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Könnnnnnybe lábad
Tudom, nem vigasz, hogy 

másnak is van baja, sőt az se, 
hogy esetleg több mint nekem. 
Az én hörghurutom attól nem 
gyógyul meg, hogy más lep
rás. De hát megint a másság! 
Azt hallom, hogy a sírógörcs 
csakis feszültségek levezetése, 
s a tran szv esz tita  is lehe t 
"anya", attól, hogy különben 
és alapjában homoszexuális 
férfi. Sajnos én fel nem fogha
tom ezeket, mert nem vagyok 
ilyen komplikált lény, én ak
kor sírok, ha bánatom van, 
és... szóval egyszerűen, mint 
(merem remélni) a homo sapi
ens példányok többsége. No 
de éppen ez a bökkenő: ha ek
kora presztízsre verekedte fel 
magát az olyansággal szem
ben a másság, mi legyen ezek
kel, velünk, a bum fordian 
áttekinthetőkkel? A többség
gel, akivel már hagyományo
san a legkevesebbet törődnek, 
hiszen azok rendesek, el van
nak akár egy kis kenyéren és 
korbácson már a fáraók kora 
óta; evangéliumi minősítés- 
számba megy a "megy a ju
hász" továbbképzőkön, ha a jó 
pásztor otthagyja a nyájat s 
egy-két mihaszna, csökönyös, 
deviáns bárányka után szalad
gál, győzködi őket, hogy de 
igazán térjenek észre, térjenek 
vissza az unalmas jóság kígyót 
is melengető, melegítő kebelé
be. Nem képzavar ez, kérem- 
szépen, hanem  tényálladék 
rögzítés, ahogy a rendet iga
zán nemszerető rendőrség fo
galmaz mindig, valamennyi 
jobb sorsra (is) érdemes nyd- 
vén a világnak. Nos, velünk 
mi legyen? Hiszen mindenki, 
már "pecuniális okokból” is az 
exportképesebbekre speciali
zálódik, szakrendelőkbe pró
bálja terelni és fogadni, csalo
gatni és kezelni az arra való

ban rászoruló különleges ese
teket. Ami bizony anyagigé
ny es és idő igényes, tehát 
pénz(-éhes) vállalkozás. Or
szágot, várost, háztartást, ház
népet kezelni, ellátni, nevelni 
vagy csak egyszerűen kormá
nyozni pedig maholnap egyál
talán nem az! Sőt: egyszerre 
unalmas és ráfizetéses. Akkor 
meg minek? De mi lesz, ha 
egyszerre egyre többen döb
bennek rá erre, és hagyják ab
ba a kapkodást és a Kantko
dást, a siránkozást és a Schil- 
lerkedést, egyre többen válnak 
ki, ugranak félre, mint a "forró 
vizet a kopaszra ” ismert csatta- 
nójú mesében a legalsó farkas? 
Hiszen ha a sírás üdvös lazítás, 
kéjes görcsoldó, biztos feszült
séglevezető, a könnycsatoma 
hasznos és időnként szüksé
ges, karbantartó átmosása, ak
kor csak fel kell adni a hirde
tést: Könnycsatornatakarítást 
vállalok!... mondják, hallották 
maguk a Rómeó esetét Tóth Jú
liával? és kész a könnyözön. A 
világirodalom  pókhálósodó 
rem ekeit úgyis a zenésfilm 
megjelenése óta fogadta (kissé 
átírva) igazán szívébe a nagy 
K-val írott kultúr emberiség! 
Könnycsatoma, mint Panama
csatorna, meg Szuezi-válság. 
Vagy Ádámcsutka: lásd Be- 
nyovszki Móric, via Kamcsat
ka... Tudom, nem vigasz, hogy 
másnak is van... például ennél 
sokkal fejlettebb és egysége
sebb, a másságon is túljutott 
bolygók társadalmában. Ahol 
globális szilvesztereiken már a 
Föld lakóival példálózva hu
morizálnak. Úgy röhögnek raj
tunk, hogy Mars-csatorna nem 
marad szárazon, míg Jupiter- 
lámpa ki nem ég! Térdig jár
hat a könnyben lábad, míg el 
nem jön a holnapos retek fa
zonja.

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!
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------------------HELIKON-----------------------------------------------

SZŐCS ISTVÁN

"Miért kell a székelyek eredetéről 
hipotéziseket gyártani?"

mottó: "Mindenesetre vérmérsékle
tünktől függően és politikai szándéka
inknak  m egfelelően váloga thatunk  
immár a különféle híradások között. Igaz 
ugyan, hogy ezek a történetek egymást 
kölcsönösen kizárják.

Amiben persze nincs semmi csodála
tos. Egy nagy történelmű népnél, amely
nek kicsi történészei vannak, a történet- 
írás az amatőrökre marad, ez természetes."

(Varga Géza)

Ez a ném ileg mélabús, némileg mente
getőző, de  m indenképpen nagyon frap
páns és találó kijelentés, hogy tudniillik 
"egy nagy történelm ű népnél, amelynek 
kicsi történészei vannak, a történetírás az 
am atőrökre m arad", a tárgyalt kötetbe 
foglalt Szent István és a rovásírás című vita
an y ag n ak  m integy  az utóhangja. Egy 
könnyed, félkézzel odavetett futam  a zon
gora fedelének lecsukása közben. Mégis, 
nem csak a m ai történetírásnak, de az úgy
nevezett identitás-kérdésnek is a guban
cát vágja ketté. (A m inap hallottam  a rá
dióban egy bűbájos melléértést valakitől. 
"Olyan kérdés ez, am it csak gordiusi cso
m óval lehet m egoldani”!)

Vagyis: m i szükség van az egészre, a 
szakm abeli és a m űkedvelő történetírás
ra? K ülönben is, m i a különbség közöttük, 
ha csak az nem , hogy az egyik eleve téved, 
a m ásik utólag kénytelen felülvizsgálni az 
állításait? Úgyszólván valamennyit?

A zt felelhetnénk a különbség a m ód
szerben van. Az am atőr egy-egy kiraga
do tt felfedezés friss örömével vág neki az 
ú tnak, abba az irányba, amelybe indulatai 
és érzelm ei viszik, és nem  bajoskodik 
azokkal a jelzőcölöpökkel és akadályok
kal, am elyeket a szakmabeli halmoz eléje; 
akit viszont köt a katedra-fegyelem; az 
előm enetel és a professzionista irigység és 
önbebiztosítás...

Varga Géza tu lajdonképpen nem  is 
m agára vonatkoztatta az amatőrséget, ha
nem  a szóbahozott vita résztvevőire. Ar
ról volt szó ugyanis, hogy egy időben köz
kézen forgott egy koholt szöveg, amely 
szerint Szent István büntetést helyezett 
volna kilátásba azoknak, akik a pogány 
rovásírást használják. Ezt a szöveget Csal- 
lány Dezső közzétette, azonban csakha
m ar kiderült, a hatvanas években "vicc
ből" ham isította valaki s elküldte Forrai 
Sándornak, ő továbbította Csallánynak. 
Am ikor Csallány m egtudta, mibe kevere
dett, nagyon m egrendült, annyira, hogy 
ez halálát is siettette. Ennek ellenére, so
kak fejéből m ár sohsem  fog lehetni kiver
ni, hogy létezik Szent Istvánnak egy ilyen 
"oklevele".

M ost m ár az a körülmény, hogy Varga 
G éza á llá s t foglal a m isztifikációkkal 
szem ben, nem  teszi őt rokoszenvessé a 
"romantikus" képzelgők között, de a vára
kozások ellenére, m ég kevésbé a katedra

tudósok között: azok ugyanis — az egész
ben ez a legelképesztőbb — még kevésbé 
tájékozottak a rovásírás dolgaiban, m int a 
hamisítványokat gyártó huncut faragá
szok és a bennük hívű ájtatos rajongók. A 
helyzet ugyanis az, hogy a történész szak
ma egyszerűen kitudja, kiutálja a rovás
írást a történelem  érdeklődési köréből, 
legjobb esetben amolyan tájjelegű kurió
zumnak tartja, mint a kürtőskalácsot, 
vagy az abaposztót.

Varga Géza pedig azért hozott újdon
ságot, mert a rovásírást nemcsak úgy te
k in ti, m in t a tö rténelem írás esetleges 
tárgyát, hanem  m int kikerülhetetlen forrá
sát is; azaz nemcsak arról van szó nála, 
hogy mit mondhat a történelem a rovás
írásról — természetesen a székely rovás
írásról van szó —, hanem: mit tár fel a 
rovásírás a történelem ről, konkrétan a 
székely és ezen túlmenően, a magyar, hun, 
av a r őstörténetről. Egy "szakmabeli", 
akármilyen nagy történész, és számtalan 
kis famúlusa többnyire csak annyiban tá

jékozott e téren, hogy "óvatosnak kell len
nie", iggen-iggen óvatosnak, mert létez
nek hamisítványok, sőt, úgy tűnik, több
nyire csak hamisítványok léteznek, és e- 
gyáltalán, a tudom ányos előmenetelnek 
igen jót tesz, ha az ember az ilyeneket 
ldeplezi... Ennélfogva, s a valóban létező 
ham isítványoknál és ugratásoknál fogva, 
egy időn túl úgy fest a helyzet, hogy ko
moly ember nem  is lehet az, aki a székely 
(magyar) rovásírással foglalkozik.

Annál nagyobb erkölcsi és tudom á
nyos bátorság kellett hozzá, hogy Varga 
Géza m ár 1993-ban, más szerzőket is be
vonva (Sim on Péter, Szekeres István) 
m egjelentetett egy ilyen cím ű kötetet, 
hogy. Bronzkori magyar írásbeliség1, amely 
rovásírásunk származását, rokonságát s

kapcsolatait különböző írásrendszerekkel 
megpróbálja, a m inél m esszibb m últba 
visszamenve, tisztázni és azonosítani.

Ha akkor a kötethez a katedra-tudo
m ány nem  is tudo tt hozzászólani, a címé
hez legalább hozzásziszegtek. Mi az, hogy 
"bronzkori magyar"? H át igen — a szaktu
dom ányokban első fokon m inden az elne
vezéseken, egyáltalán, a nyelvezeten m ú
lik. írtam  valahol, hogy annak idején m ár 
H orvát István sem  szám olt ezzel. M ert ha 
ő az ókorban nem  "magyar népeket" em 
leget, hanem  m ondjuk "quasihungaroid" 
népességeket s hasonlókat, egyesek talán 
több figyelemre méltatják; Vargáék is ta
lán nagyobb figyelmet váltottak volna ki, 
ha m ondjuk ilyen cím ekhez folyam od
nak: A  magyar írásbeliség bronzkori gyökerei, 
vagy A  székely rovásírás legrégebbi előzmé
nyei... Ám ki tudja? Lehet, hogy a szaktu
dom ány szám ára csakis egy ilyen cím lett 
volna vonzó: Kiktől vették át a székelyek stb., 
vagy Honnan kölcsönözték a székelyek stb.

U gyanis a történetírásunk kezdettől 
így járt el: m ajdnem  három negyedezer 
éve, Kézai Simon, aki először beszám ol a 
rovásírás létéről, azt közli, hogy (ott vala
hol a hegyek között) azok a bizonyos (frá
nya) székelyek a blaccusoktól eltanult írás
sal élnek. Na m ost már, azok a hiperkriti- 
kusok, akik a nemzeti krónikák m inden 
állítását kitalációnak, vagy félreértett át
vételnek minősítik, az ilyen fő problémás 
adatokat unos-untalan felemlegetik, sőt 
döntő érvként használják, mivel megfelel 
annak a prekoncepciónak, hogy "mindent 
átvettünk és kölcsönöztünk."

Természetesen, Kézairól nem  akarom  
azt m ondani, hogy szándékosan ferdített, 
vagy fumigált. Az effajta m egnyilvánulá
sok, am ikor valam i különös, távoli, vagy 
régi dologról beszélve valaki m indjárt 
tudni véli, hogy az "valahonnan m áshon
nan van", azzal a céllal hangzanak el, hogy 
a jólértesültséget, a tájékozottságot érzékel
tessék. Ha valahol a messzi távolban élnek 
a rokonaink, s kiderül, hogy van valami 
eredeti a tulajdonukban, első reakciónk 
m indég az, hogy igen, persze, m ert "kap
ták  ott", valaldktől. Tudom ással bírva, 
hogy a székelyek saját írást használnak, és 
hogy a bulakokkal összekeveredve élnek, 
s esetleg arról is értesülve, hogy az olyan 
bulak-féle népek is — m int általában a 
m indenféle keleti népek, saját különös 
írással bírnak, term észetes, hogy azt m on
dom: ahá, persze, tőlük vették át...

Varga Géza ebben az új könyvében, A  
székelység eredetében2, azonban nem csak 
arról igyekszik m eggyőzni az olvasót, 
hogy a rovásírás a m agyar-hun-avar és
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ergo székely népnek általános együttes 
öröksége, sőt saját alkotása, hanem  meg is 
győzi arról, hogy a rovásírás ignorálása, 
e lhallgatása  vagy jelentőségének leki
csinylése nem  tájékozatlanságon m úlik a 
történészek részéről, hanem  előítéleten: 
ez a rovásizé ugyanis, ha valóban létezik, 
akkor jelentős kulturális alkotás és m int 
ilyen, nem  lehet m agyar vagy pláne szé
kely, m ert— és jönnek a finnugrász sugal- 
la to k , v o i-v o i, v e z i-v e z i, a ta jg a , a 
kőkorszak — hol voltak ők m ég a bronz
korszaktól!? — vagyis, ha az a rovásírás 
valóban valami, akkor — nem  is lehet 
magyar, sem  "magyar".

A könyvet előhívó m ozzanat az, hogy 
a Székelyföld Csíkszeredái folyóirat 2000. 
áprilisi szám ába közölt egy tanulm ányt 
(A székelység eredete), m elynek a m ondani
valója az a százegyszer m egdőlt ósdi teó
ria, hogy a székelyek nem magyar eredetűek, 
hanem  törökök. Kristó Gyula az akadé
miai katedra-tudom ányosság legkonzer
vatívabb, vaskalapos és bükkfa-követke- 
zetességű képviselője, aki fenntartja állí
tását még akkor is, ha kénytelen maga is 
kijelenteni, hogy bizonyíthatatlan: "Vajon 
nyom-e valam it a latban, hogy a székely
ség nyelve az »esetleges török eredetnek 
semm i nyom át nem  mutatja« "— minta- 
hogy ez bebizonyosult — és hozzáteszi: 
"Semmit sem  nyom." Vagyis azzal a tény
nyel szemben, hogy a székely nyelvjárás 
m inden további nélkül beilleszthető a m a
gyar nyelvjárások rendszerébe, sokkal töb
bet ér egy régi-félreértett szótári adat, mely 
szerint létezett volna egy szgl. hangzócso
port valamelyik török nyelvjárásban, s az 
azt jelentette volna, hogy? stb. stb.

Varga Géza módszeresen, s m ondhat
juk, valóban friss szemmel újraolvasva az 
idevágó krónikás és nyelvészeti adatokat, 
új oldalakról is bebizonyítja, hogy Kristó 
m egrögzött előítélete tarthatatlan — saj
nos, nem  veti fel azt a kérdést, m i szükség 
van ma a Székelyföldben ennek a téves 
nézetnek ilyen értelm ű erőltetésére? — 
Am elynek lényege m ost m ár a török moz
zanattól eltekintve csakis az, hogy a szé
kelység eredetileg nem  magyar, hanem — 
elm agyarosított? N em  veti fel, mert Var
ga, nagyon helyesen nem  akar politikát 
keverni a kérdésbe. Viszont — Kristó, úgy 
látszik, akart.

E helyen nincs terünk Kristó és Varga 
érveinek m égoly futólagos bem utatására 
sem, a lényeg úgyis az, hogy Vargának 
sikerü l írástö rténe ti és írástudom ányi 
m ódszerekkel bem utatnia, hogy a rovás
írás m ár az államalapítás előtti korokban 
is kikövetkeztethetően a m agyar nyelv
hez, illetve m agyarul beszélő, vagy "qua- 
si-hungaroid" jellegű népekhez kötődik, s 
a kikövetkeztetésen túl azonban szám ta
lan régészeti, m űvészettörténeti, néprajzi 
(díszítő-m űvészeti) ada tta l is m indezt 
alátámasztja.

Az írástudom ányi, vagy pláne, m ond
juk így, hogy "írás-műszaki" oldalához a 
kérdésnek hozzászólni nem  akarok, m ert 
e téren m ár számos kudarcot "mondhatok 
magaménak". Az első az volt, am ikor fel

tűnt, hogy a Kolozsvári testvérek Szent- 
gyöigy-szobrának mellvértjén egy saját
ságos ábra van — egy romboidban egy 
négyzet, azon belül egy kör, a romboid 
csúcsai körül "karikák", azaz gyűrűalakok 
— s m egkérdeztem  egy szaktudóst, aki 
valaha hosszabb tanulm ányt is közölt a 
szoborról, hogy az mi? A tudós rám  me
redt — ah, hányszor éltem  m ár ezt a rám- 
m eredést á t!— Hogy hogyhogy? hogy ott 
mi van? Nos, az egy ékítmény egyszerűen 
csak az; m egkérdeztem  egy még szakabb 
tudóst, aki viszont feddő mosollyal csó
válta szép intelligens fejét: Vigyázzon! Az 
o rn am e n tik a -k u ta tá s  ép p o ly a n  ingo- 
ványra vezethet, m int az etimologizálás! 
Mert a végén arra fog rájönni, hogy m in
den levezethető mindenből; de arra m ár 
nem, hogy akkor semmit sem  ér az egész!

A következő — s még be nem  fejező
dött — lebukásom, amikor a Képes Krónika 
címoldalán jobboldalt néhány kazettában 
egy különös írásra bukkantam , azaz "vél
tem  ráismerni", amit elneveztem labirin
tus — azaz tömkeleg-írásnak, s próbál
tam  kapcsolatba hozni részint a kelta oga- 
mikus írással, részint bizonyos horezmi 
írástöredékekkel, majd újabb cikkekben 
más régészeti s néprajzi leletek analógiáit 
is felkínáltam, de harminc év során egyet
len hozzászólást senkiből kicsikarni nem  
tud tam .. Avagy, amikor a marosszentan- 
nai tem plom  szentélyében rengeteg "epi
gráfiát" felfedeztem, köztük Mátyás ki
rály szignóját is, s erre fel a bukareti A Hét 
főszerkesztője azt javasolta, hogy m eg 
kell vonni közlési jogomat (amiért is ké
sőbb m egkapta a m agyar köztársaság

tiszti aranykeresztjét!) stb. S volt még kí
nosabb esetem  is, például, a parajdi "mú
zeum ” (tulajdonképpen szegény, de jó- 
akaratú gyűjtemény) tróger-elvtárs igaz
gatója egy rovásos botot m utatott fel ne
kem, m egesküdve, hogy eredeti lelet; erre 
én felhívtam rá Kabay Béla figyelmét, aki 
is nagy cikket írt róla, erre hatalm as papi 
segédlettel k itám adták — u n  sobor de 
preot — hogy "biztos ő hamisította", s 
am ikor szerényen közbeszóltam , hogy 
hát én ajánlottam  neki, hogy foglalkozzék 
vele, addig  nem  tudott róla, tehát nem  
ham isíthatta, akkor m eg ram tört a vész- 
feigeteg vad haragja... Szóval okom  van, 
hogy ezentúl írások dolgában ne nyilat
kozzam  és ne szóljak hozzájuk, ki tudja, 
milyen bajt vonnék m ég Varga Géza sze
gény fejére is.

Ellenben nem  hallgathatom  el, hogy 
bizonyos filológiai kifogásaim volnának 
Varga Géza más fejtegetései ellen. így pél
dául a bulac-blaccus-blasi stb. kérdésben 
feltétlenül több teret kellett volna adnia 
Rásonyi László3, fejtegetéseinek, aki elő
ször foglalta össze ezt a kérdést, és bebi
zony íto tta , hogy A nonym us és Kézai 
blaccusai: bolgár-törökök, és hogy e név 
nem  azonos a valachus, vlasi népnévvel. Ez 
az erdélyi történelem  egyik kulcskérdése; 
nem csoda, hogy a vaskalaposok ignorál- 
ják. Vagy bővebb kifejtést érdem elne az a 
kérdés is, hogy a m agyar nyelvterületet 
körü lkerítő  Megyes, Meggyes, Medgyes 
földrajzi nevek nem  gyümölcsös kertekre 
vonatkoznak, hanem  — szerintem  — e 
szó a megyer népnév egyik változata lehet, 
és korántsem  kizárt, hogy nem csak a szé
kelyeknek lehetett ilyen törzse, ága, vagy 
neme, hanem  más "magyaroid" csopor
toknak is, minta hogy fenő  törzs vagy fő
nemzetség, vagy akárm i volt nemcsak a 
székelyek, de az Á rpádm agyarok között 
is. Úgyszintén részletesebben lenne meg
vitatandó a délerdélyi és a szabolcs-szat- 
mári földrajzi nevek — pl. a három  pár 
Hom oród, a Hortobágy, a Brassó stb. csu
dálatos párhuzam ai. M inderről többször 
is írtam, de ha van iránta érdeklődés, a- 
kárhányszor visszatérhetünk rájuk.

M indettől függetlenül, nagy teljesít
m énynek tartom  Varga Géza írástörténeti 
m unkáit s a székelyek szárm azására vo
natkozó Antikristó-ját. Szerintem  a jövő
ben m ár nem  fog lehetni úgy nyüatkoznia 
az érintett kérdésekről, hogy őt m egkerül
jük. (Külön m éltánylandó, hogy Nagy Já
nosnak4 eléggé e lfe led e tt m u n k ájá t a 
székelyek eredetéről eredm ényesen be
vonta a kérdés tárgyalásába.)

bronzkori magyar írásbeliség. írástörté
neti tanulmányok. Szerkesztette Varga Géza, 
Bpest. 1993.

Varga Géza: A székelység eredete, Buda
pest 2001. Jelen cikk címe e könyv egyik alfeje- 
zetéről van leemelve.

3Rásonyi László: Hidak a Dunán. A régi 
török népek a Dunánál, Budapest, Magvető, 
1981.

