
•  „Uram, mit rejt a csönded odafönt?"
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Vajnai János: Simontomya. Vár

G A L  É V A  E M E S E  

Ő s z
A szavak között nincs többé virág, 
csak perzselt fű  és kínlódó gyökér, 
amire a kétségek csöndje hág, 
mielőtt beledermedne a tél.

Száraz levelek suttognak velem 
valami szelet békítő imát, 
mint a magáról lehullt szerelem, 
ha p l  csak csupasz karokkal kiált,

és minden éke eltaposható.
Mind távolabbra tekinthet a szem. 
Egyre üresebbé válik a szó, 
s tartalmatlanabbá a végtelen,
mert semmibe nyílnak a távlatok, 
és a semmit meglátni már a vég.
A teljességen túli holnapok 
aszályába sorvad a messzeség.
A teljesség ezért illúzió.
Mondd, mit hajszol az értelem vele? 
Szirmonként hull a semmibe a szó, 
és meghal a virág tekintete.

•  Lászlóffy Aladár: Az atlantiszi harangozó
•  Fodor Sándor Bajor Andorról
•  Jancsó Miklós: A bosszú
•  Lászlóffy Csaba: Párhuzamos emlékezések
•  Viljo Tervonen Nagy Kálmánról
•  Szőcs István: Jegyzetfüzet
•  SERÉNY MÚMIA

K I R Á L Y  L Á S Z L Ó  

F. F. ő r n a g y  s í r j a

Mi persze sosem így képzeltük.
Feltúrni mások házát csupa öntudatból. 
Gyötörni sok semmiről sem tudót.
Ámde mit mondjak most, szigorú "elvtársak"? 
Szarább is lehettél volna, őrnagy úr.
Meglehet, leütnek holnap utódaid, 
akik nem értik, mit besz.élünk.
Mi meg írjuk a színtelen verseket, 
s egy befejezetlen múlt gyötör.
Itt, a Házsongárdban, ez sem igaz.
Kellett-e szolgálni díszmagyarként?
Egy ibolya, egy szalmavirág.
Egy semmi isten, hogy felrúghatnám.
Itt guruljon két sírhant között.
Kicsikém.
Nagykám.
2001. július—augusztus.

A l .  N y e z v a n o v : A  k ü s z ö b ö n
Tanya Szmimovának

Ajtót társz első szóra. M i ez a 
fegyelmezetlen öregedés?
Rossz hír törhet be. Bajkál szele.
Tűiben fagyhalál, láz van.
És mit olvasol?! — Isten...! A Párt 
vezető szerepe az óvodában...
Érdemes így, őszen hazatérnem?
Hit görcs botjába kapaszkodó vándor.
Elfeledted a katonát, ki egyedül, 
de zsebórával jött meg 
minden Oroszországból.
Kik ezek az állatok? — Fűrészporrá rágják 
házak, remények alapjait.
S én levegőben éljek, mint az árvák?
Ordítsak, mint felkoncoltak: Mi van itt?!
Mi van itt!? Asszony vagy angyal — 
hű öllel, vörös szárnyakkal ki vár?
Miféle döglött csődörök oltják 
feneketlen szomjuk végtelen haraggal 
a reménytelen menekvés kútjainál?
—-----Ne nyiss ajtót többé!
Örökre vissza prdulok.
Csak nézd, ahogy tűnök a szótlan pusztaságban. 
A sztyeppeségben, hol elégni sem tudok. 
Világítok szomorú, örök lánggá válton.
2001. július 16.

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!
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SZŐCS ISTVÁN

JEGYZETFÜZET

1 .Hinta
Örökös a kilengés a népkölté

szet mélyének mélységéről és érté
keléséről, a minden — semmi 
röppályán; a szembenálló arcvona
lak évszázadok óta nem váltakoz
nak. Az egyik fél mindenben 
ésszerű, prakticista és technicista 
magyarázatot keres; a népművé
szet alkotásait szerintük a tudatlan
ság, kezdetlegesség, szegénység és 
— a furfang, leleményesség, persze 
paraszti furfang és primitív gátlásta
lanságból fakadó leleményesség és 
az utánzó kedv teszi olyanná, ami
lyenné: a magasabb műveltség alá- 
szállott javainak silányabb szinten 
való reprodukálása az egész. A 
"mélyebb" folklór szerintük pedig 
csak: babonás hiedelmek, a kinyi- 
latkoztatott vallások tételeinek hie
delmekké, képzelgésekké való 
vulgarizálása. Sokszor még az sem: 
a népművészet egyre szűkülő, 
foszladozó felszíne alatt, mögött 
egyáltalán nincs semmi.

A hinta kilengésének másik 
végpontja: kozmikus távlatok min
den törött cserépdarab kriksz- 
krakszjaiban; és főleg: asztrológiai 
üzenetek minden név, esemény, 
mesefordulat, hangköz mögött; az 
apró ablak és vele szemben a falvé
dő pedig: jelfogó rendszer, amelyről 
éppen most szálltunk le.

És tagadhatatlanul, hol egyik, 
hol másik szélsőséges vélemény
nek van igaza, anélkül, hogy komp
romisszum hatna... elképzelhető-e, 
hogy a világban többféle igazság 
működik?

Itt van például a hinta, a hintá
zás. Mi sem egyszerűbb; már a ma
jom is élvezi az ágon lóginyázást: 
ide-oda. A hintázásban két élettani 
alapú lelki élmény kapcsolódik 
össze: a ritmus élvezete és a súlyta
lanságé; azaz a nehézkedés legyő
zése; ha rövidtávú is, de — repülés 
ez. A fejét ringató kisbaba, a nap
hosszat előre-hátra ringatózó szel
lemi fogyatékos hinta nélkül is 
hintázik; a diszkóbolond pedig vad 
előre-hátra hajladozással dobja ide- 
oda a fejét, amíg közbolonddá vá
lik.

A ritmus átélése azért alapvető 
élmény, mert "tudatunk eredendő
en" ritmikus jellegű; a magyarázat 
pedig a szívműködésben rejlik: az 
ember addig él, amíg a szív ritmu- 
sosan ver, és minél jobban eluralko
dik a ritmus, annál inkább él — az 
idegrendszer és a zenei érzék leg
kezdetlegesebb szintjeinek felfogá
sában.

És ha az ember ilyeneket olvas, 
hogy:

"A hintázás... lényege az egyén ki
emelése a mindennapok világából, a 
hintázónak a mindenséghez kapcsolá
sa, a tér, idő, mozgás, változás és állan
dóság kategóriáinak időleges felfüg
gesztése vagy összekeveredése s ezzel a 
reális és a tapasztalaton túli világ közti 
kapcsolat megteremtése", nos, na az 
ember ilyesmit olvas, hát — elmo

solyodik: mi mindenben van tudo
mányosság, és mennyi! Egy régi 
moszkvai vicclap jut eszembe, 
amely a tudományos kandidátusi 
dolgozatok témáinak közér
dekűségével évődött; pl. ilyen tu
dományos témákon: A XVI. századi 
orosz száncsengők hangjának frekven
cia-tartományai...

Igen, de: — azonnal megkezdő
dik a visszalengés... mert a tanul
mány kezdi felsorolni a hintázási 
szokások idő és térbeli körülményeit. 
Ami a térbelieket illeti, nem hatják 
meg az embert: mindenki nyilván 
ott hintázik, ahol lehet; kapu- vagy 
ajtókeretben, jó erős, kinyúló fa
ágon, egy tüskön keresztbe tett 
deszkán és így tovább. Az viszont, 
hogy voltak időszakok és időpon
tok, amelyek hintázásra kiváltkép
pen alkalmasak, illetve, voltak má
sok, amikor a hintázás nem ajánla
tos, illetve éppenséggel tilos, az 
számomra a legnagyobb újság. 
Azokban a kisvárosokban és fal
vakban, amelyekben gyermekko
romban otthonosan hintáztam, 
ilyen buzdítások és tilalmak nem 
léteztek; lámcsak, sohse szorítkoz
zék az ember csak a saját tapasz
talataira!

Gazda Klára bámulatba ejtően 
gazdag, körültekintő és alapos ta
nulmánya a hintázásról, a vissza- 
száguldás közepette már sorolja is: 
"Csupán nehány hagyományőr- 
zőbb tájon emlékeznek rá, hogy tél 
végén, tavaszkezdeten, esetenként 
meghatározott jeles napon állítot
tak fel hintát, majd hamarosan le is 
bontották. A moldvai csángók hús- 
hagyókedden, a kerítés átlépőjén 
libbantottak. Északmagyarorszá- 
gon... a nagyböjt guzsalyvasámap- 
ra készítették el a foigóhintát, így a 
böjt folyamán vasárnap délutánon
ként ördöglovaztak... Tardoskedden 
szintén a böjt folyamán legények 
ördöglovaztatták a leányokat, akár
csak a Sóvidéken, ahol húsvétig 
szórakoztak ekképpen. A bukovi
nai székely legények nagycsütörtö
kön ácsolták össze... az állványos 
nagy lápintát... s húsvétkor, a nagy
mise után játszottak valamennyi
en... húsvétot követő kedden le is 
bontották a hintát... Egész éven át 
nem volt szabad használni azokat. 
A Fejér megyei Sárkeresztesen (Du
nántúl) is nagypéntektől húsvétig 
működött az ördögló... Húsvétkor 
hintáztak Hajdúnánáson, a mező
ségi Paniton, a Beszterce megyei 
M agyarzsákodon, Gyímesben, 
Kósteleken, a moldvai Lészpeden... 
stb.stb... A hintázás időszakát a 
szomszéd népeknél is behatárolták 
a hagyományok..."

Gazda Klára források bőséges 
felkutatásával és idézésével bizo
nyítja, hogy a télvégi-tavaszi ünne
pek haláljélet kettőssége jelképileg és 
tartalmilag (hangulatilag) össze
függésben állott a halotti kultusszal, 
s másodlagosan voltak boszorká
nyos vonásai. "A magyar néphitben 
elsősorban Szentgyörgy napja ilyen 
(ápr. 24.)" (Erről jut eszembe, vajon 
mit jelent az, hogy 'böjti boszor
kány"? Miért éppen böjti? Régeb
ben hajlandó voltam azt hinni, 
hogy az ismert böjti szeles időben a

boszorkányok borzosabbak voltak 
a szokásosnál, de most látom, lehe
tett itt más is.)

Gazda Klára nem hagyja elso
dortatni magát az anyag bőségétől, 
végig fegyelmezett, sőt szemérmes 
és nem enged a kísértésnek, hogy a 
hintázás és hintázási szokások kap
csán nemi vonatkozású területekre 
lendüljön á t Pedig, tapasztalatból 
tudja mindenki, van ilyen. Egyetlen 
szóval is jelezhetjük az összekötő 
szálat szédület. A hintázás is szédü
letét okoz! Valaha a szédület növe
lésére nem olcsó szeszek és káb- 
szerekszolgáltak... Lásd még: Szőke 
kislány, csitt, csitt, csitt, Hadd repül
jünk egy kicsit!

Ha már Szent György napjánál 
tartunk, Magyarfenes, Szászlóna 
környékéről hallottam  valaha 
szentgyörgy-napi "orgiákról", ami
kor nemcsak tűzkerekeket gurítot
tak le a hegyoldalon, hanem az e- 
gész ünneplő gyülekezet egymás 
hegyén-hátán összegabalyodva le- 
hengerikázott a tetőről az aljba, il- 
leüen szavakat rikoltozva, egymás 
ruháját tépve-ráncigálva, s az volt a 
legsikeresebb menyecske, aki va
donatúj köntösben ment ki szent- 
györgyözni s rongyfoszlányokban 
tért haza. Annyira meglepő beszá
molót hallottam majd félévszázada 
egy ilyen szentgyörgynapizásról, 
hogy el sem hittem, s megkérdez
tem egyszer Kallós Zoltánt, mit le
het erről tartani? Kallós elmondta, 
hogy maga is készített e tájon, vala
ha, az ilyenkor elhangzó szövegek
ről s dalokról magnófelvételt, majd 
előkeresi... sajnos, mondogatta 
még egy ideig, olyan hatalmas 
mennyiségű felvételei vannak, 
hogy egyelőre sehogysem találja...

Mindenesetre, Gazda Klára re
mek tanulmánya átlökte velem a 
hintát a túlsó végkilengésig...

(Gazda Klára: A magyar hintázá
si hagyományok összehasonlító pers
pektívából. Különnyomat az ERDÉ
LYI MÚZEUM 2000 (3-4. számából)

2. Színek 
szintjei

Olvasom, hogy "A fenyő a szi
bériai világképben, szemben a nyír
rel, akárcsak a cserefa, sötét jegyű: 
utóbbit a szláv eredetű szó "fekete" 
jelentése is kifejezi." Lám-lám, 
mindég hat egy kis finnugorista 
hinta: lehetőleg mindent a szlávból 
magyarázni — a magyarban és a 
szlávban is.

Pedig a cserefa, cserfa szóban a 
cser tő nem feketét, hanem ugyan
azt jelenti, mint a cserebogár, csere
bog, cserebüly szavakban: sötét-vö- 
röses-barnát. A tiszteletre méltó és 
boldog emlékezetű vértanú Tömöri 
Pált, amikor egy időben a világi 
hívságoktól megundorodván, belé
pett a ferencesekhez, cseribarátnak 
gúnyolták, a ferencrendi szerzete
sek cserebogár-színre emlékeztető 
csuhája miatt.

Egyébként az oroszban is van a 
cser tőnek "vörös" jelentése, a cservo- 
nyec például egy aranypénz-félét 
jdentett, s a kártyában a cservonnüj 
= a piros (a "kör").

Az való igaz, hogy itt nagyon 
ősnyelvi elem bukkan fel, lásd az 
ősszavak kettős (ellentétes) jelen
téséről szóló tanítást. A török kara, 
magyar korom, korhadn, a latin cor- 
zms, a német Kohle (szén) stb. stb. 
mind-mind fekete, feketés dolgo
kat jelentenek. Ellentétük a kréta, 
(ker-éta), german, a neolatin ger: 
fagy, a magyar dér, gyér — mind 
világosat, illetve éppen fehéret

A k hang adott esetben átválthat 
cs- hangba; lásd fcűbul—csabul stb. 
Ilyenformán elképzelhető, hogy a 
feketét jelentő fear-ból lesz az orosz 
csomij is! Akkor fjedig nem itt vol
nánk a cserefa feketeségénél? Nem!
A régi — a természetben élő— em
ber színképén a fekete nemcsak 
szürkéből lesz: az az alkonyi ég e- 
lőbb megvörösödik, úgy megy át a 
feketeségbe. "Mint amikor a nap az 
ellátás szélére lejutván / Visszatekint s 
az arany gyapjas felhőknek alóla / Amár 
bámuló erdőkre veresses aranyszint / 
Leggy ént, azzal elül, s az arany-festést 
is azonnal / A sűrűségből kibukott ár
nyék letörüli"... A fehérnek nemcsak 
a fekete, de a vörös is ellentéte; 
...ger, kér = cser...

Jegyzetfüzetem emlékeztet, a 
barna a régi szóhasználatban nem
csak sötét sárgát, illetve sötét-vörö
ses valam it jelentett, hanem 
sötétkéket és sötétzöldet is...

Apropó: kék-zöld. A Nap útja a 
kék ég és a zöld föld között halad 
pittymalattól alkonyig a rózsás-sár
gás, tüzes, izzófehér, rekkenő, elré- 
vülő, vörös árnyalatokon át vissza 
a feketeségbe. A kék-zöld viszont 
az ősi vízkultuszok kultikus színe, 
szemben a tűz-nap kultuszok sár- 
ga-arany-vörösével! A vízkultu
szok viszont a nőelvű-anyajogú-. 
társadalomhoz voltak kötve; erre 
most rezonál jegyzetfüzetem egy 
másik adata, a böjti boszorkányok 
címszó alatt: A tájszótár szerint 
nagyböjt idején a matyó nők böjti 
surcot viseltek, amely sötét volt, kék 
és zöld hímzésekkel.

Viszont a sárga? A népdalban 
vagy nótában az elhagyott lánynak 
nemcsak azért sárga a főkötője, 
mert szomorú, hanem mert rossz 
leány lett belőle. Igaz, hogy a sárga 
a hervadás, pusztulás, a halál színe 
(Vösörmartynál is van sárga halál), 
de a sárga liliom, szemben a fehér 
liliommal, nem a szüzesség, hanem 
a tüzes testi érzékiség jelképe; a kö
zépkorban az örömlányoknak va
lamilyen sárga ruhadarabot kellett 
viselniük (kendőt, vagy kötényt)...
A sárga az összes színek közül a 
legrildtóbb! (stridensebb), s lám, 
halvány változatában mégis a leg
diszkrétebb mélabúé is: Halvány 
sárga rózsa, ha tudnál beszélni... A kék 
liliom viszont, az írisz, a szapphói 
szerelemé, és — az önszereteté; 
egyáltalán, a terméketlen önzésé; 
lásd: arrul alul kéken beborult az ég, az 
én bábám most írja bús levelét...
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LÁSZLÓFFY ALADÁR

Az atlantiszi
harangozó
Egy nem  kim ondottan a poézisre épü

lő korban Erdély, a m agára m aradó tün 
d é rk e r t azé rtis -p o é tá ja , m eghatározó  
költője volt. Am ikor a világháború fe
szültségéből ébredő "új világban" az anya
n y e lv h e z  va ló  ra g a sz k o d á s  h ir te le n  
bűntényszám ba m ent, Rem ényik— nevé
ben a rem ény zengzetével és visszhangjá
val — a rem ény költőjévé lép elő. Keserű 
rem ény volt ez. Hamarabb válik ismertté 
m int Végvári, sem m int a saját, ma m ár 
létünk jelképei közé em elkedett családne
vén. A V égvári-kötetek elszántsága, a 
visszavágás, a dac, a bele nem  törődés 
póza vagy fintora nagyon is komoly volt 
azokban  a m eghökkent pillanatokban. 
M eghökkent tőle a hatalom, a nacionaliz
m usát fontoskodva fitogtató új hatalom  
is. A szám talan házkutatás szám talan ön
cenzúrát, sajátkezű könyvégetést eredm é
nyezett, így az utolsó Végvári-kötetek, 
kéziratok, m ásolatok talán ötvenhatot kö
vető Heródes-akcióknak estek áldozatul. 
És a legeslegutolsók tú léltek  m indent. 
Maga a gesztus, annak bátorsága és tisz
tasága talán m agát Reményik Sándort is, 
aki m eghatározó, de nem  legkiemelke
dőbb költője volt im ádott Erdélyének, és 
valamivel a részleges visszacsatolás, a jó 
és végleges m egoldásnak általa sem  tar
to tt bécsi döntés után. 1941. októberében 
beteg szíve m egakadályozza, hogy még 

, az újabb borzasztó következm ényt is lás
sa, elviselje.

ím e, hogyan látják, az idő falára rótt 
vonalakkal a ko rtá rsak  és az u tódok. 
"Mert úgy érzem, nem  véletlen az, hogy 
első versei az összeomlás évében látnak 
napvilágot, hogy lázonganak a lázongás 
k o rában , hogy tan ítan ak  és építenek, 
m egtartani és m egtartani akarnak a jövő 
szám ára, m időn arra van m agyarságunk
nak szüksége" — m ondja ki Bánffy Mik
lós. M ire ő  hazatér felvállalni a maga 
program -részét, Reményik már megindítot
ta a Pásztortűz cím ű irodalmi-kulturális 
folyóiratát, melyet haláláig igazgat, füg
getlenül a mellé, esetleg fölébe növő új 
képződm ények, intézm ények lététől.

A legjobb értelem ben vett nemzeti köl
tő  ő, egy olyan literatúrában, mely nem  
volt soha híjával e feladat felvállalóinak. 
C éltudatos, csak látszólag sopánkodik, 
akkor is, hogyha ráripakodik a m enekü
lőkre: "Eredj, ha tudsz!", és akkor is, m ikor 
beleszokva az igába, húzóhám ba, ki
mondja: "Ahogy lehet!" Sok ilyen örökér
v é n y ű  sz á lló ig é t hagy  h e ly é t kereső 
nem zetrészünkre. "M indenki megy" — 
sóhajt fel egy vers címében:
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Vagy így, vagy úgy, de mindenki siet 
Mostanában tőlem valahova —
Nem volt ily kurta azelőtt a perc,
S az óra ily kiszabott, mostoha.
Mindenki megy és mindenki lohol.
Egyik csomagol — másik haldokol,
Vagy messze néz, vagy éppen sírját ássa: 
Jövevények és vándorok vagyunk 
És nincsen itt senkinek maradása. — 
Néha borzadok s fázom élni, lenni:
Ebben a maradástalan világban 
Nekem is útra kellene már kelni... 
Körülnézek: ma este merre menjek? 
Lassanként nem lesz már többé hova,
Nem lelek többé otthont, menhelyet — 
Szabott a perc, az óra mostoha.
"A világ végezetéig veled!"
Ezt Jézus mondta, s őis messze van, 
Emmausba betért egy pillanatra —
S a végtelen elnyelte nyomtalan.
"Amikor az erdélyi m agyar nemzetség 

csakugyan árva lett és a lelkek sötét pusz
tákon riadtan bolyongtak, Neked szólt ak
kor elsőnek az Isten, hogy légy pásztora a 
tévedező nyájnak. A szenvedés, mely mil
liók számára didergető sötétség volt, a Te 
szám odra tűz gyanánt lobogott. Akkor 
még csak az Úr tudta, hogy elődeid em 
berségéből kemény vas a te gyenge tested; 
s Ő tudta azt is, hogy am i hom lokodon 
csillogott, az Erdély verejtéke volt... Szerte 
e földön m indenki m ohón ette a Te kenye
redet, m ert a szellem által újból ismeretes
sé vált a törvény, hogy lélek nélkül nem  
élhet a test" — mondja róla Tamási Áron.

