk a csillagos mennyezetű raktárból (ez 
egykor a fogház temploma volt) egy má
sik helyiségbe. A földről összesepert lisz
tet kezünkkel vittük szánkhoz, és úgy 
ettünk.

Ugyancsak Kolozsváron, valahány
szor levittek fogházi sétára, ha lehetett, 
"kifosztottuk" a börtönőrök szemétládá
ját. Elhajított ételdarabok után kutattunk. 
Húsféleséghez nem nyúltunk, tudván, 
hogy az veszélyes. De a sajtféleség ehető 
volt. A penészes túró pedig egyenesen 
főnyereménynek számított.

Nem sorolom tovább elállatiasodá- 
sunk változatait, annyit azonban megje
gyeznék, hogy emberi tartásunk, vala
hányszor rabtársaink jussáról volt szó, 
minden próbát kiállt. Embertársainkat 
igyekeztünk tisztelni és szeretni, és sem
miképp sem rövidítettünk meg senkit a 
táplálék dolgában.

Tévedés ne essék, a leleplező átnevelő 
akciónak az éheztetés nem tartozott az 
alapmódszerei közé, hacsak nem számít
juk ide az ütlegelés alatti gyors nyeletést 
és a hasonfekvő zabáltatást. (Igaz, elenyé
sző volt a konyha körül dolgozók és plán- 
tonok száma, akik mindennap jóllakhat
tak.) Ám az ország valamennyi börtönére 
jellemző éheztetés kiváló talajnak bizo
nyult az ördög magvető munkájához.

Később torz legendák is szárnyra kel
tek, miszerint egy pitesti-i szerencsétlent 
a folytonos verés mellett úgy éheztettek, 
hogy villával kellett ennie a levest, s amit 
nem "fogyasztott el", azt elöntették vele. 
(Nem volt ott külön leves: első fogás, és 
villát sem tarthatott senki.) Itt már a legen
dába öltözött rémület munkált.

Aztán volt egy harmadik mozgatóru
gója is az átnevelésnek, átnevelődésnek. 
Azt mondták: lehet akármennyi a bünte
tésed, az viszont, hogy mennyit ülsz le 
belőle, az kizárólag tőled függ. Ezt a vas
kos hazugságot minden akkori börtönben 
hirdették, de Pitesti-en belefércelték az át- 
nevelési ideológia zubbonyába. Vagyis, 
lehet 10 éved és ülsz kettőt; lehet két éved, 
és tízet tartanak benn. Ezt el is hittük. 
Pedig látványos, börtönadminisztráció 
által kieszközölt, "kiérdemelt" büntetés
csökkentésekről nem tudtunk. Igaz, a for
dítottját gyakran láttuk. Egy Stanislav ne
vezetű rab például 1941-ben kapott 8 évet, 
de 1951-ben még mindig ott volt Jilaván. 
Magában beszélt. Ismételgette, bővítgette 
találmányainak technikai leírását. Egy 
másik, Bozdog, Szamosújváron már rég 
kellett volna hogy szabaduljon, de nem 
részesült ebben a kegyben. Apró, fürge 
emberke volt, ismerte a dürgést, nem re
mélt semmit. Megszokta a benti életet, 
elégedett volt mindennel.

De elsőnek kellett volna hogy említ
sem Wesmás Károlyt, a mi csoportunkból, 
aki 3 évével csak 4 év és 2 hónap után sza
badult a Duna-csatornától.

Ám a fenti tétel hamisságát az én bün
tetésem éveinek nagyfokú csökkentése 
mutatja leginkább. Azt ugyanis, hogy a fel
lebbezés nyomán levettek a hét évemből 
négyet, egyszerűen nem közölték velem.

Június elején lehetett 1951-ben, hogy 
hívatták a titkárságra Dezmérit. Közölték 
vele, hogy a tíz évéből a beadott fellebbe
zése nyomán elengedtek kettőt. Engem
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nemcsak hogy nem hívattak, hanem min
den néven nevezendő nyilvántartásban 
továbbra is a hét év nehéz börtön ítéletem 
szerepelt. Úgyannyira, hogy amikor kivá
logatták és a Duna-csatomához szállítot
ták azokat, akiknek öt év alatt volt a bün
tetése, engem nem tettek be ebbe a szállít
mányba.

Tehát a Turcanu— Dumitrescu vezette 
átnevelő akciónak ekkora hatalma volt, 
hogy a bírósági döntéseket is elfektethet
te, vagy el is tüntethette. Az ugyanis, hogy 
bírósági úton több mint felével csökkent
sék valakinek a büntetését, miközben az 
átnevelés során semmi lényeges ered
ményt nem mutat, semmit ki nem érde
mel, nos ez már egyenesen demoralizáló 
az átnevelő akcióra. Maradtam hát azzal 
a tudattal, hogy fellebbezésemet vissza
utasították. De akkor ezt miért nem köz
ük?!