4Nagy János: A székelyek scytha-hún erede- 
tűsége, s az ellenvélemények, Kolozsvár, 1879.
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KIRÁLY LÁSZLÓ

Sókert
— Szeretet nélkül am úgy sem érdemes 

— dünnyögte K.L. senior, ujjai között for
gatva a poros lapokat, ám  azt, hogy mit 
nem  érdem es, nem  m ondta meg. O maga 
szerette az embereket, ez abból is kiderült, 
hogy lépten-nyom on dorgálta őket, terel
gette volna jobb világ felé az eltévelyedet- 
teket, megfeledkezve nagy lelkesedésében 
arról, hogy az eltévelyedettnek is m egvan 
a m aga világa, melyben netalán jól is érez
heti m agát. A sikertelen térítési kísérleteit 
m egannyi személyes csődnek könyvelte 
el, dúlt-fúlt napokon át, gondolom, nagy 
késekkel álm odott ilyenkor, üldözőkkel, 
vagy épp  ellenkezőleg, költői lovakon 
nyargalt víg szeretővel, esetleg puha pi- 
heágyban, ám  ilyesmikről nem  beszélünk, 
m agyar em ber szemérmes.

— Szemérmes. És m ikor eszik, nem  be
szél.

—  Azonfelül: m ikor tartottál a kezed
ben évszázadokat? — csúsztunk át a köl
tészet síkos mezejére, de csak egy pillantás 
kellett és v isszatértünk  a dolgainkhoz, 
m intha m egegyeztünk volna, hogy nem 
m aszatoljuk össze a nehezen kiválogatott 
tiszta színeket, melyeket sikerült elkülöní
teni egym ástól eddigi életünk folyamán, 
hogy legyen amibe kapaszkodni, legyen 
valami, am ihez ragaszkodni lehet az elkö
vetkezőkben. Két megveszekedett idealis
ta ugratta  vagy éppen bosszantotta egy
m ást, holott m indkettő tudta, hogy nem 
érdem es fölösleges illúziókat táplálni a jö
vendőt illetően, sem  a tapasztalat, sem a 
képzelet nem igazolta volna az efféle derűs 
sétalovaglásokat. Alkohol sem  volt a kö
zelben , hogy elérzékenyüljünk, ám  ha 
szétnéztünk, nem  lehetett kétségünk töb
bé — mégiscsak jelképesen szólva —: a 
házunkat lebontják, m ert nem  vigyáztunk 
rá, az t rem éltük, csalafintán kim ondott 
szavunk többet érhet, m int egy m egszer
zett, m egszenvedett akármilyen kicsi biro
dalom . így  biztathattuk volna egymást: 
ezekkel akarsz te becsületes küzdelm et vív
ni?! M egőrültél?, nem  veszed észre, hogy 
egyfolytában a hátad mögé néznek, ahol 
apádat, anyádat, szeretődet, kutyád-macs- 
kád, szóval a kincseidet sejtik, melyekkel 
zsarolhatnak?

—  Az ú r  ír, a rabló rabol. Valójában 
haragudni sem  bírok rá juk  Sok m indent 
láttam  az eddigi utam on. Lehet, ez az éle
tek értelme.

—  Tudod mit?! — vicsorogtam K.L. se- 
niorra —: szarok az életük értelmére. Men
jünk akkor vissza a szerelembe. Széttárt 
combokra, langy öröklétbe hanyatló pihés 
hasakra vágyok.

— Előfordulhat, hogy valóban költő 
lesz belőled — m osolygott öntudatosan, 
reform átus komolysággal, kissé összega
balyodott gondolatokkal. Csináltam  egy 
gyerm eket, gondolhatta , nem  is rossz, 
nem  is jó, el lehetne m enni vele a világ 
végére jobb korokban, csakhogy hol a jobb

kor, a világ, és a világ vége? Kirepül a 
szárnyunk alól, s akkor mi a jobb: folyton 
vágyakozni utána, rem énykedni a hazaté
résében, ami am úgy sem  következik be 
soha, tudni való, érdemesebb örülni an
nak, ami van, annak, hogy legalább egy 
ember van, akivel mégiscsak meg lehet 
osztani gondot, gondolatot, félelem nél
kül. És hát azokat a napló-füzeteket sem 
lehet rejtegetni a végtelenségig, am úgy is 
őrá m arad m inden, vagyishát remélhető
leg. Majd nagyot nézhet, ha beleolvas, sok
m indent nem  tudhat rólam  senki. Beszél
gessünk, van egy mezítlábas gondolatom, 
neked is varrnak fiaid, mi lesz belőlük, 
nyilván egyikük sem fogja azt tenni, amit 
mi szeretnénk.

— Vagyis amit mi szerettünk volna ten
ni — gonoszkodtam  K.L. seniorral, amitől 
kissé összerezzent, láthatóan más időben 
kalandozott néhány percen át.

— Amikor Ismailban voltam román ka
tona, önkéntes — váltott át másik vágány
ra —, azt írtam  a naplómba, hogy meg 
fogok halni, m ert m agyar vagyok, idegen 
hadseregben , ezerkilencszázharm incki- 
lencben ez így merült fel bennünk.

— M inden hadsereg idegen — bölcsel- 
kedtem, s még ki sem m ondtam  a szégyen
te len  g o n d o la to t, m áris e lsü llyed tem  
volna legszíveseben, nem  szoktam tréfál
kozni effélékkel. — De mért voltál te ön
kéntes?

— Erről m ost nem  beszélek, nem  cseve
gés-téma, majd a napló...

— Előadod vagy előadtad az ötödik 
kötetben — indulatoskodtam  —, s majd 
előkerül valahonnan egy szép napon, s 
m intha látnám: egyikünk biztosan hiá
nyozni fog, a másiknak meg nem  lesz kivel 
beszélgetni.

— Provokációra nem  válaszolok. Én fo
gok h iányozn i a beszélgetésről, m eg
m ondhatom.

— Dehát két életünk van, tudhatod — 
idétlenkedtem, ám a hangulat elkomorult.

— A történelem alulnézetből m ásként 
fest, s nem  lesz nem két életed, de két 
napod sem, hogy magyarázatot találj arra, 
am it például elmulasztottál. M indig csak 
egyetlen egy napod van. Bizáncias semmi
ségünk — amit olyan simán magunkévá 
tettünk — abban áll, hogy nem abba ha
lunk bele, amit cselekedtünk, hanem  abba, 
amit n e m  Hagyjuk ezt.

M egbántam  vitézi bölcselkedésemet, 
alpári m ódon viselkedtem , tacskós ke
gyetlenséggel, K.L. kissé kivörösödött, 
naplója tele volt titkokkal, melyeket csak ő 
ismert, m ostm ár tudom; a beszélgetésről 
valóban ő hiányzik mindörökre, tudom, 
miért volt önkéntes, hogyan merte meg
tenni, hogy ne menjen vissza Besszarábiá- 
ba a csapattesthez, amelyben sok barátja 
szolgált, magyarok, szóval néhány órával 
a bécsi döntés előtt kellett volna vonatra 
ülnie, m ár elbúcsúzott m indenkitől rendes 
szabadságos katonaként, ám  az állomásfő
nök lebeszélte, ne szállj vonatra, Laci, hall
gasd meg, m it m ond a rádió, órák kérdése, 
el sem jutsz a csapatodhoz, letartóztatnak, 
nem  engedhetem, hogy így értelmezd a

kötelességet, gyerek vagy még, ki sem  en
gedem  az állomásból a szerelvényt.

K.L. senior elkom orult az emlékezés
ben, sosem bocsátotta m eg m agának, hogy 
nem  tért vissza a bajtársaihoz, akiknek af
féle szülője, felvigyázója, őrzője volt, hi
szen azok  vak  hangot sem  tu d ta k  ro
m ánul, el voltak veszve K.L. senior nélkül, 
pofozták, rúgdosták őket. Dehát az élet 
nem  áll meg, és nem  ismétlik önm agukat 
a helyzetek, erre célzott K.L. senior, am ikor 
azt m ondta, hogy egyetlen napunk van, 
neki alighanem  ez volt az egyetlen napja, 
am it soha el nem  bír felejteni, legderűsebb 
pillantaiban sem, pedig a háború aztán 
megajándékozta ezzel-azzal, hogy ne u- 
natkozzék. M ást ne mondjak: m ár a hadak 
vége felé halottaskam rában talált rá a vö
röskeresztes édes öccse, aki visszavonu
láskor egy alföldi tanya-épületben m eg
találta testvérbátyja dögcéduláját, ájuld óz
va lebotorkált a pincébe, ott talált rá a leg
ked v eseb b  te s tv é ré re . K.L. m .k ir.z ls. 
lélegzett, mi tagadás, derék bajtársai ottfe
lejtették, m ert fontosabb a saját irha m en
tése, am it valahol m eg is lehet érteni, m eg 
nem  is, de az is ide tartozik, hogy később 
a német hadikórház Passauig menekítette 
a félholt m agyar zászlóst, holott bárhol 
ottfelejthette volna egy kiürítés alatt álló 
épületben a teljes eszméletlen embert. De
hát nem  egyforma fából faragtak bennün
ket, nem  egyforma szerszámokkal.

— M inden rendben volt, m int a m osta
ni életünkben — tért m eg a kalandozásból 
K.L. senior —, csak azt nem  tudtam , ki 
vagyok, hogyan és honnan kerültem  Pas- 
sauba, mire való a kanál és a villa, hogy 
írják az A betűt. Egyet nem  felejtettem el 
soha — hunyorított gonoszul—: hogy van 
egy fiam  Te voltál az, kritikán aluli sakko
zó, dilettáns poéta.

Helyreállt a rend, am int látjuk, K.L. 
1942-ben házasodott, Tóni bácsi volt a 
násznagy, m árm int az állomásfőnök, ott 
áll a lakodalmas nép a sóváradi ház előtt, 
m inden akkor-élt szereplője e könyvnek, 
majd egyszer m egm utatom  

*
T ez
Sükösd Julinak
Sováradon
Kelt H avadon 1879be Juniu 15én
Szeretett kedvesem  Julim; Szív fájda

lommal és köny hullatásal; Indítom  pená- 
m at papiros odalán Írja gyorsaságai szi
vem  ászt kívánja kedves v irág  szálom  
hogy ate szivedre soha bűne száljon; kül
döm  levelemet hogy m ennyen képembe 
hogy m ég él szivem  igaz szerelme; kívá
nom  világban Istentől hogy ezen nihány 
soraim  találjon a legjobb egéségbe m ert 
nekem jo egéségem van a melyhez hason
lót kívánok neked is szeretet kedves Julim; 
az Isten nyujesa m eg hoszas életedet kívá
nom  szivemből én néked ezeket; hogy fri- 
sen érd a jövendőket esztendőben hány
szor a nap változik szerencsétlen órák sze
rencsét hozanak; Ám  bus a szivem  szép 
szerelmed nélkül; nem  fogok szeretni sen
kit rajtad kívül; kedves ösm erösem  kedves 
szép angyalom  kivel szerelm emet közölni
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akarom; rózsaszínű orcád távul van én 
tőlem  a te szerelm edért majd meg hasad 
szivem; nem  akarom  kedvesem  tovább 
halasztani gondolatokat az elm ém  fárasz
tani; Továbá tiztellek csokolom az ajkadot 
ezel bévégzem  kezdet irásomot; O ha azt 
tehetnök kedves hiv angyalom  kedves ös- 
m eretünk örökös lenne; akor az én szivem  
nem  fogna búsulni m ert énnékem  senki 
nem  kel rajtad kívül; ne légy hát rósz szi
vei én hozám  kedves angyalom  Istenek 
áldása terejád m aradjon kedves Julim; so
kat nem  irok m ert nem  vagyok próféta ne 
ítélj m eg ha nincs m inden rendbe Írva; 
m ost ism ét tisztellek és csókollak ezer 
m eg ezerszer ezel bévégzem  kezdet Íráso
m at m ég csak egy sort irok gondolom  
tenéked és hü  óhajtásom; Isten légyen ve
led; hogy ne keljen tőled m egválnom  ked
vemre term et virágom  vijola term etű szép 
tekintetű helyes viseletű kedves öltözetű 
Jám bor term észetű; Szép piros orcája szép 
páva járása gölice szólása jaj ha ez virág 
szálat kezem hez kaphatnám  m inden kí
nos búm at fejemről leraknám; Seljemmel 
ruháznám  hintóba hordoznám ; Jo drága 
ételei italai tartanám  holtig eisern hagy
nám; Jaj de ez virágnak szivében nincs 
Jóság sohasem  tart egyet hanem  hárm at 
négyet; élj boldogul végtire választ várok 
szivemből m inden jót kívánok kívánom  
m indég boldog légy m inden bánatol sza
bad légy ászt hogy szeretlek tudom  el sem 
is felejtlek sohasem; szivem  fenekére rej- 
tekül bé teszlek Szeretet Kedves Julim  
hivszeretö kedvesem ; Adorjányi Péter; 
Továbbá Tisztelem Nagy M ámidat Anyá
dat és A pádat; Tisztelem János barátom at 
és Károly barátom at ha idegen országban 
van is szabadulását kívánom  úgy m int 
m agam nak m ert éngem  az Isten Kegyel
me tizenkét év allol fel szabaditot ha az 
tengelyt kenik jobban jár; Végtére Tiszte
lem  kedves Sükösd Júlim ot koporsom  be- 
zártáig

Ara felkérlek kedves Julim 
hogy küty választ hogy járjak hazái 
vagy nem ird meg 
sorsodat mert ingem az környül 
mény oda hozot hogy sokat nem 
tudok járni nekem tisztán kel válaszolni 
nekem fognom kel vagy jobra 
vagy balra vagy jóra vagy roszra 
nesajnáld kétren írásodat mert 
én sem sajnáltam százat 
mert szembe nem mered megmondani 
legaláb levélbe ird ki netarcsa 
magában az titkot senki 
az levél vivőtől irj visza bár két 
rendet mert sürgős 

*
H ány éve keresgélem Sükösd Julit, a- 

ligha tudnám  m egm ondani; fényképek 
tucatjait gyűjtöttem  fiókjaimba, rajzokat 
nézegettem , m ár ism erem  az akkori női 
ruhák hullását is, Sziktivkárban harminc- 
nyolc finnugor lányt figyeltem napokon 
át, ők ad ták  át a küldötteknek a szinkron
fordító készülékeket, egyik sem hasonlí
tott a m ásikára, vogul, osztják, zűrjén, 
észt, finn, hanti-m anysi, lapp, tatár, bas- 
kir, atyám , egyik gyönyörűbb m int a m á

sik, melyikük lehetett száz éve Sükösd 
Juli; csak mosolyogtak, hány százezer kö
zül választották ki éppen őket, szóval ez 
egy ilyen finn-ugor kongresszus volt, m e
lyen időnként aludni lehetett, időnként 
m egdöbbenni, tréfálkozni a lányokkal 
mindenféle nyelven, elvégre rokonok va
gyunk; csak álltak a pult mögött, ide ker
getem  a fiaimat házasodni, m ondtam  H e
gedűs Jancsinak, nekem  nincs házasulan
dó fiam, mosolygott, de eljövök én m a
gam, énekeltünk, bohóckodtunk, János 
Bécsből jött, Pista Budapestről, Demény 
professzor Bukarestből, Zsolt Kolozsvár
ról, Natalja Moszkvából, — ez is a képbe 
tartozik, de senki sem m ondta azt: ez Sü
kösd Juli.

Bontják a biztos ú r házát, sőt m ár a 
helyét takarítják, K.L. senior az ablakon át 
figyeli, nincs kivel sakkoznia, én is hol a 
fenében vagyok ilyenkor, tudhatnám , 
hogy zene szól, am ikor ilyen régi házakat 
bontanak, napóleoni ágyúk dörögnek s füs
tölögnek (!), ha valald lekottázhatná a le
fele szalasztott cserepek énekét, egészen 
eredeti szimfónia alaphangját lelhetné a 
nagy szom orúságban, Sym phonie m a

cabre ä Dominic Vas et Julie Sükösd, mi
csoda elegancia a pusztulásban.

Ha rajtam  m úlna, kötelezném A nd
rást, ki a telket megvásárolta, hogy bevés
se valahová: itt lakott Vas Domokos és 
Sükösd Juliánná. Az ilyen-olyan szeretők, 
hízelgők-nyavalygók elm últak Isten se
gítségével, áldásával, Havad messze van 
Sóváradtól, még m ost is. Vas Domokos 
azonban, a későbbi útbiztos, bevonult ka
tonának.

*
T: Cz: Sükösd Julánnának 
Szeretetel és tiszteletei 
Sováradra
Károly Fehérvárott Déczember 20Dik 

1879
Szeretett Kedvesem Juli!
Örömmel kaptam leveledett, 
melyben irtai is nevedett, 
irtod is benne a te hiv szeretetedett, 
amelyért is én hulattam sok, keserves

könyeket,
édes rózsám, szép galambom,
légy boldog, én ászt kívánom,
úgy folyon szép életed,
ahogy magadott viseled,
tisztelem én Szép képedet,
bánom, hogy nem beszélhetek én tevéled,

Isten minden jóságodért 
a menyből fizessen jo bért;
Köszönöm emlékezetedéit, 
hogy nem felejtesz el engémét, 
ne is felejcs, arra kérlek, 
ha nem kő vagy érez a szived, 
boldog napjaid legyenek, 
szívből kívánom ezeket, 
minden reggel bura kelek, 
bura is fekszem le érted, 
homályba borult Szép napom, 
eszembe jutnak szavaid, 
kellemetes beszédeid, 
szerecsés légy te mindétig,
Istennek ha rendelése, 
légyen hát, gond viselése 
tartsa meg mind a kettőnket, 
szívből kívánom ezeket;
Homályba borult Szép napom, 
ha te reád gondolkozom, 
árva vagyok, árva lettem, 
mert attól el rekesztettem, 
a kit igazán szerettem,
Én tégedet, Kedves Julim!
És továbá tudatlak, Szeretett kedve

sem  Julii, hogy m ost hállá légyen a Szent 
Istennek, nagy jo egésségem van, a m ely
hez hasonlót kívánok néked is, Szép ró
zsám  Juli.

Tudatlak arról kedvesem , hogy na
gyon jól van dolgom, hogy othon sem  volt 
jobb, tsak fáj te érted az én szivem, tám  
adig nem  is enyhül, m ig személyedéi az 
én személyem nem  egyesül.

Repüly el levelem az én kedvesemhez, 
hogy nem vagyok róla még el felejtkezve, 
a kis füle mile ablakodba légyen, 
semmi szomorúság szivedhez ne érjen, 
tezitrus rozmaringszál ablakodba légyen, 
szépséges jóságod az égig fel érjen,

kedvesem Juli!
Tisztellek, kedvesem  az o esztendő

ben, kívánom  Istentől, tölthesd egésségel; 
és U runk Születése napját érd m eg egés
ségel; Boldog üneplést kívánok jobbat, 
m int nékem  rendelt e sors: Az uj eszten
dőbe, kívánom  Istentől, léptessen által 
örömmel, áldja m eg éltedet m inden áldá
sával, sok karátson után  vigyen a Siónba.

Szeretett kedvesem! Írod, hogy rád 
vannak tám adva, de ne hajtsd senkinek a 
szavára, m ert tudod kedvesem , hogy rám  
is hogy rám  voltak tám adva, légy tsak ki 
tartó, m ert nem  hágy el az Isten, tsak légy 
hiv, kedvesem, a viszont látásig.

És továbbá egyéb újságot nem  irhatok, 
azt írom, hogy Sárzsi iskolába járok, és a 
hatbéliekből haza eresztettek, és gondo
lom, hogy tán két évre haza m együnk, én 
továb engedelm et kérek gyenge Írásom
ról, m ert nagyon szorgos volt a m eg Írása.

Továbá felkérlek, szeretett kedvesem  
Juli! hogy ne sajnályál egy nehány rend 
irásodal m eg tisztelni, állapotaidról tudó
síts, írjál m eg m inden újságot. Ezzel m a
radok holtig Szerető kedvesed Vas Do
mokos; továbá tisztelem édes atyád és é- 
des anyádat és a kedves M ám idat, tiszte
lem Jánost, az egek ura Istene áldgya m eg 
egész házzoknak tsaládjokat, öröm  In- 
neplést kívánok m inyájoknak, és az uj

> » »  folytatás a 6. oldalon
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» » >  folytatás az 5. oldalról
esztendőben léptesse átal egéségel és ad
jon testi lelki áldást és szerentséltesse az 
életbe mindnyá jókat, kivánom szivemből 
ezeket

M aradok holtig Sz. hiv kedvesed Vas 
Domokos

Mentői hamaráb választ várok 
»

Copia
M ellyet a Tudom ányok rövid — Sum 

májából ki-válogatva és egynéhány neve- 
z e te s e b b  je g y z é se k k e l e g y ü tt  le ir tt  
W ásárhellyen 1827-ikben Déczember 20ik 
napján

Szőts János (olvashatatlan)
♦

— N em  sakkozunk, van annál jobb is 
— ünnepelte  győzelm ét K.L. senior, a fen
ti Copia első oldalát silabizálva — meg- 
eheted a szerelmes leveleidet, de ezt én 
találtam , benne van a ténta receptje is, és 
ha m ár ilyesmire adtad a fejed, legalább 
nem  egyedül leszek különc a családban; 
pad lásokon  m ászkálni pókok, bogarak 
közt, röhögni a portól, tűzre vetett papí
rokat kapdosni ki a lángok közül, norm á
lis em ber az ilyen, azt kérdem, ráadásul 
rejtegetni is kell az efféle holmit.

— H olm i — bólintottam  legyőzetve, 
m ert K.L. senior iszonyú kincset tartott a 
kezében, maga is beleizzadt a felfedezés
be —, holmi, ezt Bessenyei János úr, tes
tőr-előd írta, soha el nem  olvastam, de az 
lesz az első dolgom.

— György — javított ki K.L. senior —, 
Bessenyei György, s ha még egyszer vizs
gáznod kell m agyar irodalomtörténetből, 
csak szólj nekem; János — az Batsányi 
volt.