Tavaszy Sándor "Hogy Erdély túlnőtt 
a földrajzi fogalmon, s hogy olyan jelen
tés-bővülésen m ent át, annyi érzelem 
gazdagodás érte: ebben tekintélyes része 
volt Reményik Sándornak. A Reményik 
Sándor saját külön Erdélye, saját külön 
helyeivel, eseményeivel, hagyom ányai
val és színeivel együtt, m int valami titok
zatos forrásvidékiől jövő folyó, hol zúgva 
és vágtatva, hol m éltóságosan höm pö
lyögve, majd ismét zúzva és törve m inden

útjába vetődő akadályt öm lött bele a mi 
Erdélyünkbe, m int valam i ragyogó ten
gerszembe és gazdagította annak m iszti
kusan gazdag világát..."

"Egy m agatartás története volt Remé
nyik Sándor m űvészpályája — vallja Mol- 
ter Károly, Rem ényik temetése után. — A 
költő helyett m űve szól majd a jövendő
ben, engem, a kortársát azonban gyakran 
nyugtalanított Reményik, az ember, aki 
m ost elmúlt. H ogyan bírta? Nekem  is vol
tak sötét napjaim, am ikor vonszolt a sor
som  és kínos töprengésnek ígérkezett az 
éjszakám... Reményik szerette a hum ort, 
de sosem  élt vele a fájdalm ának megköl- 
tése közben. M ég a gúnyt sem  használta, 
csak néha érzett öniróniája... H ogyan vi
selhette egyfolytában a végzetétől rásza
bott gyászruhát?..."

Berde Mária szerint Reményik beszélt 
a legtöbb szív helyett. "Milyen szerencse, 
hogy legtöbbünk távol nőtt fel attól a köz
ponti szellemtől, m elynek irodalm ában e 
két szó, H it és hazaszeretet nem  fordult 
elő, és amely fel nem  rótta volna ezt az iker 
szentigét lobogóira. Á ldottak a mi örök 
hegyeink, csendes, nehezen felverhető vá
rosaink, hagyom ánykincses hajlékaink, 
őrálló tem plom aink, iskoláink, m elyek vi
gyáztak reánk és úgy form álták ifjúsá
gunk viaszát, hogy idő felett való javakkal 
kiruházva, az árvaságban m inden lelki 
zökkenő nélkül elővehettük a két taliz
mánt. Akkor, am ikor a központ legkivá
lóbb szellem ei is úgy gondoltak  ránk, 
m int a sorsára hagyott hajóban elsüllyedt 
halálfiakra... A honfibánat jelkép-tömegét 
Reményik Sándor bírta leggazdagabban. 
Voltak nála a form ának becsvágyóbb öt
vösei, a válogatásnak szigorúbb önfegyel- 
mezői. Ám de néki jutott a gondolatok, 
eszm etársítások, helyzetek, hangulatok 
kifogyhatatlan bőségszaruja, mellyel vilá
gokat tám ogatott, vagy hívott elő öntu
datlan  létükből az em bereknek kínnal 
beoltott lelkében. Legtöbbük úgy szenve
dett, ahogyan ő vagy ahogyan ő tanította. 
Ő beszélt a legtöbb szív helyett."

Kántor Lajos, aki a költő halála, a m á
sodik világháború utáni évtizedek tiltó és 
tagadó hallgatása u tán  először hozhatott 
tető alá egy válogatott Reményik-kötetet, 
m ég a nyolcvanas években (Az építész 
fia), tanulm ányában hangsúlyozza vele 
kapcsolatban, hogy: "Ha volt pillanata a 
rom ániai m agyar lírának, amelyben az 
esz té tikum nál fon tosabbnak  tű n t egy 
helyzettudat kifejezése, úgy az éppen a 
kezdetek ideje, az az időszak, am ikor ma
ga a fogalom születik." A fogalom sorsát 
m ost már, úgy  tűnik, a költő nevével e- 
gyütt történelem  öntötte az örökkévaló
ság máriaüvegébe. Innen szűrődik ki to
vábbi sorsunk percnyi csendszüneteiben 
a harangozó.

M int Atlantisz, a rég elsüllyedt ország, 
Halljátok? Erdély harangoz a mélyben. 
Elmerült székely faluk hangja szól 
Halkan, halkan a tengerfenéken.
Magyar hajósok hallgatózzatok,
Ha jártok odafenn, förgeteges éjben: 
Erdély harangoz a mélyben.
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Bajor Andor
ő  m ent el elsőnek az "urak" közül, 64 

éves korában.
Tem ettünk el előtte — sajnos — fiata

labb pályatársakat is (talán a m arosvásár
helyi Szőcs Kálmánnál kezdődött a sor, 
hogy majd a zseniális Szilágyi Domokos
sal, majd Palocsay Zsigával folytatódjék 
— akit talán azért nem  értettek meg so
kan, m ert néha a Természet nyelvén, a 
m adár rikoltásáén, a jégeső kopogásáén, a 
szél zúgásáén is próbált megszólalni. Szá
m om ra azonban a legfájdalmasabb az elő
zőeknél jóval idősebb Bajor A ndor halála 
volt, aki 1991 januárjában m ondott búcsút 
az életnek. Fájdalmas volt ez a veszteség, 
hiszen legjobb bárátóm at kellett utolsó ú t
jára kísérnem  — ‘de különösen azért, mert 
valam ennyi idő előtt távozott pályatár
sam  közül (ugyan, ki búcsúzik az élettől 
"idejében"!?) — az Ő  életm űve m aradt ta
lán a leginkább félbehagyott, befejezetlen. 
N em  csupán azért, m ert kiválóan indított 
(a m aga csonkaságában is halála u tán  
nyom dafestéket látott) regénye A z ezer
mester befejezetlen m aradt, hanem  m ert 
páratlan  tehetsége valójában a diktatúra 
bukását megelőző néhány esztendőben, 
és az u tána következő kurta egy év alatt 
bontakozott ki, am it még élnie adatott. 
Ekkor — 1989 decem bere előtt — jelentek 
m eg M agyarországon, majd a diktatúra 
bukását követően mifelénk is legjobb, szi- 
porkázóan szellemes írásai, köztük a cso
dálatos Ötösfogat és a d ik ta tú ra  idején 
m egkezdett — akkoriban —, senkinek se 
m utatott regényét is befejezhette volna, 
ha az alattomosba gyógyíthatatlan beteg
ség rá nem  tör. így életm űve (ezt talán a 
"hálás" u tókor észre se veszi majd) torzó
ban m aradt, sokkal inkább, m int a három 
évvel később (1994-ben) szintén 64 éveseh 
sírba szállt Székely Jánosé, vagy a har
m incnyolc évével az élettől "önként" meg
váló Szilágyi Domokosé. Egyébért is érin
tett a halála: am ikor közeli barátunkat ve
szítjük el, akár szám ot vetünk vele, akár 
nem , m agunkat is siratjuk. Mert az "urak" 
közül Bajor A ndort ("Bandikó"-t) ismer
tem  m eg legelőbb. Tizenkilenc-húsz éves 
korunkban találkoztunk először a Majláth 
körben, a katolikus egyetemi hallgatók 
szervezetében. Akkor — m ég nem  vál
tunk  igazán barátokká: a Váradról, kiváló 
iskolából, nagym űveltségű baráti körből 
érkező Bajor — nemigen látott bennem, a 
Csíkszeredái róm ai katolikus gim názium  
inkább jellem-, m int m űveltségform áló 
Alma M ateréből érkezett gyólyakollégá- 
ban ígéretes szellemi társat, hiszen kivált
képp az elvont kérdések iránt igencsak 
szegényes volt az érdeklődésem. Később,
II. éves korunkban, am ikor m indketten 
világnézeti válságba kerültünk, egyszer- 
csak rám  kérdett: Te Fedor (ez a megszó
lítás m ég a háború idején ragadt rám, on
nan v ittem  m agam m al az egyetemre), 
m ondd, m iért nem  lépsz be, m ondjuk, a 
szociáldem okrata pártba?! K urtán vála
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szoltam  neki: N em  érdekel a politika, kü
lönben sem tartoztam, szüleim se, a mun
kásosztályhoz^ Mi keresni valóm lenne a 
pártjukban? (Ő — am int ezt utóbb m eg
tudtam  — m ár akkor belépőben volt, vagy 
be is lépett a Kommunista Pártba — és a n. 
év végén kimaradt a Majláth-körből.

Ettől kezdve alig-alig alakulni kezdő 
barátságunk megszakadt. Az egyetemen 
különböző kurzusokat hallgattunk (O fi
lozófia szakos volt, én filológus), alig ta
lálkoztunk. Sőt, egy barátom , aki "párt- 
feladatból" vállalta, hogy engem, mint 
"becsületes pártonkívülit" beterel a vörös 
lobogó alá, visszamondta nekem, hogy az 
alapszervezetben Bajor igencsak lesújtó
an vélekedett rólam, Majláth-köri isme
retségünk alapján. Utóbb, 1951-ben, az Ál
lami Irodalmi és Művészeti Kiadó kolozsvári 
szerkesztőségének tagjaiként ismét köze
lebb kerültünk egymáshoz: csodáltam  pá
ratlan, sziporkázó hum orát, rem ek stí
lu sé rz é k é t, k e d v e lte m  az itt-o tt  (az 
UTUNKban, az Irodalmi Almanachban, ké
sőbb az Igaz Szóban) megjelenő írásait. A 
Kiadó szerkesztőségében sok ragadt rám  
m indabból, amit m ég az egyetemen se 
sikerült m agam ra szednem: kiváltképp 
tőle, Székely Jánostól és Földes Lászlótól 
tanu ltam — de m ost ne m agam ról fecseg
jek. Egyébként az én első írásaim  is tet
szettek neki (1953—54-ben). Igyekeztem 
mellé állni, am ikor otrom bán kirúgták a 
pártból és az egyetemről, "klerikális m últ
ja" miatt, és magánéletében is fájdalmas 
esem ény következett be, am i igencsak 
megviselte érzékeny idegrendszerét. Fél
norm ával m űködtünk — ha jól emlék
szem  1954- vagy 55-től — a Kiadónál, 
m égpedig állandó fél fizetésért három  hó
napig dolgoztunk, három ig szabadok vol
tunk , Vele, Székely Jánossal és Szabó 
Gyulával. Amikor — 1956-ban kiderült, 
hogy a Kiadó ősztől egy állást leépít a 
kolozsvári szerkesztőségből — az éppen 
alakuló Napsugár kinevezett Főszerkesz
tőjéhez, Asztalos Istvánhoz mentünk: á t
venne-e kettőnket a Kiadótól? A válasz: 
Örömmel. így kettőnk távozásával meg
oldódott a kíadói krízis gondja is. Egyéb
ként abban az időben, tán még valamivel 
előbb távozott M arosvásárhelyre Székely 
János is, a m ár említett okból.

A Napsugárnál aztán igazán barátokká 
váltunk. Olykor — természetesen — össze 
is rúgtuk a patkót. Akkoriban, kivált a 60-as 
években Bandiból ki-kikandikált a nagy ár
tatlan gonosz természete. De súlyos nézet- 
eltérés-gond nem  volt közöttünk — ki
váltképpen az 1972 karácsonyán engem ért 
súlyos gyász után. Ettől kezdve kifejezetten 
ragaszkodott hozzám (akárcsak én Őhoz
zá), szinte elválaszthatatlanok voltunk. Go
noszkodó természetét igencsak visszafogta 
a kettőnk kapcsolatában.

M inekutána kizárták volt a pártból és 
elbocsátották az egyetemről (ahol Nagy 
István tanársegéde volt a m agyar iroda
lom katedrán), nem  bizonyult olyan fla- 
gelláns természetűnek, m int (mondjuk) 
Edgár bátyánk, aki m inden üldöztetés — 
igazságtalan meghurcolás — gyötrés elle

nére is, "ha megversz is im ádlak én" — 
m ódon viszonyult a kom m unista párt
hoz. Az évek m úlásával visszatért ahhoz 
a hithez, am elyben — gyerm ekként — az 
első szentáldozáshoz járult: 1973 tavasza 
óta többször is szívesen látott vendége 
volt Áron püspöknek, más írótársaival, 
köztük a reformátusokkal, Kányádi Sán
dorral és Bálint Tiborral.

Itt el kell m ondanom  egy igencsak jel
lemző történetet. Olyan epizódot a Bajor 
A ndor életéből, amelyet haláláig emlege
tett. Érdekes m ódon az eset nem  is annyi
ra Bajorra, m int inkább Áron püspökre 
vall.

A hetvenes évek közepe táján "vala-~ 
hol" kim ondatott: m árpedig  a sajtóban 
csak párttagok dolgozhatnak  Románia 
Szocialista Köztársaságban. (A Napsugár
nál — hárm an voltunk pártonkívühek: 
Bálint Tibor, Kányádi Sándor és én. Fő- 
szerkesztőnk, Farkas János talpig em ber
nek bizonyult: noha külön-külön m ind
hárm an m egm ondtuk neki, tökéletesen 
megértjük, és nem  orrolunk rá, ha kényte
len lesz elbocsátani minket, m ert nem  va
gyunk hajlandók kérni felvételünket az 
"élcsapatba", Farkas valahogyan — Ő tud 
ja m iképpen — "kitriblizte" az intézke
dést, hogy rendre m indhárm an a Napsu
gártól vonuljunk nyugdíjba, hosszú évek 
múltán.) Bajor A ndor azonban az Előre 
speciális státusú m unkatársa volt, akit (e- 
gyébként rosszindulatúnak nem  m ond
ható) főszerkesztője, Szilágyi Dezső meg 
is fenyegetett: Ha nem  lép be a pártba, 
kénytelen lesz megválni a laptól. M ég a 
drága Erik (Majtényi) is segített rábeszélni 
Bandit a lépés megtételére, akit azonban 
visszafogott ettől a lelkiismerete, vallásos 
meggyőződése. N yugtalan volt, m inden 
barátjától tanácsot kért. Mit tegyen? Mi
ből él meg, miből tartja el családját, ha 
állás, ha m unka nélkül m arad? Hiszen 
Bajor nem  tudott (volna) pl. nagyobb téte
leidben fordítani, mint én tettem volna mond
juk, ha történetesen a főszerkesztőmet nem 
Farkas Jánosnak hívják. Jómagam nyugtatni 
próbáltam zaklatott barátomat: ne csináljon
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lelkiismereti kérdést a dologból. Tekintse 
kényszerhelyzetnek és járjon el aszerint 
Am  ez kevés volt neki — amin egyébként 
nem  is csodálkoztam Végül kieszeltük 
együtt: legokosabb, ha elutazik Gyulafe
hérvárra és Áron püspök tanácsát kéri.

M árton Áron figyelmesen meghallgat
ta, majd némi gondolkodás u tán  azt mond
ta neki, ha annak, hogy megéljen, eltartsa 
családját és dolgozhassák, az a feltétele, 
hogy belépjen a pártba — ám  tegye meg, O 
eleve feloldozza, amennyiben nem  áll az 
ateista propaganda szolgálatába.

Bajor m egkönnyebült — m egnyugo
dott. Amikor azonban búcsúztak volna, 
Áron püspök szeretetteljesen vállára tette a 
kezét: "Egyébként imádkozom — m ondta 
—, hogy Isten vegye le önről ezt a terhet."

Az írószövetségi pártala  pszervezet 
nagy gaudium m al, egyhangúlag fel is 
vette Bajort tagjai sorába. Még a városi 
pártbizottságnak kellett volna konfirmál
nia a felvételt.

A városi pártbizottság azonban - ne
vetséges érvekkel — megsem misítette az 
alapszervezet döntését. Bajor tehát nem  
lett ism ét— ezúttal meggyőződése ellené
re — párttag. Am íg sikerült betegnyugdí
ját elintéznie, m ég néhány hónapig az 
Elörénél m aradhatott. Az írószövetségi 
nyugdíjrendszer jóvoltából pedig olyan 
nyugdíjat kapott, amelyik alig lehetett ki
sebb a lapnál kapott javadalmazásánál.

M árton Áron nem  im ádkozott hiába.
De — talán térnénk vissza Bajor írói 

pályafutásához.
Tulajdonképpen költőnek indult. Ezt 

szavahihető közös barátunktól, Dr. Schul
ler Rudolftól, "Rudi"-tól tudom , aki 1947- 
ben m int a francia tanszék tanársegéde 
Zolnai Béla mellett, az egyetemi irodalmi 
kört is vezette (ide járt Szász János és Már
ki Zoltán is). Rudi szerint Bajor csodálatos 
"dekadens" verseket írt, gönyörű, szürrea
lista képei voltak — dehát az éppen mife
lénk is bimbóba szökött "szocialista rea
lizmus" korában dekadensnek m inősíthe
tő  versnek nem  lehetett helye mégoly 
frappáns, érzékletes képeivel se. Akárcsak 
a tanügyi reform  u tán  a rem ekül előadó 
tanársegédnek, Dr. Schuller Rudolfnak se, 
az egyetemen: m inekutána ártatlan naiv- 
ságában többször is kijelentette, hogy ő 
tulajdonképpen nem m arxista és nem  hall
gatott Jancsó Elemérre, dékánunkra, aki 
idejében fülébe súgta: Jó, rendben van, 
nem  m arxista, de legalább hallgasson ve
le. Nos, a rem ek pedagógust, a XX. száza
di francia próza kiváló ismerőjét m iham ar 
"rendelkezési állomány"-ba helyezték — 
m agyarán: kirúgták az egyetemről.

M ár m egint elkalandoztunk Bajortól.
Az eredetileg tehát költőnek induló, 

pazar stílus- és formaérzékkel megáldott 
fiatal író első kötete, a Kerek perec — 1955- 
ben jelent meg. Bátran elm ondhatjuk: ez 
volt a m ásodik világháború utáni rom á
niai m agyar irodalom  első "sláger"- azaz 
sikerkönyve. Jó könyv jelent meg a negy
venes években is, például Asztalos István 
író a hadak útjánya., vagy Nagy István Réz 
Mihályék kóstolója d m ű  bűbájos regénye,

vagy Sütő első könyve, de igazi "best-sel- 
ler"-nek a K erek  p erec  bizonyult. Ez a kötet 
túlnyomóan stílusparódiákat tartalmazott. 
A stílusparódia azonban másodlagos m ű
faj. Ám  Bajor ragyogó tehetsége, páratlan 
szellemessége, nagyszerű stílusérzéke és 
hatalmas nyelvi gazdagsága ez esetben ta
lán még magát a műfajt is elsődlegessé va
rázsolta. (Utóbb mások is próbálkoztak a 
mi tájainkon stílusparódiával— távolról se 
a Bajoréhoz hasonló színvonalon és az övé
hez mérhető sikerük sem volt vela)

Kiváltképp az ötvenes évek első fe
lében m ajdnem  a stílusparódiák területé
re szorítkozott a Bajor írasművészete — 
nemcsak az előbb említett, nagysikerű kö
tetben, de később az UTUNK szilveszteri 
mellékletében, az UTUNK-ban is, ame
lyet Bajor írt-szerkesztett egymaga. H ova
tovább  azonban  sza tirik u s , vagy  ép 
penséggel lírai hangvételű karcolatokkal, 
sőt versekkel is jelentkezett. Kiváltképp 
ezek m iatt vált m iham ar állandó, első szá
m ú kliensévé az ilyen-olyan nevű cenzú
rának, amelyik m ár szinte keresztül-kasul, 
fentről lefelé a kezdőbetűket is összeolvas
va ellenőrizte a Bajor-kéziratokat — és 
gyomlálta ki azokat a lapokból, ám  néhány 
ezek közül mégiscsak átcsúszott a sajtóel
lenőrzésen, hogy akár botrány is legyen 
belőle, m int 1957-ben a "Húsvéti bárány” 
című, az IGAZ SZÓ-ban megjelent írásá
ból. Es figyeltek Bajorra éberségi szerveink 
is, nemcsak írásaira — de kijelentéseire is, 
kiváltképpen az '56 utáni években, hogy 
évtizedeket ne mondjak. Mert épp elég 
"aranymondása" volt, kiváltképp borgő
zös, vagy rumos állapotában. Éberen, de 
akár idegcsillapítók hatására, leragadó és 
nagymennyiségű kávéval fel-feltámasztott 
szem pillákkal is. Em lékszem , m integy 
másfél-két évvel Szabédi öngyilkossága 
után, néhány magyarországi író látogatott 
el a Napsugárhoz, a hivatalos küldöttségek
kel együtt járó szolgálatos füllel. — Azt 
hallottuk— jegyezte meg egyik vendégünk 
—, hogy Szabédi paranoiás volt tulajdon
képpen. Igaz ez?" "Föltétlenül — vágott 
m inden más elképzelhető válasz elé Bajor. 
— Ugyanis üldözték."