Ma is őrzöm a személyes dolgaim 
zsákját, rajta az általam kivarrt felirattal: 
"Nagy Géza 7 ani T.G." (hét év nehéz bör
tön).

Leleplező jegyzeteinket a "viasztáblák
ra" karcoltuk. Mint említettem, ez deszka- 
la p o csk á ra  s z é tte r íte tt  vékony

szappanréteg volt. Az átnevelők ezeket 
gyakran ellenőrizték. E "viasztáblákról" 
bármit letörölni csakis az ő engedélyükkel 
volt szabad.

Amikor a bizottság már úgy vélte, 
hogy mind a külső, mind a belső feltáró 
leleplezés célhoz ért, felvittek a harmadik 
emelet legnagyobb szobájába, ahol tintá
val papírra kellett írnunk nyilatkozatain
kat, elsősorban ezeknek a táblácskáknak 
az alapján, no meg a vezetők memóriájá
nak "segítségével". Ez a teremnek is beillő 
szoba valamikor gyengélkedő lehetett, 
mert "4-es kórházszoba" ("camera 4 spi- 
tal") volt a neve. Ebben hatalmas asztalok, 
padok és székek voltak, a falak mellett 
pedig jó minőségű pokrócokkal megve

tett ágyak. Itt székelt a kb. 15 főből álló 
átnevelő vezetőség. Főhadiszállás jellege 
volt, amolyan irányító központ, ahol Tur- 
canutól indult el minden, és hozzá is tért 
vissza. Nekik a szocialista irodalomból 
összeállított kisebb könyvtár is rendelke
zésükre állott.

Megvetőn mértek végig, és miközben 
betereltek és leültettek bennünket, nem 
fukarkodtak a sértő megjegyzésekkel 
sem. Én úgy gondolom, hogy mindeni- 
künket előre jellemezhettek, mert más
képpen hogyan mondhatta volna nekem 
Leonida Titus:

— Te aljas kispolgári kígyófajzat! Té
ged el kellene taposni.

Turcanu nyugodt volt, kimért és cini
kus. A pennával körmölők háta mögött 
sétált és nézegette az eddig leírt sorokat. 
Öltözete nem volt kopott, mint a többieké, 
tartása és külseje, mondjam, elegáns. Ka
bátja bal belső zsebében szarvasbőr szala
gokból font rövid korbácsot hordott.

Juberean ugyanúgy sétált mögöttünk, 
néha együtt Turcanuval, meg-megállva 
valamelyikünknél. Blaga Liceniunak nem 
voltak megelégedve az írásával. így Jube
rean:

— Na mondd csak el szépen, hogy mit

is akartál írni nagybátyádról?
— Azt, hogy Éucian Blaga hallgatja a 

londoni rádiót, hallgatja Washingtont és 
hallgatja Moszkvát.

Erre kapott egy pofot, majd nyomban 
elhangzott a hátborzongató, jól ismert pa
rancs:

— Cipőt le, és hasra! Talpakat fel! Te 
csúfolkodsz a feltáró leleplezéssel?

Turcanu elővette azt a szarvasbőr kor
bácsot, és számlálás nélkül mérte a fiú 
talpára az ütéseket. Fel sem mertünk néz
ni. Úgy éreztük magunkat, mint akik alatt 
reng a föld, majd hatalmas repedések 
akarnak bennünket elnyelni, és már egy
másba sem tudunk kapaszkodni, hanem 
zuhanunk lefele a tátongó mélységbe.

Rodasra ugyancsak rájárt a rúd. A már 
említett két főnök a teremben beszélget, 
mire Juberean odainti Rodast:

— Mondd csak, Rodas, ért-e téged itt 
Pitesti-en valami bántalom?

Rodas habozik, művigyorgással kínló
dik, nem tudja, mit feleljen. Felemásan 
keveredik benne a teljes és maradéktalan 
őszinteség iránti elkötelezettség és a fe
nyegetettség: merészelj e-é említeni vagy 
sem a pitesti-i veréseket. Csak hosszas 
unszolásra nyögi ki, nagyon bizonytala
nul, hogy "nem".

Jubereánnak tehát nem sikerült a fő
nök előtt bizonyítania, hogy a haügatás, 
és ha kell, a tagadás szellemét minden 
neveltjébe tökéletesen beoltotta. Roppant 
feldühödött, de egyelőre fékeznie kellett 
magát. Mikor visszatértünk a szobánkba, 
Juberean előszedte Rodast és keményen 
elverte.