— Tiszta igaz —, álm odoztam  Sükösd 
Juliról és Vas Domokosról, Batsányi, Bat
sányi, valóban, de keressünk m ár egy ké
pet, ábrázolatot, melyhez e két embert 
közelíthetném

— Csend lesz? — kérdezte K.L. senior 
két karját kitárva; különben kedvére való 
volt a teatralitás, a szerepjátszás, a szere
pek játszása; előadták egyszer a Néma 
leventét, ő volt Galeotto Marzio, ki is le
hetett volna más, nagy lúdtollal állt az 
ajtónál félórán át, Sóváradon a visegrádi 
palotában, történetíró, aki m indig is sze
retett volna lenni, a vásárhelyi színháztól 
szerezték a jelmezeket, az iskola-igazgató: 
M átyás m agyarok királya, neje Beatrix, az 
igazgatóné, Agárdi Péter jó levente Biró 
Albert, ki a D una-deltában annak idején 
m int kiskatona Páskándi Gézát "fegyel
mezte" — ez m inden reggeli seggberúgás 
volt —, Karácsony-körüli előadás; Egy jó 
magyar levente, Legjobb a jók között, A  szép 
Pannóniából Itáliába jött; a királyné kezén 
o ttm aradt a karóra, kit érdekelt efféle ap
róság, M átyás suvickolt kurtanemesi csiz
m ában, vitézkötésben, amit a színház kel
lékese juttatott e dicső célra, a hírhozó alig 
ért ide a valódi istállóktól, levente, leven
te, de  az állatok éhesek; akkor sem  lehetett 
m ás a világ, énistenem , elnézném  regge
lig, szipogott Sári néni; m agyarul húzzák 
össze m ég a függönyt is.— Poéta fiam, ide

hallgass, felejtsd el eddigi könyveidet, fi
gyeld Szőts János uram at.

*
Az írásról
1.
Im i tudni, m ind Szükséges, m ind igen 

hasznos, m ert a ' m it elfelejteni nem  akar, 
fel-jegyezheti, az által a ' távol lévőkkel 
beszélhet, mások gondolatit meg-tudhat- 
ja, a' mi jót olvas, hall, tapasztal, jövendő 
haszonra m agának Fel-irhatja, és a Társa
ságnak is az által sokat használhat az em
ber.

2.

Az íráshoz való Készületekről.
Ez áll a' testnek rendes állásából, a' 

kezek illendő helyheztetéséből, a' penna 
helyes tartásából, és tentábol.

A' Test légyen a ' Fővel egy kevéssé 
előre hajolva, de nem legőrbedve, egyik 
oldalra se dűljön, a ' bal kézzel tartózkod
jon, 's  az asztalról egy tenyérnyire hely- 
lyeztetve légyen. Szemek nézzenek a ' 
penna hegyére, a' lábak egyenesen légye
nek kinyújtva. A' bal kézzel tartani kell a' 
papirost, mely a' test eleibe kevéssé oldalt 
tétessen. A' jobb kéz pihennyen a' kis újj- 
bé- hajlott első részén, vagy bütykén.

A' Penna a' felsőbb vágás oldalánál a ' 
közép újj hegyével gyengén tartassák, a ' 
m utató ujj ugyfeküdjék a 'pennán, hogy a' 
nagy ujjnak előtte, az közép újjnak pedig 
felette légyen 's ezek az három  újjak a' 
pennát bé fedezzék. A két kissebb ujjak a' 
tenyér falé bé hajoljanak, 's ' Közép újtol 
mintegy két ujnyíra tartassanak.

Az íráshoz Tentais kívántatik.
Jo Tentát igy lehet késziteni.
Török Galles Loth 2.
Gálitzkő 1 /2
Arabiai Gum m i 1 /2
Nyers timso 4.
Föld-réz 2.
Ezeket a' Patikában vagy kereskedőnél 

meg vévén, törd porrá, tőlts reájok egy 
Pohár etzetet, üvegben tévén keverd, és 
rázd fel gyakran, tarttsdd meleg hellyen 
két Nap, akkor tőlts reá két ittzesső vizet, 
tarsd meleg hellyen nyoltzad napig, Feke
te lesz.

Penna is kell az íráshoz. Ezt igy ké- 
szisd.; válaszd tiszta tollat, mellynek sem
mi tarkasága nits, Se nem  igen kemény, 
sem nem igen lágy, hogy jól hasadjon, 
hárántékoson két felől az hegyitt ketté
vágván, hasisd fel, két szakaszban farakd - 
le, jobb felől az hasitott fele vastagabb 
légyen, vágd-el az hegyit egyenesen Pen
na Csináló Késsel.

3.
A' Szép írásról
Erre tartoznak a.) hogy a ' Betűk épen 

és tisztán irattassanak ki, meg-tsonkázva 
ne legyenek, őszve-ne fussanak, egy m ás
tol se igen távol, se igen Közel, hanem  
ilendő távolságra helyheztessenek b.) A 
betűket jobbkéz felé dütve úgy kell tenni, 
hogy egymásból follyanak, és igy m inden 
betűn nem kell meg-állani. c.) A sorok 
egyenlő távolságra vitettessenek egymás
tól, nem görbén, hanem  egyenesen.

*

T: Cz: Vass Domokosnak 
Az 62 Re 2Ba 7 Compagni 
Kolozs Várra 
up hely be
Kelt So Váradon 880ba 14 Julius 
Szeretett fijunk Domokos 
A hozzánk intézett becses leveledet ke

zü n k h ö z  k ap tu k , am elybő l o lvastuk , 
hogy hálá a jo Istennek tűrhető egééségbe 
vagy, amelyet kivánunk, hogy tarcsa is 
m eg továbbra is szám odra a jo Isten; továb 
tudatunk  arról, hogy m ost m ü is m eg le
hetős egésségbe vagyunk, melyhez hason
ló t neked  is k iv án u n k , kedves fiunk  
Domokos, továbbá tudatunk arról is, hogy 
a ház m ár bé van léczezve, annyira fel ké
szült; a szóga felöl annyit Írunk, hogy a 
szolgabirónál perlettünk és m eg nyertük, 
annyira, hogy nem  kell fizetnünk semmit, 
hanem  néki a tömlöczbe kellett menni, még 
arról is tudatunk, hogy a szuper vizsgán bé 
m aradt Biró Zsiga Márton és Ábel Mózes, 
csak ezek járták és bé is maradtak; a gabo
nákról annyit Írhatunk, hogy a törrök bú
zák nagyon szépek, a búzák gyengébbek, 
az idő itt is esős, nagy esők járnak...

a kapálást el végeztük harm adszor is 
hálá az istennek, szénát pedig  nem  igen 
lehet csinálni, m ert m indég esik az eső;

az aratás hálá az istennek egy hetek 
alatt ha jó idők járnának, bé állna, ha meg 
őrzi a jo Isten valam i veszedelemtől;

m ég airol is tudatunk, hogy Nagy Jó
zsi veszi Átyim  Juliskát, Pap Elek Ádám  
Juliskát; Ezzel levelünket bé zárjuk és m a
radunk a sírig Tisztelő és szerető szülőid 

én is tisztellek m int levél Íród és atyád 
fia s jo Barátod, Biro Mózes 

*
Kelt Beszterczén Április ódik 1881 
Kedves barátom  Károly!
Egyszerű helyzetem, a m últ idők föl

zavarva, és nyujtá azt a kétes képzem ényt, 
a melyt tudni illik előttem  valósítottál; a 
m eg elégedés ösztönző szivemet ezen né
hány rend írás le ecsetelésére, melyek e 
lapon szinileg látszanak, nem  az! m ert 
szivem egy fensőbb tanúbizonyság alapja 
felvétel u tán  lett képes arra, hogy egy 
szivbenseji tárgyalást képviseljen; tudni
illik a jeleni kor miveiröl és m indazokról, 
amik velem  szembe történtek;

Mert kedves barátom , habár egy fél év 
elszált felettünk, és ez idő folyama alatt a 
baráti szeretet össze kötésének feszt tar
talma, m int a tavaszi kis virág, ellankadt, 
m int a melyet a hideg dér kipusztitott; 
ellenben én nállam  m ég a baráti szeretet 
lángolása nem  enyészlett, nem  szűnt, csak 
is nyom asztóan gyuladozik, a m iképen 
viseltettél vélem szembe;

H anem  én, m ind azokat feledve, és 
szivemre rásokasult és ott m eg gyökere
dzett bu  bánatokat félre hajtva, és rövid 
értelemmel és csekély elmélettel kívánok 
néked egy néhány sort ecsetelni, kedves 
barátom  Károly! Továbá őszinte kegyért 
esdekelve, hogy bátorkodom  ezen levele
m et hozád  m eneszteni, ved jó névén, 
hogy ha szivednek nem  jön m eg sértésül, 
értelme az egész, nézd hát egész végig; 

Továbá kedves barátom , kívánlak egé-
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ségem m ivoltáról tudatni, a mi az egéssé- 
get illeti, nagyon jo egésségem van, mely 
szerint ahoz hasonlatost kívánok nékedis 
kedves barátom  Károly! Továbá üdvöz
löm én József bátyám at, a szeretett nőjét 
én kedves ángyom at, m ind kettőjük élte 
boldogságban ússzon; béke s m eg elége- 
dés éltökre áradjon, ne váljék napjok fo
lyása soha kedvtelenné, hogyha bánat 
szálya egyiknek a szivét, legyen vigaszta
ló kedves nö avagy férj, hogy szivök nyu
galma helyre áljon ismét, az Isten áldja 
m eg bátyám  s ángyom  aszonyt, kivánja 
örökre észtét Vas Domokos;

lm még előttünk áll egy nyíló rozsa szál, 
melyről említve nem volt egy árva kis

szótár,
ki azon rozsácska? nem más mint a Juli, 
kinek gyászba szive Dénessiért félig, 
az igaz nagy jelen két szerető szívnek, 
csak néma szokással ők szeretkezhetnek, 
ha nem a Jo Isten eztet igy rendelte, 
mást ad a jó Isten ez évben helyette;
Tehát három levelet küldöttéi már néki, 
melynek tartalma szived fájdalmai; 
továbá tiszteletemet nyújtom, 
én egy rég elhagyott, az Isten áldjon meg, 

szivemből kívánom, 
bánat fellegei felüled oszoljon, 
hogy a tavasz jötte gyászba ne talályon, 
viricson úgy élted, mint hónapos rozsa, 
eztett egy rég elhagyott Zúgsführer

kivánja,
Károly jo barátom, már csak tejősz itten, 
mert vagyok én bátor felkérni tégedet, 
küldjél választ nékem ezen levelemre, 
ajály meg engemet erre a fél évre;
Károly barátom , hogy ha egy leveledet 

ajálod nékem, Írjál nékem  m indenről tör
tént újságot, és Írjál az ifjúságról, hogy 
m iként virágoznak; Tudatom  barátom , Já
nos m ost jo egéséges, és Dénes sem  beteg, 
sőt m inden reggel zengzeti dalával a ka
szárnya bus falait;

Rövid időn válaszodat elvárom, Isten 
áldjon, barátom , Károly;

Ezzel m aradok hodolo tiszteletei Vas 
Domokos Zugsführer

Átrez: 62 Reg. 2 tn  Bata. 7tn Comp.

Rajz
Mibe lettem én most eszméleti képes; 
Károly jo barátom megírom itt néked, 
tehát festik immár a kedvező tavasz, 
vének és ifijok rég várjuk immár ászt; 
a kis kakiik madár meg szolalt az ágon, 
mily szép, ki szabad mint ö, kedves

jo barátom;
Szabad élet folyás dericse szivedet, 
és csak az növelye erényre éltedet, 
csalódás, csalfaság távol járjon tolled, 
Őrködjék e felett a te jo Istened;
Továbá Husvét szép ünnepe következik

nyomba,
melybe te szivedet öröm áldás szálya, 
derülyön szivedre a soha el nem enyészlő 
boldogsága a kor létnek, 
kivánja egy rég elfeledett jo barátod néked; 
Ajánlom  gyarló levelemet 
Vas Domokos Zugsführer 

♦
T: Cz: Vas Mózes édes atyám nak 
fiuilag

Sováradra 
U:P: Parajd
Beszterczén. Junius 27. 881.
Szeretett jó Szüléim!
E ho 7Dikén hozzám  m eg érkezett le

veleket kezeltem és értelmét vettem, lá- 
tám  azt az egy fontos megjegyzést, mely 
egésségek m inőségét tükrözé árta tlan  
fénysugarakba előmbe, a mely bú  és bá
nattal terhelt szivemen erőt veve, és a nyo
m asztó búval együtt járó keservet igy e 
kép oszlatá el, m int a terhes fellegek ború
ja az arany szint árasztó szép nap útját 
folytató körleteiről.

így! így nem  folytatá gyászos szivem 
Szüléimért bánkódó vészes harczát, mi 
u tán  jó Szüléim m eg lehetős egésségek 
folyását tudom ásul sajátíthattam ;

Továbá tudatni kívánom, édes apám  és 
édes jo anyám, m agokkal egésségem fo
lyását; Nékem  m ost hála a határtalan sze
re te ti  egek urának, oly jo egésségem van, 
hogy jobbat nem  kívánhatok, a melyért 
áldva legyen az egek nagy Királya; továb
bá kedves Szüléimnek is hasonlót kívá
nok a jo Istentől, és kérem a m indeneknek 
bölcsen igazgatóját az én jo Szüléim ré
szekre és m inden jo akarom  részére életet 
és változhatatlan jo egésséget, hogy az 
előttünk álló nyár napján ne legyenek bá
nátink, keservünk növelője, ha nem telyes 
öröm. Szüvünkre rá halm ozott boldogság 
kisérje ez év lefolytatolag, és úgy egész 
életünk végéig m inden napjuknak m ind
nyájunknak;

Továbá tudatom , Szeretett jo Szüléim, 
fog történni a nagy gyakorlat, tehát Julius 
16Dik Beszterczéröl indulunk Kolozsvár
ra és ott leszünk Augusztus 20Dikig, és 
onnan indulunk Balázsfalva fele, átal e- 
gész Kőhalomig, és a gyakorlat vége 5 és 
lODike közt lesz szeptembernek.

Továbá az idő járásról anyit irhatok, 
hogy itt is nagyon sok essö volt, és m ind 
a mellett meg nagyon hűvös ájjer, m ost 
egy héttől fogva nagyon kellemes jo idők 
járnak.

Továbá tisztelem édes apám  és édes jo 
anyám, Istentől életet és egésséget kérek a 
m agok számokra, erótelyeséget, Isteni se
gedelmet, hogy tökéletbithessék a magok 
előtt álló jó elhatározásu tzéljokat. Továbá 
tisztelem Ferencz bátyám  egész tsaládjá- 
val és tisztelem Rózsi néném  egész tsalád- 
jával, és tisztelem Lajost jo egéségbe és 
Szív és lélek béli örömet és boldogságot 
kívánok mindnyájoknak egyetembe, tisz
telem Biro M ártont és Sánta Károlyt.

Továbá felkérem kedves jó Szüléim, 
hogy ha érkeznek, úgy küldjenek legalább 
Julius 20Dikára egy levelet és Írjanak meg 
m inden történt újságot, a m it pedig édes 
anyám  irt a levelek felöl, nem  is küldök 
senkinek egyet sem.

Ezzel m aradtam  holtig híven szerető 
fiók Vas Domokos Zugsführer.

Tudatom, hogy a niderlantoknál két 
legény meglőtte magát 881. 28. 6.

A íevél tzimzete: 62. ezred. 2. Zászlóalj 
7. Század Kolozsvárt.

*
Punktum.

AN AVI ÁDÁM
Fehér p o r

Fehér por!
Mivé tettünk, 
és mivé lettünk?

Miért és micsoda mérgezés forr 
tebenned ellenünk, fehér por?
Mirtusz, gyöngyvirág, menyasszonyfátyol,
nárcisz, liliom fehérsége
ártatlan jóság és a béke
jelképe voltál —
ennek vége.
Bemocskolta arcod e vész-kor 
kezdetét jelző orv fehér por.
Fehér-szín halottas lepel 
ma már csak szemfedőre kell.

Milyenné válott életem?
Ott feszülök a félelem 
naponta megfacsart keresztjén.
Szemembe szúr a levélszekrény 
alattomos kihívó rése.
..M i vagyok? ...gyáva vagy merész-e? 
Fordul a kulcs... az írást nézem, 
de nem... és nem bontom fel mégsem 
kedvesem nevével küldött 
levelét sem.
Tapintgatom...lassan...még jókor, — 
van-e benne befújt fehér por?
A fertőző félelem-bomba 
belerobban a pórusunkba, — 
hiába oltás, zárlat, intés... 
megbolondul a vérkeringés 
a kismamákban, — és a gyermek 
anyjából szívja a félelmet.
...De jön idő... és összefognak 
áfák — a széllel felrobognak 
viharos csúcsokra — sziklák rése 
ontja hévizét égetésre 
...rájuk zúdul, hogy minden ember
ből kimossák, ami nem-ember.
... S akkor, mint feketehimlős hóra, 

emlékezünk a fehér porra.
2001.X. 31.

Gaál András rajzai
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ÍEQÉNV MÚMIttm
ha majd minden rabszolga nép  s z e r k e s z t i :
já rm á t m egunva o la jra  lép  F ekete  Vince  2002

B A L Á Z S  K. A T T I L A  VERS EI
Karácsony
csillagokat szór az égbolt 
derű csillog szentek arcán 
Jézus teste mozdulatlan 
megolvad a vér a szalmán
derű csillog szentek arcán 
Jézus teste mozdulatlan 
megolvad a'vér a szalmán 
állunk sötét bódulatban
Jézus teste mozdulatlan 
megalvad a vér a szalmán 
állunk sötét bódulatban 
döbbenet ül szentek arcán

megalvad a vér a szalmán 
állunk sötét bódulatban 
döbbenet ül szentek arcán 
Jézus teste mozdulatlan

Lépések
egy lépés két lépés hány lépésre innen 
halad hallgatagon
s minden mozdulatra árnyék kel a tavon 
hangaszálak alszanak a vízen
egy lépés két lépés szilánkokra tördelt 
napfény zuhog alá és csipkebokor 
zöldéi — szárnya vesztett madár 
elsodródik: sóhaj—bástyák nőnek 
árnyék úszik mély egeiében
talpa alatt felnyögnek a völgyek
egy lépés két lépés bordámhoz kötve hosszú szálon
életem a térbe nyújtja innen
csodás álom fáj az álom
egy lépés két lépés
hangaszálak susognak a tájon
csend-mocsárba süpped itten minden

Á rnyunk lilára
ha majd a mélykék elszivárog 
s a sárgák a félhomályba vesznek 
szürkévé süllyed és ellebeg a város 
cipeljük állványait az estnek
s míg a zöldek mögötti térből 
csak néz ránk vérvörös szemekkel 
árnyunk aztán a lilára miért dől 
ha felnyitja fehérjeit a reggel

Színekkel elo ldott
eloldom egyszer a kékeket 
lemérek vággyal minden távot, 
testemben furcsa képletek 
tenyésznek s arcom 
vízre vert lábnyom.
eloldom egyszer a zöldeket, 
kéküveg mögül rámmered fájón 
arcképem tükörén zörgetek; 
halakkal bolyongok 
mélyülő tájon

Leviatán és a szonett
alávetődünk e fordított világba 
sziklába fagynak a hajók 
úszik utánunk az elfajzott bálna 
ingunk szigonyhoz nőtt Ahabok
mindenütt a csend és a semmi sátra 
ontják a ködöt kékeres anyaméhek 
hallgat a gyermek
ha a szem vizéig látna
fekete futja el a kéket

Önarckép, lepkével
hátha felrepül még egyszer 
s a szénporos vásznakon körbeszálldos. 
fájdalmát enyhíti égi vegyszer 
mosolygást emel a torzuló szájhoz.
irányt szab ferdült tengelyének; 
előtérbe lebben a hátlap, 
színek dühöngő hengerében 
lepkékkel elfödve 
senki sem láthat.

Éjszakába o ldott
éjszakába oldott vérebek, 
látok
csak a táj vak;
zsigerekkel érzek távoli fényeket, 
látok magába görbülő hordát, 
a kutyák
nyakánál térdelek; 
nyitott a tér csak itt-ott egy korlát, 
feltépni bundát akadnak tárgyak, 
véres kezű
csordapásztor-képzetek 
az idők mélyéből visszafájnák, 
motozok.
tobozból kevernék mérgeket 
patából mákonyi elhorzsolt májnak; 
de míg végleg fel nem ébredek 
a kányák
zöldes húsomra idejárnak, 
lánc se köt.
a sötét mélyén rozsdáző vaságyak; 
szárnya sincs 
törzse sincs
elkarmolt arca van a vágynak.

Toronyiránt, alvó arcomig
toronyiránt veszem a holdfényt, 
kőpatakba mosdom arcomat, 
az éjszaka bikái uszítva vannak, 
dal kígyózik.

szaggatott alkonyat.
zsákban meddig cipelhetném a kínt, 
csendes őrtornyok között 
alvó őrök kocsonyás szívéig 

lassan költözök.

meddig cipelhetnék alvó testemet — 
szuronyos holdfény átözönlik rajtam, 
távoli delejes reggelek 
küszöbén fekszem 

a dolgokra halton.

dobognak az éjszaka bikái, 
tátongó torkukon át 

alvó arcomig látni.

Önarckép, 
sajgó délutánnal
mit gömbölyíthet a kékes arcú messze 
hová görbül széle szörnyű mezőknek, 
virág, min testem ellibeghet lesz-e 
álom, melybe dermedt estékre beszőnek.
énem sajgó délutánban lepke, 
röptét ígért hímpora de a kékek 
mögött lebeg az est ólomszürke leple
és esetlen szárnyaim ólomsúlya éget.

8



HELIKON

GELU VLASIN
19.07
a szív
pajzsként
nyomja szét
a gondolatot
tik-takszerű ütései
neked szólnak
a teraszon két kutya
viaskodik egymással
az álom és valóság
közötti térért
müanyagcsont lóg
a toronyépület
főbejáratának fogasán
buzogányként
törik szét
az egyhangúság
az ablak mellett
holdkóros bérlők nyomai
s egy társkereső hirdetésekkel
teli újság látható
jelez a telefon
mint illatod élessége
kedves hagyd hogy
közönyöm válaszoljon
ellenségeimnek
"az utcán túl"
tömbházak
a kétségbeesés alapján téglák
szürke falak húzódnak
a létezők közé
s e kis odú
mint gyógyító hab
eláztatja zsigereimet
elhullott hajszálak
az időkorlátján
barna szemek
kutatják
a messzeséget
s a mosolyom
gyilkol valahol
egy diszkóban

Balogh László rajza

BEBES Sí KÁROLY
A persely sötétje
Világvége
Egy perccel később. Sajgott a tenyere, 

mert akkorát vágott a viaszos vászon térítő
re, hogy csak úgy szikrázott. Persze, a légy 
elrepült, és két másodperc múlva ott ült a 
csésze peremén. Hát most vágjon oda a csé
szére? Azt is, a légy miatt?

Anyja megtelefonálta: Nem tudok rád 
büszke lenni, fiam. Sírba vitted apádat.