Volt, amit jegyeznie az "illetékesnek".
Barátait — köztük engem  is — nem  

egyszer becitáltak  a "kékszem ű fiúk". 
Hogy Bajorról, egyik-másik mondásáról, 
véleményéről érdeklődjenek. Nem  akar
ták letartóztatni, dehogy, hiszen kivált
képp 1960 után  ismert nevű hazai m agyar 
írót m ár nem  nagyon tartóztatgattak le  
Inkább azért rendezték ezeket a kihallga
tásokat, hogy. közvetve figyemeztessék 
Bajort: fogja egy kicsi halkabbra, ha lehet.

M iközben  cen zú rá tó l m eg tized e lt 
könyvei (immár egyre kevésbé stílusparó
diák, hanem  szatirikus írások, olykor mély 
gondolati tartalmú prózaversek és remek
nél remekebb, gyermekeknek szánt karco- 
latai-meséi, köztük gyermekirodalmunk 
egyik utolérhetetlen remekműve, az Egy 
bátor egér viszontagságai egymás után jelen
tek meg — Bajor Ándor neve imm ár or
szághatárainkon túl is ismertté vált.

Éjszaka dolgozott, délelőtt aludt. Ami

kor sikerült lem ondania az italról (amely
re 1952-ben kapott volt rá), akkor marok- 
szám  kezdte szedni a nyugtatókat, kivált
képp a méregerős Ciklobarbitalt, és hogy 
álltában el ne aludjék, literszám ra itta rá a 
kávét. És rengeteget cigarettázott. Élet
módja, a sok nyugtató, tem érdek kávéval 
(a cigaretta is persze, de hát bagoly m ond
ja verébnek) aláásták egyébként igen szí
vós szervezetét. Ebből a briliáns eszű, 
ragyogó tehetségű, okos, m űvelt és szel
lemes íróból ugyanis hiányzott egy embe
ri tulajdonság, a jobbak közül: a lélek 
fegyelme. Ezzel m agyarázható szertelen 
életmódja, a nyakló nélkül szedett nyug- 
tatókkal.

A rendszerváltás u tán  a boldog emlé
kezetű Dr. Jakab Antal püspök kettőnket 
bízott m eg az induló Keresztény Szó szer
kesztésével. Bajornak pazar, villogó ötle
tei voltak — rem ek elgondolásai, de  nem  
sokat törődött azzal, vajon ezek megvaló- 
síthatók-e. Amikor például 1990-tavaszán 
M agyarországra utaztam , arra kért, írjak 
a földkerekség m inden jelentős írójának 
Vaclav Haveltől Csingjz Ajtmatovig, H a
tár Győzőtől Esterházy Péterig, és kérjek 
tőlük írást a Keresztény Szó részére. Bizony 
az idegen hírességek közül egy se vála
szolt (postacímeiket a Magyar írók Szövet
ségétől kaptam  volt meg). Esterházy Péter 
például igen kedvesen fogadott, de kéz
irat dolgában nem  vergődtünk zöldágra. 
M egmondta: nem  valószínű, hogy egy 
vallásos töm eglap olvasói szám ára érde
kesek lehetnek írásai - holott maga is gya
korló katolikus ember. H atár Győzőhöz 
régi ism eretségünkre hivatkozva fordul
tam  (1969-ben találkoztunk először, Lon
donban). Tőle kaptunk is verseket— am e
lyeket azonban m ár Bajor sem  adhatott le 
a Keresztény Szóban, tovább is ad tuk  egy 
induló, azóta m egszűnt fiatalok lapjának. 
Azt hiszem, H atár Győző azóta is őrről 
rám  (némi joggal egyébként). M int ahogy 
a kiváló jezsuita költő-író, Szabó Ferenc is, 
akinek a verseit Bandi valam iért nem  sze
rette és nem  volt hajlandó leadni. Egyéb
ként Bajor kiváló tem atikai tervet készített 
a lap szám ára, m égpedig többéves távlat
ra. Maga a terv  a benne foglalt tém ákkal 
önm agában is ragyogó szellemi teljesít
mény, m ár-m ár irodalmi alkotás — csak 
épphogy akkor nem  volt m egvalósítható 
nálunk, hiszen nem  volt akivel. A  lappal 
kapcsolatos elképzeléseiben soha sem  
számolt a valós lehetőségekkel

Igen, a lélek fegyelme hiányzott belőle 
(hiányzik bizonyos m értékben sajnos be
lőlem  is: talán éppen ezért érte ttük  m eg 
olyan jól egymást). Végső soron ezért kel
lett "idő előtt" elm ennie, ezért kerekítette 
le váratlanul a Kaszás ezt az életm űvet, 
amelyik éppen a Szerző tehetsége m iatt 
ígért sokkal többet — m int am ilyenné 
s ik e rü lt. Ö rv e n d e te s  a z o n b a n , hogy  
könyvei új és új kiadásokban látnak  nap
világot. Rem élni szeretném , hogy lesz 
fiatal irodalom kutató , aki m egpróbálja 
felm érni az életm űvet — és talán dolgo
zik  is egyikük az im m ár esedékes Bajor
monográfián.
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J A N C S Ó  M IK L Ó S

A bosszú
Színhely: Egy író lakása. A  berendezés 

jómódot sugall.
Miután a függöny felmegy, színre lép az 

író felesége, majd az író, a Férj. Éjfél van, a 
szereplők egy fogadásról jönnek.

Feleség: (középkorú nő, csinos, ele
gáns) Szép este volt. És m ennyien voltak! 
A m ikor kitüntettek téged, figyeltem a pá
lyatársak arcát: néhányan m ajdnem  rosz- 
szul lettek az irigységtől. De volt néhány 
barátod, akin láttam: őszintén örül a sike
rednek. Istenem, de jó híresnek lenni. Ün- 
nepeltnek. Olyan boldog vagyok!

Férj: (alig idősebb a feleségénél, moso
lyogva) Ha jól emlékszem, ma este én vol
tam  a híres. Az ünhepelt. Nekem  illik bol
dognak lenni és nem  neked.

Feleség: De én hozzád tartozom. Té
ged ünnepelve engem  is elismernek. A 
m unkám at. A hozzádtartozás nem  m in
d ig  könnyű állapotát.

Férj: Valóban, nekem  sem  volt köny- 
nyű. N ehéz évek voltak: nélkülözés, m un
ka. Gyermeknevelés. Apropó: m eg kell 
írjuk majd a gyerekeknek, hogy nagy em 
ber lettem... A gyerekek — ők nem  lehet
tek itt. Am erikából nehéz hazajönni, csak 
úgy. K arácsonykor, újévkor, húsvétkor 
m egjelenik egy-egy szép színes képeslap. 
Im m ár ők  a mi gyerekeink; a képeslapok; 
m ár egész képeslapgyűjtem ényünk van 
— gyerm eki szeretetből. De hát... ez az 
élet rendje — így szokás m ondani, ugye? 
Itt vagyunk, ketten, újra, akár házassá
gunk  elején. Csak m ost a kezdődő öregség 
következik. Fáradt vagyok. Belefáradtam 
abba, am it életnek neveznek. Ha vissza
gondolok a rengeteg m unkára, a sok nél
külözésre... M ennyi "csak azért is"-re volt 
szükség, hogy elismerjenek. Hogy legyek 
valaki.

Feleség: Az én érdem em  is, hogy lettél 
valaki. M elletted vo ltam  Mindig.

Férj: (szünet u tán) Mindig. Jó feleség 
voltál.

Feleség: Voltam?
Férj: Vagy.
Feleség: Igen, vagyok önzetlenül, sze

rényen , háttérszerepet vállalva vettem  
részt az életedben. M ert igazán és önzet
lenül szerettelek m indig. M ert az önzetlen 
szerelm es ö rü l társa sikerének Jobban, 
m int a sajátjának Asszonysors, hogy fér
jünk harcának önzetlen részesei legyünk, 
hogy segítsük  a szeretett lényt abban, 
hogy m egvalósíthassa önmagát. Hogy si
kere legyen, híres legyen — és ez által 
erőssé váljon, (sóhajtva) Míg mi ott m ara
dunk , szerényen, önzetlenül, a társkap
csolat hátterében.

Félj: Rövid eszm efuttatásodban na
gyon sokszor használtad ezt a kifejezést: 
önzetlenül. G yanúsan sokszor.

Feleség: H idd  el, ezt is önzetlenül tet
tem.

Férj: E lhiszem  M indig m indent elhit
tem  neked. Emlékezz csak vissza.

Feleség: (szünet után) Mire emlékez
zem  vissza?

Férj: (könnyedén) Az elm últ évekre. 
H ázasságunk kezdetére. Soha nem  ké
telkedtem  abban, am it m ondtál. M inden 
állításod e lh ittem  H ogyan is m ondtad? 
Része voltam  én is az életednek. Ö nzet
lenül.

Feleség: Most pedig itt vagyunk Újra 
ketten. Csak ketten, m int am ikor elkezd
tük  azt, am it úgy neveznek jobb híján: 
házasság. De te m ost híres vagy. Elismer
tek végre. És ez számít. Csak ez.

Férj: Tényleg sokra v ittem  Most m ár 
érettségiző diákok is idéznek ballagási 
kártyáikon. Mottó lettem  az életbe indu
lók számára. Rémes. Komolyan veszik jól 
megfogalmazott hülyeségeimet és közhe
lyeimet. Néha szégyellem saját bölcsessé
geimet. Gondolom, ez azt jelenti, ma- radt 
bennem  valami emberi jóérzés. N em  ve
szem  be a mások elismerését, m int a szü
letett karrieristák (mosolyogva) Most itt 
vagyok a szakm a csúcsán. Innen m ár 
nincs felfelé. Csak a mennyország. Na 
persze, ha ilyen irányban gondolkozunk. 
Felfelé.

Feleség: (készül az éjszakai pihenés
hez) Pedig ifjú korodban soha nem  gon
dolkoztál felfelé. Nem  érdekelt a hírnév, 
az elismerés. Amolyan kis senki szürke 
emberke voltál, aki végezte napi feladatát 
az újságnál... Mit is csináltál szabad időd
ben? (m ély m egvetéssel) H orgásztá l, 
vagy mi...

Férj: H orgásztam  Élveztem az életet. 
A természetet. M int sokmillió em ber a 
Földön, aki nem akar sem bizonyítani, 
sem  bizonygatni, m ásoknak sem, m agá
nak sem. Csak él az életért. Örül egy jó 
cigarettának, egy pohár jobb bornak, egy 
m osolynak Él. Névtelenül.

Feleség: Szerencsére egyszercsak m eg
jött a hiúságod. És nekifogtál annak, amit 
az am erik a iak  úgy  m ondanak , hogy 
"megcsináld m agad”. Persze, ez így nem  
helyes, én úgy m ondanám , "én csináltalak 
m eg téged".

Férj: Sokat köszönhetek neked. De 
m eghálálom  Ha meghalok, híres özvegy 
leszel. Boldogtalan feleségből híres és bol
dog özvegy. Ez vár rád. A jövőd. Az am 
bíciód végre  beteljesedik. N em  vagy 
álmos?

Feleség: Nem. Feldobott ez a bankett. 
Jó volt középpontban lenni. Jó elismert
nek lenni.

Férj: Apropó: elismerés. írtam  tegnap 
egy novellát. Élég jól sikerült, azt hiszem.

Feleség: (ásít) Mégis, le kellene feküd
jünk. H olnap korán kelek Kitakarítom a 
lakást. Hátha jönnek hozzád a gratulálók. 
Legyen rend.

Férj: M ondom, érdekes novellát írtam. 
Elmesélem, miről szól, ha akarod. Rövi
den mesélem el. Akarod?

Feleség: Persze, hogy akarom
író: Na várj, behozom  a kéziratot. így 

fejből nehéz elmondani. Acíme... (kimegy, 
majd néhány pillanat múlva visszajön, 
kezében kézirat, papírlapok). Igen, a címe: 
A bosszú.

Feleség: C sak  n em  v a la m i k r im i? ^  
Rémség?

író: Dehogy. Szelíd írás, hiszen egy 
olyan jámbor író, m int aki én vagyok, m ég 
gondolatban sem  követ el affélét, hogy 
emberölés, hűtlenség, bosszú.

Feleség: Hűtlenség? A jám bor férj is 
lehet hűtlen.

Férj: Akárcsak a jám bor feleség. Az 
írásom ban egy jám bor feleség megcsalja 
jámbor urát. Megfigyeltem az életben, 
m indnyájan am olyan jám borak vagyunk. 
Jám borul követjük el a legnagyobb gaz
emberségeket. H ősnőm  is egy tisztes fele
ség, és egyszer, hogy, hogy nem, m eg
csalja a tisztes férjét.

Feleség: Megcsalja a feleség a férjét 
"hogy — hogy nem ”... Ezt a megcsalást 
részletesebben ki kellene fejtened. Miért 
csalja m eg az asszony az urát? Csak úgy, 
ok nélkül, egy feleség soha nem  csalja meg 
a férjét.

író: D ehogynem . Megcsalja az asz- 
szony az urát, m ert nem  szereti. M ert 
megkíván egy m ásik férfit, mert... általá
ban az okot utólag keresik m eg a hűtlen 
asszonyok. Ha ugyan felmerül lelkűkben, 
hogy meg kell indokolják tettüket. Ha u- 
gyan valaki felteszi nekik ezt a buta kér
dést: m iért tetted?

Feleség: Az életben lehet hogy így van. 
De a m űvészetben m eg kell indokolni 
m indent. Csak úgy, véletlenül, nem  csal 
m eg senki senkit. Annak lelki okai is van
nak. A te feleséged m iért lett hűtlen?

Férj: (a kéziratba néz) Tényleg, m iért is 
lett hűtlen az én feleségem?

Feleség: A novellád felesége m iért lett 
hűtlen? Miért csalta m eg jám bor férjét a te 
bűnös asszonyod? Talán azért, m ert olyan 
jámbor volt a jámbor... Mielőtt válaszol
nál, engedj m eg egy kérdést: ma, a XXI. 
században, nem  vérszegény téma egy há
zasságtörés? Ma, am ikor egy nem i aktus 
sokaknak, legtöbbeknek annyi, m int m eg
inni egy pohár kávét?...

Férj: (elbizonytalanodik) N em  is tu 
dom... A bűn és bűnhődés témája m a, a 
XXI. században... Raszkolnyikov agyonüt 
a pénzéért egy öregasszonyt. Rövid rend
őrségi hír. De ahogy m eg van írva... Azt 
hiszem, a házasságtörés is lehet izgalmas 
és korszerű.

Feleség: M int téma?
Férj: Mint téma is. A ttól függ, ki és 

hogy értelmezi a hűtlenséget. A hűtlen
ség: árulás. Első kom oly lépés ahhoz, 
hogy felboruljon egy érzelmi- és érdek- 
szövetség— a család. A hűtlenség: a válás, 
az elhidegülés nagyon lényeges lépése. 
Ami maga u tán  vonja a "Minek együtt?" 
"Miért együtt?" kérdéseket. Ha csak a há
zastársak nem  vállalják a hazug életfor
mát. Az egym ásnak is hazudás fárasztó 
állapotát. Nem  az erkölcs talapzatáról: a 
lustaság szilárd kényelméből kérdezem: 
minek akkor együtt? (A Feleség akar vala
mit mondani, a férj azonban nem engedi szó
hoz jutni.) Igazad van: egy hazugsággal 
több vagy kevesebb az életben, nem  szá
mít... És abban is igazad lehet: ma m ár a 
házastársi hűtlenség, m int drám ai téma,
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nevetséges. N e feledd, a vígjátékokban is 
kinevetik a megcsalt férjet. Divatjamúlt 
téma. De talán élnek ma is olyan emberek, 
akik szívükre veszik azt a bizonyos félre
lépést. A feleség félrelépését. El tudok ma 
is képzelni egy olyan férjet, akit megcsal
tak valamikor, és aki ezt soha nem  tudja 
elfelejteni. Él, m unkálkodik benne a meg- 
csalatás fájdalma, és <5 csak arra v á r  bosz- 
szút állhasson a sok szenvedésért, amit 
felesége okozott neki. Vár az alkalmas pil
lanatra, hogy megbosszulja az árulást, az 
álm atlan éjszakákat, a nevetségessé válás 
vélt vagy valós állapotát, keresi a revans 
lehetőségét azért a szörnyű pillanatért, a- 
m ikor im ádott asszonyát más ágyában 
látta... Igen, vannak talán m ég ilyen em 
berek, akik nem  tudnak  és nem  is akarnak 
olyan társsal élni, aki bárm ikor újra el
árulhatja őket (nem csak a megcsalásra 
gondolok, dehogy) — egy erősebb férfi 
kedvéért. Természetesen nem  fizikai erőre 
gondolok... Az én hősöm  is ilyen. A m in
dennapok kom prom isszum a, a megélhe
tés, a közös lakás és közös szám lák a- 
zonban elfojtják a nemes bosszú — vagy 
nemes válás — lehetőségét... Aztán a gye
rekek... a közös gyerekek... a közös nyo
morúság... a közös hazug világ... De a férj 
nem  felejt. A megcsalt férj nem  felejti el, 
am ikor egyszer váratlanul hazam ent (a 
kéziratba pillant), egy elm aradt kirándu
lás, vagy akár hoigászás-program  helyett, 
és kedves nejét ott találta valakivel. Egy 
férfival.

Feleség: Tetten érte? In flagranti?
Férj: N e m  Illetve: m ajdnem  De még

sem
Feleség: Biztos, hogy a feleséged meg

csalta a férjét? Nem csak betegesen képze
lődött a férj?

Férj: (a kéziratba pillant) A férj biztos 
benne, hogy megcsalták. Hazamegy, ott 
van egy férfi alsónadrágban. Egy barátja. 
A felesége azt m ondja, kibomlott a nad
rág, ő éppen m ost varrta meg. A feleség 
pongyolában van, alatta semmi. Bugyi 
sem

Feleség: Lehet, éppen fürdés után volt 
szegény asszony.

Férj: Lehet. Bár dél volt, m ikor a férj 
hazam ent. A helyzet kínos. A barát felhúz
za a m egvarrt nadrágot és sietve elköszön. 
Többet nem  is jelentkezik. Elmarad vég
leg. A férj, m int akit fejbe vágtak, gondol

kozni sem tud. Nem  veri meg a feleséget, 
nem  csinál semmit. H anem  ő, a balga, 
elkezdi még jobban szeretni a feleségét. 
Ehhez m it szólsz? Ilyet írni nem  perver
zió?

Feleség: N em  A férj rádöbbent: végleg 
elveszítheti az asszonyt. Hacsak nem  har
col érte.

Férj: Végre nem  kifogásolsz valam it az 
írásomban. Tehát a férj még szerelmesebb 
lesz a feleségébe... Es közben, persze, 
szenved...

Feleség: N em  hagynánk ezt holnapra? 
Késő van...

Férj: Igazad van. Nem  részletezem, 
csak annyit még, és erre nagyon kíváncsi 
vagyok mit szólsz a befejezéshez? A férj 
elhatározza: bosszút áll a hűtlenségért. 
Tudod hogy? Elmondom. Gürcöl, tanul... 
elismert ember válik belőle. Akit tisztel
nek. Akire m indenki felnéz. És akkor uk- 
m ukfukk — otthagyja a feleségét. Ez az ő 
bosszúja.

Feleség: Hát így ez nem  igaz. így... 
nem igaz.

Férj: Egy novellában m inden igaz le
het. Az életben is. Képzeld el, a férj, aki 
m ár rég nem szereti a feleségét, gazdag 
ember lesz. Gazdag? Dehogy. Csak anya
gilag független. M ár nincs közös lakás
gond, a gyerekek felnőttek, m ost m ár 
lehet önérzetesnek lenni. És otthagyni az 
asszonyt, akit m ár nem  szeret.

Feleség: Akkor ez m ár nem  bosszú, 
csak válás... Nem?

Férj: Isten tudja. Valahogy igazul sze
retném  kifejezni ezt a helyzetet és befejez

ni a történetet... M intha a színpadon len
ne. Mert a színpad nem  tű ri a hazugságot. 
O tt a legnehezebb hazudni, m ert ott m in
den kiderül. A m űvészet csak az igazságo- 
k a t s z e re ti ,  (szünet után) D e az  is 
lehetséges: ez a bosszú m ár nem  is bosszú. 
A férjnek m ár rég van egy barátnője. Meg
szakadt benne valam ikor valami, és más 
társat talált. M ár csak szakítani akar. Befe
jezni valam i rosszul sikerültet, (újra a kéz
iratba pillant, eltűnődik) Egyszerű véget 
képzeltem  el. M inden m agyarázkodás, 
szemrehányás nélkül. Te, én eljátszom ne
ked, hogy képzelem  el a bosszút. A mese 
végét. Figyeld meg: van bennem  színészi 
tehetség? M ennyire hihető, am it csinálok? 
(kimegy a színről, néhány pillanat m úlva 
visszajön, kezében két m egpakolt bő
rönddel, karján felöltő, fején kalap) Nos, 
milyenek a kellékek? A jelmez megfelel? 
Akkor kezdem. Illetve: végzem: "Kedves 
feleségem, én m ost elmegyek. Egy hétre, 
egy hónapra — netán örökre? Majd m eg
tudod idejében. Szép volt az együtt töltött 
idő. De elég volt. M ert valami nagyon 
m egm éigezte a legboldogabb órákat is. 
M egbocsátani lehet, de  elfelejteni nem." 
(félbeszakítja magát) Úristen, ez közhely...