A hátratett kézzel sétáló Turcanu egy
szer csak megáll mellettem (a nagy asztal 
legvégén ültem), és ezt kérdezi:

— Te sok badarságot összeírhattál, 
mert sok szappanozott lapod van. Mik 
vannak rajta?

— Román nyelvtanulás céljából nép
dalokat jegyeztem le.

— Ja igen, te szereted a dalokat! Példá
ul melyiket?

Keze a kabátja bal zsebe fele mozdult.
A "Lágy tavaszi szellőcské"-t akartam 

mondani, de gátlás alá kerülve, sehogy 
sem jutott eszembe a kezdő szó: "Vantulet 
de..." Hát mondtam a másikat: "Szűk út 
mellett fenyő árnya..."

Elgondolkozott néhány másodpercig, 
majd csak ennyit mondott: "jó".

Istenem! Milyen hajszálon múlott. Mi
lyen szakadék feletti keskeny pallón kell 
sokszor átjutnia a rabsorsnak, a rabélet
nek. Mi történt volna, ha én tudatlansá
gomban a "vértestvérség" lágy szellő dalát 
említem meg ott, akkor, annak az elegáns 
hóhérnak? Vagy mondjuk tüzetesebben 
megnézi a viasztábláimat, esetleg épp ak
kor megy arra valamelyik átnevelő-felvi- 
gyázó, és "szakértőként" bekapcsolódik a 
beszélgetésbe!? Mert mint már említet
tem: mindössze egy dal, egy csontamulett 
és egy nyilatkozat állt rendelkezésre ah
hoz, hogy elkészülhessen az a kép, amit 
az önkény rólam láttatni akart! Istennek 
hála, ez a kérdés lesodródott a műhelyasz
talról.

A pitesti-i börtönre lassan rátelepedett 
a nyár. Megindult a nyugodt, szinte napi 
programot követő átnevelés. Persze nem 
valami nagy, közös, az egész intézetre ki
terjedő szervezésben, hanem egymástól 
elkülönülve, valahogy úgy, hogy minden 
szoba más-más iskola. Nem is lehetett ez 
másképp, hiszen a makacsokra, vagy "ha- 
zudozó banditákra", továbbra is a verés és 
a kínzás várt. Az ilyeneket kivették a csen
des szobákból és máshova vitték, több
nyire az alagsorba vagy valamelyik eme
leti félreeső cellába. Az udvarra is leen
gedtek, és hagyták, hogy egy órát, sokszor
> > > > > /o /y ta té s a  18. oldalon

Bemáth Aurél: Tél
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másfelet is feküdjünk a napon. Bőröm le
barnult, talpamról hámladozott a cigaret
tapapír vékonyságú bőr. A verések nyo
mait "felszívta" a júliusi napsugár. Karikás 
szemű arcunkról lassan eltűnt a rémület, 
s a megalázott, megkérgesedett lelket gyó- 
gyultnak látszó test göngyölte be.

Sok szó esett abban az időben a munka 
emberformáló szerepéről, idealizálva a 
munkatelepek és börtönműhelyek reha
bilitáló hatását. Olyan jelek mutatkoztak, 
hogy rövidesen ezen a területen kell majd 
megmutatnunk "becsületes új emberi" mi
voltunkat.

Egyszerű oktatási-nevelési módszere 
volt tehát az átnevelőknek: előbb üresre 
verni az embert, majd a vákuumba azon
nal befecskendezni a jelen képzeletbeli 
nagyszerűségét. Az egykori ellenségesen 
fogadott egyetemi és középiskolai szemi
náriumi anyag ilyenformán újraértékelő
dik, és életszerűen beépül a gondolko
dásba. A fantázia kiegészíti és kijavítja a 
hiányos vagy téves elméleti tételeket...

Egyik átnevelt arra vélt emlékezni, 
amit a "Scinteia" írt, miszerint "Románia 
elérkezett a szocializmusba és óriási lép
tekkel közeledik a kommunizmus felé" 
(sic! 1951). Aztán mindent átfogott és iga
zolt a dialektikus materializmus ama téte
le, hogy társadalmunkban a hosszú és 
fokozatos mennyiségi változás hirtelen 
minőségi változásba csap át, és megszüle
tik a csodálatos, a fenséges új. Ez pedig 
pont most van! Milyen buták voltunk, 
hogy ezt idejében nem vettük észre, és 
milyen veszedelmesen kártékonyak az el
lenséges szembeállásunkkal...

Az irány íto tt tém ák m entén zajló 
hosszú beszélgetések során mindig el kel
lett jutnunk az előrelépéshez a "megvilá
gosodás felé". Eszerint új ember leszel, 
becsületesen minőségi munkát fogsz vé
gezni, és minden nap készen állsz majd, 
hogy önmagadat és főképp az ellenséget 
leleplezd. A rendszer ezért felkarol és ér
tékelni fog.