Ebből csaík annyi igaz, hogy sírva vitte.
Az operabolond a fal túloldalán a Toscát 

bömböltette, Cavaradossi kaparta volna a 
falat. Szemben pedig kiállt az erkélyre a pu
cér férfi, akinek — a házmester szerint — 
megbetegedett az agyi hőérzékelő központ
ja, nem érez az se hideget, se meleget. Hát 
igen, van, aki ajándékba kapja az életet!

Annyiszor elgondolta, miképp végez 
majd magával. Most valami arra csábította, 
hogy várjon. Látta a tévében a törökországi 
földrengés képeit. Hogy ezeknek mekkora 
mázlijuk volt! Negyvenezeren, egy csapásra, 
mint a legyek.

A légy a kiskanál élén egyensúlyozott.
Kiböjtöli az ezredfordulót Talán jön a

világvége. Csak az anyja ne aggódna miatta 
minden gyűlöletén túl! Csak ne lenne szüle
tés- és nevenapja! Karácsony... Jézus Mária!

Ha meg a papoknak van igazuk, és van 
túlvilág, akkor úgyis mindegy. Apja már ott su
hogtatja a fakanalat és minden kezdődik elölről

Odavágott, csak azért is. Hadd csöröm
pöljön a vére!

Pénz
Jöttek az osztrákok. Csokoládé úgy ve

zette az idegeneket, arra sem értek rá, hogy 
a fejüket kapkodják. Erőltetett menetben ha
ladtak az udvaron, a mindig fújó csípős szél 
a szemük közé kapott.

— Sőn kirhe? — mutatott előre Csokolá
dé, majd rögtön válaszolt is, kimerítve min
den magyarázatot. — Sőn kirhe.

Ketten lopakodtak utánuk. Mikor a 
templombejárat előtt kis helyiségben elaludt 
az automata lámpa, a perselyhez osontak. 
Ebes bevilágított: begyömöszölve a kis rés
be, ott derengett a papírpénz. Őmeg csipeszt 
húzott elő a köpenyzsebből és óvatos moz
dulattal kiműtötte. Húsz schilling. Aztán jött 
a máges. Halk dkkanással ugrottak fel az 
érmék a persely sötétjéből. Öt schilling, öt 
forint, egy márka. Másodjára még egy tízes. 
Aztán csönd. Még egyszer bekukkantott a

perselybe. Furcsa árnyékok derengtek, hihe
tetlen, távoli kincs, ami sose lesz az övék.

A templomon át futottak. Azt gondolta 
nagy gonoszán, áldd meg, amit adtál ne
künk. És belevigyorgott szegény Szent Ist
ván képébe, aki teljes fapofával tűrte az 
ezredvégi sorsrontást.

Ha megnyúznák, se tudtná megmonda
ni, mi lett azzal a pénzzel. Elfolyt a kezük 
közül, mint a becsület.

Szomszéd asztal
(Hallgatózások)
1 .
— Berendezték a gyerekek gyönyörűen 

azt az éttermet...
— Hol is, kezicsókolom?
— Ja, nem mondtam? Bázelben. Szóval 

csillogott-villogott, de rettenetesen drága. 
Úgyhogy alig tette be a lábát valaki. Töltött 
káposztáért, hortobágyi palacsintáért, mar- 
halábszár-pörköltért Svájcban senki sem fizet 
vagyonokat.

— Édes istenem, de megennék most egy 
pörköltet, uborkasalátával...

— Látja, Józsikám, ez a nagy szemétség 
ebben az életben — az egyetlen, ami örök, az 
a vágyakozás.
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19.45
nincs nevem 
se szavaim
amiket neked adhatnék 
a virágok utcáján 
kék tintává 
változik a mosoly 
vagy matt üvegből 
készült pohárrá 
amit sajnos már 
nem fogadsz el tőlem 
nevemmel színek 
szóródnak arcodra 
mutató ujjadat 
törpe vendégek között 
mozgatod mint egy 
parkban felejtett 
lámpást
vagy mint fekete cipődet 
amivel megsebzed 
lábad elé 
hullott 
tekintetemet 
a mintás szőnyegen 
lévő zongoránál 
koncert közben 
reszket a bal kezem 
ezt nem tudom 
minek vélni 
szerinte mértékletesség 
nem létezik 
s visszaemlékszik 
minden éjre ami végül 
nem is volt kétértelmű 
menyasszonyom 
egy napon
talán mesélek majd róluk
versekben megörökített
szemek érintések
és ajkak helyett
mert már
csak az égbolt
maradt meg neked
amin keresztül
várom a veled érkező reggelt

20:10
gondolataim 
mint orgonavirágok 
készek kihullni 
a számon 
joghurtospóharak 
az állam pincéiben 
borízű szavaid is 
ott forrtak ki 
értelmetlen 
szavaidtól 
az emberek
száraz kenyérbe harapnak
a műhelyben csak
a színek csöndje
az éjjeliszekrényen
álmatlanság ellen
kodamin tabletta
a zongorán
nagylány táncol
egy bohóccal
közben szótagolva
énekelnek
két sas sétál
a billentyűzeten
áldozatra lesve
ragály szóródik
a nélküled oly fojtó levegőbe
s a benyomásokat megörökítő
fényképezőgép villanófényeiben
az ötödik oldal
keringőjére
felrobban az ingaóra
éhes nyelve
s a szórakozott sasok
karma közül kicsusszanó
nagy halra
már csak ajkad
vadászik
reményteljesen

GORON SÁNDOR 
fordításai



HELIKON

NAGY KOPPÁNY ZSOLT

Vicces variációk, életre-halálra
I. Szerelmes élet egy halál után
Vidéken élek, már tíz éve egymagámban. 

Feleségemet kilenc éve temettem el ugyanis, 
előtte egy évig, haldoklása miatt — mond
hatni — egyedül éltem. Csodálatos asszony 
volt, és halála után egyre csodálatosabbá vált 
emlékezetemben. Szerelmem nagysága azo
kat a méreteket, amely méretek miatt ezt az 
emlékezést is írom, az ő haldoklása közben 
érte el. Nem akartam, hogy elmenjen, nem 
élhetek nélküle, gondoltam, miközben már 
szinte foszló testét markolásztam. Sírtam, 
könyörögtem, káromoltam az eget, olykor 
csak feküdtem, de nem a beletörődés fanyar 
keserévei, hanem lázadva, mégsem tehetve 
semmit.

Miért pont én, és miért pontosan Ő az, 
akikre kiméretett az együtt-széthalás keser
ve? - vinnyogtam, és Vele akartam halni. 
N apokkal később rájöttem, hogy ennek 
nincs semmi értelme. (Azóta tudom, hogy 
csupán gyáva voltam.) Az orvos jött, és el
ment: "Nincs semmi remény, nyugodjon 
meg, F. úr!"— motyogta szemlesütve, orvos
hoz nem illő együttérzéssel.

Néztem, csak néztem drága szemeit, me
lyekbe a fény már csak megtörni járt. "Ma
radj, maradj, ahogy vagy, gondozlak, sze
retlek..." — gügyögtem, s nem hittem, hogy 
"így jobb Neki". Már fájdalmai sem voltak, 
csak nézett, beszélni nem volt kedve, vagy 
értelmét nem látta annak, hogy még mond
jon valamit.

"Jó voltá...", lehelte ki a lelkét, és azóta 
szeretem a melodrámákat. Miután felocsúd
tam, szétsimogatott testét az ágyra helyez
tem, és a kertbe mentem. Nem lakott a kör
nyéken senki, most már — a Mi-ből — én 
lettem a tanya, üvölthettem nyugodtan, vo
níthattam az égre, míg feljött a telihold.

Mikor visszamentem, testének vonalait 
láttam vibrálni körülötem (porhüvelye az 
ágyon hevert), s bár rettegek a kísértetektől, 
reggelig gyönyörködtem áttetsző mozdula
taiban. Ezen az éjszakán fogalmazódott meg 
bennem, hogy velem kell maradnia.

A halottkémet nem volt nagy ügy leke- 
nyerezni, a hivatalban azonban többet hagy
tam ott háromévi jövedelmemnél, de végül 
elértem, amit akartam: saját kertemben föl
delhettem el.

Miután a szépen ívesített sírhalomra rá
feküdtem, kissé megnyugodtam. Most már 
az enyém, csak én tudom, hol van. Kétszer 
két méteres körzetben árkot ástam a sír köré, 
imaösvénynek, beszélgető ösvénynek ne
veztem magamban, tán én sem tudtam, mire 
kellett igazából. Tavasszal temettem el leg
szebb ruhájában, koporsó nélkül. És tudtam, 
hogy nyáron már az Ő testéből nő ki a fű.

Szerettem a füvet, az első napokban, az 
első termés után, degeszre habzsoltam ma
gam, már egy négyzetméternyi elfogyott, 
mikor rájöttem, hogy ha minden nap része
sedni akarok eme egyesülés misztikus örö
mében, jobban be kell osztanom mennyei 
testének zöld mannáját.

Azután már csak egy-egy maréknyit fo
gyasztottam Belőle, azt is kétnaponta, ün
nep- és böjtnapokon viszont csak füvet et
tem. Születésének és halálának évfordulóján 
mindig leöltem egyet azokból a csak ténfer

gő, de tiszta—O állatokból, melyeket napon
ta fél maréknyi fűvel tápláltam.

Az év többi részében a vegyes-ő állatok
ból is fogyasztottam, ezek mást is kaptak, 
mint az ő drága testének termését. Télen volt 
a legnehezebb, mert nem volt fű, semmi nem 
nőtt a sírhalmon. Ekkor, a tiszta állatokkal 
egyetemben, földdel kellett beérnünk, ami 
nekem nem is volt annyira nagy megerőlte
tés, viszont a hálátlan és értetlen állatokat 
szinte naponta kellett leöldösnöm, különben 
elhulltak volna maguktól.

így ment ez három évig, mikor egy nap 
egyszerűen nem maradt egy fia fűszál sem a 
síron.

Tudtam, mit fogok tenni, mégsem vitt rá 
éjszakáig a lélek. Éjfélkor azonban ellenáll
hatatlan késztetést érezve vettem kezembe 
az ásót meg a lapátot, és a kertbe mentem 
velük. Éhes voltam és szerelmes, dühöngve 
vagdostam az ásót a földbe. De csak össze
vissza döfködtem, hát inkább lapátolni 
kezdtem: nyikorgott, recsegett, én izzadtam 
és őrült iramban dobáltam féke a földet. 
Csak ruháját és a csontjait találtam ott, a 
csontokon volt némi hús, rászáradva, szinte 
ráégve. Mohón vetettem rá magam, rágtam, 
mmt a kutya, aztán egyik lábszárcsontját 
magam mellé helyezve visszahantoltam 
asszonyom testét.

A csontból főzött paszulylevesekkel ten
gettem napjaimat, állatot viszont többé nem 
etettem a kiparcellozott területről. Fényké
peit elégettem, kéthavonta egy-egy kiásott 
csontdarabkáját főztem, a szétmenésig. Köz
ben keleti vallásokkal, valamint misztikus 
tanokkal foglalkozó könyveket bújtam. Nem 
tudtam meg semmit belőlük, nem változott 
semmi, nem járt vissza, nem szállt belém, 
nem találkoztunk világos folyosókon.

Nem éreztem bűnnek, amit teszek, hi
szen alaposan megfizettem érte, az enyém, 
üvöltöttem az éjszakába, mikor forró vérem 
kihajtott a még megmaradt, hajdanában be
lőle táplálkozó állatokhoz. Őket el tudtam 
viselni, magamat már alig.

Aztán ezek is elfogytak, a csontok is el
fogytak, egészségem megromlott, hiányoz
tak a régi ízek, igen, amikről még nem. is 
beszéltem, az O csodálatos ízei — nemcsak 
a fűnek volt más az íze, attól függően, hogy 
eltemetett helyzetének megfelelően a fejéből, 
lábából vagy öléből nőtt-e ki, hanem a csont
jainak is, testrészenként ismertem fel a cson
tok ízében hajdanvolt, édes gyönyöröket 
nyújtó terepfelmérő körülszimatolgatásaim- 
nak és nyalogatásaimnak benyomásait, a la
pocka és combcsont-levesben hátának és 
combja belső felének íze teljesen különbö
zött, csak hogy egyet említsek.

Azóta haldoklóm. Az ízeket és tápértékü
ket nincs mivel pótolni. Nem tudom, med
dig élek m ég ezt a kis jegyzetet, befejezé
sekor, holmijaim közé rejtem, és napokon 
belül meghalok.

Talán majd ha megtalálják romló teste
met, valaki elolvassa és... De milyen szörnyű 
dolog tudni, hogy nemhogy ki megegyen, de 
még az sincs, ki elhantoljon.

Es: mi nő ki majd belőlem?

S'EHÉNU M ŰM  Itt

n. Halató nézet
Hősünk egy nap arra ébredt, hogy új ké

pessége van, ami a tértágítást ületi, emberi 
szinten, persze.

Nagyon elfoglalt ember volt, gyakorta 
hangoztatta:

— Nekem nincs kétszer időm ugyanarra 
a problémára! Ha egyből el tudom intézni, 
akkor rendben van, de ha nem — felőlem...
— esik.

Egyszer volt pár hónapnyi szabad ideje, 
s akkor végignézte addigi életét felgyorsítva, 
az érdekes részekből összevágott magának 
egy hétnyi anyagot (nem volt túl emlékeze
tes élete), csakhogy legyen, és szólt az Ope
ratőrnek, hogy ezután még jobban figyeljen, 
mert — úgy érezte — lassan elközelg az ő 
ideje is.

Az új képesség előre jelezte jöttét, hő
sünknek korgott a gyomra és pszichedelikus 
látomásai voltak. Aztán Tunes New Roman 
betűkkel kiíratott agya képernyőjére, hogy: 
"te ged... A fasz tudja, miért pont te, de na... 
Az új képességed abban áll, hogy tekinteted
del bárkit meg tudsz ölni, akit akarsz, vagy 
akinek nem tetszik a pofája. Azt az időt, ami 
a ránézésedtől az ipse haláláig eltelik, szin
tén be tudod állítani. De — még egyszer —■, 
hogy mi a kurva életért pont téged szemel
tünk ki..."

Hősünk így is nagyon örült ennek az 
üzenetkének, rögtön ki is próbálta, aktuális 
nője körül legyeskedő házibarátjának öt perc 
alatt történő kinyírása által. A barát túl szé
pen halt meg (ahhoz képest), de ettől a cse
kély szépséghibától könnyedén el lehetett 
tekinteni, mivel nem sok érzés ért fel azzal 
az eggyel — később, fent, elmondta —, amit 
a habzó szájú haldokló nemtelen haldoklása 
közben érzett. (Nője nem volt valami hálás, 
de ez nem érdekelte túlságosan...)

Másnap módszeres tisztogatásba kez
dett.

Élvezte a szabadságot, kicsit istennek tar
totta magát: az aluljáróban, buszon, villamo
son egymásután nézte úgy meg az embereket 
— már akiknek nem tetszett a kinézete. Arról 
az örömről lemondott, hogy ott, a szeme 
előtt haljanak meg, mert úgy döntött, kíno
san fog vigyázni az inkognitójára: mindegyi
küknek egy órás meghalási határidőt állított 
be, aztán végezzék ahogy és ahol akarják. Az 
Operatőr nem volt elájulva ettől, mert nem 
sok érdekes jelenetet tudott így felvenni, 
nem tudta, hogy a halálos-halató nézetet, 
vagy a haldoklást filmezze.

Csupán akkor került kameravégre pár 
érdekes jelenet, mikor a már félig üres kocs
mában a gyanakvó — és még élő — vendé
gek rávetették magukat hősünkre (ahogy az 
Operatőr is nevezte őt), hogy bizony most 
azonnal lemészárolják, és ő, egyetlen körbe- 
nézésével, valóságos vérfürdőt rendezett kö
zöttük (és belőlük — mert közben rájött, 
hogy melyik processzort kell kicserélni, 
hogy a halálnemek között is válogatni lehes
sen): darált hússá nézte őket.

"Hogy táguljon a tér!”, volt hősünk véle
ménye és szlogenje az egész dologról.

Persze ezután, az érdekes jelenetek ked
véért, sohasem — vagy csak nagyon ritkán
— nézett körül zsúfolt helyiségekben, általá
ban inkább kiszúrt magának egy áldozatot, 
azt követte egy elhagyott területre, s ott az
tán kedvére játszott vele: először angina pec- 
torist mímelt(etett), utána hirtelen kiszakadt 
a... de ezek már nem sok relevanciával bír
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nak történetünk szempontjából, az Operatőr 
is megunta a sok vért és felakadt szemet...

Emberünk derék munkát végzett, a lapok 
pánikot jelentettek és produkáltak, új beteg
ségnevek vonultak be a köztudatba, nagy 
dérrel-dúrral, és ott mind fészkelődtek, ka- 
pargatták az emberek agyvelejét (egyelőre 
még belülről), addig, míg azok már az utcára 
sem mertek kimenni, félvén a 'levegőben 
terjed!"-ő betegségtől. (Persze, ezek az illetők 
eléggé meglepődtek, mikor mégis meghal
tak, mert hősünk— puszta szórakozásból — 
egy idő után, majdnem egy hónapig, azzal 
szórakozott, hogy távcsővel, fáról nézett be 
a sok ideig elfüggönyözetlenül hagyott abla
kokon.)

Kevés időt töltött egy-egy városban, falu
ban, "rengeteg a munka", gondolta át min
den nap a rá várókat, embereket és esemé
nyeket, felkötötte a gatyáját, nézelődött egy 
utolsót, és továbbállt.

Sosem derült fény arra, hogy ő a tettes, 
ügyesen intézte továbbutazásait, s gondo
lom, tudják a kedves olvasók, hogy nem so
kat szarakodott a Fizetéssel, ha stoppolni 
kényszerült.

Evekig nem történt semmi a fentieken 
kívül, az emberiség beletörődött a gyógyít
hatatlan és megállíthatatlanul terjedő beteg
ségbe. Este mindenki összehúzta a függö
nyöket, s imádkozott a nagy Operatőrhöz, 
hogy érje meg a reggelt. Általában (ha hő
sünk féínapnyi életet adott még nekik, mert 
ez volt az újabb mániája) nem érték meg.

Magánéleti problémái azonban adódtak, 
mert a nők egy idő után — talán ösztönből, 
mert mi másból — kerülni kezdték a tekinte
tét, s így nem tudta bevetni a nagy nőfűző
nézést. (Ekkor csinált olyasmit, amit le sem 
írnék, ha nem én volnék hűséges krónikása 
ennek a piszkos történetnek:)

Agyvérzést produkált a jobb testű nők
nek, melytől aztán azok mozgásképtelenek 
lettek: ekkor elművelt velük mindent, mely
re szűkülő énjének még szüksége volt, aztán 
még egyszer megnézte őket, a reggeli — má
sodik és halálos — agyvérzés (számukra) 
reményében.

De egy nap a nagy Operatőr levette róla 
a szemét. És többet felé sem nézett, nem 
követte tekintetével ezt a botcsinálta istent. 
Kicsit rossz volt, de tudni vélte, hogy túléli: 
"Csak arra van szükség, hogy jobban bízzam 
— immár csupán — magamban. Ehhez pe
dig önismeret kell".

Magába nézett hát.
Meg is halt, másnapra virradólag.

Hl. Volt egyszer 
egy konferencia...
Az istenkonferencia kezdetét vette. Egye

lőre az előtérben szorongtak az Urak, kávé, 
cigaretta, zaj és nyüzsgés. Aztán hosszú so
rokban bevonultak, nevetés, üdvözlések az 
újra találkozás margójára.

Odabenn aktuális előadó emelkedett szó
lásra:

— Tisztelt Összegyűltek! Elnyilalltunk 
ide, mindenki a saját galaxisából, hogy újra 
összeüljünk, találkozzunk, beszélgessünk, 
hogy tapasztalatokat cseréljünk, és - hogy 
kinevessük teremtményeinket.

Sajnos, nekem most ez utóbbiból nem 
igazán jut ki, habár azért sími sem fogok. Ha 
emlékeznek még, mikor utoljára találkoz
tunk, akkor is én voltam a problémás isten. 
Nos, akkor Bakbhrwsz kollega segített meg

oldani a gondjaimat, ő adta ugyanis a kitűnő 
szivárvány-ötletet, mint új szövetségem 
szimbólumát. Azóta — röviden összefoglal
va a történteket — született és meghalt egy 
fiam, és unalmamban felfedeztem az atom
bombát embereimnek. Mint mondtam, unal
mamban, esetleg kíváncsiságból, hiszen bi
zonyára Önök közül is sokan kipróbálták 
már. Történetem azonban most nem univer
zális- vagy atombomba-ellenes végkicsengé
sű lesz, mert minek. Csak érdekes, és meg
látják bizony, hogy olykor még bennünket is 
elborzaszt. Főleg a vége furcsa, tanácstalan
ná tesz engem... megint a segítségüket kér
ném. Ugyanis galaxisom egyetlen, bepróba- 
népesített bolygóján két ember— egy férfi és 
egy nő — kivételével mindenki elpusztult. 
Nem mondhatni, hogy különösen megviselt, 
egyrészt csinálok másokat, másrészt pedig 
— értékdimenzióink különböztek: én kitöl
töttem az ő létüket, ők viszont gyakran un
tattak és fárasztottak engem. Csak a kétezer 
éves konferenciákra való, antí-provindális 
jellegű és utóízű kiruccanásaim tették eddig 
érdekessé— sajnos— végtelen létemet. Nos, 
a két ember piciny földem két különböző, de 
egymástól nem túlságosan távol eső pontján 
maradt meg, mittudomén, hogyan. De Ura
im, ahelyett, hogy én beszélnék, hallgassuk

Orbán István grafikája

meg férfiemberemen keresztül a történteket, 
kinek gondolatait — mert készültem ám 
(halk, poénnyugtázó nevetés) — elhoztam ma
gammal, ezekből mutatok be most néhányat 
Közben meg-megállok, és magyarázok, ha 
azt szükségesnek érzem. Emberem agyában 
naplószerűen raktározódtak el a tapasztala
tok, érzemények és gondolatok, a fene tudja, 
miért, talán gyártási hiba okán. Bizonyára.