Feleség: M égpedig mekkora! Ezt hagy 
ki, ha lehet.

Férj: Rendben. Akkor m arad egysze
rűen csak annyi: "No, szervusz. Elég volt. 
Nincs tovább." (lassan kimegy a színről. 
Feleség vetkőzni kezd, de hirtelen m eg
merevedik: gépkocsi motorja zúg  fel, tá
volodó autózaj ha lla tszik , m ajd nagy 
csend ereszkedik a színre)

Feleség: N ahát (kimegy, visszajön). Ez 
azért túlzás... Viccnek sem  túl szellemes... 
(tanácstalanul) Biztos elm ent cigarettá
ért... De ilyen m ódon? Két bőrönddel? 
(bemegy a szomszéd helyiségbe, lassan 
visszajön) A szekrények m ajdnem  üresek. 
M agával vitte a ruháit, ingeit (véletlenül a 
novella-kéziratra pillant) Lássuk, hogy 
képzelte el azt a bizonyos véget (kézbeve
szi az asztalon heverő lapokat) De hi
szen... ezeka lapoküresek... Az u ram  nem  
is írt semmit... csak azok az üres, fehér 
lapok... (szünet után). Vissza fog jönni. 
Akkor is visszajött. Mot is vissza fog jönni. 
Vissza kell jöjjön, (sokáig néz m aga elé 
kifejezéstelen arccal, közben lassan eresz
kedik a)

Függöny

J A N C S IK  P Á L  

" Itt j á r t  a z  Ősz"*
Csúcsára tegnap beszökött az ősz. 
Sárgálló rőzse-tüzeket rakott.
Halotti maszkod néztem, s átsuhant 
rajtam, hogy meghalok.
Itt már csak a falak a régiek, 
meg odalenn a vágtató Körös, 
s az erdő, a hűséges, hűs barát, 
mely most láztól vörös.
A  pózodban egy padra ültem én. 
így pihensz Te is a fényképeden,** 
ballagtodban a "Szent Mihály utón ", 
halálos betegen.

És akkor súgtál nekem valamit.
Az ősz azóta is zeng, énekel.
Szemembe mélyedt bús tekinteted,
s többé nem enged el.
* A Párisban járt az ősz cím változata. A vers 

eredeti kézirata a csúcsai Ady-szobában látha
tó.

** A fénykép alatt lévő szöveg szerint a 
felvételt Octavian Goga készítette. Az is meg
állapítható a képről, hogy a költő a most is ott 
található kerti padok egyikén ült.

Csönd
Mélységes mély az októberi csönd.
Mély, mint az ég, s mint annak kékje, mély. 
Akár ha szakadékot nyit a föld.
Mély, mint a kút s a csillagtalan éj.
Mély, mint a gyűlölet, a gonoszság, a bűn. 
Akár a szerelem, a szeretet.
Mint szó, ha cseng tisztán és egyszerűn. 
Mély, mint az élet és halál lehet.
Mint a végtelen jóság, mély a csönd.
És mint az iszonyat, a félelem.
Uram, mit rejt a csönded odafönt?
Mi születik belőle idelenn?

Sztána, 2001. október 9-én.
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PAPP ATTILA ZSOLT VERSEI
Am int Will mesternél 
egykoron
Kicsordtíhatom vérét e szonettnek, 
ha azt mondod, hogy holt anyag a vers.
Az egyetlen, mi megőrzi a tested 
s ha esténként az ágyadon heversz,

gondolj arra: ez volt minden kincsem, 
nem szuvenír, de megszenvedett álom, 
mely teljesült, s olyan isten nincsen, 
ki meglehetné tőlem bármi áron,

hiszen, amint Will mesternél egykoron, 
túlnő márványon, királyi oszlopon; 
mert a félelem szülte és a remény.

S jöhet bárminő vész, harc, vízözön 
— nem osztozom soha mással, rajtad én 
még a Halállal sem közösködöm.

A  h á z  m ö g ö t t
Emlékszel a házra? Valahol a 
délvidéken, tómelléki sávon.
Ómódi ház, s utolsó lakója 
én valék. Kijártál oda nyáron.

Az ottlét volt a fontos. A kertben. 
Tornácon. A  ház előtti térben.
Száz alakmás bilincsébe verten, 
százféleképp. Hanyatt. Állva. Térden.

A hintaszék az udvaron. Rózsák 
illata — időnket szövő álom.
Csupán a színe, ami megmaradt.

Túl nyarakon s hetedhét határon 
sorsaink' a párkák egybefonják 
mégis. A ház mögött. A kert alatt.

S z á r n y a s  f é l s z o n e t t
A múlt éjjel egészen biztosan 
láttam, ahogy kinőttek szárnyaid 
és körözni kezdtél az ágy felett.
Szokatlan volt, ám a gond más ma itt —

azóta sem érhetem föl aggyal 
és aggaszt biz'e kérdés módfelett: 
mi vagy:háziszámyas-e vagy angyal?

Sanzon
"ma arcoddá szűkül a tér” 

(Karácsonyi Zsolt) 
Az arcot ott a párnán
— párzás utáni csendben — 
a melleit s a márvány 
váltakat megjegyeztem
és hordom már magammal, 
ha máshol ébredek fel 
vagy úton ér a hajnal; 
s ha kávét iszom reggel, 
a tejszínhab az arca 
s a hulló levél ősszel
— akarva, nem akarva, 
lám, mennyi ócska közhely 
jut eszembe ma este;
s bár itt fekszik, de mégis: 
rímbe szedve a teste 
is csak merő poézis.
Több pedig nem is kell ma: 
pohár borban az emlék, 
hamvadó cigaretta
— megannyi sláger-kellék. 
Egyebem nincs. Nekem már 
csak egy sanzonra futja.
Lenn zár a "Holdfény" snack bar 
és néptelen az utca.
Az ajtót most bezárnám, 
kulcsom az ágyra dobva

— az arcot ott a párnán 
el teszem rossz napokra.

*
í g y  t e l t e k  n a p j a i n k

"Belefért egyetlen szobába 
minden, mit az élettől kértem."

(Orbán János Dénes) 
Törékeny, lenszőke leány, tálcán 
hozta be a kávét reggelente.
Nappal semmittevés. Ami várt rám 
ezután: sörözés minden este,
majd a vég nélküli, egyre vadabb 
s jobb szeretkezések éjszakánként, 
így teltek napjaink. És nem maradt 
idő az unatkozásra, önként
vállaltuk az albérlet szűk terét, 
a várost nem engedtük be. A hely, 
ahol éltünk, az édennel felért.

Folytatnám, de hogy írjam le szebben 
azt a meztelen szenvedélyt, amely 
nem fér el egy szűkszavú szonettben?!

Szám(la)adás
Nem marad, csak néhány régi számla, 
ha elmegyek, a fiókba zárva, 
prédául a finánc rút kezének
— hogyha más nem, hát ők elbeszélnek. 
Ott rohadnak visszafizetetlen,
mert hisz minden, amit eddig vettem, 
kölcsönön nyert pünkösdi királyság, 
titkolva, hogy mások sose lássák: 
nem adtam érte semmit cserébe, 
csak költöttem, de így is megérte. 
Fizetek majd égi jegypénztárnál 
s ha a csinos kasszírnőre várnál 
esténként, miután minden rendben, 
szóljál pár szót majd az érdekemben. 
Kíméljen a vám- és pénzügyőrség 
s hitelezők, akik összetörnék 
koponyám és szétvernék a képem. 
Hiába: itt állok útrakészen 
s nem emlékszem, hogy vajon a lelkem 
táskám melyik rekeszébe tettem.
Aztán majd egy albérelt lakásban 
székem lesz és asztalom és ágyam 
s boldogság is, kamatos kamatra 
s mielőtt még itt is útra rakna, 
beszélnék a legféfob házmesterrel, 
ha ellenem csúfos bosszút tervei, 
hagyja csak, mert mindent megfizetek, 
akárhányszor dugok, iszok, eszek
— boldogságom kamatostul adom.
Csak Délre nézzen majd az ablakom.

A  D é l  k í s é r t é s e
Boldogok ott voltunk: Délen. 
Gyümölcsök, napfény s a tenger 
napjainkat észrevétlen 
megtöltötték értelemmel,
a naplementék, alkonyok, 
pásztoróráink a parton, 
a bőrödre ragadt homok 
románcát némán összehajtom,

hogy el tegyem, s a folytatás 
kérdés csupán, mely visszatér 
— hát hitted-é, hogy volna más 
égtáj számunkra, mint a Dél,
e villanásnyi lét-elem, 
e meghódított kártyavár, 
mit szétbomlaszt az értelem, 
ha őszbe vált a lanyha nyár

és formába a tartalom.
A lélek megmozdulni rest 
e sötét, hűvös északon.
Nem moccan, csak a gép, a test,

míg büszke pálmafák alól 
végső búcsút nem int a Dél. 
Megromlunk, mint a tej, a bor.
A szerelem.
A csigavér.
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BEBESSI KÁROLY NOVELLÁI

Kamionos dekameron
Csárli Forma-l-es nője
Hosszan röhögtek, elnyomva 

a buzgó tücskök hangos daná- 
szását.

Az öreg érkezett vissza vala
honnan messziről, a sor elejéről.

— Na? — néztek rá többen is, 
mert nem kellett többet kérdezni.

— Semmi — vonta fel a vállát 
az öreg, és szinte oda se nézve 
sietett is tovább, mintha ugyan 
valami sürgős dolga lenne, nem 
várna már ő is itt harminckilenc 
órája, mint a többiek.

— A papa van azzal a totál 
roncs Csepellel? — kérdezte a 
jambó sapkás.

— Jajám — mondta Tibi. — 
Azért kíváncsi lennék, tudna-e 
mesélni valami jó kis zaftos szto
rit az öreg?

— Mesélni még csak-csak — 
szólt hátulról a szakállas, és fel
nyerített.

— Mért, most mi se vagyunk 
jobbak — vélte a sapkás.

— Itt basszuk a rezet!
— Ahelyett, hogy... — megint 

röhögtek.
— Na, ki a következő? — in

tett csöndet Tibi.
— Csárli? — csapott a jambó 

sapkás egy tömzsi ember vállára, 
aid a hűvösödé estében is egy 
szál trikóban ácsorgott, szívta a 
cigarettáját. — Neked is voltak 
már benyomásaid, ahogyan én 
tudom.

— Halljuk!
Csárlin látszott, hogy komo

lyan veszi a feladatot, egyelőre 
némán bólogatott, mélyet szívott 
a cigarettából, majd a földre dob
ta, és akkurátus mozdulatokkal 
eltaposta.

— M ost volt a nyáron — 
kezdte.

— N aná, hogy nyáron — 
mondta a Tibi, és a kamion hűtő
rácsának dőlt.

— Kellett húzni lefelé az M3- 
ason Nyírbátorba, vagy hova az 
anyám kínjába.

Döngetek hetvennel, közben 
olvadni lehetett a melegtől, ami
kor látom ám, hogy húz elmellet- 
tem egy bazi nagy Iveco, érted, 
tiszta piros, nagyon király, és ott 
virít rajta, hogy Scuderia Ferrari. 
Bekattant ám rögtön, hogy hohó, 
édesapa, most van a Forma-1! 
Mondom a Gézunak, ha már itt 
vagyunk a pályától egy köpésre, 
nehogy már csak annyi ne le
gyen, hogy egy kicsit körbesza- 
golunk, mi merre hány méter! 
Otthon mindig nézem a tévén a 
csávókáimat, tény, hogy kenik- 
vágják a pitét. A Schumacher, 
most nem azért, de nagyon le van 
köretezve a fiú...

— Kretén buzigyerek, érted, 
csak állatkodni tud — szólt egy

morcos arc a háttérből, ami legin
kább egy uborkára emlékeztetett.

De Csárli már eléggé be volt 
lendülve.

— Jó, nem mondom, a buráját 
én se csípem valami oltárira, de 
ahogy vezetni tud, az azért elég 
pepec.

— Häkkinen az isten!
— A halszagú anyukáját neki.
— Hagyjátok már, a csajokról 

akarok hallani! — rendezte le a 
vitázó feleket Tibi.

— Szóval — ragadta ismét 
magához a szót Csárli —, a Gézu
nak rögtön bekattant, hogy hal
lotta a rádióban, a verseny idejére 
egész kupinegyedet építenek a 
felajzott germán rajongóknak, ott 
aztán tuningolhatnak. Amilyen 
hülye gyerek a Gézu, ismeritek, 
teljesen elöntötte az agyát a vér...

— Mert az agyát, mi? — ezen 
mindenki röhögött.

— Mindegy, én mondtam ne
ki, felőlem azt csinál, amit akar, 
én akkor is a Ferrarikra vagyok 
kíváncsi...

— A szép kis vörösökre!
— Én bírom a vörösöket, sem

mi gond velük. Na, szépen be
h ú z tu n k  a p a rk in g b a , a 
portenger közepébe, érted, ahon
nan már lehetett hallani a moto
rok zaját. Most nem azért, de úgy, 
ahogy voltam, beleborzongtam. 
A Gézu húzott a vigalmi negyed
be, már nagyon kattogott a gye
rek, mintha még nem látott volna 
kurvát. Én meg szépen besétál
tam a pályára.

— Aztán téptél egy kört a 
Schumi tragacsával, nem? — rö
högés.

— Csak ne röhögjetek, mert 
majdnem. Volt olyan, bizbasz...

— Ott is volt?
— Mi a neve, na, szimulálós... 

— Csárli eltöprengett egy pilla
natra, a többi kivételesen némán 
várta, mi sül ki ebből. — Szimu
látor, a rossebbe is, ez tök olyan, 
mint az igazi versenygép, közben 
csak egy komputeres játék. Kép
ernyőre vetítik ki eléd a pályát, 
amin körbe lehet furikázni. Mon
dom, ha már legombolták rólam 
az öt ficsót, ezen nyomok én is 
egyet. Na, itt azért kidomboro
dott a tudás, szépen körbeszágul- 
doztam a Ringen, a végén meg a 
klassz marlborós csajszi-majszi 
dugja oda a piros bézbólsapkát... 
Oké, m ondom  neki, szenkjú, 
ahogy a művelt kínai fejezi ki ma
gát...

— Gratulálok, Csárlikám, de 
hol van itt lipity-lapaty? — türel- 
metlenekedett a hozzá legköze
lebb álló jambó sapkás.

— Csiga vér... Mindjárt, sorjá
ban. Na, amikor már minden 
megvolt, lenyomtam egy sört is

nyolcszázért, mondom, rácsör- 
gök a Gézu fülére, hátha ő is vég
zett már a maga kis mutatvá
nyával, aztán sipircelünk tovább. 
De se kép, se hang. Visszamen
tem a kamionhoz, hátha ott húz
za a lóbőrt, amilyen nagytudású, 
de nem volt sehol, csak az az is
tenverte por.

— Legalább nem mondhatod, 
hogy por se volt — röhögés.

— Érted, én nem várok senki
re, megbeszéltük az öt órát, akkor 
már volt hat, akkor most mi van? 
Úgyhogy ennyi volt, Gézu bácsi 
majd intézi a dolgát, ahogy tudja, 
másnap én vissza akartam jönni. 
Szóval nekiiramodtam a hűséges 
LIAZ-ommal, pótkocsistul, tele 
volt üres raklapokkal, megyek 
ezerrel, ahogy kell. Hát öreg, nem 
telik el fél óra, amikor mit látok?

— Ott várt a Gézu a kurvák
kal!

— Fenét! Apadkán egy barna, 
farmotoros Skoda, érted, a mo
torháztető felnyitva, és belehajol
va az anyuci, nem látszik belőle 
más, csak...

— A farmotor! — oltári röhö
gés.

— Ahogy mondod, és alatta 
két isteni virgács. Na, vigalmi ne
gyed, ezt neked. Durr, húzok a 
leálló sávba...

— Felálló sáv volt az már, te! 
— röhögés.

— A kis csaj totál kivolt, hogy 
semmit nem konyít a kocsikhoz, 
egyszer csak durrant neki egyet 
meg füstölt, aztán se kép, se 
hang, örült, hogy ki tudott gurul
ni az út szélére Mondjuk, nem 
kellett hozzá sok gógyi, hogy lás
sam, miről szól a történet, az a 
motor úgy tönkre volt vágva, 
hogy ihaj, mondtam is neki, ez 
konyec fil-ma, ma már nem sza
kad tovább, érted. Erre elkezd ne- 
kem  görcsö ln i, hogy  neki 
mindenképp el kell jutnia Hat
vanba, mert mit tudom én, mi 
lesz ott. Hát, mondom, ha a kies 
pilótafülkém megfelel erre a cél
ra, állok a dolog elébe. Be is fész-

kelődtünk szépen, nyomom a ka
kaót, ahogy kell, meg lököm a 
rossz dum át..

— Ezt ismerjük mi is!— röhö
gés újfent.

— Na és ami utána jött? — 
vigyorgott most már Csárli is.

— Ne ijesztegess! — kezdett 
el nagy gesztusokkal rettegni a 
Tibi.

— Nézi a fejemen a sapkát, 
érted...

— Nyuszika, mért van a te 
fejeden sapka? — selypegte a 
jambós.

— Ez nem az a történet pon
tosan. Előadom neki, naná, hon
nan a tökfödő, hát mondja ám, 
hogy neki is így meg úgy a Schu
mi az isten, és világ életében ilyen 
sápit akart, de kár, hogy előbb 
nem találkoztunk, tutira bejött 
volna velem a Hungaroringre! 
Meg má' fogdossa. Megesett rajta 
a szívem, de komolyan, ha valaki 
ennyire kívánós tud lenni a társa
ságomban, én azon vagyok, hogy 
kielégítsem...

— Ott helyben, mi?
—Nahát, azért mégse a forga

lom kellős közepén, de vannak 
ott ilyen kis erdővel körbekerített 
parkolók, oda becsetertem fran
kón, hogy ezt a sapka-témát le
rendezzük. Végül is, ezért jó a 
nyár, nem kell dideregni. így az
tán mondtam a kis aranyomnak, 
hogy cseréljünk, én odaadom ne
ki a sapkát, cserébe nekem adja 
az egyéb ruhadarabjait, nem is 
kell rá más, egy ilyan kalap kur
vára tud öltöztetni. A végén meg 
én visszaadom a ruhákat, de ő 
megtarthatja a sapkáját, azt hi
szem, elég korrekt alku...

— Hohó, de minek a végén? 
— kiabált megint közbe a jambós.

— Úgy hidd el, azt már nem 
kellett szóban elmagyaráznom a 
kis Skoda-tündérkének. Szépen 
odaültettem az ölembe, erre el
kezdte lihegni a fülembe, hogy 
ekkora kormányt még soha életé
ben nem fogott a kezében, telje
sen izgatott lett tőle!

— A botkormányra gondolt? 
— éktelen röhögés.

— Kösz... — intett Csárli a 
mutatóujjával. — Úgyhogy én 
hagytam itt, hadd vezessen, csi
nálja, ahogy neki tetszik, nyomja 
a gázt, a féket, ahogy jól esik, 
váltson sebességet, az nekem is 
csak jó lehet. Kevert is rendesen, 
én meg csak hagytam, hogy a ha
ja az arcomba lógjon, ahogy föl
fele pislogtam, nem is nagyon 
láttam mást, csak a táncoló piros 
sapkát, és arra gondoltam, na tes
sék, ezt is a Schumachemek kö
szönhetem, ezt a kis tömör gyö
nyört. És közben magamban ba
romira tudtam röhögni a Gézun, 
ezen a faszkalapon, aki talán még 
akkor is ott kóválygott a pálya 
melletti porban, pedig dunsztja 
sem lehet róla, milyen is az, egy
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Imola
Reggio Emíliában gyönyörű 

a tavasz. Magyarországról ér
kezve olyan, mintha itt már nyár 
lenne. Este is ingujjban lehet sé
tálni, a fürdőhely teraszain göm
bök fénylenek, innen is, onnan is 
zene szól, a már-már gyanús i- 
dillt csak a kismotorok pöfögő 
zaja veri fel.

Riolo Terme nincs negyedó
rára sem Imolától, ahol évről év
re, május első hétvégéjén ren
dezik meg a versenyautó-világ
bajnokság első európai futamát. 
A fárasztó nap után elkél még 
egy utolsó séta, mielőtt nyuga
lomra hajtanám fejemet a há
rom-csillagos hotel cselédszobá
jában, amit a portástól könyörög
tem ki, miután kiderült, hogy bár 
a multinacionális cég emberei fog
laltak nekem szállást, csak éppen a 
saját pénztárcájukhoz méltót...