Még arra is választ kaptunk, hogy 
mindezt elérendő miért kellett verni min
ket. A magyarázat összetett volt:

— mert banditákat csak a saját maguk 
használta módszerekkel lehet észhez térí
teni,

— mert elkövetett, azaz viselt dolgaid 
után ezt meg is érdemelted,

— mert ez által jött ki belőled az a 
"rossz", ami, ha nem történt volna meg, 
elvesztél volna, míg így belekerültél (be
lekerülhetsz) az új és becsületes emberek 
sorába,

— és végül, hogy megemlegesd a fe
nyítést (a presszió szót használták), és ez 
megvédjen az esetleges visszaeséstől.

Következésképpen hálásnak kell len
ned, amiért keményen bántak veled.

Megfigyelhettem, hogy a vasgárdis
táknak a megtörése — akik a nagy több
séget alkották — nehezebb volt, de a 
"megdolgozásukat" aztán totális átállás

követte, ő k  egy zárt és nagyon jól szerve
zett, belső törvényekkel összekovácsolt 
fanatikus rendben éltek, mely úgy véd
te és tarto tta  össze őket, am iképp a 
kerti csiga háza a csiga testét. De ha a 
csigára házával együtt rátaposnak, el
pusztul.

A mi antikomm unista gondolkodá
sunk viszont nem zárt csigaházhoz ha
sonlított: Duna-medencei internacionalis
ta gyökerezésű volt. Ezt az erős gyökerű, 
szétágazó növényhez hasonló gondolko
dást azonban aligha lehetett maradéktala
nul kipusztítani.

A pitesti-i gyehenna a csigaházat is 
megsemmisítette, és a növényt is gyöke
restől kitépte — átmenetileg.

A következő eset tavasszal történt, 
amikor még keményen éreztették velünk, 
és ki is mondták: minden néven nevezen
dő ellenállást megsemmisítünk, és tesz- 
szük ezt akkor is, ha valamelyik makacs
nak mennie kell az anyja... Nos ebben a 
légkörben egyik délelőtt csörren az ajtó 
vaspántja, és Turcanu betuszkol három 
embert a szobába. Groteszk látvány volt: 
elnyűtt, foszladozó ruhában, három egy
mástól teljesen eltérő alkat. A megalázott- 
ság egyéni módon tükröződött tekinte
tükben, ám egynek mutatta mindhármu
kat valami fájdalmas sorsszerűség: élve 
temettek el bennünket!

Dermedt némaságunk másodpercei
ben a talány: kik ezek? Újabb, még kemé
nyebb hóhérok? [...] Vagy éppen ellen
kezőleg: ezeket fogják most itt igazából 
megpuhítani, kicsavarni? Vagy ami még 
szörnyűbb: mindazt, amit itt e szobában 
rajtunk eddig elkövettek, azt most velünk 
akarják végrehajtatni ezeken, kipróbál
ván, hogy sikerült-e bennünket megkíno- 
zottakból kínzókká idomítani?

A jövevények feltűnő gyorsasággal áll
tak sorba a szoba közepén, batyujukat lá
buk mellé tették, és azonnal teljesítették 
Juberean parancsát:

— Na, mutatkozzatok be.
Megszólal az első: szemüveges, vé

kony testalkatú, kiálló arccsontú:
— Hoinic Dragos vagyok, Horea Sima 

futárja, akit Németországból 1948-ban ej
tőernyővel dobtak át azzal a céllal, hogy 
kémtevékenységet folytassak, és meg
szervezzem  a vasgárdista ellenállást. 
Büntetésem életfogytiglani.

A középső, zömök, barna, keménykö
tésű:

— Pändurescu Aurel vagyok, az Arad 
környéki ifjúsági vasgárdista mozgalom 
vezetője, végzős teológiai hallgató. (Vagy 
már felszentelt?) 25 évre ítéltek.

A harmadik igen jóképű, magas férfi 
volt, arcáról lerítt, hogy fáj neki ez a meg
alázó szemlére állítás. Kiégett tekintete 
valami olyasmit sugallt: emberi robot va
gyok, itt állok, másként nem tehetek. Ki
mondhatatlan szánalmat éreztem iránta, 
mai napig sem tudván magyarázatát adni 
annak az érzésnek, mely ezt a lutheri szö
veget idézte fel bennem , elism erem , 
egyáltalán nem találóan. Ennek már csak 
a vezetéknevére emlékszem: Obrejan. ő

filozófia szakos egyetemi hallgató volt; 20 
évre ítélték, úgyszintén ifjúsági vasgár
dista tevékenységért.