"...egyedül maradtam, most már bizo
nyos. Visszaéltem és kiéltem mindennel és 
mindent, amivel és amit lehetett Megettem 
az üzletek finomságkészleteit, felrobbantot
tam gyárakat és autókat, gumibabákat zsák
mányoltam, és mindezt bárminemű bünte

tés, vagy annak jele nélkül. Most vagy nincs 
Isten, vagy nem tudom, mi van. (Gúnyos 
röhögés.) Ha nincs, akkor nekem van isten
komplexusom. Ha meg van, akkor: Uram, 
adj jelet, segíts, válaszolj, s minden! (Igaz, 
hogy gúnyolódik, de most mit tehettem volna? 
Önök mit csináltak volna a helyemben? Talán 
vallottam volna be, hogy én...?)"

"Nagyon kellene egy nő. Két hónapja 
csak a gumibabák, már a tapintásuktól is 
undorodom. Jól van, Uram, oké, de legalább 
egy nőt adjál nekem..." (Kicsit zavaros... de 
hiszen ember. Ekkor helyeztem az 6  areájába a 
nőt, egyelőre azonban még nem engedtem talál
kozni őket, mert a nő gondolatait az istennek sem 
tudtam elolvasni — vagy nem voltak neki. Min
denesetre sokkal nyugodtabban viselkedett, sok 
csokoládét evett, ez volt mindaz, amivel ő  élt 
vissza, a helyzetből adódóan.)

"Megláttam a nyomát. Biztos, hogy nem 
az enyém. Kisebb, csinosabb és ívelt. Látszik, 
hogy magas sarkú cipellőt hordott a lelkem... 
Van tehát itt egy nő! Egy kis meleg, nedves 
nőcske... Odaadnám érte a fél istenemet!" 
(Amit az értékdimenziókról mondtam...)

"Napok óta követem már. És csak egy 
dologra gondolok, egyetlenegy dologra, 
folyton-folyvást, ó, igen...” (Nos, Uraim, itt 
kezd érdekessé válni a történet, mert ezt az egy 
gondolatot akkor én sem tudtam elolvasni, 
aminthogy most Önök sem. Le volt védve. Kon
ferencia után szívesen venném, ha egy idősebb 
kollegám megmutatná a gondolat-passioordmen- 
tes ember teremtésének technikáját... A következő 
szemelvény el- és meggondolásáig két nap telt el.)

"Megöltem, megöltem! Magam is csodál
kozom. Miért nem akartam új Ádám lenni? 
Hisz az Úr megtehette volna, hogy szerelmet 
ébreszt benne irántam... De én csak mögéje 
lopóztam és leütöttem. Ütöttem, rúgtam, le
téptem a ruháját és a bőrét, meg a húsát is, a 
melleit úgyszintén, fejét egy kövön loccsan
tottam szét. A szemeiben láttam, hogy nem 
ilyen halálra számított, hogy ez volt az a 
halálnem, amelyre a legkevésbé volt felké
szülve aktuális egyedüllétében. Most végre 
halott. Forró imám száll a mennybe..." (Igen, 
Uraim, kiismerhetetlenek az ember útjai... Miért 
nem akart új Ádám lenni? Hiszen ébreszthettem 
volna szerelmet a nőben! Miért nem akarta élvez
ni a szerelmi érzést, az orgasztikus rángatózást, 
mely ugyan nevetséges számomra, de teremtmé
nyeim számára létfontosságú, hegyeket és hiteket 
is megmozgatni képes! Uraim, félek, hogy nem 
értem az embert, ezt a kis koszost, ki bizonyára 
régen halott lesz, mire hazaérek, és mi vár rám, 
Uraim, mi vár rám, de nézzük tovább, hogy meg
tudhassák mindannyian.)

"Együtt háltam a Kecskével és a Lóval. A 
kecske nem volt jó, a ló rúgott, úgyhogy a 
Tehénre specializálódom." (Es ezt tette, a Te
hénre specializálódott, kéremszépen! És, Uraim, 
míg én itt most előadok, csak sejtéseim lehetnek, 
hogy odahaza mi történik. Eljövetelem előtt tud
tam meg ugyanis: szodomita frigyből igenis szü
letik utód! Csak máshogyan... bizonyára az atom 
az oka ...a szülők csak az apa halála után szülhetik 
meg monstrumaikat. Mi vár engem? Szabadul
jak meg tőlük? Mit tegyék... Uraim?)

— Ufók!
— Sáskák!
— Fehér lovak!
— Özönvíz!
— Tűzeső!
— Oööö... Köszönöm, Uraim! Most már 

tudom. És nincs több szivárvány, már ne 
haragudj, Bakbhrwsz!

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

KÁNTOR LAJOS

Belgrád, Split Kolozsvár
(1977—2001)
1972, illetve 1977 óta sok víz folyt le a 

Dunán. Hogy miféle vizek, nem könnyű 
szételemezni. Amikor harminc évvel ezelőtt 
megpróbálkoztam azzal, hogy Pozsonytól 
Belgrádig, sőt északabbról, a Bal- ti-tengertől 
az Adriáig, vagyis számunkra a Nyugatot 
jelentő déli tengerpartig szerzett úti élmé
nyeket összegezzem, maradtam a kaptafá
nál, vagyis irodalomról, művésze- tekről 
beszéltem. Akkor még nem csupán a Szov
jetunió létezett, hanem Csehszlovákia és Ju
goszlávia is, a maga "teljességében". És 
persze Ceau^escu Romániája. Az úgymond 
szocialista tábor, Gierek Lengyelországával, 
Kádár Magyarországával.

Most, ezred- és sok egyéb forduló után, a 
Duna-mentiséget programszerűen vállaló 
budapesti kiadó, az Ister, azt kérdezi tőlem, 
nem témék-e vissza a hetvenes évekbeli uta
zások színhelyére. Persze, nagyon szívesen 
— válaszolom néhány heti gondolkodás 
után. Ha igaz, könyv lesz belőle, Gyökerek, 
álmok, tengerek címmel. A tervezett könyv 
egyik fejezete a "Gyökér és szárny”, kettős 
(többes) közelítésben. (A régi és az új szöve
get jól elkülönítheti egymástól az olvasó.)

*
Belgrád repülőterének jókora várótermé

ben teljes a hangzavar. Az is elég volna a 
bábeli impresszióhoz, ha csak Jugoszlávia 
nemzetei és nemzetiségei képviseltetnék 
magukat az utazók között, de vannak itt, 
szemre is megkülönböztethetően, arabok, 
négerek (s nem csupán diákok), no meg ma
gabiztosságukról felismerhető nyugati turis
ták, amerikaiak, németek s ki-tudja-hova- 
valók. Nem gyűjtöttem statisztikai adatokat, 
mindössze egy január közepi s ráadásul hét
közi nap tapasztalata alapján mondom, e 
legfőbb jugoszláv légikapu— Európa, Ázsia 
és Afrika találkozásánál.

[Belgrád m int légikapu — azt hiszem, ez 
még a titói Jugoszlávia nemzetközi (nem 
csupán jugoszláviai és nem csupán balkáni) 
image-éhez tartozik. (Ma ezt Budapest, a 
Ferihegy vette át?) Nem túl gazdag az évti
zedek során mégis felgyűlt repülős tapasz
talataim ról kedvem volna önálló esszét 
megkísérelni, amely a hatvanas évek eleji 
olvasm ányélménnyel kezdődne, és 2001. 
szeptemberével zárulna, és közrefogná az 
itt-o tt már felemlegetett bukaresti, dubrov- 
niki, ljubljanai, párizsi, amerikai és kínai 
repülőtereket, országon belüli és óceánok 
fe le tt i  repülőutakat. B iztosan Voznye- 
szenszkijjel kezdeném, a Háromszögletű 
körte ciklusával. New York-i madár című 
versét az én kérésemre fordította magyarra 
Jancsik Pál (a Korunk 1962. novemberi — 
tehát ünnepi! — számába). Döbbenet ma 
újraolvasni az akkor egyértelműen lírainak 
és modemnek, (ideológiailag is) kapunyitó
nak szám ító sorokat: "Ablakomba ideszáll 
/  — holdszínű iniciálé — / egy alumínium
madár /  a teste / repülőgépé — / hosszú 
nyaka csavarmenet — hirtelen lobot / vet 
egy öngyújtó s a fe le tt /  női / arc lobog." Az  
Éjjel a New York-i légikikötőben (Garai Gá
bor fordítása) a biztosnak-biztosítottnak 
tudott szerkezeteket metaforizálja, a politi

kai nyitás, az egyetemességgyőzelmének hi
tével: "Légikikötő — te az ózon, a nap / 
ide-akkreditált követsége vagy!" (Ilyen ver
seken föllelkesedve írtam 1962-ben "a szov
je t költészet fiatalságá"-ról.) A remény- és 
illúzió-tárházból idézném, 1968-ból, a ro
mániai magyar értelmiségiek Bukarestbe 
vezényelt különrepülőgépéhez kapcsolt em
lékeket — és a hamar jött, józanító csaló
dást. Andrej Voznyeszenszkij verssoraihoz 
csatlakoztathatnám chicagói, atlantai, pe
kingi és sanghaji légikikötők bennem élő 
képét, hogy aztán mindezt keresztülhúzza a 
World Trade Centerbe becsapódó gépek té
vén közvetített látványa. ("Ablakomba ide
száll" ...!!!)]

Vissza Belgrádhoz, a hetvenes évek repü
lőteréhez, amely 24 óránként több ezer em
bert bocsát be a nagyvilágból, és bocsát ki, 
északra, délre, keletre, nyugatra. Mi, Bordás 
Győzővel (aki egy éve segédkezik Bányai

Jánosnak a Híd szerkesztésében), "csak" az 
Adriára igyekszünk. Az utolsó pillanatban 
már Újvidéken, az utazási irodában kiderült, 
hogy téves volt az első információ, ma déle
lőtt nem juthatunk le Dubrovnikba, de a 
számtalan járat között csak akadunk egyre, 
még télidőben is, amelyik valahol e varázs
latos város közelében rak le, s onnan autó
busszal vagy vonattal valahogy oda jutunk, 
ahová azóta vágyom, hogy utoljára eljöttem 
onnan, öt évvel ezelőtt...

Együtt szidjuk ezt a csütörtököt, ezt az 
árnyalt m enetrendösszeállítást; péntek, 
szombat vagy akár szerda is jó lett volna, de 
hát ki gondolt ilyen apróságra. Én pedig 
hiába érkeztem bele a télbe, ha meghallom a 
szót: Adria, s hogy ehhez repülőjegy és (éle
temben először) kísérő is rendelkezésemre 
áll, a legbarátibb marasztalás s a legirodal- 
mibb-legszínházibb csábítás sem tud vissza
tartani. Dubrovnik azonban, bárhogy dug
juk össze a fejünket, kombináljuk a járműve
ket, csak nem ugrik be. Végül is mint egyet

len tengerparti lehetőség "egy napi járásra" 
(miután a jugoszláviai program többi részét 
én magam kötöttem le Vajdaságban), marad 
Split. A pénztárablaknál bemondjuk a két 
nevet, megkapjuk a jegyeket, s akár indul
hatnánk is, átsétálva a kijáraton. De még 
csak kora délelőtt van, a járatunk késő dél
utáni; eltölthetnénk ugyan az időt kint a re
pülőtéren is, a vendéglőben, kiolvasva köz
ben az angol, német, francia újságokat és 
képeslapokat, ám ez elég költséges vállalko
zás volna, s egy idő után unalmas is, inkább 
beautózunk Belgrádba.

(Visszagondolva arra a január közepi 
napra, amikor választhattunk, hol töltsük az 
estét és a másnapot, Splitben, Zágrábban, 
Ljubljanában vagy a szlovéniai hegyekben, 
kezdem igazán megérteni Akszjonov novel
láját, melyet sok évvel ezelőtt olvastam: egy 
távol-keleti erdőkitermelésen dolgozó sofőr 
a végre kivett szabadsága alatt Moszkvába 
repül, onnan vissza és megint vissza, míg 
letelik a szabadság; Tányát, a repülőúton 
m eglátott stew ardesst keresi, és valami 
egyebet is... A novella dme: Félúton a Hold 
felé...)

Vissza tehát Belgrádba. Egy olcsó önki- 
szolgáló étterem mellett egy korántsem ol
csó filmet is találunk a központban. Berg
man: Jelenetek egy házasságból. Néhány hó
nappal korábban már majdnem sikerült 
megnéznem, most végre épp jókor találko
zunk. Igaz, előző két fümélményem gyanak
vóvá tesz. Budapesten ugyanis barátaim 
egyik fele amellett kardoskodott, hogy nem 
szabad elszalasztani Pasolini Máté evangéliu
mát, és ugyanennyi, egészen szavahihető fél
szakmabeli tanácsadóm a Régi idők rock 
zenéjére igyekezett rábeszélni; nem tudván 
dönteni, két jellegzetes anti-filmet néztem 
meg. Pasolininél természetesen minden — a 
panorámikusan feltáruló helyszíntől a sze
replőkig — csodálatos, csak éppen azt a 
pluszt nem találom, ami a Bibliából ismert 
történeteket filmmé, Pasolini filmjévé tenné; 
a közönségsiker azonban így is biztosítva 
van. A rock-film első képsorai a kettéosztott 
filmvásznon ígéretesek: a híres rock-együt
tesek mellett a háttérként-m agyarázatul 
szolgáló (annak szánt) társadalmi-világpoli- 
tikai események egy-egy emlékezetes kocká
ját láthatom, de aztán végeérhetetlenül kö
vetkeznek a néger (elenyészően kisebb rész
ben fehér) rock-együttesek, s a rendező köz
ben megfeledkezik eredeti elképzeléséről. A 
közönség a sokadik héten is tódul a moziba. 
Tehát vagy velem van valami baj — vagy a 
narkotikum- igényt kell tudomásul venni. És 
most, itt Belgrádban, e néhány szabad óra 
alatt ahelyett, hogy újra elsétálnék a Kali- 
megdánra, elmélkedni a történelem tanulsá
gain, egy harmadikfajta narkotikum leg
frissebb film-feldolgozását választom...

Ez a Bergman-film azonban úgy igazi 
meglepetés, hogy korántsem csalódás. Leg
feljebb annyiban, hogy ezúttal is kevés szavú 
(tehát a svéd beszéd s a szerb nyelvű felirat 
ellenére számomra is érthető) képi filozófiát 
vártam, Bergman pedig talán eddigi 'legbe
szédesebb" művét készítette el. És annyiban, 
hogy e "jelenetek" már-már természetelle
nesen nélkülöznek minden meztelenséget. 
Am ilyen művészi puritánsággal megalko
tott erotikus filmet csak csodálni lehet. És 
csak a csodálat, az elragadtatás hangján lehet 
szólni korunk, azt hiszem, legnagyobb szí
nésznőjéről, Liv Ullmannról. Persze, a Jelene-
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tek egy házasságból szintén besorolható a n a p  
jaink java alkotásaira úgy látszik jellemző 
anti-film vonulatba, hiszen a látvány (nem
csak szex értelemben) itt szinte teljesen kikö- 
szöbölődik; mégis, számomra legalábbis, 
filmebb film a Bergmané, mint a Pasolinié, 
mert hozzám szól, mert nem ismeretet terjeszt, 
mert nem elringat— felráz, töprengésre kész
tet. Lehet, hogy nem is egy új anti-filmet lát
tam, hanem a ma sajátos mozijában jártam?

E kora délutáni film-közjáték után száza
dunk ugyancsak megszokott technikai vív
mányához térünk vissza, amely (svéd ki
térőnket háttérbe szorítva az emlékezetben) 
leröpít végre az Adria partjára. A belgrádi 
repülőtéren gyorsan túlesünk a formaságo
kon, lemérik csomagjainkat, s viszik is, a 
kijáratnál felmutatjuk jegyünket, és már a 
gépben vagyunk. Nem értem ugyan, miért 
spórolják el az utasoktól egyre gyakrabban 
azt a lélekmelegítő három betűt, az "ess"-t, 
miért csak "steward" kínálja az italt, a kávét 
(Akszjonov novellahősének izgalmaitól 
akarnak megkímélni?, annyi pénze azért 
úgysincs a Hídnak, hogy hosszabb repülő- 
kalandjaimat finanszírozza); ettől eltekintve 
kellemes, sima az utunk, és mivel kint besö
tétedett, olvasásra is vállalkozom. Engedtes
sék meg nekem itt e komoly (hivatalosodott 
nyelvhasználatunkban a "feladat"-tal társu
ló) szó; utóvégre, Split felé repülve az Új 
Symposiont olvasni: legalábbis szokatlan, 
(fiát az Adriára repülni nem az?)

No de a szerencse bergmani méretű él
ménnyel ajándékoz meg. Az Újvidékről ma
gammal hozott Symposion-példányban Da- 
nilo Kií, a Belgrádban élő, valamennyire már 
nálunk is ismert, nagyformátumú szerb pró
zaíró novellafüzéréből (Borisz Davidovics sír
ja) olvashatok részletet. Tulajdonképpen 
nem véletlen, hogy éppen ez a múlt év au
gusztusi szám van nálam: a napi szenzáció 
rakatta útitáskámba, mert még januárban 
sem ültek el körülötte a plágiumvád hullá
mai, szóban-írásban találkoztam az esettel, s 
gondoltam, hátha szerkesztőként tanulok 
belőle, okulok egy újabb híres példán. Dani- 
lo Ki& könyve hatszáz évet fog át, pontosab
ban 1330-ban kezdődik egy inkvizíciós 
jegyzőkönyvben leírt vallomásokat és tanús
kodásokat használva fel a Németországból 
menekült, az üldöztetések miatt többször hi
tet váltott Baruch David Neumann törté
netéhez. A fordító magyarázata közelebb 
visz a könyv módszeréhez s a plágiumvá
dakhoz: "A prózaírói teremtőerő alkotókész
sége látszólag meglepően passzív interpre
táló tevékenységre fokozódik le, az annyit 
emlegetett írói fikciónak szinte nyomát sem 
találjuk. Azaz: a fikció, a kitalálás alapjában 
véve statikus munkáját Kidnél a kutatás és 
felfedezés dinamikája váltja fel. Kiíí nem ki
talál, hanem megtalál. Megtalálja azokat a 
helyzeteket, azokat az állapotokat, azokat a 
tényszerűségeket, melyeket prózai helyze
tekké lehet változtatni olykor pusztán az 
egymás mellé állítás adta helyzeti energia- 
többlet jóvoltából."

[Plágiumvádak, az egymás mellé állítás 
energiatöbblete... H át ez is megérne egy mi
sét, pusztán a személyes érintettség okán. 
No nem azért, mintha engem vádoltak volna 
valamikor plágiummal (ennek az ellenkező
jére hivatkozhatnék, a sok megnevezett hi
v a tk o z á s t  v e te tté k , tö b b szö r  is, a 
szememre), hanem mert szerkesztői gya
korlatom egyik legkellemetlenebb epizódja

fűződik egy ilyen ügyhöz. Talán a Sükösd 
Mihály — Deák Tamás konfliktus doku
m entum ait is e lő  lehetne egyszer venni, 
minthogy az érintett szerzők már nincsenek 
az élők közt, így az "antiszemitizmus" köl
csönös, barátok (?), egy táborbeliek által 
terjesztett vádjának nevetségességét is tisz
tázni lehetne. A  nekem címzett kötetnyi Sü- 
kösd-levélből nem deríthető ugyan ki, hogy 
miképpen és miért kölcsönözte Mihály ba
rátom Deák Tamás drámájának egy részle
tét a maga művébe, de lehet, hogy a mai 
posztmodem gyakorlat előfutárának minő
sülne az eljárás — am it nyilván sem Deák 
Tamás, sem a korabeli irodalmi közvéle
mény nem honorált. Ma már senki nem kár
hoztatja Esterházy Pétert a Harmonia cae- 
lestis tetemes vendégszövegéért — és én is 
hiszem, hogy megérdemelten szavaztuk ne
ki, m int a 2000. év legjobb magyar könyve 
szerzőjének, a Magyarország Európában Ala
pítvány igencsak tekintélyes összegű díját.] 

És idézzünk a szerzői megjegyzésből is, 
amely — ugyancsak idézet, Marcus Aurelius 
Gondolataiból: "Aki látta a jelent, mindent 
látott azt is, ami a legrégibb múltban történt,

s azt is, ami a jövőben történik." Egy új szo
kás vagy módszer volna meghonosodóban a 
prózában? (És a drámában, sőt a versben is?) 
A kollázs már nem csak a képzőművészet 
kedvelt, bevett eljárása? (Mint a zenében az 
idézet?) Danilo Kil esetében úgy tűnik, tisz
tázódtak a dolgok. Engem mint olvasót u- 
gyan eddig sem zavart az esztétikai élvezet
ben néhány furcsa újságcikk, most viszont 
szerző és mű hivatalosan is felmagasztosult: 
idén júniusban adták át Danilo Kidnek a Bo
risz Davidovicséri a zágrábi Vjesnik díját, s 
ebből az alkalomból újra leírták, hogy köny
ve a mai jugoszláviai irodalom legjelentő
sebb alkotásai közé tartozik. [Az elmaradt 
— és alighanem végleg elmaradt— találko
zások keltette hiányérzetet nem pótolja az 
olvasás. Danilo Kissel (ha jól emlékszem) 
Bányai János hozott volna össze Belgrád
ban, ám a Borisz Davidovics szerzője épp 
valahol külföldön tartózkodott. Állítólag 
Voznyeszenszkijjel is létrejött volna egy bu
dapesti beszélgetés, ő  viszont valamiért ép-

pen nem utazott. Ha ide veszem Rózewicz 
wroclawi hiányzását (’69-es romániai író
küldöttségünk látogatásakor  —  már egész 
tekintélyes világirodalmi lista áll össze ezek
ből a hiányokból. (Lehet dicsekedni veled] 

Repülünk tehát, kilométereket és évszá
zadokat. Most már egyértelműen Split felé. 
Vaksötétben érkezünk, e tengerparttól és vá
rostól távoli röptéren azonban úgysem sokat 
láthatnánk. A váróteremben itt is zsúfoltság, 
bábeli hangzavar, míg elindul autóbuszunk 
Dalmácia adminisztratív-gazdasági-műve- 
lődési központja, az 1700 éves, százezer la
kosú kikötő irányába. A végállomástól taxi 
visz tovább, a tengerre néző Hotel Marjanba, 
a télen is borsos díjszabású luxusszállóba: 
mint mindenütt, itt is tudomásul vesszük a 
tényeket, a meglepetéseket szobánk az ár
nak megfelelő, falát elsőrangú modem réz
karc díszíti, a fürdőszoba viszont egyszeri 
mosakodás után árban úszik, mert a víz fo
lyik ugyan a csapból, de vele párhuzamosan 
a falból is csorog; a vendéglőben fél tízkor 
már csak száraz sonkás szendvicset szolgál
nak fel, nyomatékos kérésre— fél óra múlva 
azonban nyílik az éjszakai bár, és műsora (a 
kevés vendég ellenére) igazán szemet gyö
nyörködtető; másnap senkitől sem zavarva 
fürödhetek a szálloda tengervizes uszodájá
ban, az üvegfalak között, ha a víz színén 
rétegesült por nem zavar (és hogyan zavarna 
ennyi kilométernyi ú t és vágyakozás után, 
más tengervizet ugyanis nem kóstolhatok: a 
tetőteraszra is csak egy percre merészkedem 
ki, törülközés után, a még erőtlen napsütés
ben), s nem zavar a lógó korlátú, rozsdás 
lépcső és a megrongált tusoló, mert mégis 
találok olyat, amelyikből meleg víz folyik. 
Tudom, hogy az igazi vendégek néhány hó
nap múlva, tavasztól érkeznek majd, mi 
most csak amolyan potyázók vagyunk. (Ha 
nem is éppen potya áron!)