A piazzán éjfél után néhány 
perccel már csöndesedik az élet. 
A vurstli pavilonjai egymás után 
bezárnak, csak a céllövölde van 
nyitva. Zsebre dugott kézzel né
hány lépésnyire megállók előtte. 
Ütött-kopott bádogkunyhó az 
egész, rózsaszínűre pingálva, 
akármelyik otthoni falusi búcsú
ban megállná a helyét. A csálén 
álló hurkapálcikákon használ
hatatlan és gusztustalan aján
déktárgyak sorakoznak. Ugyan 
ki vágyna világoszöld nyeles fé
sűre vagy éppen arasznyi, mű
anyagból készült négerbabára? 
A legfelső polcon boros- és pezs
gősüvegek díszlenek, címkéjük 
kifakult és szakadozott, messzi
ről láthatóan por lepi be őket, ki 
tudja, mióta.

Sose izgatott a lövöldözés, 
ebből a szempontból egyáltalán 
nem vagyok harcias, a fegyverek 
még mívességükben sem tud
nak igazából lenyűgözni.

Csak az a bánatos, göndör 
hajú lány ne könyökölt volna a 
pulton, és ne szegezte volna rám 
a szemét! Akkor bizonyára nem 
mentem volna közelebb. Ám így, 
mint egy fehér telefonos film
ben, a kavicsot lassan csikorgat
va a talpam alatt, én, a magyar 
bambino oda álltam egészen az 
orra elé, még mindig zsebre du
gott kézzel. Véletlenül sem húz
tam volna mosolyra a szám, ha
nem mint aki mindent tud, mi 
több, mint akitől a világ menete 
függ, először aprókat bólogat
tam, majd kissé csóváltam a feje
met.

— Nem lő? — kérdezte, illet
ve kitaláltam, hogy csakis ezt 
kérdezheti, mivel maga elé hú
zott egy puskát.

— Csak angolul értek — fe
leltem.

— Si, maga is külföldi, per
sze. Ez egy ilyen ország. — An

golul is olaszul beszélt, minden 
egyes szavát úgy kellett kitalálni 
a dallamos, mégis fáradtan da
rált beszédéből. Nem szóltam er
re semmit, hanem végtelen ko
molysággal kinyújtottam a ke
zem a fegyverért, és amint kézbe 
kaptam, szakértő pillantásokkal 
méregettem, majd mint akinek 
ennyi elég, egy mukk nélkül u- 
gyanúgy visszaadtam.

— Ot lövés tízezer líra — 
mondta, és mielőtt nekiállt volna 
megtölteni a puskát, haját a fülé 
mögé tűrte. Észrevettem, hogy a 
bal arcán a fülcimpájától majd
nem a szája szögletéig girbegur
ba forradás fut végig.

Noha egy szóval sem egyez
tem bele, hogy én itt most tény
leg lövöldözni fogok éjnek év
adján, nem tettem semmit az e- 
lőkészületek ellen. Amikor a 
lány végzett a töltéssel, és felém 
nyújtotta a puskatust, mintha 
kissé elhúzta volna a száját.

— Fogadjunk, hogy az autó
versenyre jött.

— Éltalálta. Egy képzeletbeli 
hurkapálcikának annyi.

— Különben mit keresne itt.
— Mondjuk, célba lövök.
— Tényleg meghalt?
— Kicsoda?
— Hát az az osztrák. Az 

edzésen. Mondták, akik a presz- 
szóban látták a közvetítést.

— Meghalt. Eltörött a nyaka. 
Háromszázzal ütközött.

— Szegény fickó — sóhajtott, 
majd hirtelen keménységgel a 
hangjában azt mondta:

— Bolondok ezek mind. Ked
vem lenne azt mondani, hogy 
megérdemelte.

— De nem mondja.
— Inkább nem. Tessék, lőjön.
— Kinek drukkol?
— Én?
— A Ferrarinak, gondolom.
— Nem vagyok jó olasz. A 

Sennát szeretem. Ahogy néz. 
Rám néz a fényképekről. A többi 
nem is érdekel.

— Ő indul az élről holnap.
— Akkor győzni fog. És még

is mindig szomorú.
— Mint maga?
— Honnan szedi, hogy szo

morú vagyok? — kérdezte egy
szerre ellenségesen, és szinte 
mellbe bökött a pustakussal.

— Honnan szedi, hogy célba 
akarok lőni?

— Ha jópofának hiszi magát, 
nagyon téved.

— Felőlem nyugodtan bezár
hatja a boltot. Nem szeretnék a 
szeme láttára hibázni.

A lány mintha felnevetett 
volna, és minden erőfeszítése el
lenére gyöngédebben pislantott 
rám. Aztán mégis ezt mondta:

— Ezt utálom a legjobban, ki
szedni a sörétet egy megtöltött 
puskából. Nem maradhat így éj
szakára.

— Lője ki maga.
— Én sose lövök.
— Az arcával mi történt?
— Magának többé sose vála

szolok.
Másnap, a 14. San Marinói 

Nagy díj hatodik körében az élen 
álló Ayrton Senna Williams Re
nault versenygépe a célegyenes 
utáni Tamburdlo-kanyarban el
hagyta a pályát, és a betonfalnak 
ütközött. Az űrtechnikával épí
tett autó pilótafülkéje önmagá
ban megmentette volna a há
romszoros brazil világbajnok é- 
letét, azonban az első kerékfel
függesztés leszakadó tartórúdja- 
inak egyike átszakította Senna 
sárga sisakját, és egy valóságos 
dárdadöféssel egyetlen pillanat 
alatt végzett vele. A Watkins pro
fesszor vezényelte orvosi alaku
lat a földre fektetve még ott 
helyben gégemetszést hajtott 
végre rajta, majd helikopterrel 
Bolognába szállították, azonban 
a Maggiore Kórház ügyeletes or
vosa este fél hat után tíz perccel 
bejelentette a halál beálltát.

Hogyne kelne el egy ilyen 
nap után egy utolsó séta. A piaz
zán csönd van, de már messziről 
látom, hogy egy bódéban még 
mindig ég lámpa: a kísértetiesen 
rózsaszín háttér előtt hurkapál
cikákon táncolnak a rémecskék. 
A kocsi előtti kopár, füves, kavi
csos placcra csak egy hosszú ár
nyék vetül.

Ugyanúgy lépek a lány elé, 
mint az előző este, lassan, zsebre 
dugott kézzel.

Látom, a szeme sarkából fi
gyeli közeledtemet, de amint 
megállók előtte, tüntetőén elnéz 
a fejem fölött. Végül előhúzom a 
jobb kezemet, és a sorban fekvő 
három puska agyán végigfutta
tom az ujjaimat, mint aki alig 
képes ellenállni a kísértésnek.

— Lő vagy nem lő? — kérde
zi erőszakosan.

— Lövök — mondom én.
— Tízezer.
Mint egy bűvész, szinte a 

semmiből eléje hullajtom a gyű
rött kék bankót. Nem teszi el, 
hanem kapkodó mozdulatokkal 
tölt.

Az első lövés telibe trafálja a 
legnagyobb pezsgősüveg alatti 
első pálcikát. A második nagyot 
koppan a bádogon. A harmadik 
megint talál, és a negyedik is. Az 
utolsó lövésre nincs is szükség, a 
pezsgő az enyém.

— Nyert — mondja a lány, és 
mielőtt a kis létrán felmászna az 
üvegért, megint a füle mögé tűri 
a haját.

— Senna helyett.
Egy p illan a tra  m egállt a 

mozdulatban, de aztán lekászá
lódik a lépcsőről, és elém állítja a 
három literes, poros palackot

— Remélem, megbocsátja 
minden vétkemet, és iszik velem 
egy pohárral ennek a napnak az 
emlékére.

Mintha könny futná be a sze
mét, de egy-két gyors pislogás
sal ura lesz a helyzetnek, ( iá k  
sóhajt egyet.

— Vannak ilyen napok is, el 
kell fogadni.

— Igaza van — felelem. Ki
bontom a sztaniolt, letekerem a 
kis fémkosárkát a dugóról, és 
óvatos pukkanással kinyitom az 
üveget. A hab épp csak kibugy- 
gyan a száján.

Meglepetésemre valahonnan 
a pult alól kétes tisztaságú poha
rakat kap elő, a kisebbiket magá
nál tartja, a másikat elém tolja.

Töltök. Mikor emelem a po
harat, ő szólal meg.

— Ne mondjon semmit. Akik 
meghaltak, azoknak, úgy lát
szik, meg kellett halniuk. Mi 
meg tovább élünk. Mit bámul? 
Ennyi. — Azzal egy szuszra fel
hajtotta a pezsgőjét.

Én is kortyoltam, s közben 
lestem. De nem történt semmi. 
Elrakta a poharát, az üveget tíz 
centivel odább tolta, felém. Az
tán mégis mondott még valamit.

— Ha pedig azt képzelte, 
hogy ma este majd megtudja, 
mitől van forradás az arcomon, 
rettenetesen nagyot tévedett. 
Köszönöm a pezsgőt. Arridiver- 
d.

Másnap a világ valamennyi 
újságjában és tévéhíradójában a 
legelső hír azt harsogta, mi tör
tént Imolában.
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Csevegés
A három lábú bot az ágy mel

lett állt. De egy kicsit messze. 
Kálmánnak nyújtózkodnia kel
lett érte. Biztos apa tette odébb 
reggel, hogy ki tudja nyitni a 
szekrényajtót. Ma tiszta inget hú
zott. Tegnap kimosott, minden 
ruhája ott szárad a szoba végé
ben. Kálmán kiült az ágy szélére, 
megtámaszkodott a szék ülőkéjé
ben, úgy lendítette át a felsőtes
tét. A járóbot nyelét biztos mar
kolással kapta el. Kövér testével 
kínlódva nagy nehezen felkelt, és 
az asztalhoz sántikált. Akövetke
ző m ozdulattal bekapcsolta a 
számítógépet.

Amíg a gép betöltött, kiment 
a fü rd ő szo b áb a . Jobb lába, 
amelyről a lábfejét letépte a rob
banás, mereven lógott a semmi
be. Mintha a padló fölött lebegne, 
mint a szentek. A mosdó fölött 
nyolc hónapja üres fal meredt rá. 
Hat lyuk éktelenkedett a csempé
be fúrva. A tükör helye. Az arcán 
harm adfokú égési sérüléseket 
szenvedett. Szegény anyja, mi
kor először meglátta, szívroha
mot kapott. Hiába voltak bent az 
intenzív osztályon, nem tudtak 
segíteni rajta. Mikor hazatért, a 
fürdőszoba már így várta. Apa 
zsebtükörben borotválkozik, a- 
mit a polcra tesz ki reggelente.

Kálmán egyszer nézte meg 
magát az anyja fiókjában felejtett 
púderes doboz tükrében. Volta
képp semmi egyebet nem látott a 
kis kerek üvegen, mint feketés-li- 
lás rücsköket. M ikor felásták 
ősszel a telket Révfülöpön, ilyen a 
föld. Úgy döntött, ez csak álom, 
amit úgyis unalomig ismer már. 
Attól fogva kizárólag régi fényké
peket nézegetett. De csak ritkán.

Visszajött a szobába, melegí
tőt húzott.

Miközben öltözködött, meg
nyomott egy-egy gombot a bil
lentyűzeten. Internet, honlap, 
beszélgető-szoba. Megfordította 
a széket leoltotta a villanyt a re
dőnyt épp csak résnyire húzta 
fel. Látta, messzi barátai, B2000, 
F e rra ri, C oolpepper, P irate , 
Shark és Woody már rég bejelent
keztek, nyomják a rossz dumát, 
amit ő annyira szeret. Beírta a ne
vét: Kálmika.

Rögtön jött is a válasz, mintha 
csak rá vártak volna.

— Szia, Kálmika.
— Hello-bello, hogy s mint?
— Sziasztok, fiúk — pötyögte 

be, majd a rossz lábát a helyére 
igazította, m egtám asztotta az 
asztal alá dugott sámlin.

— Nálad hány az óra?
— Most keltem — írta.
— Aha, az jó, ennyit szunyái

nk
— Te hol is vagy, B200?
— Kuala Lumpur, ha érdekel.

HELIKON

az élet
— Csúcs lehet — lelkendezett.
— Hé, Kálmika, és mit regge

liztél?
— Gondolom, kólát és hero

int.
— Hogy találtad el, Pirate — 

válaszolta rögvest.
— Tetszik a neved, Kálmika.
— Aha, nekem is.
— Figyusz, Kálmika, te biztos 

bomba csaj vagy — hízelgett 
Shark. Már nem először.

— Naná. Kérdés, mi neked a 
jó nő? — kezdte az évődést, amit 
annyira szeretett.

— Elmondjam?
— Shark egy hülye buzi! 

Majd én elmondom, milyen a jó 
n ő — jött a féltékenykedő közbe
szúrás.

— Majd pont te, B2000.
— Kálmika, itt vagy?
— Hát persze. Várom, hogy 

udvaroljatok — verte hideg ujj
végekkel a billentyűket.

— Oké. Tudnak az amcsik ud
varolni, Woody?

— A newyorki tahók biztos 
nem.

— És anyád, hogy van?
— Úgy mint a tiéd.
— Az a bulgár hemyótalpas.
— Szívjál gázt. Most Kálmi- 

káról van szó.
— Csak mindig tutira szétdu

málsz.
— Figyi, Pirate... Bbbbbbb- 

bzzzzzzzzz.
— Akkor jó.
— Aranyoskáim, lassan el is 

feledkeztek rólam ? — pedig 
hogy élvezte minden szavukat!

— Kálmika, kezdjük.
— Szőke vagy?
— Hát, majdnem.
— Akkor vörös.
— Ferrari, ez jellemző.

— Mért, én csípem a vörösö
ket, azok alul pihésen szőrösek.

— Na! — kellett adnia kicsit 
magára.

— Oh, oh...
— Szóval barna.
— Mondjuk.
— Oké. Térjünk rá...
— Mondjuk, a szememre. Az 

is fontos, nem?
— Van szemed, Kálmika? He- 

hehe...
— Az a kérdés, hány?
— Első tipp: zöld.
— Hülye vagy, Shark, a zöld 

a vöröshöz megy. Nem vörös.
— Ssshhh... Jó, akkor kék.
— Baszki, hány féle szemszín 

van?
— Sárga?
— Bulgáriában, talán.
— Kálmika, szabad a gazda?
— Fogadjunk, kedveseim, 

hogy B2000 kitalálja.
— Ez csalás!
— Koszi, Kálmika. Azt mon

dom: szürke.
— Hát ez nem lehet igaz! 

Tényleg szürke. G ratulálok, 
B2000! — örvendezett innen, a 
távolból.

— Gyerekek, ez már tiszta lá- 
múr így nem ér.

— Mi van Coolpepper, nincs 
nőd?

— Figyi, csak három hete va
gyok itt, most mit akarsz?

— Hol itt?
— Adelaide. Befektetési bank.
— Na, én meg a Közel-Kele

ten gürcölök ugyanezzel. Piacku
tatás.

— Komoly csávók. Tessék, 
Kálmika, válassz!

— Még vámék. Különben is, 
csak a fejemnél tartottunk... — 
olyan gyorsan írt, mint egy tanult 
gépíró.

— Hohó, hallottátok! Most 
jön a lényeg.

— Óriás diákok, fogadjunk.
— Kurvára közönséges vagy, 

Pirate.
— Majd B2000 megmondja 

megint az őszintét.
— Oké. Karcsú. Ez alapállás. 

Sima bőr, barnára szolizva.
— Qcababa, mi?
— He, Kálmika? Erre mit 

lőssz?
— Elsőre nem rossz. A többi?

— Miközben a képernyőre bá
mult, kinyitotta az íróasztal jobb 
oldali szekrénykéjét, és a legfel
ső polcról előszedte a vastag 
magazint. Oldalra pislogva la
pozta.

— Műköröm?
— Na nem! — írta rögvest. — 

Azért ennyire nem vagyok bru- 
tál, Ferrari. Azt mondom, min
den úgy szép, ahogy a természet 
megalkotja!

— Ejha!
— Tyű, de modem... Haha...
— Mondom tovább, Kálmika.
— Csupa fül, illetve szem va

gyok — közben a lapban megta
lálta, amit keresett.

— C supa szü rk e  szem ... 
Ssssszzzzz...

— Finom kis vékony derék — 
így Pirate.

— A popsi fölött két gödör...
— szólt hozzá Shark.

— ...meg aranyló pihék, nem?
— Naná, ez B2000.

A középső leporellót kihajtot
ta. A fényes lapon, a képernyő 
fényében v ibrált a gyönyörű 
meztelen nő, bíbor bársonyon el
nyúlva. M elléterülve hosszú, 
barna haja. A szeme metszőén és 
igézőén szürke volt. A feneke tö
kéletesen gömbölyödött. A köl
döke körül három p id  anyajegy 
sorakozott szabályos félkörben. 
Kálmán egy pillanatra ott feledte 
tekintetét.

— Kálmika, mi van? Magad
hoz nyúltál?

— Úgy mégis, melyikünkkel 
álmodsz ott messze?

— Hol is?
— Holland, azt hiszem.
— Magyar vagyok, fiúkák.
— Magyar. Nem baj.
— Szóval?
— Nincs szóval... Van egy 

különös ism ertetőjel is a teste
men... Aki kitalálja, m i az... — 
itt m egállt az írással, és a kezé
vel egy kicsit odébbrakta a lá
bát.

— Azzal mi lesz? Na... — tü
relmetlenkedtek a világ távoli 
sarkaiban.

— Kap egy... Majd megmon
dom, mit.

— Hűha!
— Szóval különös ismertető

jel...
— Jajám.
— A testeden, Kálmika...
— Bizony, a testemen...
— Gyerekek, nincs más hát

ra... Találgassunk!
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LÁSZLÓFFY CSABA

Párhuzamos
emlékezések
(Életfancsikák öklöm alatt — zagyvalék... 
Szerelmem, hol bujkálsz reves homályban?) 

Dosztojevszkij későbbi beírása
"Láttam a komédiát, 
hajam beleőszült.
Minden férfi bandita, 
minden asszony őrült."

Ott volt vele a nyirkos, fekete falak kö
zött. "Polja, édes!"

"Nagyon hiányzol..." — Ezt a mondatot 
egy régebbi levélfogalmazványban pillantja 
meg. Máskor talán kedve lett volna apró 
darabokra tépni a finom levélpapírt; de egy 
idő óta már nem érez magában ingerültsé
get.

"Ez már nem az én hangom, ez az utála
tos könyörgés. Amióta felfedte előttem a tes
tét (persze kitanult szemérmességgel), tőle 
elszakadva is önkéntelen vágyódás kerített 
hatalmába, igaz, mindig. Olyan erős volt, 
akár a honvágy, valahányszor hajóra ültem. 
M indhiába fontolgattam hosszabb utazás 
tervét, ahogy a part egyre jobban távolodott, 
Pétervár szépsége derengett fel előttem. A 
csupa idegen ember csak fokozta lehangolt- 
ságomat... Polja (A.) várja, hogy megközelít
sem, megérintsem. Csak volna merszem 
letepemi!... Még most is magam előtt látom..."

A vizezett-kékbe játszó, felemás színű 
szempár ködös és réveteg. D. gömyedten ül, 
mint aki kész beletörődni abba, hogy a gyöt
rő és förtelmes kényszerképzet, amely az 
ideált az élet legrútabb szennyével telefröcs
kölve állítja elénk, idő előtt tönkre teszi.

"Látlak. Színlelt nyugalmad sajgó, zava
ros vággyal tölt el.”

"Még mindig féltesz? "...
"Esküszöm, csak árnyék — még ha az ő 

hangjával bolondozik is velem, mint a sziré
nek...

A fa és az érc ámyéktónusait jól ismerem. 
De az imádott nőéről, vagy a végzet akara
táéról, a csalódáséról hallott-e valaki egyál
talán?!... A legsötétebb, legkem ényebb 
árnyék mögött nem látni fehérséget... Bár 
egy kis éltető homályt, hogy elemeire bont
hassam, s az így nyert vonalakból, vázlatok
ból összerakhassam mindazt, amit egységes 
egésznek, egyetlennek fogadtam el valami
kor.

A művésznek, az irodalomnak, ki ne tud
ná, nem az a hivatása, hogy lemásolja a ter
mészetet hanem hogy feltárja a láthatatlant, 
a legszömyűbb titkot is. Hogy megközelítse 
a kifejezhetetlent. Hitvány leckefelmondás
ból vagy utánzásból sohasem lesz poézis. 
Sem tisztánlátás... Hiába minden igyekeze
tem: azt a szép testet nem lehet életre kelteni 
többé, hogy bár a tökéletesen gömbölyű nya- 
kacska még egyszer megérinthető legyen. 
(Hát m ég a m eghökkentő nyakassága.) 
Vagy, hogy a hideg, cinikusan gúnyos női 
tekintettől kiverje testemet a láz. Áttetsző 
halántékodnak és mellednek ámbraszínű 
felülete alatt, ó, Polja, ugyanúgy lüktettek az 
erek, mint az enyémek (tompán dereng va
lami irtózat a mellkasomom; még nem az 
öregség! — hajtogatom). S a rostok, melye

ken átütött a vér bíbora, életvágytól duzzad
tak...

Behunyom a szemem. A tér nyitott. A 
mélység félelmetes.