Hamarosan kiderült idehozataluk cél
ja is; előadásszerű beszámolókat kellett 
hogy tartsanak nekünk az elkövetkező 
napok délelőttjein a vasgárdista mozga
lom aljasságairól, képmutató csalásairól, 
az egész szervezet rothadtságáról. Mind
ez egyféleképpen hatott reánk, magya
rokra, másképp a nem vasgárdista romá
nokra, és természetesen megint más gon
dolatokat ébreszthetett a vasgárdisták
ban, akik nagy többségben voltak. [...]

A jövevények "szereplésére" tova ak
kor került sor, amikor a feltáró leleplezés 
oroszlánrészén már túl voltunk. Elfogad
tuk hát, hogy mindenik igazat mond. Ho
inic "előadása" volt a legrészletesebb és 
legkimerítőbb. A második világháború 
éveinek Bukarestjével kezdte, majd a nyu
gatra menekülés következett, aztán az 
emigrációban élő vezetőket készítette ki, 
a szem- és fültanú hitelességével. Azt 
mondta, hogy ő az elfogatása pillanatától 
kezdve mindent bevallott, nem verette 
magát, nem is bántották, mindössze ami
kor Magyarországon lefülelték (ott ért föl
det ejtőernyővel), akkor kapott egy pofot. 
Beszélt a fékevesztett mulatozásokról, ál
talában a vezetők erkölcstelen életéről. A 
náci támogatást is tételesen felsorolta; 
ezekből egyre emlékszem: az I. G. Farben
industrie millióira. Még Göbbels szavait 
is tudta idézni, miszerint a Romániai Lé
gionárius Szervezet egy "komikus banda, 
de használható". [...] Mindez idegen és 
ellenőrizhetetlen volt számomra. Nemze
tiségi vonatkozásban csak annyit mon
dott, hogy a mozgalomba németeket be 
lehetett venni, de szigorúan tilos volt zsi
dót, magyart és bulgárt befogadni. (Gon
dolom, ilyen belépési szándék nem is igen 
lehetett.) Az amerikai fogságban megta
pasztalt pazar ellátást és a hadsereg lu
xusélelm ezését is fölemlegette, amire 
aztán Juberean adott magyarázatot:

— Ö ntudat nélküli zsoldos hadat csak 
osztályon felüli ellátással lehet fenntarta
ni.

Mindezt azért mondtam el ebben a fe
jezetben, hogy ezzel is példázzam: az 
egész átnevelés sokkal nagyobb súlyt fek
tetett a múlt megutáltatására, mint az esz
mei-elméleti tanításra.

(folytatjuk)

Z. Gács György: Koncentráriós tábor
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Aztán a múltkor összeakadtam vele egy könyvesbolt