Kint viszont, Diodetianus palotája előtt 
tavasz van, ezt a mimózán, tulipánon, a p iád  
friss zöldségen mérhetjük le; bár a szőlő 
meggondolkoztat, vajon mit hoztak raktár
ból, mit virágházból és mit a tengerparti pál
mák közül. Ingben sétálunk a műemlékek s 
a szemet pár jugoszláviai nap után még min
dig magukhoz vonzó újságos kirakatok kö
zött. Sem Móra Ferenccel nem tudok verse
nyezni, sem a költőkkel, az én Erikám szür
kén üti a betűket, ahhoz, hogy visszavará
zsoljanak Diodetianus korába vagy elkép- 
zeltessék a Dubrovnikot ugyan nem feledte
tő, de majdnem oly fenségesen-patinás splití. 
városközpontot, ezt az északnyugatibb tu
ristaparadicsomot. Most még ugyan januári 
az íze ennek a paradicsomnak, de sejteti, 
hogy milyen lesz majd májustól októberig. 
(Különben is mit akarok? Kétszer már bele
kóstoltam, forró nyárban.) [...]

[2001 szeptemberéből tanúsíthatom: a 
koraősz itt, a horvát tengerparton még nya
rat jelent. A  turistaforgalom szempontjából 
is. Ez ugyanis már újra békebeli, mintha a 
délszláv háború nem is lett volna. A kikö tő , 
a paloták, az üzletek — ha lehet — még 
vonzóbbak, m int régen. Igaz, ezt csak egy 
nehezen beszerzett kőelefántjocska) bizo
nyítja, egyidejűleg emlékeztetve az Adria 
partjára és Afrikára, Indiára, Kis-Ázsiára, 
ahogy ez a globalizáció korában illik. (Mit 
tegyen az ember, ha gyerekeinek ez a hobbi
ja? Római császároktól, horvát politiku
s o k tó l  v is s za fo rd u l a m egb ízha tóbb  
állatvilághoz.)]

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

LÁSZLÓFFY CSABA

Valam i más
Az utcák, a házak egyre álomba valób

bak, hihetetlenebbek lettek.
A  valahogy elkezdett emlékezni. Orra 

fölött éles ránccal, gyanakvóan nézte a dim- 
bes-dombos vidéket. Megszokta, hogy ked
vére nosztalgiázva paszulykarókkal, érzéki 
lebegésű héjákkal népesítve be az aszfalt szí
nű sivárságot. "Szerény, gyönyörű tájszava
kat fényre hozni!"... Síró, köhögő roham 
fogta el, de ő erőszakkal trappolva a sárban, 
úgymond kurucoktól és Csokonaitól ösztönöz
te tve, régi szavakat iparkodott ráolvasni a 
képzeletében veszélybe sodródott ország
részre.

Amolyan kriptaféle nagy ház terpeszke
dett el előtte. Lába a gyaloglástól beledagadt 
az úri cipőbe, s ő hirtelen megtorpanva, fe
nekével belehuppant a sárba. Ölébe vette bal 
lábát, amelyiket ráadásul a visszerek is kí
noztak. Közben behunyt szemmel is érzékel
te maga mögött a légiesnek ezúttal nem ne
vezhető jelenést. Cs. szemében dac tüzelt, s a 
párizsi parfümnek még az illúziója is elillant 
róla.

A. dalolni kezdett a trágyás úton; a nótá- 
zó hang inkább vonításra hasonlított.

— Lehúznám a cipőmet — nyöszörögte. 
— Szeretnék mezítláb járni ezután.

— Nem szabad — hallotta a nő suttogá
sát. — Meglátnak.

Cs. lehuppant az árokszélre, s karjával 
megkísérelte elérni A.-t.

— A falusi menyecske úgy érzi — búgta 
a férfi fülébe —, hogy neki egy derék, jó kis 
uracskája van. — A hízelgés kiábrándítóan 
erőltetette sikeredett, ezt mindketten érez
ték, de Cs. végre A. közelébe férkőzve, kézbe 
kaparinthatta a fuszeklis, puha lábfejét, ame
lyikről a dpő  már korábban lekerült. — Ki 
vigyázott rá eddig is, hogy meg ne szúrja a 
talpadat a szerb tövis? — mondta babusgató 
mozdulatok kíséretében.

— A bosnyák! — horkan föl A. — A kato
nai behívómról egy szót se. — Lefittyedt aj
kára egy krampuszvigyor ült ki mégis. — A 
novellámat a háborús Boszniába "tévedt" két 
szerencsétlen magyar bakáról azért megí
rom. — Mint aki tűnődik; — A szerelem nél
külözése dühíti jó gyilkossá az egészséges fér
fiembert... És most erre van szükség.

Mögöttük a gödrös úton nagy kerekek 
lármáztak. Előttük a meredek. A., ahogy fel
állt — csak fél lábán volt dpő —, gesztikulál
ni kezdett. A távolodva hátrapillantó Cs. sze
mével nézve komikusnak látszott, amint 
kékre fagyott szájjal egy álmát mesélte me
gint.

— Az ég buján, ázsiaiasan utoljára még 
kiragyogta magát. — Az is lehet, hogy csak 
magának mesélt. — Tornyos, integető bak- 
terlámpáktól lekacagva döcögtünk. Hihetet
lennek tűnt az egész. Gondtalanul, infantilis 
lázban nem vettünk tudomást a látóhatárra 
nehezedő salétromsárga felhőkről. S mégis 
mintha a régi Budapestnek tartottunk volna. 
Ismerős volt a tájék, minden — húzta össze 
a vállát kelletlenül.

*
Máskor A.-nak ujjongó kedve támadt a 

lejtőn nyíló hóvirágok láttán. A deszkaraká
son tyúkok mászkáltak, ruha száradt, ő  az 
ilyesmit meg észre sem vette. Aszűzi hóvirág 
felé tartott flanelligben, pizsamanadrágban.

Csupasz lábán vékony papucs. Egyszerre 
csak röhögni kezdett... Aztán lekuporodott a 
földre; feje fölött az ég ólmosodott. Fejét pisz
kos térdére fektette s hallgatott. Mikor Cs. 
rátalált, reszketett, szeme gyulladt volt.

— Kivénhedt lovag— motyogta A. — Az 
este elhiheti veled, hogy a fázás, a téli küsz
ködés után jó és szép lesz... a szökés.

— Mit aíarsz még? — próbálta vigasztal
ni Cs. — A csúcsai várkastélyt bevetted.

"Okos, unzsenírt tud füllenteni — gon
dolta A. — Kell a megértés, de nem így, 
alamizsnaként... A kontóra rendelt savanyú 
bor sem hozhatja meg ama kompromittált, 
ócska szeretetet bár. Most, midőn az apjaura 
halálán van..."

A zsalugáterekkel elzárt délutáni fojtoga- 
tottságban aztán harmadszor fogott bele a 
valószínűtlen történetbe: "Váradon kiugrot
tam a vonatból..." — S mert csillapítani akar
ták, fűtött hangon kiabálta: — Órákig keres
ték a csomagomat!

A cigarettafüst és a szelelő kályha miatt 
aggályoskodó orvos kényszeredetten mond
ta ki a diagnózist: — Hűléssel súlyosbított 
idegláz.

*
— Gyűlölök minden függőséget! — pa

naszkodik a költő. — Tejszínhabos süte
mény, ikrasaláta! Az úri osztály kényel
mében úszva minden ellenállás kiúszik belő
lem. Te ne tudnád ezt, aki kedvedre lubickol
hattál a jólétben?

— Hiányzik talán a rusztikus élmény? — 
jegyzi meg Cs. gúnyosan. — Mindjárt itt lesz 
Vojnyica, hogy magasra emelt pendelyében 
behozza a tűzifát.

— Tévedésből kerültem ide— panaszolja 
fel A. Egy hajfürtje a párnába ragadt, igazít 
egyet rajta. A másik percben már mulattatja 
a dolog. — A tegnap is csak úgy sugárzott 
belőlük a bárgyúság...

Cs. szigorú pillantással: — Ezek az embe
rek ugyanazon a nyelven beszélnek, mint te.

— Csak éppen használni nem tudják. Az 
a gondosan kikészített képű kántomé soha
sem élte át az elesettek szorongását, az elve
szettek lelkiállapotát...

— A te Monte Carlódban vagy Velencéd
ben holtbiztos, hogy nem — szól közbe epé
sen Cs.

— Ott, ahol az én ámításokból kigyógyult 
lelkem ma már idegennek, elhagyatottnak 
érezné magát — fordítja váratlanul maga el
len a mondat élét A. Ez a "ma már” igazi 
bumeráng: szája széle megrándul, de most 
már van mersze kinyújtani erőtlen kezét a nő 
felé.

Cs. úgy tesz, mintha nem venné észre a 
békülő mozdulatot.

— Elvárnád, hogy irodalmi szalont tart
sak itt?! Nem kacsalábon forgó vár ez. A 
kastély ura prizniccel és hőmérővel bújik 
ágyba. — Majd megenyhülve. — Én itthon 
vagyok ebben a vidéki társaságban, de be
vallom, mégis szögletesnek éreztem magam 
a kínosan reprezentálni igyekvő lelkek miatt. 
Mintha nekem kellene holmi kisebbségi ér
zést legyűrnöm velük szemben.

— Iszonya az öregedésnek. — A költő hang
ja dgányútra téved. — A nagy izgalmak, azt 
hittem, segíteni tudnak még rajtam. Sóhajt, 
majd Cs. kérdésére, hogy: "A házasságra 
gondolsz?", csuklásszerű nevetéssel vagy sí
rással: — Arra is... Én, az impotenciagyanús! 
Cs. fürkészően nézi a puha arcot: milyen jót 
tett neki a kirándulás, a fény! A Zichy-féle

cseppkőbarlangot látja maga előtt.
— Mikor ruccanunk ki megint Révre?
— Azt hittem, sosem érek fel a mélyből a 

világosságra — suttogja zihálva A.
— Ne félj, révbe érünk mi ketten.
A hang lágy, búgó, nem mint a férfi csuk

lóját szorító ujjak kemény, hideg karperecé. 
*

Kicsi fagyott madarakat (Cs. szerint) hó
hérotok le a fákról. Meg kell tanulni a kegyet
lenséget, öreg baka! (Vagy már elkéstél 
vele?) Az életet nem adják ajándékba. Sem a 
halált.

Gyurka vagy Lajos — melyikük jött hí
vatlanul? —, reggel ötkor talpon talált min
denkit. A várőrség kapitánya Török nagy
mama. Pápaszemén az évődő, huncut fény 
enyhíti rekcumozó hajlamát.

Én otromba katonaládámon ülve vártam 
a fátum parancsát: Irány az ismeretlen!... Mi
kor ég a ház, talán egy öntőnyi vizet vihetek én 
is, hogyha egyszer alkalmasnak találtak a 
sorozáson. Jóllehet csak Veronállal élek. Az 
édes tejet kiköpöm a számból.

Ha kinézek, az ég idegen. A hó vércsep- 
pes. Kökényen ül a madár, jót nem remél a 
naptól. Gyeptelen, kiszáradt árok: egyszar
vú tehén szomorúsága, ötlábú juh kaparja. 
Ez már a halálárok. Szemem körül mélyülő. 
Fagyott könnyem bujdosó pentaton.

Kalapomról arcomra csorog a hóié. Én 
be-, Cs. végképp (?) kivonulóban. Az őládá
iban a csúcsai ház fehérnemű- és ezüstkész
lete.

"Szedd össze magad" — súgja Cs. az ál
lomásban.

Helyes. Egy kis gőg és gúny az eleganci
ámat méricskélő nyárspolgároknak. Mi len
ne, hogyha elrikkantanám magam: "Kala
pom, szűröm förgetegben!" Cs. bizonyára 
megjegyezné: "A szívedet kifelejtetted." S 
aligha mulasztaná el hozzátenni: "Ezt is 
Mylittához írtad, ugye." A depresszió alatto
mos, mint a szú. A nyütan vállalt bűn egy 
jajkiáltás. Azzal mindig lehet imponálni... 
Csakhogy én most nem magamra gondolok. 
S arra se, amire a többiek. Hogy a vasfazék
ban tojás fő, a búzakenyér savanykás ízű, a 
tej sűrű. Mint a fiatal testé, olyan a szaga... A 
dédmama (mert az is, nemcsak nagymama) 
elszenderült a zötyögésben.

Halálos lehelet fúj a tarkómra — több ez, 
mint a helyi érdekű szerelvény huzata. Az 
önsajnálat szánnivalóan közönséges, gyarló 
emberré teszi a költőt is: a középszer, a rutin, 
az eltompultság ellen szónokol, s közben 
lecsepegteti undok mártással a mellényét.

Most, midőn Európa internálja az emberi 
szellemet, s a feneketlen sarú faluban egy 
ijedt cseléd sopánkodó őseimnek hírül adja, 
hogy Máramarosszigetet fölperzselték és a 
muszkák Szatmár alatt vannak, nem süthe
tem el tréfaként a gyávaságot, mely telkem
be szorult: hogy Mindszenten van egy re- 
kettyés, ha jön az ellenség, oda bújok!...

A szélben elfordul a fehér látóhatár, 
össze-vissza röpködnek varjú- s csóka betűk. 
Éjféli holdfény-sisakom végképp oda. S hol 
lelem meg hű csapatom?... Friss sírban. (Kö
zös hitvesi sírlapokat láttam Kalotaszegen. 
Mint valami duplaágyak.)

*
Cs. közben a magas vadfűbe menekült, 

mely derékig eltakarja.
"Számban az ő szavaival — zuhanok. 

Visszavonhatatlanul itt hagytam apámat, s 
mint a boszorkányok, élvezettel turkáltam
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titokzatos szenvedélyek hamujában. Nincs 
bennem egy cseppnyi alázat; nem volt Lut- 
ryben sem, a Genfi-tó partján, hát még abban 
a havas kis olasz faluban: Sépeyben! Még 
hogy egy rendes, két szemmel, két lábbal és 
két füllel bíró, jólelkű, becsületes polgárt fo
gadjak férjemül! A.-ból erős, fájó szemrehá
nyás, elkeseredett gőg tüzelt, akárcsak be
lőlem. Naivság, ostobaság volt azt képzelni, 
hogy miután megnyílt előttem— mint kincse
ivel a Notre Dame, az Invalidusok híres temp
loma —, beérem majd egy ügyetlen csókkal.

Fajkutyákkal vonítottam, pávákkal si
koltoztam halott anyám után, hogy aztán a 
mély erdei árnyak alatt ölemben (vajon, 
meddő ölemben?) ringatni kezdjem a képze
let tébolyult, komor gyermekeit... Az ő fájó, 
lüktető feje is így pihent meg karomon, akár 
egy töretlen sziklán.

Tudok hinni, várni... — szólt utánam a sű
rű bagófüstből; s mielőtt rázámám a vonat
fülke ajtaját: — Csalni is.

Csak ölni nem. Csak-öl-ni-nem, csakölni- 
nem, csakölninem... Ezt már a kerekek kat
togják. Hol a végállomás, amely előtt meg
törik a m onoton ritm us. CSAK-ÖLNI... 
NEM! Maszatos orcával lopakodva hazáig, 
szeppenten, örökké túlzó bűntudattal. Ez A. 
Elvágott ujjamnak s elharapott ajkának 
összekeveredett vére reászáradt a képére.

"Ha igazat mondanék otthon, azt hinnék, 
részeg vagyok..."

S nevetve nyomta arcát a fűbe.
Eső csapdosott felettünk, havas eső. A 

szél lekapta fejéről a kalapot. Esetlenül sza
ladni kezdett. Az ellenkező irányba, a falu 
felé. Én a kalapot üldöztem. Éppen akkor 
fordult hátra, amikor elestem. Legszebb csi
kónk a lábát törte...

Kiizzadt, fázott. Szeretett volna lefeküd
ni a fűbe.

»Egy vidéki jakobinus, aki nagyítóval ta
nulmányozza a lapos földet, ahol a legkisebb 
bokor is elzárja előle a kilátást — a hátán 
fetrengve, ily módon próbált szellemesked- 
ni. — Már el is felejtettem, hogy ez Eiffel-to- 
rony tetejéről a végtelenségbe lehet látni.«

»Te Bandi, én megesküszöm, hogy nem 
is jártál a Toronyban.«

Ezt szent meggyőződésből mondtam, 
nem ugratásból. Hasztalan erőlködtem, 
hogy fölsegítsem az ázott földről; fojtott ki
merültséggel kezdtem rekcumozni: »Te gyá
va!... Húzd ki az ingedet is a régi, gombolat- 
lan lóri kabát alól, hadd lakjon jól a zúzmarás 
fénnyel ebadta hasad is, mely egész télen 
koplalni akart!«

Ezek után ismételte meg írói hangon, 
hogy otthon nem lehet elmondani az igazat.

»Felőlem — adtam meg neki a kegyelem
döfést. — Tíz napig úgyis félre fogsz beszél
ni.«

Aznap éjjel két hortyogás közt hozzám 
bújt, és a legőszintébb hangon jelentette ki: 
»Szeretnék más lenni, mint amilyen va
gyok.«

»Másnak látszani« — feleltem.
M egadóan bólintott, s megnyugodva 

visszaaludt.
Másnap, mikor könnyes szemmel kísér

tem el a bizonytalan messzeségbe a zsúfolt 
vagonokban daloló kiskatonákat, mintegy 
vezetésképpen ezt mondta: «Sohasem az 
ember hibás, hanem valami más... Valami, 
amit legtöbbször nem ismerünk.«

Utólag néha arra gondolok: ha el lehetne 
rejteni, mint bibliába préselt virágokat, a drá

ga arcokat... Egy ilyen védtelen kiskatona
volt ő is."

*
Kérdés, hallott-e Cs. nyugaton Delfina 

Potocka grófnőről, s ha igen, vajon olvasta-e 
(olvashatta-e) Chopinnek e szépséges — sok 
tekintetben Cs.-hez hasonlítható lengyel 
múzsájához írott leveleit? Konkrétan azt, 
amelyikben a nagy muzsikus meglehetősen 
naturalisztikus felfogásban — az A.-ra jel
lemző hím-nőstény viszonyt állítva előtérbe 
— elmélkedik a művész és múzsája kapcso
latról. "Gondold el — hangzik Chopin vallo
mása —, a minket az asszonyokhoz hajtó 
kísértést ihletté lehet alakítani... De csupán 
azok számára, akikben képesség és tálentom 
van. A locsogó nyomorult, ha lemond az 
asszonyról, csak megháborodik, mégsem 
képes semmi érdekeset létrehozni." A tulaj
donképpeni szemrehányást azonban ho
gyan is vehette volna magára az a Cs., aki A. 
halála után azt vallotta, hogy mint múzsa, 
szégyellnivalón szűzi, suta és személytelen 
vonzalmával "sohasem juthatott el testi mi
voltáig, s csak génie-én keresztül érezte meg 
a vágyat A. iránt". Ha viszont nem mondott 
igazat, lelküsmeretét nagyobb "bűn" terheli, 
mint a múlt századbeli lengyel grófnőét, akit 
Chopin végül ezzel a váddal illet, játékosan: 
"Mennyi ihlet és zenei ötlet ment veszendő
be Miattad. Meglehet, nem egy ballada, po- 
lonéz vagy micsoda kallódott el így, vagy 
talán egy egész zongoraverseny... Vagyis tel
ve vagy muzsikával, az én műveimmel ál
dott állapotban."

A. egy megsárgult fényképet tart a kezé
ben. A párizsi állatkertben készült, még ak
koriban, midőn az ő borgőzös szája magától 
értetődő konoksággal lehelte az L. kagyló- 
szerűen rózsaszín orrlyukába, hogy: "Meg 
fogom hódítani a világot!" A kép hátán nyíl
egyenes sorokban gömbölyű betűkkel ez áll: 
A majmok bőségesen és gyakran esznek, emészté
sük is rendes, etetéskor odajönnek a rácshoz.

Fogalma sincs róla, kinek a kézírása.
Sikerül viszont maga elé idéznie a két 

izmos, vörös-barna szőrű orangutánt L. szé
les karimájú kalapjának árnyékában állnak a 
ketrec előtt. Az újságok által beharangozott 
ritkaságok érkezését több európai állatkert 
képviselői várták. Végül a Jardin D'Acclima- 
tation igazgatója ötvenezer frankot kínált a 
szumátrai őserdők szörnyetegeiért.

Ötvenezer frank — egy orangután-pá
rért! Sell and repent, but sell! (Adj d  és bánd 
meg, de adj d!) Őt egy bolhás kocsmában 
lökdösik jobbra-balra. Á zsebe üres, könyöke 
az asztallaphoz ragadt, várja, hogy valaki 
kiváltsa onnan. Fizessen helyette - egy isme
rős vagy egy ismeretlen.

Az orangutánokat látja maga előtt. Végre 
kinyújtózkodhatnak a szűk, testet nyomorí
tó szállítóketrec után!

Jó nekik...
Föl akar állni; megkapaszkodik az ajtó

félfába.
"Úgy éltem, mint egy eszdős..."
Áll — gonosztevő a vizsgálóbíró előtt.
A harctéren fejsebet kapott, lengyel szár

mazású francia költőtárs, Guillaume vajon 
hol kesereg (vagy már nem kesereg?) a té
kozlás miatt?

A csendben gubbaszt. Egyre tompultab- 
ban. Részvétlenül.