Elvesznek a körvonalaid. Hányféle szín: 
kesernyés sárga, természet adta csillogását 
megőrző, éber zöld és vadsággal fenyegető 
sötétlila. Csak az alaptónust lehetetlen meg
találni. Minden zavarosan ömlesztve kava
rog. A tisztaságot homály fedi, nem egyszerű 
por, mint a tölgyfaburkolatot. A díszleteket 
kéne föleleveníteni ahhoz, hogy..."

Sebesen ír, a papír egyre gyűröttebb lesz 
ökle alatt.

"Esküszöm neked, veszedelmesebb ez a 
szabadság, mintha ezer őrült közé zártak 
volna! Hisz most azt tehetek veled, amit aka
rok, amit a bosszú vagy a valóságot kijátsza
ni képes érzéki megkívánás diktál nekem. Ez 
a válasz a te gőgödre!..."

Maga elé képzeli a nőt, amint kezét véde
kezőn emeli maga elé; aztán bágyadt beletö
rődéssel tűri mégis, hogy a férfi mohón ma
gához ölelje.

"Szemednek művészi villanása tökéletes 
volt. Ó, én barom! Hogy nem láttam meg 
benned a változást!... Vagy eleve romlottnak 
és gonosznak születtél?"

Sírva szántja az érctollal a megkezdett új 
fehér lapot. Lélegzete füstölög a kihűlt szo
bában, a nehéz bunda lecsúszik válláról.

"Meg kéne keresni az alázatra, jóra intő 
Istent. Gogolnak, lám, sikerült. Ahogyan ő 
vallja: én is a jót kerestem egész életemben. 
Visszatetsző tulajdonságaimmal nem azono
sulok, mint hőseim teszik; harcolok ellenük, 
hogy elűzzem őket. Sok ártalmas dologtól 
oly módon szabadulhatsz meg a legköny- 
nyebben - ezt gyermekkoromban lelki atyám 
is így tanította —> ha megfosztod tetszetős 
formájától, és lerántod róla a leplet. De hiába 
bíztam magamban, még az undor is édeske
veset segített. Segíteni fog hát az Úristen!... 
A magam gyalázatos gondolataival, szándé
kával felvértezett hőseim előbb-utóbb csak 
elbuknak. Csak múljon el már a gonosz kí
sértés; különben még fel találom kötni ma
gam."

*
Máskor egy elhagyatott kuckóban ébredt 

meg elkékült orral, füllel és végtagokkal, 
húsz foknál nagyobb hidegben, de bensőjé
ben eszelős tűz lobogott. Emiatt fogta el a 
rémület, nem a fagyhalál miatt. Valami gyü- 
kos féltékenység forrt benne — minden ér
zéki vágynál pusztítóbb és erősebb; kígyó 
módjára tekeredett reá, és szorongatott, 
meggyötört lelkében nem maradt helye más
nak, csak a bosszúnak. Azelőtt való este két 
vénlegénnyel iddogált, rossz ízű, méregerős 
italokat vegyítve; így vegyült össze édes és 
keserű benne is, mígnem a hígeszű cimborá
kat utánozva csupa zagyvaságra telt csak 
már tőle is.

"Kölcsönözzön nekem valaki kétszáz ru
belt. Mentsenek meg, ezt vehetik szó szerint! 
— Hangja nem esdeklő volt, hanem követe
lőző. — Két hónap alatt csaknem tíz ívet kell 
megírnom és leadnom a kiadónak. Külön
ben megesz mindenestől a fene... Aforradal- 
márok vészterhes szerepéről is írnom kell 
egy legalább két ujjnyi vastag könyvecskét, 
hiszen megígértem... már nem is tudom, 
hogy kinek. Nemcsak Oroszországot féltem 
a nihilizmus Ördögét tömjénező anarchis
táktól, de ezt az egész feje tetejére fordított 
világot!... Ámde hogy tudjak írni, hogy tud

jak pszichológiai dimenziókra emelni minden 
esetlegest, ha a nadrágom bent van a zálog
házban. (Ráadásul három hete szakadatla
nul hull a hó)...”

"Ne bomolj, bátyuska!"
(Ez megint valamelyik lökött vénlegény 

lesz; még szerencse, hogy nem kritikus.)
'Tudjuk mi, merről fúj a szél... A te beteg

ségedre nincs más orvosság, csak a vodka..:"
'Való igaz, meg egy másik asszonyállat. 

Jobb, hogyha nem nagyon «entellektuális», 
még ha rusnya, vagy dög is."

"Ahogy az előttem szóló megjegyezte: a 
tollforgató nőszemélyek minden ocsmány
ságra képesek!..."

D. naiv borzadállyal tekintett szét: a hely
szín egy félig romba dőlt csőszkunyhóra em
lékeztetett. Senkit nem látott maga körül; 
csak ezek a durva hangok. Az egyik most 
épp a nadrágban, lovaglóostorral járó Geor
ge Sand példájára hivatkozik. Hogy az bez
zeg nem tiltakozik, amikor becsületes m é
résre tanítja a körülötte lebzselő kanokat. De 
ha férfi szökik nőstényére és a nyeregben 
képzeli magát, azt sokan szadizmusnak te
kintik.

D.-nek eszébe jutott az A. szemrehányá
sa: 'Védtelen áldozatra vadásztál— vágta az 
ő szemébe igaztalantól —, aki vakon enge
delmeskedik neked, teljesen kiszolgáltatva 
magát!"

"Én gyámoltalan vagyok a szerelemben... 
Egykor, emlékezz csak vissza, te magad 
mondtad ezt."

A bálványozott nőt nem hatotta meg a 
könyörgő hang; örült, ha csúfot űzhet belőle:

"Igazán?! Ánnak a szájából kell ezt halla
nom, aki durva vágyait mazochista alázattal 
önti el? Hogy aztán élvezettel nyalja le a 
gombócokról az ocsmányságokat!"

"Bűnös vagyok... beismerem. — A férfi 
hangja csupa alázat volt. — De te sem m a--v  
radsz el mögöttem érzékiségben; csak egye
lőre szégyelled megismerni ösztöneid erejét, 
azt a mélységet..."

"Soha!" — A. feldúlt kiáltása elvágta a 
folytatást, és minden őszinteség esélyét.

Pedig D.-ben elevenen élt együttlétük 
sok boldog epizódja. Például amikor a sán
títva járó (valószínűleg falábat viselő) bili
árdtermes a földszinti kávéházba vezette 
őket. Balra, a sarokba, ahol a kis szoba törzs
vendégének tekinthette magát. Az asztalon 
palackozott bor. Ő a friss újságért nyúlt már
is, A. azonban sokatmondóan ragadta meg a 
férfi vértelen kezét.

'Sohasem bocsátottam volna meg ma
gamnak — suttogta gyorsan, izgatottan —> 
ha egy percig is haboztam volna... Ne is vá
dolja magát, Fjodor Mihajlovics, kérve ké
rem. Ön nagyon is, már-már gátlásosán 
szerény, hiába ostorozza magát azzal, hogy 
túlságosan mohó. Hogy az ön élete (egy 
ilyen rendkívüli emberé) teljesen elvesz- 
szen?!... Nem, ekkora vétket hogyan vehet
nék a lelkemre."

..."Ön annyira szerencsétlen, amiért bű
nösnek érzi magát; mások miatt is. — Ez a 
találkozásuk már intim díszletek között zaj
lott le, s az íróval feledtetni tudta azt a költő
ien hangzó rögeszmét, hogy a lámpa csilláma 
zordabb az egyedüllétnél. — Önre nagyon kell 
vigyázni — mondta a feltűnő szépségű A. 
egy egyszerű kedvesnővér közvetlenségé
vel. — Én meg is fogadom, hogy vigyázni 
fogok önre. Nem csupán az egészségre gon
dolok... Amikor először láttam meg a fény-
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képét, percekig döbbenten néztem. Mintha 
egy ismerős, drága arcot láttam volna vi
szont! S a hangja, később... mindjárt úgy tet
szett, mintha már hívott volna, a nevemen 
szólított volna ez a hang valahol. Én... egész 
életemben tisztelni, becsülni fogom.”

Hirtelen magához tért, és elpirult. De 
másnap folytatta:

"Ezután önnel akarok megbeszélni min
dent, de önnek sem szabad eltitkolnia előlem 
semmit." — D. kissé meglepődött a határo
zott hangon, de eszébe sem jutott volna A-t 
(Polját) emiatt akaratos, fanatikus teremtés
nek tartani, fiatal korára való tekintettel új 
ismerősének esetleges túlzásait is jóindulatú 
mosollyal hallgatta. Mindenekelőtt ragyogó 
eszét és nagylelkűségét dicsérte másoknak 
is. Csak jóval később kezdett felfigyelni a 
lány öntelt, másokat lebecsülő, gúnyos visel
kedésére (őt, a mesterét egyelőre, igaz, kí
mélte); az A. rosszmájú megjegyzéseit, még 
ha történetesen valamelyik barátja, jó isme
rőse volt is a "szúrás" áldozata, a jóval idő
sebb férfi pillanatnyi szeszélynek tartotta.

"Legalább egy emberrel úgy akarok be
szélni mindenről, mint önmagámmal. Bátor 
akarok lenni, és nem akarok félni semmitől, 
senkitől. Hasznos akarok lenni."

D. hízelgőnek érezte a maga számára ezt 
a nagy nyíltságot, és kezdettől fogva őszin
tén hitte, hogy a kettőjük kapcsolata min
denképp fiatahtóan hat majd rá.

Évek múltán, a szentpétervári kikötőben 
türelmetlenül várta a gőzös érkezését, majd 
miután sietett magához ölelni kedvesének 
annyit cirógatott fejecskéjét, ám az A. száját 
elhagyó néhány közönyös és cinikus mon
dat után, máris őszinte elkeseredéssel csapta 
össze a kezét:

"Te volnál Polja?! Hová tűnt az a gyengéd 
lelkű nő, akinek olyan finom gondolatokat 
tulajdonítottak?! Többek közt én is...”

"Mit óhajtsz tőlem? — fojtotta belé a szót 
A .— Azt várod, hogy mámoros legyek, ami
ért elém jöttél? Vagy hogy a sürgető leveleid 
után kedvem kerekedjen mulatni?! Éppen 
veled!... Ahhoz mit szólsz, hogy már rég férj
hez mehettem volna..."

"Hol?!" — csapott le rá a férfi.
"Bárhol. Nem is egyszer. Persze, ez sze

rinted — lerí a képedről, ne is tagadd! — 
nagyon undorító lett volna. — Körülnézett, 
a kiábrándulás ingerültségével. — Miért is 
vesztegettem el annyi időt ebben a bizonyta
lan állapotban! Ne csodálkozz, hogy beleun
tam a várakozásba..."

D. némán bólintott rá, mint akiben ez a 
szemrehányás régi sebet szakított föl. ('Még 
nem untad meg az ápoló szerepet amellett a 
hárpia mellett?!" — A válását sürgető A. 
hangja valamikor ilyen heves, féltékeny 
szenvedélytől izzott.) Nem mint ezé, az ide
genből, főleg pénzzavarai miatt haza tántor
gó, úrihölgy gesztusaival hivalkodó nőé.

"Én félnék, hogy tönkretesziek, s később 
még képes lennél a szememre hányni — 
hangzott most az új A. szájából az elbocsátó 
üzenet. — Jobb ez így, mert később megve
tettél volna, úgyse lettünk volna boldogok!... 
Hiába ígérgetsz megint, és esküdözöl ne
kem, minden szó ostobán hangzik, amit ki- 
mondsz... Inkább búcsúzzunk el szépen. Mi
előtt megfertőznél engem is a mérhetetlen 
világfájdalmaddal."

Egyik utolsó levele tanúsága szerint egé
szen őszintének mutatkozott: "Lám, még sze
retni is másképp szeretünk, és mindenben

különbözünk. Azt mondtad, hogy te szánalom
mal szeretted öt (a feleségedet). Bennem meg egy 
szemernyi szánalom sincs... a szerencsétlen em
berek iránt."

('Tudja, miért hazudtam? — fordult vá
ratlanul hozzá a leggyermekibb bizalommal 
A., s a kacér kis mosoly ott rezgeti a szája 
szélén. Ez még Szentpéterváron történt, 
megismerkedésük kezdetén, az európai ka
landozások előtt. — Mert amikor valaki ha
zudik, különösen, ha ügyesen tálal fel 
valami nem egészen megszokott dolgot, 
tudja olyasmit, ami már túlságosan is kiéle
zett, ami közönséges helyzetben s az embe
rek életében nemigen szokott előfordulni: 
akkor a hazugság, elszakadva minden olcsó 
vagy hamis csillogású füllentéstől, egysze
rűen elhihetővé, igazzá válik."

Ennek, a máskülönben tipikusan logikát
lannak mutatkozó nőnek ez a merész logikai 
levezetése D.-t mint írót bámulatba ejtette: 
"Vajon én képes leszek-e valaha többet feltár
ni ennél titkolt énemből?"; s miután a lány, 
pisze orrocskáját a híres ember kopott kabát- 
gallérjához dörzsölve, duzzogva még hoz
zátette, hogy: "Ugye nem lesz igazságtalan 
velem" — a szerelmes férfi már olvadozott.)

A. felül. Felsőteste meztelenül világít.
'Te szemérmetlen!" — suttogja D., s ön

tudatlan mozdulattal, bódultán bújik ki bő 
hálókabátjából. A.-t zavarja, hogy a férfinak 
minden szőrszála feláll (a pomádéval kene- 
getett és simára lelapított hajától, igaz, még 
jobban viszolyog); legszívesebben elhúzód
na tőle... Behunyja szemét. Ha el tudna alud
ni, úgy talán elviselhetőbb lenne, ami most 
következik. De nem hagyja elemyedni a tu
dat, hogy ő mindvégig szenvedő alanya a két 
test szabálytalan ritmusú vonaglásának. Ta
pasztalatlan, szexuális gyakorlata úgyszól
ván semmi sincs, de az agyában motoszkál 
valami az egyenlőségről. Váratlanul rákér
dez a férfira:

"Ha nő lennél, mit kívánnál magadnak?”
"Hogy férfi legyek”—vágja rá D. lihegve. 

S mint aki viccnek vette a kérdést, felvihog.
A lány már-már elsírja magát; de aztán 

odapillant a fali tükörbe. A homályos kép 
sejtelmessé finomít, varázsol minden esetle
gességet. Az utolsó pillanatokban hálás sze
retne lenni a rendkívüli férfiú — nemcsak 
fizikai — erőfeszítéséért (hisz önként adta 
oda magát neki), s erőltetett kacagással meg
jegyzi: "Először a fekete kávét is pocséknak 
találtam; de most már vígan fogyasztom, 
mint mások, ahogy illik. Legfeljebb az íze 
zavar."

A. érzi, hogy butaságot mondott, de to
vább nevet, most már ágytársával együtt.

Elege volt az önáltatásból. A fiókból elő
vette a nő arcképét, és ráripakodott: "Ezúttal 
én döntöm el, hogy ki s mi legyél! Rasz- 
kolnyikov nővére, Dunya? Vagy talán Aglá- 
ja?L."

A. fagyos képpel viszonozta az író kéjes 
bosszúságát.

Hiába virrasztotta át az éjszakát, pocsé
kul ment a munka. Kínlódva ejtette fejét az 
agyonjavított papírhalomra.

"Emlékszel rá bizonyára, egyszer azt talál
tam a fejedhez vágni, hogy undok és nevetséges 
vagy! Te pedig a hajamnál fogva rángattál a 
földön, és lábaddal tiportál a fedetlen mellemre. A 
sakkparti végén erre mondják, hogy: patt! Törőd
jünk bele."

Kábultan ébredt. Nézte az egyenlőtlenül 
rótt sorokat, de bárhogy is erőltette agyát,

-  H E L I K O N --------------
nem emlékezett semmi hasonlóra. Csak arra, 
hogy A. sietve indult meg az ajtó felé, de egy 
pillanatra váratlanul megállt, és gonosz vi- 
gyorral visszanézett.

S ő már csak a fantáziájával vehette üldö
zőbe.

*
"A kisszerűség olykor ijesztőbb és veszé

lyesebb, mint a nyíltan vállalt gonoszság, a 
külső fizikai adottságokból is leolvasható 
hajlam. Sokkal jobban megrémít engem az 
orosz ember jelentéktelensége, mint felna
gyított hibái. Megállsz hazátlanul az ország
úton, és várod, hogy Oroszország testvér
ként fogadjon. De csak a hóval befútt posta
kocsi-állomások, ott rostokolhatsz, míg le
fagy a lábad. Puskinnal bánkódni «zord o- 
rosz hazádban» — meg ne támadd és verd a 
közömbös pofájú postamestert, aki foghegy
ről közli veled, hogy nincsenek lovak!... Pedig 
utazni kellene, akárhova, el e mostoha tájról, 
hogy bele ne őrülj a deres bundával bélelt 
magányba."

Képzelete átdereng valahová a túlvilág
ba.

A veszteség — a gőg párája mögött —
az asztalra lökött poháron...
Nemes és önfeláldozó lelkek, kik eljegyzik ma

gukat egy nagy ember szenvedélyével. Ha igaz. 
Aztán szerepükre ráunva, érzéketlenségüket fi
togtatják szüntelenül. Hátha még gőg is társul 
mindehhez!...

Megvan máris. Ez Ő! Apollinarija!
*

D. alig emlékszik arra, hogy behozták az 
ebédjét, és megebédeltették. Annyira le
gyengült, hogy a kanalat sem tudta megfog
ni. (Vagy nem is akarta?) Ebéd után visz- 
szaaludt Hogy mennyi idő telt el, fogalma 
sincs róla. Csak azt tudja, hogy ezen az estén 
csupán attól a pillanattól kezdve látott min
dent világosan, úgy, mint régen, midőn a 
lány váratlanul felment hozzá a teraszra. Ő 
akkor fel akart ugrani a díványról; sikerült is 
nagy nehezen feltápászkodnia, hogy méltó 
módon fogadhassa vendégét, aki egyszerű 
ruhát viselt: könnyű köpeny volt rajta, és 
(érdekes!) nem árasztott maga körül bódító- 
an erős illatot, mint A. szokott. Ovális arcocs
káját hirtelen sápadtnak látta (talán sírt is 
azelőtt?), de szeme már megnyugtatóan éles 
fénnyel csillogott. A hangja viszont száraz 
volt, nagyon visszafogott... Ő ekkor jött rá, 
hogy egy másik nő áll vele szemben, nem A.

Figyelmesen nézték egymást. És hallgat
tak. O végül zavarában sietve kezdett öltöz
ködni. Emlékezett rá, hogy valahová pontos 
órában el kell jutnia.

— Látom, teljesen készen van már — 
szólalt meg a lány (M egvan: ez a szőkeség 
az én gyorsíró angyalom!”) —, a kalapját is a 
kezében tartja. Akkor hár menjünk, hisz 
mint tudja, okvetlenül el kell kísérnie.

Ez megnyugtatóan hangzott, nemcsak a 
szerény hang miatt.

Mindkét könyökére rátámaszkodva, fe
jét a tenyerébe fogva a csupasz asztalnál ül. 
(Ezek szerint más valaki — egy másik énje?
— kísérte el a lányt. Hová mentek vajon?)

Egy könnyű kéz megérintette a vállát. Ő
értetlenül tekintett rá: megint A.-val volt. 
Ördögi kör, sohasem szakad meg már... Egy 
percig mintha igyekezett volna emlékezeté
be vésni valamit. Váratlanul megtalálta a 
talány nyitját. A. ugyanis épp a tükörbe bá
mult; s ő gyorsan odahajolt hozzá, hogy köz-
> » »  folytatás a 14. oldalon
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» > »  folytatás a 13. oldalról

vetíen közelről meggyőződjék róla: nem té
vedés ez az egész?! Akkor pillantotta meg 
tisztán a férfiarcot! Nem a saját arcmása volt.

"Magas, szőke, kissé hajlott hátú, nyájas 
(nyálas) képű alak. Szelíd gyermektekintet. 
Ez csak a Félkegyelmű lehet" Most már meg
nyugodott.

A., érdekes módon, betanult fesztelen
séggel beszélt. Neki (D.-nek) mindjárt úgy 
tetszett, hogy a nő hangjában nincs különö
sebb zavar vagy lelkifurdalás. (Mint akinek 
sejtelme sincs arról, hogy volt szeretőjének 
tolla alól kerül ki, ami ott következik.)

D. viszont rendkívül izgatott lett. Ilyen
kor, a rohamtól tartva, esdekelő hangon arra 
kérte mindig A.-t, hogy ne hagyja magára, 
bármi történjék. Legalább elválásukig, a vo
natindulásig. (Hányszor váltak el, búcsúztak 
egymástól idegen állomásokban, Úristen!)

Apollinarija visszaemlékezése
"Várt, de már nem úgy fogadott, mint 

akinek ura és parancsolója akar lenni. Orvos
tól jöttem, jól emlékszem. Ki is mondtam 
előtte G. doktor nevét, és megjegyeztem, 
hogy férfiismerőseim közül talán ő volt az 
egyetlen, aki kizárólag csak a praxisát kíván
ta gyakorolni, anélkül, hogy megpróbált vol
na visszaélni a helyzetével. Mire ő fel
csattant: «Ezt is azért emlegeted, hogy 
bosszút állj rajtam! Nem a montpellier-i ké
tes társaság ficsúrjain! Odaadtad magad ne
kem, ezt utólag komplexussá növesztetted 
fel: mert vélt könnyelműségedet nem tudod 
megbocsátani, rajtam keresztül bosszúddal 
sújtanád az egész férfinemet.»