ban, és egyszerre mondtuk ennyi év után, "Mi az, öreg", 
ami persze egy Mándy-idézet, aztán hogy nyáron haza
jönnek, hadd ne mondjam, milyen ösztöndíjjal vannak 
kint, de hát... ja igen, nyaralás, azt csinálsz, amit akarsz, 
tudod, kint is, meg itthon is, nem papolok, hogy vigyázz, 
apámat idézem, az izékkel úgy viselkedj, mintha úrinők 
volnának, az úrinőkkel meg mintha olyan hogyishívjá
kok, nem tudom, milyen szavakat használt, de zavarban 
volt, az biztos, "öncenzúra", kezdte el használni ezt a szót 
egy régi barát és író, aki úgy szokta dedikálni a könyveit, 
hogy "Abcúg, Vasas", mert hogy én "oda" voltam elköte
lezve, akkor még volt egy ilyen nevű csapat, akivel a 
barátság, hát... aki, tényleg nem vagyok kár örvendő, ép
pen nem lett mostanában, s egy pár száz évre Nobel díjas, 
egyszer vele meg a Czakó testvérpárral voltunk Erdély
ben, cudar hideg volt, Kolozsváron a Continentállal átel
lenes szállodában aludtunk, a szuterénben egy rettenetes 
csehó, négy hosszú hajú, szőrös, nagydarab alak hófehér 
jégeralsó-fölsőben ugrál saját leheletében, talpig lehall
gatva, miért jártunk oda, vittünk ezt-azt persze, de főleg 
magunkat vittük, humor és valóság, egy szabad ország 
küldöttei, őrület, ott láttuk, hogy nem mindegy, hogy 
milyen nyelven kell sivalkodnod vagy hallgatnod, ami
kor éppen nyomnak bele a földbe, és hoztunk mi is 
magunkkal haza sok mindent, s nem volt népieskedés, 
ha azt mondtuk, murok, lapító vagy potyolás, volt ott egy 
ház a Vitéz Mihály nevű zsiványról elnevezett téren, a 
földszintjén egy papírbolt, ott lehetett venni pecsétviaszt, 
téboly, mellette egy hentesbolt, jegyre sem volt hús, a 
bádogpulton egy halom zöld, bizony zöld, ott és akkor 
éppen nem a remény színe, darálthús-kupac, és fölötte 
egy lakás, egy konyha és abban egy kályha, nem is kály
ha, de nem is sparherd és nem is vízmelegítő, csak mind
ez együtt, meg szárító, meg mit tudom én, egy meleg 
rendszer abban a hideg világban, s ül mellette egy ősz 
úriasszony, csipkegallér, forrázza a teát, mint egy Die- 
kens-regényben, és meséli az életét, kezdve azzal, hogy 
szegény máramarosi zsidó parasztlány volt, aztán cionis
ta lett, Palesztinába készült, de a csoportjukat, ahogy te 
mondanád, lenyúlták a kommunisták, át- és beszervez
ték őket, megúszta a háborút, képzeld, nála ittam először 
életemben kármelhegyi rizlinget, kósert, naná, tűrhető, 
kicsit talán savhiányos, aztán benn a mozgalomban, nem 
tudom, minek tartotta magát az ötvenes években, identi
tás, hát polgárnak nem, az bizonyos, aztán valahogy ki 
onnan, már a komcsik közül, s most ül koldusszegényen, 
de a dereka egyenes, a szeme a szemedbe néz, finoman 
ironikus, német könyvekből idéz, hát ezért mászkáltunk 
arra, meg a székelyföldi arcokért, persze, mondatokért, 
hogy mindent túl lehet élni, ha éppen meg nem halunk 
egy kicsit közben, na végre, nagy idők tanúja, most nem 
politizálunk, nem akarom tovább hallgatni ezt, szavazni 
pedig elmész, nem érdekel, hogy kire, de ha anyád meg
tudja, hogy azokra mertél szavazni, tudod, hogy nem 
tűröm, ha megbántod anyádat, na, egy pohárral, mint a 
régi időkben, az atya és az érettségire készülő fiú, matúra, 
így helyénvaló, száraz fehérben nem is rossz, bár egy 
tavalyi somlói furmint, hát még egy jó kissomlyai pa
rasztbor, és ad vocem, talán lennél szíves közölni, hogy 
hová is lett az a 97-es barik kékfrankos, ami...

Részlet ALEXA KÁROLY: A magyar polgár és a 
magyar író című könyvéből (Kortárs Kiadó, Bp. 2003.)
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REFLEXIÓK 40.
Azok az elveszett illúziók

Zenész lettem, mert kisgyerek 
korom óta szeretem, élvezem is, 
éppen ezért értem a zenét. Gyak
ran hallom a kifakadást: "nem ér
tem a modern zenét". Helytelen 
fogalmazás. Nyilván úgy érti, aki 
mondja, hogy NEM ELVEZI A 
MODERN ZENÉT. Természete
sen sok minden kell hogy belül 
legyen egy emberben, hogy a kí
vülrőljövő hatásokra — legyen az 
zene, vagy bármi más — élvezettel 
tudjon reagálni. Egyébként ve
lünk született képesség ez a rea
gálás színekre, formákra, han
gokra, szavak jelentésére stb. 
Még ha születéstől kezdve is 
könnyen viszonozzuk a kapott 
külső jeleket, mintegy párbeszéd
be bonyolódva a világgal, az még 
nem jelenti hogy valóban be tu
dunk hatolni a jelenségek mélysé
geibe is. Az elmélyedés több, mint 
képesség, sokkal inkább tehetség 
dolga. Igazában nem is lehet meg
tanulni, magyarázatok alapján el
sajátítani. A zene mélységeit sem 
lehet "vezetővel" bejárni afféle tu
rista-utazással: nem értünk meg 
semmit a lényegből. A bele érzés 
képessége is tehetség dolga, egye
sek nagyon messzire tudnak ha
tolni a jelenségek vüágába, mások 
megelégszenek a felületek csillo
gásával. Mind a két típus élményt 
keres a maga módján. A zene be
fogadásával mindenkinek egye
dül kell boldogulnia.