A lányok kialvó mosolya: borzalom. A 
kocsma fdejtést kereső zarándokait lángoló 
szesszel eszméletlenségig leitatta a halál.

Vagy lekaszáltam a söntéspult alá.
Megindul óvatosan puha fekvőhdyet ke

resni. Majd elheverve, borzadállyal tűri, 
hogy a halálfejes titok-pillangó feje fölött ke
ringjen. Mintha egy ősi bosszútól tartana ma 
is. Osszetépi az állatkerti képet. "Baljós je
lek."

A depresszió terméketlen órái ezek.
*

— Látod, még a vén Jepurét is körüludva
rolja a némbere, sikoltozva, lányos kacagás
sal! — nyűgölődött a zsenge napsütésben a 
nagybeteg A. Szerette sajnáltaim magát. — 
Én lettem itthon is, Párizs után, a legkoldu- 
sabb nom ád. M aholnap házalni kény
szerülök a kézirataimmal a törpék előtt, mint 
egy fokhagyma-, nem, annál is kellemetle
nebb szagú vigéc.

Cs. marokra fogott fűzfavesszőt suhogta
tott meglehetősen vidáman:

— Sejtettem, mi következik, ha előrajza- 
nak agyadból a csúnya manók, melyek Cho
pin lelkét is annyit marták.

— Szerinted rögeszmés vagyok?! — for
dult szembe az asszonnyal sértődötten A. — 
Megtiltom, hogy engem a poraim fölött tisz- 
tdjetek! — Minden hangerejét bdeadta: — 
Süsse meg a háláját az utókor!

Otthon, több órás mogorvaság után, kö
vetelni kezdte az italt; sírt, lármát csapott.

— Ne hidd, hogy meghibbantam — da
dogta kifejezéstden arccal, miután deget 
ivott. — Egyből megvilágosodott előttem, 
ami volt... S ami lesz. A hideg hotelszobák
ban idegenben az alkohol fűtött. Már ka
masz koromban megkaptam a fricskát Kincs 
Gyulától Zilahon: "Mint a disznó a pocsolyá
ban." Ha láttad volna Párizsban a négerekd, 
a japánokat, a malájokat, a kínaiaikat! ők , a 
vadak őrizték a Sorbonne-t izzó nyárban is... 
Én?! — Vékony csíkokban ült arcán a szür
keség; mintha rácsok mögül érkeztek volna 
Cs.-hez a szavak. — A Marseille-be vezető 
országút mellett, Fontamebleau-hoz közd 
éltem néhány napot; valamikor Frandaor- 
szág királyai vadásztak azon a pompás, er
dős tájon. Ott szeretnék megébredni — a 
másvilágon.

— Te, aki a magyarság lelkiismerete akar
tál lenni?!

A. feje a mellére billent; a lámpafényben 
Cs. zöldesnek látta a mély szemüregd.

— Még mindig abban a zsúfolt vonatban 
vagyunk? — kérdezte nagykésőre, fölriadva 
A.

"Még m indig van ereje pózolni?" — 
ámuldozott magában a virrasztó szőke nő.

Kora reggel elkezdték vágni kint a kerti 
fákat.

— Eszeveszett sebességgel, megállás nél
kül — motyogta A. Vacogás rázta, mintha 
hideg fülkesarokban szorongana. — Kétke
dés nélkül...

Kint most a magányos fát kezdték dön
getni.

— Az első komoly olvadás— mondta Cs.
— Az utolsó támadás — mondta A.
A döngő fa törzsben egyre mélyült a seb.

Apollinaire: Égöv
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SZÉLES KLÁRA

Egy erdélyi irodalmi derékhad
— Nemzedékvallató —
(Vissza a Forrásokhoz)1
Ritka, szerencsés irodalom történeti 

pillanat az, am ikor egy egész nemzedék- 
nyi, ifjú, széptehetségű költő-író jelentke
zik "új időknek új dalaival", válságos idők 
közepén. N em  kevésbé ritka és szerencsés 
az, hogy m éltánylásra, befogadásra talál
nak, m ég ha ellenállással küzdve, harcok 
között is. Kezdeti visszautasítások, majd 
tám adások u tán  és ellenére szépirodalmi 
lapokban közölt szerzők lesznek — sőt: 
első köteteik is (többségükben viszonylag 
idejében) megjelenhetnek. — Ez történt 
Erdélyben az 50-es évek végén, 60-as évek 
elején. Tehát olyan történelmi helyzetben, 
am ikor a vasfüggöny joggal tűnhetett le- 
rom bolhatatlannak. Egy keleteurópai kis 
országban, ezen belül is egy kisebbség 
irodalm ában az irodalmi-nyelvi korlátok 
széttörése, de  m ég fellazítása is — különö
sen jelentős.

Ez a szerencse m integy továbbfolyta
tódik egy mai, im m ár "utókori" vállalko
zással. Kolozsvári fiatalok, közülük is a 
"Láthatatlan Kollégium" k ivá lasz to ttja i 
(1997—98-as évfolyam) Cs. Gyímesi Éva 
kezdem ényezésével és irányításával sorra 
felkeresték az említett nem zedék még élő 
tagjait (ma átlag hatvan évesek). Interjú
kat készítettek, majd a feljegyzett beszél
getéseket kötetté szerkesztve megjelen
tették. (Itt a fő m unka és érdem  Balázs Imre 
Józsefé, illetve Hevesi Zoltán István és Szabó 
Leventéé.

Cs. Gyímesi Éva indítványának találata 
többszörös. Tanárként és a Forrás-nemze
dék  (nemzedékek) kitűnő kritikusaként, 
irodalom elm élet-kutatóként egyaránt fel
ism eri a feladatok és lehetőségek össze
kapcsolásának ritka jó alkalmát. 1989 után 
történelm ileg és irodalomtörténetileg ha
sonlóan megnyíló, m egragadható esély
ről van szó. Ehhez járul az a tény is, hogy 
ebben az időben a nemzetközi szaktudo
m ány m egkülönböztetett érdeklődéssel 
fordul a "kánon", "kánonok" — és "kánon
váltások" felé. Vagyis a hivatalosan elis
m ert irodalm i értékrendek létrejötte és 
m egváltozása felé. S az adott, erdélyi iro
dalm i vonulat felbukkanása, szerepe ok
kal tételezhető egy ilyenféle értékízlés- 
váltás iskolapéldájának. M indez így még 
tágabb, m ég igényesebb keretet, távlatot 
ad  a jelzett vállalkozásnak. Olyan egyete
m i, kutatási, elméleti és pedagógiai prog
ram  összekapcsolása így ez, amely tá mo- 
gatást nyerhet és term ékeny együttm űkö
dés lehetőségét is. Történetesen az im m ár 
legendás-m últú kolozsvári-szegedi egye
tem ek között. (Vezető tanárok: Odorics Fe
renc, Szilasi László és társai.)

így tehát a legilletékesebbektől: ama 
"nagy idők  tanúi"-tól ha llha tunk  — a 
"nagy idők"-ről. A "Forrás"-ról, az első for
rásból — első kézbőL Mi több: nemcsak 
nagy idők "tanúi"-ról van szó, hanem  o

lyan "tanúkról", akik m aguk az "idők", az 
irodalom  formálói, megteremtői (ma is). 
Igen találó a kis kötet alcíme, a gondos 
"műfaji" megjelölés ("Nemzedékvallató"). 
Frappáns, esszencia-szerű megoldást je
lez a kis könyv válogatása, szerkesztése is. 
Nyolc portréval, nyolc beszélgetéssel ta
lálkozunk. Mind a nyolc megszólaló két
ségtelen főszereplő. (Közülük egyet — a 
tragikusan elhunyt Szilágyi Domokost — 
kerekasztal-beszélgetés idézi meg.)

Tehát igen kézenfekvő, netalán köny- 
nyedén m egoldható feladat szabatos — 
avagy briliáns — teljesítéséről van szó? 
Nem  egészen.

M inden elismerésem (adott zavarok
nál megértésem) a kis csoport tagjai, veze
tője kitartásának! H iszen az irodalom  
" tö r té n é sé n e k "  ő sk ö d é b e , sű rű jé b e  
(dzsungeleibe) kerültek m induntalan. Vi
lágosan kitetszik a kísérlet, a beszélgeté
sek nyomán, hogy az irodalom (lényegé
ben m inden művészet?) mozgalmainak, 
keletkezésének eredete nemigen hasonló 
a valóságos forrásokéhoz. (Hogy m ost 
m ár éljünk az adott metaforával.) A kivé
tel talán éppen a mesterségesen fakasztott 
— vagyis nem-természetes — forrásoké.

Hiszen milyen egyszerű is a "látszat" 
(amely több a látszatnál, s voltaképpen 
valóságos hozzávetőleges körvonal— de
rül ki a kis kötet nyom án is). Eszerint — 
kellő m adártávlatból —: létezett, létezik 
egy "Első Forrás-nemzedék", majd egy 
"Második", később: "Harmadik" stb. A kö
zös köztük az, hogy m integy kronológiai 
sorrendben, egymást követve, szemben 
álltak az előző írógenerációkkal, miként a 
"fiatalok" az "öregekkel". S főként az "El
ső" nemzedék tagjai (Veress Yoltán, Lász- 
lóffy Aladár, Szilágyi Domokos, Bálint 
Tibor, H ervay Gizella, Szilágyi István, 
Jancsik Pál stb.) pedig m integy iroda
lomtörténeti fordulat, új irány úttörőinek 
bizonyultak. Neveikhez, műveikhez fű
ződik elsősorban az addig hivatalos-köte
lező kifejezésmódok, műfajok, hangvéte
lek, versformák és prózai megközelítések 
teljes megváltozása. Más utakon indultak, 
más hagyományokat fedeztek fel, folytat
tak, m int az előttük járók. Emiatt előbb 
tám adások sorának voltak kitéve, majd 
elérték a magas fokú elismerést, díjazáso
kat, s m indenképpen a kortárs olvasókö
zönség többségének megnyerését. Hozzá 
kell tenni: egyrészt ehhez a kortársi, nem 
zedéki vonulathoz tartozott a két — máig 
alapkönyvként kezelt — irodalomtörté
neti összefoglalás szerzője: Kántor Lajos 
és Láng Gusztáv is. Tehát mintegy össze
fogja ezt a társaságot s a fent említett fel
fogást az, hogy nemcsak kortársak, ha
nem  — többségükben még — egytemi 
társak is. Az is kétségtelen, hogy a Forras- 
emblémával2 megjelölt kis kötetek3 közt, 
elsőkként, jellegzetesen, éppen az ő első 
m űveik, verseik, novelláik szerepelnek 
(1961 — 1962 az első kis kötetek megjele

nési évszáma). — S egyáltalán nem  mellé
kesen — életükben 1956 éppen olyan vá
lasztóvonalat húzott (akár életkoruk okán 
is), m int m agukban a keleteurópai orszá
gok történelmében.

De az is köztudott és köz-elismert, 
hogy az "utánuk" következő vonulatok
nak m indenképpen ők társai, előőrsei, út
törői, többször előszavaik írói. (Hozzá
tehetjük: a lényegesen későbbi — 1980-as 
évektől induló — "Serény M úmiák"-nak is. 
— Egyáltalán: vajon hogy alakul ez az 
egész stafétabot-átadósdi, ez a láncreak
ció, akkor, ha ezek, a kétségtelen "elsők" 
netalán elbuknak?)

S miközben ez a fajta alapgondolat vé
gigkövethető a beszélgetések során, aköz
ben joggal hallhatunk sok, sokféle egyéb 
felfogást, az előzőekben elm ondottakkal 
szem beni kétkedést, ellenvetéseket. H i
szen ez a fent-vázolt felfogás nem  más, 
m int az im m ár Kántor-Láng néven közis
m ert4 kézikönyv alap-koncepciója. (A- 
dott, 2001-ben m egjelent "nemzedékval
lató" kis könyv lényegében, hallgatólag— 
vagy jobb híján? — ugyanezt a felfogást 
tükrözi. Egyrészt a m egkérdezettek kivá
lasztásával, m ásrészt külön azzal is, hogy 
a kis kötet kerete éppen elsőként Kántor 
Lajos — zárásként Láng Gusztáv interjúja.)

A "Forrás-nemzedék" — s a könyvsorozat 
születéséhez — úgy vélem, Lászlóffy Aladár 
sorol néhány fontos, tényszerű összefüggést. 
Felhívja a figyelmet arra, hogy milyen felté
telek között vált lehetővé egyáltalán a For
rás-könyvsorozat megindulása, az 1958-60 
között történő lépések nyomán: "...nagyjából 
két-három évvel korábban a románok Luceafarul 
néven elindítottak egy könyvsorozatot az első- 
könyveseknek, Domokos Géza és Szemlér Ferenc 
meg Majtényi kiügyeskedték, hogy a magyar el
sőkönyvesek is megjelenhessenek, és a Forrás 
embléma és elnevezés került rá az első könyvek
re. "5 De hangsúlyozottan hozzáteszi, kiemeli 
később:"... tisztázzuk, ...nem feltétlenül azokból 
áll a Forrás első nemzedéke, akiknek az első két

Jaévben Forrás-kötetük jelent meg.'
A teljesen jogos kételyek, kérdések, a 

differenciálás igényei szinte valam ennyi 
m egkérdezett vélem ényében megjelen
nek. Egyik véglet: Bálint Tibor, aki egy 
személyben s egyszerűen azt gondolja, a 
"nemzedék"-fogalom kapcsán: "Ez egy iro
dalomtörténeti kategória, mi egymásra soha
sem mondtuk, hogy nemzedék vagyunk." 
Másfelől, alaposan végiggondolt válto
zatban, m integy külön tanulm ányt, állás
pontot fogalmaz m eg Szilágyi István. Ő 
egyértelműen tagja a fent említett, első 
Forrás-nem zedéknek. Mégis azt vallja, 
úgy látja: "A tabuk-tiltótáblák kerülgetésének 
útjára, módozataira persze nemcsakmi leltünk 
rá... időközben az előttünk haladó nemzedék is 
benevezett, az utánunk jövők meg már eleve 
ebbe tanultak bele." Összegezően úgy gon
dolja: "... az az értékmegáradás, aminek itt a 
hatvanas évek második felére tanúi lehetünk, 
szerintem ... hármas felfutás eredménye; ritka 
szerencsés szinkron-pillanat, amikor különbö
ző korú írócsapatok élményhozadéka nagyjá
ból azonos időben tölt fel irodalmi müveket.7"

Persze, gondo lhatunk  arra, hogy a 
nagy író szerénységéről van szó, fejlett
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igazság-érzékéről, kiigazító szándékáról 
(arról is). De az tény, hogy am ikor Szilá
gyi István itt "hárm as felfutás"-ról be
szél, vagy is a szokásos, itt is jelzett 
neveken, ado tt évjáraton kívül az elő ttük 
levőkről (például: K ányádi Sándor, Pás- 
kándi Géza, Székely János) — s az "utá
nuk" következőkről (Sigmond Istvántól, 
Bodor Ádám tól, Lászlóffy Csabától Király 
Lászlóig, Vásárhelyi Gézáig vagy Csíki 
Lászlóékig stb.), a korabeli lapok s más 
kiadóknál megjelent kötetek sora tanúsko
dik mellette. A nevek is mutathatják, hogy 
a kronológiai sorrend mindenképpen kö
vetkezetlen. (Bodor Ádám , vagy Sigmond 
István például 1936-os születésű, mint az 
első kötetek szerzőinek nagy része, de csu
pán 1969-ben jelenik meg a Forrás-kötetük. 
Vásárhelyi Géza pedig 1939-es születésű, s 
az ő első könyve is csak 1969-ben lát napvi
lágot. K ányád inak , P ásk án d in ak  m ás 
okokból Forrás-kötete nincs.) A felsorolás 
gyarapítható bőven.

Alapos okkal óvja Kántor Lajos a kér
dező fiatalokat: "a közeg ismerete nélkül nem 
lehet megérteni ezt az irodalmat."8 Láng 
G usztáv— úgy is, m int m ásik koronatanú 
— "eufórikus, szabadságharcos élmény "-ról 
beszél, visszagondolva ezekre az évekre.9 
(Ugyanakkor éppen ő az, aki talán a legel- 
rettentőbb példaként — avagy nyelvbot
lásként? — azt fogalmazza meg, hogy az- 
időtt, illetve m ár a Ceausescu-korban — 
csak "három lehetőség" állt a korabeli erdé
lyi m űvész előtt: "alkoholista lett, vagy ön
gyilkos, m in t Szilágyi Domokos, vagy 
kivándorolt, m int Páskándi, Bodor Ádám 
vagy jómagam"}0 — Vagyis, kérdezheti a 
kétségbeesett olvasó — ama "negyedik" 
(nem  inkább első?) ú t nem  létezett, mely 
szerint, szép szám m al ma is vannak, akik 
egyszerűen, hűen maradtak erdélyi írónak, 
Erdélyben? Vagy talán azok— nincsenek?)

Tehát a középpontba állított "értékvál
tás" ("kánonváltás") körülményei, az eh
hez sorolható írók, m űvek sora, majd a 
példák elemzése nyom án megfogalmaz
ható körülhatárolás m égám yalást, ponto
sítást kíván. — A kötet és válogatása pre
koncepciót sugall, m iközben ezt nem  fo
gadja el? - Ellentmondás.

Ügy vélem, az ellentm ondás felszínre 
hozása is előbbre lépés. Maga a könyv, 
m aguk a vallomások így is dokum entu
mok.

A jelzett fennakadás tekinthető ered
m énynek is. M integy kijelöli a további, az 
alaposabb kutatás irányait.

Egy olyan — alapvetőnek és m éltat
lannak érzett — hiányt látok a kötetben, 
am elyet éppen  nekünk, itt, Pesten kell 
szóvá tennünk, tk  nem  is Koloszváron. Ez 
pedig  a korabeli, em lített erdélyi iroda
lom  m agyarországi fogadtatásának kér
dése. Egyfelől, é rthe tően , ez — adott 
keretek között — perifériára szorul, hi
szen belső irodalom történeti, értékrendi 
kérdések tisztázása áll központban. Ám
de — érintőlegesen, mégis csak szó esik 
arról, hogy létezett valamiféle kapcsolat 
az endélyi és m agyarországi irodalmi tu 
dat között. T udjuk— sajnos— ugyancsak

gáto lt feltételek között, korlátozottan, 
igen nagy hiányokkal. Mégis — vagy ta
lán éppen ezért is — az a kevés, szakado
zott szál, amely a tiltás ellenére is létrejött, 
kiépült, nem  volt kisebb szerepű, m int 
akár a legbelsőbb, erdélyi visszhangé. S itt 
— a kötet valam ennyi beszélgetése nyo
m án és után  — az a kép alakulhat ki a mai 
olvasóban, hogy az első, magyarországi 
befogadásról tanúskodó m ozzanat (az e- 
gyébként vitathatatlan értékű) Bertha — 
Görömbei kiadvány. Ez pedig kissé (kb. 25 
évvel) torzítja a valóságot. Hiszen az a 
(kicsi, de alapvető) összefoglalás akkor 
született meg, amikor — főleg az előző 
szigorú évekhez képest — mintegy hiva
talosan engedélyezetté vált a kapcsolat. S 
m indaz, ami megelőzte, s a tilalmak elle
nére m integy u tat vágott ehhez az áttörés
hez, itt m eg sem említődik. Annál félre- 
vezetőbb ez, m ert ma is m ár csak a hajdani 
kortársak tudják, hogy ama kényszer-ro
m antikus időszak, a rendszeres könyvát- 
csempészésekkel, megrótt levelezésekkel, 
késleltetve közölt, nehezen vállalt cikkek
kel — legtöbbször nyom tatott dokum en
tum  nélküli. (Néhányat említve csak az 
évtizedeken át, következetesen m unkál
kodók közül: Ilia Mihály, Pomogáts Béla,

Czine Mihály, e sorok írója. Később Kiss 
Ferenc, Csoóri Sándor, Mészöly Miklós 
stb.) Sokszor diákcsoportok vállalkozá
sai, elindításai — aligha játszottak semle
ges szerepet. Nem  a méltatáson van a 
hangsúly, hanem  a kép, a folyamat egé
szének torzulásán. S ma m á r  a valódi 
tanulságok levonhatóságán. (Hiszen a fel
tételek ritkán m aradnak ugyanazok, rit
kán rögzülnek)

Éppen a vitás, vagy vitatni érdemes 
kérdések feltárása is egyik erénye ennek a 
kis kötetnek. A "Nemzedékvallató" emléke
zéseket őriz meg, értékes dokum entum o
kat megörökít. Ákarva-akaratlanul a mai 
végzős egyetemiták és hajdani pályakez
dő  m űvészek közötti kapcsolatra (avagy 
szakadékra) is fényt vet. Helyzetképet, 
feladatokat körvonalaz, ezek megoldásá

ra ösztönöz. Élő irodalom történetet eleve
nen hordozó kiadvány, "forrás" a Forrá
sokhoz.
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SZABÓ GYÖRGY 
Mérleg 2001-re
Sok jó történet ebben az évben, tudja akárki, 
jó termésnek örül gazduram és a család.
Sok-sok kisbaba jött a világra; az anyja, az apja 
vígan ünnepet ül, megvan a trónörökös.
Úgy tűnik mégis, hogy a rossz eluralkodik itten, 
bűnös az emberiség, ezt bizonyítja New-York.
Szerte a Földön a terror dívik, életeket szed, 
nincs nap áldozatok nélkül. Az egyszerű nép 
mintha halálra ítélve viselné szörnyű igáját 
és rettegve figyel: mit hoz a sanda jövő.
Már kamaszoknál, iskolapadban durran a pisztoly 
és ártatlanokat vérbe borítva megöl.
Nem csoda, mert tévében, a filmeken mindig a gazság 
s emberölés szerepel, nézi a sok fiatal.
Győzhet a terror és fanatizmus? Úntig elég volt. 
Egyként lép fel a Föld jobb fele ellene már.
Es az erőszakot váltsa fél újra a krisztusi eszme, 
úrrá légyen a jó, győzzön a népszeretet.
Új évünket e gondolatokkal kezdjük. Imánkat 
meghallgatja a zú r  s mennyei Szent Fia is.