«Lám, mégis akadnak kivételek közte- 
tek» — válaszoltam neki kissé bosszúsan, s 
mielőtt helyet foglaltam volna, könnyedén 
megfricskáztam az orrát. Mondanom sem 
kell, egy ennyitől ő már szertelenül otthono
san érezte magát (hajdani közös légyottunk 
sivár színhelyén), és máris bizalmaskodni 
kezdett velem.

«Eljöttem, hogy láss — kezdtem nagyon 
is távolságtartó hangnemben a később így is 
meglehetősen kellemetlenné fajuló párbe
szédet —, mivel nemcsak leveleidben, de 
fűnek-fának felpanaszolod, hogy rég nem 
láttál, holott te most is úgy érzel és gondol
kozol felőlem, mint a kezdet kezdetén...»

«Mindig önálló voltál — szakított félbe 
tapintatlanul —, de ez a szokatlanul új hang
hordozás és viselkedés, édesem, meglep!»

«A te mézes stílusod viszont a régi. Ér
tem. Te bizonyára még mindig arra vagy 
kíváncsi, hogy milyen voltam?!... Hát, nem 
fogok a váltadra borulni.»

Erre fel ő, tőle nem várt ügyességgel, a 
lábam elé vetette magát. Tudtam, éreztem, 
hogy nem bohóckodik. De hát... Vissza akar
ta könyörögni magát. Ahogy a zöld játék
asztalhoz visszasomfordált nem közönséges 
anyagi veszteségek után.

«Remélem, tisztában vagy vele, hogy ez 
nem szerencsejáték» — figyelmeztettem. De 
ő nem adta alább: a gazda szerepében elvár
ta, hogy gyónjak neki. Arról, hogy mi történt 
velem azóta, amióta nem láttuk egymást, 
egyszóval hol és kivel? Egy olyan férfi tartott 
igényt teljes őszinteségemre, aki az erotikát 
mindig összekeverte az esztétikummal. Kü
lönösen az eksztázis pillanataiban.

«Miért találod ezt olyan mulatságos
nak?» — kérdezte megjátszott ártatlanság
gal. — A legelső este elmondtál nekem

magadról és a családodról szinte mindent, 
amire kíváncsi lehettem, pedig még nem is 
ismertük egymást. Azt, hogy apád a Serem- 
tyev grófok jobbágya volt, de sikerült kivál
tatnia a családját; később vagyonos keres
kedő lett, majd gyáros, így tudott taníttatni 
téged...»

«És te mindezzel visszaéltél... Úgy bi
zony, hiába is tagadod. Eleven csitri voltam, 
semmi több, de a nyomasztó dolgoktól min
dig irtóztam. Semmi vadregényes, titokza
tos nem volt a szüleim jobbágybirtokán, ahol 
világra jöttem; nem csoda, ha a te írói világod 
ösztönösen magával ragadott. Utólag ma
gam sem értem, hogy miért engedtem oly 
könnyen egy rögeszmékkel, beteges tüne
tekkel megvert nagy ember vonzásának. 
Hisz a szenvedésnek még a gondolata is ri
asztott. Ami a férfiakat illeti, eleve kerültem 
a szép nőknek kijáró kedvezni akarást (te ne 
tudnád, mire gondolok!); egyszóval romlat
lan, naiv lány volt, akit te megismertél. És 
semmiképpen sem tehetett arról, hogy a bű
nös hím-tekintetekből annyi láng lövellt 
felé?...»

«Persze mellékalak sem óhajtottál lenni 
valamelyik epigon divatos mázolmányán!»

«Aztán jöttél te. Azelőtt is eleget olvas
tam már, de vajmi keveset értettem abból, 
amit a modemnek kikiáltott alkotók összeír
tak. Te aztán beavattál... még a merész malac
kodásokat is úgy erőszakoltad rám, akár egy 
nemi aktust.»

Szinte élvezettel kérdezte: «Remélem, 
Baudelaire-re gondolsz?... Vele együtt val
lom, hogy a testi együttlét elválaszthatatlan 
a fájdalomtól. A gyönyör ugyanúgy.»

«A férfi-nő kapcsolatot te valóban bünte
téshez hasonlítod, ne is soroljam, hány férfi
hősöd érezte (érzi!) feljogosítva magát, hogy 
erőszakot kövessen el női áldozatán, s fájdal
mat okozzon neki.»

«Nem feltétlenül férfi princípiumról van 
szó...» — kezdte volna akkurátusán kifejteni 
untig ismert elméletét, de letorkoltam.

«Tudom, a te Nyetocskád is különös él
vezetet talál a kínzásban, mint az ő teremtő 
atyuskúja. Ne is folytasd.»

Képes volt három egész percig hallgatni. 
De aztán előállt a hatásosnak szánt beismerő 
vallomással:

«Nos hát, úgy van: számomra valóban 
élvezet, hogy rabja lehetek a szeretett nőnek 
Van, igenis van gyönyör a legmélyebb meg- 
alázottságban, megvetettségben is... Tán 
még a megkorbácsoltatásban is, mikor a szíj

lecsap a hátunkra és cafatokba tépi a húst...«
«Remélem, ezt már egy újabb elbeszélé

sedből idézted — jegyeztem meg gunyoro
san. — Csak hát ne feledd: előbb-utóbb csak 
kibújik a szeg a zsákból. Csupán a magam 
konkrét esetében: engem is beskatulyáztál, a 
népnemzeti fantazmák között jelölted meg a 
helyem, hogy aztán beteges hajlamaidtól in
díttatva mint a masszív és erős orosz nép 
nőstény képviselőjét bedolgozd majd vala
melyik regényedbe!«

«De hát... — szó, ami szó: ezúttal elké
pedve bámult rám — de hát ez mind kitalá- 
dó  — dadogta. — Egyszerűen beállított hoz
zám (a világért sem mondanék olyat, hogy 
rám akaszkodott) egy tüneményes szépségű 
szűz, és büszkeséggel leplezett sóvárgó ter
mészetével felkorbácsolta érzékiségemet. 
Gondolj csak vissza: húsz évvel voltál fiata
labb nálam!«

«Miért, ma talán kevesebbel vagyok?!—  
De te semmit sem változtál. A hozzád hason
ló kéjenc alakok — a regényeidben ráadásul 
feslettek, ha nem egyenesen bűnözők — 
zsenge pipehús után epekednek folyton-foly- 
vást.<<

«Úgy beszélsz, mintha benned nem lett 
volna meg a hódítás, a ldgázás, mi több: az 
uralkodás talentuma! — Legszívesebben ké
pen töröltem volna; de óvakodnom kellett, 
nehogy feltámasszam benne a vérmedvét. 
Szemében szerencsére könny csillant meg. 
— Én mindig azt hittem — folytatta —■, hogy 
lelkileg legalább összeillünk. Annyit már ré
gebb is mondtál indulatodban, hogy nézzek 
a tükörbe, és rájövök, hogy nem a küllemem
mel, a férfi vonzóerőmmel hódítottalak 
meg... De ez a mai hűvös hang és vádasko
dás minden eddigin túltesz.«

Hangja bár remegett, féltem, hogy me
gint könyörgésre fogja a szót, ezért hát még 
elutasítóbban védekeztem a beláthatatlan 
bonyodalmak ellen:

«Félek tőled... Értsd meg: egyenesen irtó
zom az ilyen kéjsóvár természettől. Taszí
tasz... — Most már kiabáltam.— Nem tűröm 
a további függőséget!«

«Mintha nem temiattad váltam volna 
függővé én magam, utóbb a munkámban is! 
Valóságos narkotikum vagy számomra...«

«A durva féltékenység az olyan lelket, 
mint az enyém, utálattal tölti el, s minden 
szépet megöl.«

«Vajon ki volt az, aki féltékeny indulaté- * 
val ostorozott és üldözött, amiért nem hagy-

» » » » » »
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» » » » » »
tarn magára haldokló feleségemet?!... S most 
bosszút akarsz állni utálatomért, ugye«

«Na és, ha igaz lenne? Éppen te csodál
koznál ezen, te, aki egy házitanító mohó te
kintetével követted áldozatodnak minden 
rezdülését?! Üldöztél, igenis üldözőbe vetted 
belőlem mindazt, ami tiszta volt és védte
len.«

«Eddig nem tagadtad, hogy legfőbb szán
dékom volt mindig, hogy védelmezzelek!«

«Én igazi védelemre vágytam, nem arra, 
hogy a mancsaiddal fojtogass folyton.«

«Én viszont arra emlékszem ma is — kü
lönös mosollyal közeledett hozzám, mint aki 
hipnotizálni készül —> amikor egy késő tava
szi délutánon, a verandán, egy szál pendely- 
ben (ahogy a nagyanyám mondaná) egész 
testeddel kinyújtózkodtál, mint... mint egy 
felfedezésre váró félsziget. Terra incognita!

«Hazugság! — kiáltottam, és felugrottam 
a székből. — Én az első naptól fogva más 
perspektívából ítéltem meg a kettőnk kap
csolatát. Nem az volt a célom, hogy felcsigáz
zam benned a hímet, hanem...«

Itt megakadtam, kerestem a megfelelő 
szót.

«Hanem...?!« — Szemében most bátorító 
szelídség égett.

«Az írói kvalitásaidat kívántam minde
nekelőtt serkenteni.«

«Mondd csak még egyszer; de ugyan
olyan áhítattal és elragadtatással.«

«Amit sajnos kiöltél belőlem. Vagy ki
mostak az undok, fantáziátlan hétközna
pok.«

«Talán inkább a Salvadorral való találko
zás... a hiú képzelgések, s mindaz, ami utána 
jött. Miért nem vallód be nyíltan. Legalább 
önmagaddal szemben őszintébb lehetnél. — 
Hirtelen támadásba ment át. — Attól kergül- 
tél meg, hogy az a spanyol szoknya vadász 
faképnél hagyott. — Most már tudtam, ma
gával ragadja az önsajnálat átkos szenvedé
lye. — Ö hitegetett és csapott be, nem én! 
Nem tőlem kellett a megalázó hántásokat 
elszenvedned. Én csupán abban reményked
tem, hogy... — Mint aki máris megbánta, 
hogy elragadtatta magát, letérdepelt elém, s 
a hangja is szipogó volt. — ...Hogy egyszer 
az én szememmel fogod látni a világot. Mely 
akármilyen mocskos és kiábrándító, de a leg
színesebb stílusú írónak sincs joga dilettáns 
szépítgetéseivel lehazudni a valós tényeket. 
A nőiességedre apelláltam, én barom, és utó
lag be kell ismernem, alaposan becsaptam 
magam. Mivel eluralkodtak rajtad a jellem 
tipikusan nőies összetevői, épp amiatt csú
szott ki tejszínhabbal töltött, hiú leikecskéd a 
kezemből. Most már mindegy.«

«Nem marad más hátra — mondtam szá
raz hangon, indulatom at megpróbálván 
visszafojtani; de hát a sértettségemből több 
gúnyra nem telt, hogy méltó fdeletet adjak 
neki — ...mint hogy lenyald az ujjaidra ra
gadt habot.«

ő  bezzeg nem fogyott ki a játékos hangu
latból, vagy csak színlelte: «Kegyes vagy, 
drágám, hogy ezt még megengeded nekem.«

Mikor búcsú nélkül magára hagytam, 
szaggatottan szedte a levegőt. A lépcsőház
ban könnyű szédülést éreztem. Ez épp elég 
volt ahhoz, hogy megerősítsen elhatározá
somban: csak magamat fogom félteni ezután 
— nem őt attól, hogy még rohamot talál k a p  
ni!

Befejező rész következik.

HAJÓS JÓZSEF

Egy kis cik(k)i(n)dealisztika
1. Van c ikk idealisz tika , vagyis 

cikkideálokról, eszm ényi cikkekről 
szóló tan, és tichindealisztika (olvasd: 
cikin...), vagyis Tichindeallal való fog
lalatoskodás. A kettő persze nem  zárja 
ki egymást, hiszen lehet cikkírási esz
m ények szemszögéből vizsgálni Di- 
m itrie Tichindeal szövegeit és a rá 
vonatkozó szövegeket. Itt m ost csak 
az utóbbiakból szemelgetünk, majd 
rátérünk a családnevével kapcsolatos 
kérdésekre.

2. A húszéves Eminescu — Epigo- 
nii d m ű  versében — aranyszájúnak 
m ondja Tichindealt. 1904-es Enciklo
pédiájában Diaconovich m erevnek és 
kezdetlegesnek m inősíti Tichindeal 
nyelvét. Egy újabb lexikon (Dictiona- 
rul literaturii románé... 1976) kiemeli 
következetes fáradozását a bánsági 
rom ánok elszerbesítése ellen, de nem  
titkolja, hogy m ondatai nehézkesek. 
George Calinescu "az ébredés értékes 
előfutárának" tekinti, ugyanakkor ki
jelenti, hogy a Budán, 1814-ben ki
a d o tt ,  e z ó p u sz i m eséke t ad ó  fő 
m űvének semmilyen irodalmi értéke 
nincs.

3. H onnan a Tichindeal név? Egy 
bizarr nézet szerint, amely 1924-es ol- 
tyán szótárban szerepel, létezik Tich
in d e a l  (így , T -vel!) h e ly sé g  Te- 
mes-Torontál vármegyében, s ennek 
neve a román "tochi-in-deal"-ból jön. 
Hogy mi ez a tochi, arról hallgat a szó
tár. Fél hasábbal előbb viszont ez áll 
benne: "Tichindeal (germ, dickental, va- 
lea groasa) jud. Sibiu”. Tehát a 'hegy7 
jelentésű dealtól leereszkedhetünk a 
völgyet jelentő Thaihoz (szászul: dal). 
Innen m ár csak egy lépés van ahhoz, 
am it Kiss Lajos ír a Nagyszebentől 
északkeletre lévő, 1350-ben Chekendal 
alakban említett Cikendál nevéről: "A 
nem. Ziegenthal (tkp. 'kecskevölgy') 
átvétele. A rom. Tichindeal 'CikendáT 
ugyancsak a németből való." (Föld
rajzi nevek etimológiai szótára, 1988.) 
Kiss Lajos Kniezsára hivatkozik, aki 
Walter Scheiner egyik, 1927-es dolgo
zatára támaszkodik. Kiss persze Iorgu 
Io rd an  idevágó  főm űvére  is u tal, 
azonban meglepő, hogy nem  veszi át 
tőle ezt a megjegyzést: "Dupa Kiss I, p. 
199 [recte 167!],... Tichindeal (Agn) v. 
sas. Tsakendal 'Szekeln-tal". (Lásd Gus
tav Kisch: Siebenbürgen im Lichte der 
Sprache, 1929. 167:... altss. Tsikendal 
Tsikelndäl, zum  diai. szíkely = székely 
...) Kiss Lajosnál nem föltétlenül sok
kal kisebb kutatók— köztük románok 
— is ignorálták Gustav Kisch idézett 
megvilágítását, noha ő azt m ár 1924-

ben, Erloschenes Magyarentum im Sie
benbürger Sachsenlande cím ű ta- nul- 
m ányában közreadta. G ustav Kisch 
"gusztávosan" nagyot nevetett volna, 
ha m egtudja, hogy a szintén 1924-es 
krajovai szófejtő szótár szerint a szi
lágysági Vascapau neve a 'culm e spa- 
l a t a ' (m o s o tt  c sú cs)  je le n té s ű  
wäsche-koppe (sic!) átvétele, a maghiar 
melléknév pedig az 'erősen kiabál' ér
telm ű latin mag-queror-bó\ látszik jön
ni, ugyanis a m agyarok hangosan be
szélnek; ám  ha moghior-nak ejtjük, 
akkor a görög mogheros 'hitvány, nyo
m orult' származéka.

Mivel Cikendál közel van egy Ve
resm arthoz, szó laltassuk  m eg m ég 
egyszer a '24-es oltyán szótárat: "Viris- 
mort (r. vara, veres-mort, riu) jud. C-Se- 
verin". Nos, "nyári ugorkaszezonban" 
is siralmas dolog ennyire halva szüle
tett mesével jönni. De ha m ár ilyetén- 
fo rm án  ü tk ö z tü n k  ism ét m esébe, 
zárjuk cikkünket ekképp:

Sokan állítják, bár nem  bizonyítják, 
hogy Tichindeal Kisbecskereken szü
letett (amely eredetileg "egy Pécs nevű 
személy kerek erdeje" volt). M ég ha 
igaz is ez az állítás, biztosra vehető, 
hogy T ichindealt azért h ív ták  így, 
m ert valam elyik őse cikendáli volt. 
Nem  érv, "pusztán" érdekesség (de a 
jelzett krajovai konfabulációktól elütő 
érdekesség) az, hogy az ezópuszi fa
b u lá k a t á td o lg o z ó  T ic h in d e a lró l 
eszünkbe juthat az azonos nevű falu
tól m integy 28 kilométerre levő N agy
disznód, ahol Heltai Gáspár, az első 
erdélyi Ezópusz-fordító látott napvi
lágot.
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VILJO TERVONEN

Nagy Kálmán, a Kalevala 
harmadik magyar nyelvű fordítója
A harminc éve elhunyt fordítóra emlékezünk
Öt teljes Kalevala-fordítás létezik. Fordí

tóik, megjelenésük ideje és helye szerint a 
következők; Barna Ferdinánd, 1871, Buda
pest; Vikár Béla, 1909, Budapest; Nagy Kál
mán, 1972, Bukarest és 1975, Budapest; Rácz 
István 1976 (saját kiadású sokszorosítás), 
Helsinki és 1980 (illusztrált kiadás), Buda
pest; Szén te Imre, 1987, München.

Nagy Kálmán 1939. május 5-én született 
Erdélyben, Felsősófalván, ahol édesapja, 
Nagy Zoltán református lelkész volt. A csa
lád 1940-ben költözött Kolozsvárra. Itt járt 
iskolába, a volt református gimnáziumban 
érettségizett, 1955 és 1960 között a Bolyai, 
majd Babes-Bolyai Egyetem magyar szakát 
végezte el. Két tanéven át tartozott a tantár
gyak közé a finn nyelv. A tanár Vámszer 
Márta volt, aki August Ahlqvist német nyel
vű Auszüge aus einer Grammatik der Finnis
chen Sprache (1-3.1868) dm ű munkája alapján 
készített sokszorosított jegyzetet a hallgatók
nak. Eleven kapcsolatba a finn nyelvvel követ
kező tanárának, Benedek Piroskának a köz
vetítésével került, ő ugyanis ösztöndíjasként 
jár Finnországban és tudott finnül. Az első 
finn születésű lektort az egyetem csak 1975- 
ben kapta Irmeli Kniivilá személyében.

Már 1958-ból van adat arról, hogy a 19 
éves Nagy Kálmán egy véletlenül elébe ke
rült finnel Kolozsváron finnül tudott szót 
érteni. A szemtanú diáktársak csodálkozva 
nézték, mivel a beszélgetésből csak pár szót 
értettek. A magyar nyelvészet professzora, 
Szabó T. Attila tudta, hogy Nagy Kálmán, az 
évfolyam egyik legjobb hallgatója elszánt és 
tehetséges, és remélte, hogy tanulmányait 
nyelvészként folytatja. A doktori értekezés 
témáját is megbeszélték már, de a professzor 
tervei nem valósultak meg.

1960 és 1970 között Nagy Kálmán ma
gyartanár volt Nagybányán. Tehetséges és 
az újra fogékony pedagógus lévén az elemi 
iskola VII. osztályának Magyar nyelv és iroda
lom tankönyvet írt. Ez 1971-ben jelent meg. 
Ebből az időszakból való (1970) tömör, sokat 
dicsért nyelvtankönyve, melyben hozzáér
téssel tárgyalta a nyelvtan hagyományos té
teleit, és emellett jelentős teret szentelt a 
nyelvhelyesség kérdésének. A rövid előszó
ból nem derül ki, hogy kiknek, iskolásoknak 
vagy felnőtteknek szánta-e a könyvet. Ez 
utóbbiak, mint jó kézikönyvből, megoldást 
találtak a nyelvhasználat kérdéseire. Lénye
gében mindkét könyvvel az volt a célja, hogy 
mind a magyar gyerekek, mind pedig a fel
nőttek nemzeti identitástudatát erősítse.

Tanárként (a magyar mellett franciát is 
tanított) és a Kalevala fordítójaként Nagy 
Kálmán a Jóbarát dm ű gyermeklapban is kö
zölt a Kalevala énekeiből; 18 részlet jelent 
meg, az ismert erdélyi művész, Szervátiusz 
Tibor illusztrálta.

A tanári munka mellett magyarra fordította 
Martti Lami regényét, A szép disznópásztorlányt. 
A fordítás 1968-ban, Bukarestben jelent meg.

1970 tavaszán visszatérhetett Kolozsvár
ra, az Utunk d m ű  irodalmi hetilap szerkesz
tőjeként.