Gyakran hallom azt a panaszt 
is, hogy "be kár, hogy nem értet
tük a szöveget!". Es ha értették 
volna — teszem én hozzá —, ak
kor talán közelebb kerültek volna 
a zene érzelmi és mélytartalmá
hoz? Kötve hiszem, hogy a szö
veg vajmi keveset is lendítene a 
zene élvezetén, megértésén. Min
denki sok százszor hallgatott már 
dallamot, zenedarabot idegen 
nyelvű szöveggel. Ha szépnek 
tartotta a zenét, az magában is 
hatott, teljesértékű művészet volt. 
Az idegen nyelvű operaelőadá
sok, a rengeteg angol nyelvű mu
sical, rock-opera és társaik alig 
kedvenetlenítik el a rock-, és
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könnyűzene híveit. Az élet legkü
lönbözőbb pillanataiban hallunk, 
számunkra érthetetlen nyelvű 
dalolást. Ha megragadott a dal
lam szépsége, alig merül fel an
nak a kérdése, "hogy miről is szólt 
a szöveg?" Ezért szenvelgő retori
kának tűnik a szöveg megértésé
nek, meg nem értésének vájká- 
lódó emlegetése.

Oh, AZOK AZ ELVESZETT 
ILLÚZIÓK! — sóhajtok fel, mikor 
a tévé-képernyőn megjelennek a 
operaszövegkönyvek fordításai 
— mennyivel nagyszerűbb volt a 
zene és szöveg rám tett hatása, 
amíg magam alakítottam ki hall
gatás közben a zenei élménye
met. Mennyi mindent belekép
zeltem a mással- és magánhang
zók zenéjébe, a dallamok hullám
zásába, a harmóniák színjáté
kába, és most, hogy értem a sok
szor elismételt egyszerű szava
kat, azon bosszankodom, hogy 
miért nem írtak a szerzők jobb, 
szebb fogalmazású, költői libret
tókat. Még az irodalom költői re
mekművei is sápadtakká válnak 
zseniális zenei megfogalmazás
ban. Schubert zenéjében banális 
költemények szárnyakat kapnak: 
be jó hogy nem értem a szövegü
ket. A legnagyobb költeméhyeket 
is messze túlnőheti a zenében ki
tárulkozó világ. Nem a nagy, hall
hatatlan szövegek tetszik a velük 
együtt felhangzó zenéket óriási
vá, hanem a zene ad kozmikus 
távlatokat — az alapul vagy ép
pen ürügyül vett költemények
nek. Rendkívül beszűkült ér
telemre, fantáziára, beleélő ké
pességre vall, ha valaki a szavak 
jelentéséből kívánja kihámozni a 
zene kifejezéstartalmát. Minden 
ilyen kísérlet — legyen az ösztö
nös vagy mesterkélt! — eleve ku
darcra van ítélve. Akinek nincs 
meg a zenéhez szükségszerűen 
tapadó "MILYEN GYÖNYÖRŰ!" 
élményhez a belső adottsága, 
azon nem segít semmi és senki.

A népzene esetében is egyet
len szöveghez sok ezer dallam
variáns, sőt teljesen új dallamok 
sokasága tapad. A szöveg és dal
lam kapcsolata nem rögzül ride
gen, mert két teljesen különböző 
kifejezésvilág csak súrolhatja 
egymás értelmi, érzelmi határvi
dékeit, teljes behatolásra nincs 
mód. A szöveg sohasem fog tudni 
feloldódni a zenében, és a zene 
sem lesz soha képes azonosulni a 
szöveggel, amelyhez hozzáido
mítják. Azért ez így szép, ahogyan
van. És éppen azok a kísérletek a 
legvisszatetszőbbek, amelyek 
kétségbeesetten megpróbálják a 
határokat lebontani.

TERÉNYI EDE
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HELIKON

Novemberi évfordulók
1 — 730 éve született Abú '1 Fidá arab történetíró

100 éve halt meg Theodor Mommsen német történész
2 — 115 éve született Bethlen Béla erdélyi naplóíró
3 — 110 éve született Baráth Béla erdélyi művészettörténész

90 éve született Albert Camus francia író
4 — 540 éve született Antonio Tebaldo olasz költő

150 éve született Vargha Gyula költő
90 éve született Venczel József erdélyi szociológus

5 — 60 éve halt meg Aspazija lett írónő
390 éve született Isaac Benserade francia költő
200 éve halt meg Pierre Choderlos de Laclos francia író
150 éve halt meg Garay János költő

6 — 170 éve született Jonas Lie norvég író
70 éve született Varró Ilona erdélyi írónő

7 — 550 éve született Filippo Beroaldo olasz filológus
80 éve született Paul Georgescu román kritikus 
75 éve halt meg Tóth Árpád költő

8 — 50 éve halt meg Ivan Alekszejevics Bunyin orosz író
370 éve halt meg Hszü Kuang-csi kínai tudós
75 éve született Dumitru Micu román irodalomtörténész

9 — 25 éve halt meg Mécs László költő
130 éve született Tadeusz Micinski lengyel költő 
50 éve halt meg Dylan Thomas walesi költő