T i . M o  L A .  C V M T i l t

SÜMEGI GYÖRGY

Miklóssy Gábor egy könyv, két kiállítás
E sorok szerzőjének a Mentor kiadónál 

megjelent Miklóssy Gábor (1912—1998) mű
vészetéről szóló kismonográfiája bemutatá
sához két kiállítás kapcsolódott: aktképeit 
Kolozsváron (Korunk Galéria), újonnan e- 
lőkerült pasztelljeit a Sapientia Alapítvány 
Egyetemi épületében (Marosvásárhely) tár
ták közönség elé.

A nagy történelmi tablók (Gábor Áron, 
1948; Grivica, 1952), vihar előtti feszültséggel 
telített tájképek — közöttük kolozsvári váro
si tájak is —, figurális opuszok, enteriőrök 
valamint metafizikus-szürreális, a vizuális 
nyelvteremtés itteni alapmunkái mellett az 
egész életművön, több mint fél évszázadon 
át végigvonul az aktok tanulmányozása, stú
diumok készítése, különféle méretű (a te
n y é rn y itő l a több négyzetm éteresig ) 
aktkompozíciók létrehozása. A budapesti 
képzőművészeti Főiskolán Szudnay Gyula 
tanársegédjeként ő állította be évekig a mo
delleket, az akt kompozíciók és stúdiumok 
megkezdése előtt. Később, nagyváradi festő
iskolái és kolozsvári főiskolai tanítási gya
korlatában ugyancsak fontos szerep jutott az 
aktoknak.

Miklóssy legkorábbi aktjai — ekörül a 
nagyméretű Zsidó menyasszony — a bensősé- 
gesség-meghittség, a külvilágtól elzárt azi
lum  foglyaiként jelennek meg. Később 
nagyon biztos szakm ai fölkészültséggel 
mennyiségében is tekintélyes, formailag vál
tozatos akt-antológiát hozott létre. Tiziano és 
Giorgione nyugalmas-elnyújtózó aktjainak 
gazdag pompáját, Goya Meztelen Maja című 
képének vibráló feszültségét, Manet Olimpi
ájának kihívó attitűdjét is magukba olvaszt
ják a Miklóssy aktok. S még valami egyéni 
jellegzetességet is. A festő, az aktok festett 
világát gazdag pompázatosságában megte
remtő alkotó is mindig benne van a képben. 
Nemcsak úgy, hogy ott érezzük, hanem való
ságosan is ott áll festőállványa előtt és a kon
centráció legmagasabb fokán, feszül ten figyel. 
Voyeur a maga létrehozta kompozícióban, 
mert a legintimebb nyíláson beles, elrejti ma
gát saját aktfestői praxisába azért, hogy fes
tett világát még intenzívebben, vallomásos

közvetlenségben mutathassa meg. Mindig ő 
az egyik vén a Zsuzsannát meglesőkből. Az, 
aki egyúttal a festői jelenet, az élettelién von
zó, érzéki közvetlenségében, forró eruptivi- 
tásában  lenyűgözően  m agáva lragadó  
formaképletek rögzítője is. Önmagát is folya
matosan megfigyelő, önnönmagát még akt
kompozíciói egy részében is látva láttató.

A könyvbemutatót kísérő marosvásárhe
lyi kiállítás unikalitása (néhány főmű — Gá
bor Áron: Az éj fuvolása bemutatása mellett) a 
nemrég előkerült Miklóssy pasztellek bemu
tatása. Az erdélyi s egyáltalán: a magyar 
pasztellfestészetben is számontartandó e 
műegyüttes. Néhány darabjában — öregasz- 
szony szobabelsőben, ablak előtt — a Nagy 
István-i tőmondatos tömörséggel fogalma
zott, sorsokat láttató mélylélektani jellem
rajzzal fölérő élveboncolással találkoz
hatunk. Más kompozícióin a formák puha, 
dekoratív kezelése (aktok) , vagy egyfajta 
konstruktívabb fölfogás érvényesül elsősor
ban. Miklóssy pasztelljei bővítik, gazdagítják 
az életművek, a fetsői oeuvre teljességét. Ta
lálkoztam olyan nézettel, amely szerint a 
művészeti műfajok, ágak közül a 20. századi 
erdélyi művészetekben a vizuális ág, a kép
zőművészetek a legjelentősebbek. Ezt de
monstrálandó: ideje lenne immár az eddig 
csak elképzelt, csak a magasban létező 20. 
századi Erdélyi Magyar Művészeti Múzeumot 
mint intézményt megalkotnia a magyar nyel
vű felsőoktatás intézményi kereteinek fixáló- 
dásával talán leginkább az ilyen egyetemi 
városok jöhetnének számításba otthonaként 
Marosvásárhelytől Kolozsvárig és Nagyvá
radig, a Holnaposok városáig.

A felvidéki, dunaszerdahelyi múzeum
hoz hasonló intézmény (akár 1920-tól kezdő
dően) felölelhetné a nagybányai harmadik 
generációtól kezdődően a legfontosabb 
irányzatokat, alkotókat, életműveket. Az er
délyi magyar képzőművészek fontosabbik 
része egyénileg és művészeti egyesülete ere
jével is elvárja ezt. S persze a Magyar Művé
szeti Múzeum falán Miklóssy Gábor ta
nítványai művészete is rangját, jelentőségét 
megillető helyre kerülne.

GÁL EMIL PÁL 
Merész hajósok
1 Valamit elloptatok tőlem
66 meglopva a kozmosszal üres űrt
93 intemetszerű tudatok
94 hálóinak lelket lopok
3 Ebben a vers nélküli csöndben
30 csöndben rabolta önmagát
45 és itt állnak üresen, mint csend
69 azt sejtetik évszázadok:
70 sarkcsillagként csendjük ragyog
144 csillagok alatt
145 ringat a csend
9 és olyan arctalan a nemzet
127 Az Öböl túlpartján született a nemzet
31 S/tátlanodott a nemzet sorsa 
58 Sorsunk csak párbaj a halállal
67 Sorsunk varázsgömb: rajta át
68 énünk előre s vissza lát 
89 de ötvöznénk az örök ént 
87 A semmi alkatrészeként
100 mint kozmoszunk a semmiben
12 mindent a semmiből tovább
13 és a semmin túl az irányok
39 minden irány oly meghatározott 
15 Hitek koldultak igazságot 
41 A kétség is megkopik, mint a hit
126 merész hajósok
127 Hívők és Látnokok vállán 
19 Bábelek imbolygó ködében
120 az erdő játékos ködfoszlányaiba 

kapaszkodva
154 csak pillanatnyi foszlány
155 A végtelen ködét
108 szabadságuk szelekbe foszlott 
22 cél nélkül hömpölygő szelek 
26 rablás, politika, nyomor 
105 nyomor belülről fuldokol 
48 hogy magára hagyhassa a jelent 
74 harcokba ölni a jelent 
170 elnyel az égő jelen 
61 A genezis találta fel a fényt 
56 fénynászait, gyászpillanatait 
96 ősmoccanású fény csírák 
157 neonreklámok fénye 
163 az ébredő fényben 
169 A perzselő napfényében 
85 eloszlik a hullámokon 
130 hullámzó szigetek közt 
123 bujkál a múlt
143 Dagadó vitorlák mögött bujkáló 
47 ahogy az időből hátrál a múlt 
148 múlt és jövő
50 mert jövőjétől megszökött a cél. 
Kolozsvár, 2001. nov. 17.
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‘K Ó 'D 'E X —
Tavaly alkalom  adódott arra, hogy végrehajtsam ezt 

az "átfogó hadműveletet". M indazt, ami velem  és a 
világgal történt és m indazt, am it a világról m eg önm a
gám ról gondoltam , egy csatornába akartam  önteni. Ta
lán furcsán hangzik, de azt szerettem  volna elérni, 
hogy az egész életem  leváljon ró lam  Ez a személyisé
gemtől való m egszabadulásnak egyféle buddhista kí
sérlete volt.

M ár hosszú ideje a személyiséget, az Ént m erő illú
ziónak ta rto m  Ha az em ber feldolgozza a személyisé
gének a történetét, akkor egyúttal azt le is választja 
önmagáról. O lyanképpen, ahogyan egy m ű megírása
kor, a tárgyiasítás révén maga a m ű m indenki tulajdo
nává válik.

— Ide kapcsolódik ítéleted, amely így hangzik: "A törté
nelmi ember elveszett lény"...

— A történelm i em ber kifelé fordult ember, aki azt 
hiszi, hogy a zűrzavar, ami évszázadok során fölhamo- 
zódott a lelkében - a reneszánsz, a reformáció, a felvi
lágosodás, a francia forradalom  stb. eseményeire gon
dolok —, az külső technikákkal rendezhető. Amikor a 
történelm i em bert elveszett lényként említem, két irtó
zatos világháborúra gondolok, s a két szörnyeteg rend
szernek, a nácizm usnak és a sztálinizm usnak a meg
jelenésére. E két szisztéma nem  az európai vagy az 
am erikai civilizáció ellentéte, hanem  e megromlott ci
vilizációk pöfeteg kirobbanása.

M indez jóval korábban megvolt már, ez az erkölcsi 
elveszettség, ez a teljes metafizikai elveszettség. Ebből 
robbant ki ez a két rondaság a 20. században.

A korábbi századokban is öldököltek az emberek, 
de  hogy ez alá az öldöklés alá ilyen hétszentséges 
ideológiát is rakjanak — ez m ost történt meg először. 
A m odem  kori öldöklés félelmetesen: filozófiailag is 
alá van tám asztva. Asszurbanipal vagy IV. Ramszesz a 
szomszéd népeket m int erősebb fél mészárolta le vagy 
tette rabszolgává, de  cselekedeteit nem  indokolta meg 
valam ilyen világmegváltó eszmével. A 20. század két 
szörnyűsége két világmegváltó eszme nevében történt 
meg.

így válik nyilvánvalóvá, hogy az az ember, aki a 
saját belső zűrzavarát a történelem  igazgatásával-ren- 
dezésével akarja m egszüntetni, a semmibe tart és telje
sen elveszett. Olyan lesz szám ára a világ, m int egy 
labirintus. Labirintusban jár körbe-körbe, m int Tolsztoj 
Téli vihar cím ű elbeszélésében Jamscsik a szánnal. 
Jamscsik a társaival addig  megy körbe-körbe, amíg 
m indnyájan megfagynak.

— Könyvedben nem az olvasóhoz, hanem a Teremtőhöz 
fordulsz. így szólítod meg: "Istenem"...

— Számom ra Isten nem  metafizikai vagy vallási, 
hanem  mitológiai fogalom, amelybe az em ber a saját 
szem élyiségét vetíti. Isten mitológiája úgy születik 
meg, hogy az em ber az Ént kettéosztja egy Én-re és 
Te-re.

Tornai József. Magyar Szemle 2001/8.

—  I 9 & E X

REFLEXIÓK 35.

Zsugorodik a 20. század?
Mit tudunk manapság ezer

éves polifon zenekultúránk haj
naláról, a 10., 11., 12. század ze
néjéről? Aránylag nagyon kevés 
információnk van erről a különös 
időszakról, hiszen ezek a száza
dok vajúdták ki magukból azt a 
zenei felfogást, amely több szó
lam egymásra halmozásából a ze
nei kifejezés csodáját tudta meg
teremteni. Ki hitte volna koráb
ban, a nagy egyszólamú kultúrák 
idején, hogy az emberiség a ke
reszténység ezredik évfordulóján 
átlendül egy újzenei dimenzióba, 
a POLIFÓNIÁBA. Óriási lépés 
volt előre az ember értelmi és lelki 
fejlődésében. A sok szólamban 
rendet teremteni még nehezebb, 
hosszadalmasabb folyamatnak 
bizonyult, mint maga a zenei koz- 
mogónia hosszas kibontakozása. 
A 13—16. század intervalluma 
alatt érkeztünk el a tonális rend 
kifejlesztéséig és még kétszáz 
évet vártunk arra, hogy elérje, 
Mozart idejére — a kiteljesedését. 
Onnan szám ítva még kétszáz 
évig mindent elkövettünk, hogy 
ezt a történelmi (zenei) felfede
zést megsemmisítsük.

Ezer év telt el az új zenei világ
ban, és most, hogy visszatekin
tünk a megtett útra, valahogyan 
összezsugorodik képzeletünk
ben. Már csak az időtengerből ki
emelkedő szigetek hegyvonula
tait látjuk, a dús növényzetet, a 
napfényes, hullámverdeste parti 
szirteket. A századok a szigetek, és 
minél messzebb hajózunk tőlük, 
annál kevésbé látjuk a részleteket, 
a körvonalak elmosódnak. Las
san még ezek a távoli pontok is 
összeolvadnak az IDŐTENGER
BEN: zsugorodik a zene törté
nete, sűrűsödik a történelem is, ez 
is idővel FOLTTÁ VÁLIK KÉP
ZELETÜNKBEN. 2002-be lépünk 
hamarosan! —  és még mindig a 19. 
század az Úr a zenében. Második 
éve az új évszázadnak, évezred
nek, és máris azt olvasom az 
egyik hírlapi fejtegetésben: ZSU
GORODIK A 20. SZÁZAD.

Megdöbbentett a hír. De hír-e 
valóban? Hiszen magamnak sem 
vallottam be, ahogy átléptem (át
léptünk!) a 21. századba, valaho
gyan szinte eltűnt a szemünk elől 
a 20. század. Nem is igen emleget
jük. Nem beszélünk róla. Mintha

valam i közmegegyezés volna: 
igyekszünk megszabadulni tőle. A
20. századi művészetre is áll, a 
zenéjére meg különösen érvényes 
ez a furcsa mai magatartás. Már a 
kilencvenes években is háttérbe 
szorult a modem zene, főleg a 
kísérletezgető zenék termékei. 
Akkor úgy hittük, azért van ez, 
mert készülünk az új évezredre. 
És ettől a váltástól valami való
ban újat remélünk, várunk. Ez az 
új még nem mutatkozott meg, és 
mégis mind jobban eltűnik sze
münk elől a múlt század zenéje. 
Csak a kiemelkedő hegycsúcsok 
hol lankás, hol sziklás vidéke tá
rul elénk. Nagy magányos óriás 
művek, zseniális, de szintén ma
gányos alkotók sora magaslik a 
múlt távoli, alkonyi horizontján. 
A kezdetben csodás zenei kép 
m ind jobban összezsugorodni 
látszik.

Mindent hittünk volna, csak 
ezt a látványos metamorfózist 
nem. Most sem akarjuk tudomá
stól venni, hogy a 20. század, amit 
átéltünk, átszenvedtünk, belülről 
sokkal nagyobbnak, lehenger
lőidnek látszott, mint most, KÍ
VÜLRŐL. Igen, mindenképpen 
ez a titka új rálátásunknak el
kezdtük madártávlatból szemlél
ni, amit közelről egészen más
képpen tapasztaltunk meg. A 
modem zenében is elhalványul
tak a nagy vulkánkitörések izzó 
fényei. Kezdjük számbavenrű, mi 
is maradt meg számunkra. Vajon 
hány m ű élte túl a nagyszabású 
modern zene-tűzijátékot? Hány 
20. századi m ű került be a zenei 
köztudatba, és hány tört magá
nak utat a hangversenytermek
be? Hány vált széles körben és 
rendszeresen játszott repertoár- 
darabbá? Hány fejezte ki a 20. 
század valódi ÉNJÉT? És azok a 
művek, amelyek túlélték a 20. 
századot, vajon meddig bírják ki
fulladás nélkül az új évezred (év
század!) kihívásait?

És elkezdünk számolgatni...
Az eredmény meghökkentő

en kicsinek mutatkozik, számban 
és minőségben egyaránt. Keres
sük a valamikori újdonság robba
nó tölteteit. Szeretnénk újraélni a 
nagy rácsodálkozásainkat a va
donatúj zenei felfedezésekre. 
Áhítanánk egy kis újraborzon- 
gást a nagy zenei kihívásokból. 
Ö, be akarnánk, mi, akik együtt 
lélegeztünk a 20. századdal, to
vább élni, tovább vinni a megszo
kottat, a kitaposott kitaposaüant. 
Jó volna még egyszer végigmenni 
a varázshídon. De, sajnos, NINCS 
VISSZAÚT.

Boldog Új Évet!
TERÉNYI EDE
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HOL-
A  kolozsvári Bánffy-palotában novem

ber 30-án nyűt meg Terényi Ede partitúra- 
és lemezkiállítása a szerző Paramuzikológia 
című kötetének megjelenése alkalmából.

A z Erdélyi Híradó Előretolt Helyőrség so
rozatában nemrég jelent meg Demeter Szi
lárd Tempetőfi naplója című kötete.

A Kortárs 11. számából kiemelendő Ko
lozsvári Papp László A harmadik járhatatlan 
című esszéje, amely a szeptember 11-i ese
ményekre reflektál. A lapban olvasható továb
bá Szabó Gyula Tékozló téka című emlékezése,

Heim András grafikája

valamint Demény Péter Bartis Attila Anya
gólom dm ű kötetéről írott recenziója.

A  Hitel 10. számában Sütő András Bol
dog esték tükörcserepei dm  alatt emlékezik 
Sinkovits Imrére. Rajzfüzet 1956 októberéből 
címmel Sümegi György beszélget Kusztos 
Endre képzőművésszel, aki egyben a szám 
képanyagát szolgáltatja. Bodó Barna Tole
rancia, szabadság, modemitás dm  alatt közöl 
cikket, Kelemen Lajos Gál Éva Emese Idő
város dm ű  kötetét recenzálja, Görömbei 
A ndrás Erdélyi változatlanságok címmel 
méltatja Sütő András könyvét.

A  Tiszatáj 11. számában olvashatók 
Lászlóffy Csaba Ezredvégi zsánerkép; A halál
ra szánt zsoltár; A két örök udvarfi: Rosenc- 
rantz és Guildenstem; Felhőszakadásban; A 
régi költők kertje, valamint Balázs Imre Jó
zsef Egyszer sem léphetsz; Szigliget Blues d- 
m ű versei. A számban Kristó Gyula A 
multikulturális Erdély középkori gyökerei d- 
mű tanulmánya.

A  Fővárosi Közgyűlés Pro Urbe-díjat ado
mányozott Görgey Gábornak.

A z idei Vas István-díjat Tóth Krisztina 
nyerte d. Az elismerést Lator László, a ku
ratórium elnöke adta át a Vas István szüle
tésnapja alkalmából rendezett emlékműsor 
keretében a Szántó Piroska— Vas István Em
lékmúzeumban.

Tar Sándor A mi utcánk dm ű könyvé
nek franda fordításáért Tzara-díjat kapott 
Patrida Moncorge párizi műfordító. Az el
ismerést kétévente ítéli oda a franda író-

szövetség azoknak, akik a legszínvonala
sabban ültetik francia nydvre a Magyaror
szágon megjdent szépirodalmi műveket. A 
díjátadás egybeesett azzal az irodalmi est
tel, amelyen Krasznahorkai László mutat
kozott be a franda közönségnek.

A  Déry jutalmat 2001-ben a magyar iro
dalom művelésében dért kimagasló ered
m ényeiért Szávai Géza, Podm aniczky 
Szilárd, Lackfi János és Peer Krisztián ve
hette át a kuratórium elnökétől, Réz Páltól. 
Az ünnepségre az Artisjus Egyesületben ke
rült sor.

Esterházy Péter kapta az I. Győri Könyv
szalon alkotói díját, mint a legkeresettebb 
szerző a kisalföldi megyeszékhelyen.

Kari Kemény Norvégiában élő műfor
dító kapta a Norvég írószövetség 2001. évi 
műfordítói díját Márai Sándor A gyertyák 
csonkig égnek dm ű regényének norvég tol
mácsolásáért

Kuncz Aladár emléktábláját avatta fel 
Várhegyi Attila államtitkár a frandaorszá- 
gi Noirmoutier szigetén.

A  Korunk Galériában 2001. december 7-én 
megnyílt Heim András kolozsvári grafikus
művészkiállítása. Bevezetőt mondott Németh 
Júlia művészettörténész, Rekita Rozália szín
művésznő Jékely Zoltán verseit szavalta. A 
rendezvény zenei műsorában fellépett Ruha 
István hegedűművész, akit 70. szüldésnapján 
ez alkalommal köszöntöttek.

A gyilkosságról
A rejtvény fősoraiban George Ber

nard Shaw  gondolatát kapja megfej
tésül.

VÍZSZINTES
1. A  gondolat első része. 12. Pettyes 

bogár. 13. Ilyen kapocs a gém. 14. 
Ászokhordó nyílása. 15. ...Ramazotti, 
énekes. 16. Szén és trícium  vegyjele.
17. Kikötői rakodó. 18. Arab állam.
19. N agyon régi. 20. Az arany... (Szto- 
ev). 21. Táplál. 22. Dacos szó. 23. Ás
ványi fűszer. 24. Ünnepélyesen átad.
25. Hőem elkedés. 26. Bűnhődik. 28. 
Női név. 31. Kevert oké! 32. K özép  
hosszú szoknya. 33. Nemzetközi rö
viden. 35. Vám (német). 37. Ügyetlen.
38. Páratlan  anyja! 39. M inden tré
ning része! 40. Könnyen hasadó kő
zet. 41. Keserű (román). 42. Néma lét! 
43. M agához kérető. 44. Állatotellátó. 
45. M agas hangon kiáltó. 47. Buda
pest része.

FÜGGŐLEGES
1. Gátba ütközés. 2. Próbál. 3. Fi * II

nom  nedű. 4. M egbízhatatlan sze
mély. 5. Páratlan kocka! 6. Ománi és 
osztrák gépkocsijelzés. 7. Elmúlásán 
kesereg. 8. Sánc. 9. Kissé rágós! 10. 
Jószívű igéje. 11. Háziszámyas. 15. 
...vág, régi gyógym ódot alkalmaz.
18. Innivaló. 19. Októberi. 21. Görög 
üdvkiáltás Dionüszosz ünnepén. 22. 
Ilyen parancs az ukáz. 24. Juhszállás. 
25. Nagyobb fadoboz. 27. Mikszáth 
hőse (Miklós). 28. Elektronikai cég. 
29. Csecsemőital. 30. Agondolat máso
dik, befejező része. 32. Telő (idő). 34. 
Női név. 36. Árasztás. 37. Tejipari 
mellékterméket tartalmaz. 38. Brazil 
tagállam. 40. Sütemény. 41. Lehelet 
(német). 43. Folyós. 44. Jód és stron- 
cium  vegyjele. 46. Beköpés! 47. Cécó 
vége!

BO TH  LÁSZLÓ

A HELIKON 24. számában meg
jelent A  nevelésről című rejtvény meg
fejtése: A b e c s ü le t  és az e ré n y  
gyökere a jó nevelés.
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