10 — 90 éve született Bállá Károly erdélyi író
80 éve halt meg Donászy Ferenc író
275 éve született Oliver Goldsmith angol író
140 éve született Kálnoki Izidor író
520 éve született Martin Luther német hitújító
510 éve született Theophrastus Bombastus Paracelsus
német humanista
80 éve halt meg Pecz Vilmos filológus

11 — 490 éve született Stanislaw Orzechowski lengyel író
510 éve született Bernardo Tasso olasz író

12 — 125 éve született Köpeczi Sebestyén József
erdélyi heraldikus

13 — 340 éve született Ami Magnússon izlandi filológus
14 — 190 éve halt meg Antonio de Capmany spanyol író

90 éve halt meg Nerva Flodos román filológus
15 — 30 éve halt meg László Dezső erdélyi egyházi író

350 éve halt meg Teitoku Macunaga japán költő
16 — 100 éve született Dumitru Staniloaie román filozófus
17 — 230 éve született Csokonai Vitéz Mihály

1410 éve halt meg Grégoire de Tours frank krónikás
18 — 270 éve született Johannes Ewald dán költő

250 éve született Ippolito Pindemonte olasz költő
19 — 170 éve született Richard Avenarius német filozófus

100 éve született Marcel Breslasu román költő 
170 éve született Wilhelm Dilthey német filozófus 
60 éve született Király László erdélyi költő

20 — 40 éve halt meg Vaszary János író
21 — 90 éve született Dimitriosz Nadzisz görög író

75 éve halt meg Herman Sudermann német író
22 — 40 éve halt meg Aldous Huxley angol író
23 — 80 éve halt meg Urmuz román író
24 — 290 éve született Laurence Sterne angol író

50 éve halt meg Veress Endre erdélyi történész
25 — 240 éve halt meg Prévost d'Exiles francia író
26 — 120 éve született Babits Mihály költő
27 — 50 éve halt meg Eugene O'Neill amerikai drámaíró
28 — 375 éve született John Bunyan angol író

225 éve született Pázmándi Horvát Endre költő
29 — 60 éve halt meg Harsányi Zsolt író
30 — 70 éve született Gálfalvi Zsolt erdélyi kritikus

160 éve született Kiss József költő

W ilb u r  S m ith
VÍZSZINTES
1. Lószerszám! 7. Eszik a kisbaba. 

13. Wilbur Smith kalandregényének cí
me. 14. Ritka női név. 15. Helyrag. 16. 
A test oldalán levő csont. 18. Arrafelé! 
19. Szülő m egszólítása. 21. Nem 
gyors. 23. Kerti szerszám. 25. Bolgár 
hegy és kolostor. 27. Két dolog által 
határolt helyen levő. 29. Zacc két szé
le! 30. Londoni villamos! 32. Csinos, 
nett. 34. Francia király! 35. Valamely 
ideig létező. 37. Az arany... (Sztoev). 
38. A szomszédba hívat. 40. Az utolsó 
magyar királyné. 42. Kettőzve: ma
gyar város. 43. Igazolt máshollét. 45. 
Könyvtár. 47. Oszmán tiszt. 49. Ro
mán Ilona. 51. Táncot jár. 52. Kiütés 
az ökölvívásban. 54. így is becézik 
Angélát. 56. Zokogni kezd! 57. Hite
gető. 61. A laposan megszidó. 62. 
Nagyszülő becézése.

FÜGGŐLEGES
1. Népvándorlás kori török nép. 

2. Egyesület létrehozásában részt
vevő személy. 3. Tiltószó. 4. Szürkés 
színárnyalat. 5. Betegre vigyáz. 6. 
Tetejére tesz. 8. Kettőzve: édesség. 9. 
Attól kezdve. 10. Brazil tagállam. 11. 
Betilt! 12. Papirkájáról híres telepü
lés. 17. Gyümölcsöt szárít. 20. Ritka 
férfinév. 22. Távolság belső része. 
24. Mulat. 26. Azonosak! 28.1. A. 31. 
A sziget írója (Robert). 33. M ondani
valójába kezd. 34. A keresett helyre 
jut. 36. Arab női név. 39. Egynemű 
répa! 41. Igeképző. 44. Kimozdít. 46. 
Idős férfi kedveskedő megszólítása. 
48.... a m ozdony füstje m egcsapott 
(M oldova György). 50. Verdi ope
rája. 53. Előtag: fül. 55. Sátorlapok! 
58. M arosi Endre. 59. Pajta. 60. Pi
pázik (népies).

BOTH LÁSZLÓ
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A Helikon 19. számában közölt Regény és írója című rejt
vény megfejtése: Mesterházi Lajos: A négylábú kutya.
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