Már kisiskolásként, 12-13 éves korában

megpróbálta a Vikár-féle Kű/eoala-fordítást 
elolvasni, de nehezen értette. Ez a korai él
mény nem merült feledésbe, sőt csak növelte 
a fiatalember szándékát, hogy elmélyedjen a 
finn nyelvű eposzban. Erre egyetemista ko
rában nyüt lehetősége, a magyar nyelv és 
irodalom szakos hallgatók ugyanis szeminá
riumi gyakorlatok során megismerkedtek a 
Kalevalával. Már ekkor próbálta fordítgatni, 
de az igazi fordítómunkához 1960-ban látott 
hozzá. A tanári munka mellett ez lett a fő 
elfoglaltsága. Az egyetemi tanulmányok 
után is elszántan tanult finnül. Minden jel 
arra mutat, hogy már 1960 előtt vagy Buka
restben, vagy a Fekete-tenger partján kezébe 
került a Kansan Uutiset dm ű finn napilap. 
Akkoriban a szodalista Romániába más finn 
újság nem juthatott el. Mivel a finn nyelv 
érdekelte, minden szót kipreparált az újság
ból, a ragozásukkal együtt, majd ábécé-rend
be szedve azokat kis szótárat állított össze 
magának.

1966-ban, amikor a Kalevalának már kö
zel a felét lefordította, finn mérnökök és tech
nikusok érkeztek Nagybányára, hogy a réz
kohó finn munkagépeinek a felszerelésében 
és beindításában szakértőként segítsenek. 
Nagy Kálmán noteszének bejegyzéseiből 
ítélve másfél év alatt legalább 13 finn fordult 
meg ily módon a városban. A finnek 4-5 fős 
csoportban váltották egymást. Később szíve
sen mesélgette: a szerencsés véletlennek kö
szönhetően egyszer két embert hallott finnül 
beszélni az utcán, és természetesen, megszó
lította őket. Pár hétig tartott, amíg hozzászo
kott a beszélt finn nyelvhez, hiszen az ő finn 
nyelvezete inkább 'kalevalai" volt. Később 
az üzemben a finnek tolmácsa lett, és finn
román társalgási zsebkönyvecskét (gépelt fü- 
zetecskéket) állított össze számukra. Finn 
nyelvismerete látványosan gazdagodott, és ez 
a fordítói munkában is segítette. 1966 nyarán 
az éppen ott lévő finnek jelen voltak Nagy 
Kálmán lakodalmán és az ifjú pár tisztidére az 
alkalomhoz illő finn dalokat énekeltek.

Egyik kolozsvári barátjának szívesen 
emlegetett egy finnt, akit magyar szokás sze
rint "bácsi"-nak nevezett — ő maga akkor 27 
éves volt. Ez a "bácsi" oly módon segítette a 
fordítói munkát, hogy hetente egyszer mag
netofon szalagra olvasta a Kalevala énekeit. 
Egyszer a magndofonszalag elfogyott, és se
hol nem lehetdt kapni. Pár hét múlva a finn 
új szalaggal érkezett — hogy honnan szerez
te, Finnországból, Magyarországról, nem 
tudni. A "Kalevalaestek" folytatódtak, a finn

"bácsi" nevezte így ezekd az alkalmakat.
A rendszeres érintkezés a finnekkel gya

nút keltdt a romániai rendőrségben: mit csi
nál Nagy Kálmán a külföldiekkel? A ki
hallgatáson azt ígérte, hogy megszakítja a 
kapcsolatot a finnekkel, mert nem hajlandó 
"egyéb szolgálatokra". Ezután különféle 
okokat kelldt kitalálnia, hogy miért nem tud 
találkozni velük, mert nem mondhatta el e- 
gyenesen, mi történt a kihallgatáson.

Nagy Kálmán diákkora óta éveken át le
velezett Tuovi Setälävel, aki jelenleg Helsin
kiben középiskolai tanár. Ő küldte el Nagy 
Kálmánnak az iskolásoknak kiadott Kaleva
lát (Koulu-Kalevala), küldött kalevalai dalla
mokat bemutató lemezt és elküldte T. Pekkala 
A gyár árnyékában (Tehtaan vajrossa) dm ű re
gényét. A diákévek után Nagy Kálmán rendel
kezésére állt Papp István finn tankönyve, 
később megszerezte Papp István Finn-magyar 
szótárát, Aimo Turunen Kalevala-szótárát (Kfl- 
levalan sanakirja) és Toivo Vuorda néprajzi szó
tárát (Kansatieteen sanasto). A finn mérnökök 
megajándékozták a három kötetből álló finn 
értelmező szótárral (Nykysuomen sanakirja) és 
Alexis Kivi Hét testvérének (Seitsemön veljestÜ) 
Akseli Gallén-Kallela illusztrálta díszkiadásá
val. Nagy Mária szerint a férje a két magyar 
nyelvű (a Barna- és a Vikár-féle) Kalevalán kí
vül megismerkedett a többi idegen nyelvű 
egész- vagy részfordítással, így a román, a 
franda, az angol, az olasz, az orosz és a német 
Kalevalával.

1966 júliusában az Utunkban mutatvá
nyok jelentek meg az új Kalevala-fordítás- 
ból, éspedig a második énekből. Akövetkező 
évben a Korunk jelentetett meg részleteket. 
Nagy Kálmán maga is egyengette a készülő 
fordítás útját: az Igaz Szóban közreadott egy 
cikket Néhány sző a Kalevaláról címmel. Ebben 
bemutatta a kalevalai versformát és összeha
sonlította a Kalevalát a régi magyar népköl
tészettel, nem feledkezve meg a finn runókra 
jellemző alliterádóról. Itt a 10. éneket jelen
tette meg.

Mivel tudtam Nagy Kálmán vállalkozá
sáról és arról, hogy az ottani olvasóközönség 
érdeklődik munkája iránt, sikert és szeren
csét kívántam neki egyik közös ismerősünk 
közvetítésével. 1967. augusztus 8-i keltezés
sel levelet kaptam tőle, amelyben a kövekte- 
zőket írta hibátlan finn nyelven: "A Kalevala 
újrafordításának kérdése régóta foglalkoz
tat. Megfelel-e Vikár különben kitűnő fordí
tása manapság is, avagy szükség van egy 
újabbra, érdemes-e Vikár után még egyszer 
nekifogni egy ekkora munkának — bősége
sen vannak kérdések, amelyeket nem akarok 
most részletezni, egyébként is túlságosan 
szélesek és bonyolultak (jóllehet érdekesek 
is). Én a magam részéről úgy gondolom, 
hogy előbb vagy utóbb új fordításra szükség 
lesz, amely semmiképpen nem kisebbíti az 
előző fordítások érdemeit. Hogy helyes-e az 
én vállalkozásom, vagy feltűnik valaki más 
fordító, majd a jövő megmutatja. — Jelenleg 
24 runó van készen. Feltehetően még két-há- 
rom év kell ahhoz, hogy befejezzem az egé
szet. Annak ellenére, hogy most gyorsabban 
dolgozom, mint kezdetben, 7 évvel ezelőtt."

1969-ben megjelent az a 103 oldalas 
könyvecske— a Kalevala földjén dm ű, amely
ben 6 runó (az 1., a 13., a 19., a 22., és a 43. 
ének) kapott helyet. A könyvben 9 oldalas 
bevezető van, ebben kifejtette, melyek a Ka
levala alapkérdései, jellemezte az eposz hőse- ^ 
it, Väinämöinent, Ilmarinent és Lemmin-

16



HELIKON

käinent, illetve Joukahainent, Louhit és Kul- 
lorvót. A szampó rejtélyét illetően Lönnrot, 
Kaarle Krohn és E. N. Setälä véleményét 
idézte. Kitért arra is, hogy milyen szerepe 
volt a Kalevalának a finnek nemzeti ébredé
sében. A könyv végéhez egy 9 oldalas, az 
ekkor közreadott hat runót értelmező részt 
csatolt. Nagy Kálmán könyvéről a Kalevala- 
seuran Vuoksikirja [a Kalevala Társaság Év
könyve] 50. kötetében (336-339) Weöres Gyula 
írt — ez volt az első finnországi nyomtatott 
híradás Nagy Kálmán készülő művéről.

Egy 1967-es levélfogalmazványból kide
rül, hogy Nagy Kálmán világosan látta a 
Vikár-fordítás jellegzetességeit, a rímelést és 
a nyevljárási meg régi-régies szavak haszná
latát. Csakhogy szerinte ilyenekkel nem sza
bad béklyóba kötni a fordítót, ezek ugyanis 
azzal fenyegetnek, hogy eltűnik az eredeti 
egyszerűsége, természetessége és közvetlen
sége. Nagy Kálmán leszögezte, hogy igyek
szik kerülni a nyelvjárási szavak haszná- la tát, 
az erőltetett alliterádót, és hogy az érthetősé
get tekinti elsődlegesnek. Elismeri, hogy bár a 
fordítás során került nehéz helyzetbe is, meg
győződése, hogy az általa választott út nem 
zsákutca. Ha nem lenne erről meggyőződve, 
akkor nem tudná folytatni a fordítást.

A Kalevala-íordíús 1971-ben készült el. 
1972-ben jelent meg Bukarestben a Kriterion 
Könyvkiadónál Baász Imre illusztrációival 
(12 100 fűzött és 180 kötött példány). A má
sodik kiadás 1975-ben a IV. Nemzetközi 
Finnugor Kongresszus tiszteletére Budapes
ten jelent meg. Karig Sára szerkesztette, aki 
a fiim és észt irodalom aktív érdekvédője 
volt az Európa Kiadónál. A második kiadás 
illusztrátora szintén Baász Imre volt, a pél
dányszám elérte a 20 000-et.

A finn közönség a Nagy-féle Kalevala-íor- 
dítás elkészültéről Jávorszky Béla cikkéből 
értesült, ezt a Nuoren kääntäjän suurteko. Uusi 
Kalevalán unkarinnos ilmestynyt [Egy fiatal 
fordító hőstéteménye. Megjelent a Kalevala 
új magyar fordítása] címmel az Uusi Suomi 
napilap 1972. február 1-i száma adta közre. 
Két évvel később Szabó T. Ádám a Kalevala- 
seuran Vuoksikirja 54. kötetében (387—391) 
Uusi unkarinkielin Kalevala [Új magyar nyel
vű Kalevala] címmel írt róla, és a Kalevala- 
fordítás m ellett m éltatta Nagy Kálmán 
egyéb munkáit is.

Nagy Kálmán szeretett volna eljutni az 
1970-es tallini III. Nemzetközi Finnugor 
Kongresszusra. Az előadása el is készült: A 
nyolcszótagos finn népi vers magyar fordítása. 
Mire útlevelet kapott, a kongresszusnak vé
ge lett.

Soha nem jutott el Finnországba, viszont 
1969 nyarán sikerült Budapestre utaznia. Az 
ismert finnbarát Gombár Endre vendége 
volt, aki otthonában összejövetelt rendezett 
a tiszteletére, és ezen részt vett Domokos 
Péter és több finn is. Nem győzték csodálni 
Nagy Kálmán kitűnő finn nyelvtudását.

Nagy Kálmán maga döntötte el, mikor 
evez át a túlvilág Tuoni vizén Tuonelába. 
1971. október 9-én történt. 32 éves volt A 
Kalevala fordítása tizenegy évet jelentett az 
életéből. A fordítás posztum usz kiadása 
1972-ben látott napvilágot. A gyászhírt Já
vorszky Béla küldte el az Uusi Suominak, a 
lap 1971. október 17-i számában jelent meg.

Birtokomban van három levél 1977-ből, 
amelyek közül egyiknek az írója Némethné 
Sebestyén Irén, számos finn prózai m ű érde
mes fordítója, a másik kettőé pedig Irmeli

Kniivilá, a koloszvári egyetem volt finn lek
tora. Ezek a levelek, amelyek Nagy Kálmán 
szüleinek és feleségének közléseire alapul
nak, értékes, első kézből származó adatokat 
tartalmaznak. Nagy Máriától és magyar ba
rátaimtól további adatokat kaptam az új for
dításról szóló több mint húsz ismertetésről. 
Ezek az értékelések megerősítik: Nagy Kál
mán fordítása nem olyan díszes nyelvezetű, 
mint a Vikáré, puritánabb, az eredetihez hí- 
vebb, világos, közelebb áll a mai olvasó nyel
vezetéhez, mint a Vikár szövege. Az allite- 
rádó természetes, nem erőszakolt. Nem i- 
gyekezett rímeket találni, a rímek leginkább 
a sorvégeken előforduló esetragoknak kö
szönhetőek. És végül a legfontosabb: Nagy 
Kálmán fordítása teljessé teszi a Vikár-fordí- 
tásból kirajzolódó Kalevaláról alkotott képet.

1997-ben, amikor függetlenségének 80. 
évfordulóját ünnepelte Finnország, Kolozs
váron a függetlenség napi ünnepségen Nagy 
Mária férje fordítói munkájáról beszélt. Ek
kor emlékeztek a fordítás megjelenésének 
25. évfordulójára, és ekkor alakult meg a 
Nagy Kálmán nevét viselő erdélyi magyar
finn baráti kör, 6 finn és 19 magyar taggal.

Szervátius Tibor Kalevala-illusztrádói
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T O N U  K A L V E T  (Tallin)

A csodálatos varázserővel feltöltött nyelv
L udw ig U hland (1787-1862) 

szerint az em bernek m ár csak 
azért is érdem es m egtanulnia 
m agyarul, hogy eredetiben ol
vashassa Petőfi műveit.

A híres 19. századi német 
rom antikus költőhöz hasonló
an sok észt is rajongott Petőfi 
verseiért, egész hősies életútjá- 
ért. Számos em ber éppen az ő 
hatására kezdett el m agyarta
nulással foglalkozni - Észtor
szágban is. És am ikor m ár át
lépett — akár más okoknál fog
va, de  mégis ugyanezt a dön
tést hozó elvbarátaival együtt 
— a m agyarul nem  tudók tábo
rából a m agyarul tudók körébe, 
ham arosan  észreveszi, hogy 
"m enthetetlenül" e csodaszép 
nyelv hatalm ába került.

S am i m ég "rosszabb", az el
bűvölő nyelv hatása alá került 
személy nem  is akar többé ki
töm i e "fogság"-ból: hiszen a 
vitathatatlanul vonzó Petőfin 
kívül ott m ég szám talan más 
kim agasló alak és érdekfeszítő 
tárgy található, m elynek vonz
ereje legalább ugyanenny ire  
erős.

M inden, a m agyar nyelven 
egy  k ics it m ár tu d ó  em ber 
m intha egy, addig  fel nem  fede
zett aranybányára bukkanna. 
Olyan kincseket nézegethet — 
saját szem ével —, melyekről 
korábban a legjobb esetben is 
csak hallott, a legtöbbször pe
d ig  a valódi függönyként szol
gáló nyelvi akadály m iatt hal
vány fogalma sem  volt.

Az ilyen em ber megismer
kedik a m agyar irodalom  nagy
jainak alkotásával - és nemso
kára látja, hogy ez semmivel 
sem  alacsonyabb színvonalú 
az ism ertebb vüágklasszikuso- 
kénál; elm élyül a m agyar gon
dolkodók m űveiben — és csak
n em  szájtátva gyönyörködik 
azok tartalm ának a mélységé
ben. Szemléli a m agyar tudó
sok, feltalálók kiváló felfede
zéseit — és nem  tud  semmi m a
gyarázatot adni arra a hihetet
lennek tűnő  jelenségre, hogy 
h o g y an  tu d ta  ez, a v ilágv i
szonylatban kicsinek számító 
nép a világ tudom ányos kincs
tárét olyan aránytalanul sok ta
lálm ánnyal, új dolgokkal gaz
dagítani...

Érvényes ez arra is, akinek 
zsebében az aranybánya felfe
dezésekor m ár m egvan néhány 
aranyrög, azaz, aki anyanyel
vén kívül m ég legalább egy i- 
degen nyelv tudásával bír. Mi

több: minél több idegen nyel
ven tud  az ember, annál na
gyobb a valószínűsége, hogy 
könnyebben alárendeli m agát 
a m agyar nyelv ellenállhatat
lan  va rázse re jén ek . H iszen  
több tapasztalata, összehason
lítási lehetősége van a csupán 
egyajkú emberhez képest, rá
adásul, ha m ég olykor nyelvtu
dósi háttérrel is rendelkezik.

A m agyar nyelv egyenesen 
m egm agyarázhatatlan vonzó-, 
illetve hatóereje nem  hagyja 
érintetlenül azokat sem, akik a 
leg sz ívesebben  h a llan i sem  
akarnának a magyarokról. Nem  
tudott e hatás elől elmenekülni 
például a nem  éppen magyarba
rátként ismert Emil Michel Cio- 
ran se.

Az erdélyi szárm azású ro
mán-francia bölcsész az 1960- 
ban Párizsben megjelent, Levél 
eg y  ism eretlen barátomhoz: K ét t í 
pu sú  társadalomról c. esszéjében 
azt állítja a m agyar nyelvről, 
hogy szívből irigyli ennek be
szélőit:

"B ev a llo m  m a g á n a k  — 
m o n d ta  — , h o g y  ir ig y le m  
szomszédaink megátalkodott- 
ságát, sőt, nyelvét is, ezt a zord 
h an g zású  nyelvet, m elynek  
szépségében nincs semmi em
beri, m elynek hangzása egy 
m ásik világegyetem ből szár
mazik, ezt az erőteljes és meg
se m m is ítő  n y e lv e t, m ely  a 
poklokból kél, hogy m egörö
kítse hangsúlyait és kitöréseit. 
Bár m agyarul csak károm kodá
sokat ismerek, e nyelv szerfö
lö tt te tsz ik  nekem , am elyet 
m ég vég nélkül hallgathatok, 
mely m egbűvöl és sóbálvány- 
nyá derm eszt, mely igézetének 
és szörnyűségének nem  tudok 
ellenállni, melynek nektáros és 
ciános szavait m intha csak agó
niához teremtették volna. Az 
em ber vagy m agyarul lehelje ki 
lelkét, vagy meg se haljon!"

Cioran akarva-akaratlanul 
lelkesedését, rajongását a ma
gyar nyelv csodálatosságáért 
m ég elgondolkodtatóbbá teszi 
az, hogy ő a szitokszavakon kí
vül jóformán alig tudott m a
gyarul. M intha ez még nem  
lenne elég, m aguk a m agyarok 
is kénytelenek őszintén beval
lani nyelvük körülhatárolha- 
ta tlanságát, állítván: "Annyi 
szépsége  van  nyelvünknek , 
hogy valam ennyi meg sem  is
merhető."

Ezért nincs semmi csodál
koznivalója az embernek azon,

hogy miért érdeklődnek egyre 
többen az utóbbi időben a leg
nagyobb és egyben legismer
tebb finnugor nép nyelve iránt, 
annak viszonylagos bonyolult
sága e llen ére . M in t lá ttu k , 
(meg)tanulása mellett több érv 
is szól.

És — legutoljára, de  nyilván 
nem  utolsósorban — nem  sza
b ad  m eg fe led k ezn ü n k  m ég 
egy nagyon fontos tényezőről, 
m ely hatalm as im pulzusként 
szolgálhat az em bernek a m a
gyar nyelv elsajátításához: az 
úgynevezett m indenható -ér
zésről.

A be nem  avatottak számára 
esetleg túlzásnak is tűnhet ez 
az előbbi állításom  (szép, köl
tői, jó szándékúnak ugyan, de 
m égiscsak tú lzásnak), köze
lebbről vizsgálva azonban vi
ta th a ta tla n u l v a ló ság h ű n ek  
bizonyul.

M agyarázatként nem  kell a 
szomszédba m ennünk. Tudva
levőleg m indenkiben — m ég a 
legfélénkebb kisemberben is — 
m eg v an  b izonyos h a ta lo m 
vágy. Talán úgy  is jellem ez
nénk ezt a vonást, hogy: a m in
denhatóságra való törekvés.

Ugyanakkor nem  m inden
kiből lehet, mondjuk, a világ
hatalom  uralkodója, hatalom 
vágyát ped ig  ennek ellenére 
valahová irányítania kell. És 
éppen  itt siet segítségére az 
ilyen em bereknek a m agyar 
nyelv, pontosabban: az ennek 
megtanulásával, elsajátításával 
szervesen velejáró b izonyos 
m indenható-érzés.

M int tudjuk, m inden nyelv
nek m egvan a maga sajátossá
ga. A m agyar nyelvnél — en
nek különlegesen sajátos volta 
miatt — még inkább igaz ez az 
elv. M agyarul tudónak  ezért 
nincs sem m i szüksége arra, 
hogy valam ilyen titkos vagy 
esetleg kihalt nyelvet használ
jon beszédében, am ennyiben 
azt akarja, hogy a többiek ne 
értsék meg. Hiszen tudja, hogy 
ha vá lasz tékosán , k izáró lag  
m agyar szavaka t használva 
fog beszélni, akkor nem  fog 
tudni a szövegből semmit fel
fogni a legkiválóbb (de m a
gyartudással nem  rendelkező) 
poliglott sem  A szegény polig- 
lottnak nem  lenne semmi hasz
na abból sem, ha tudna például 
az összes többi európai nyel
ven.

A m agyar szót elsajátított 
személyek ilyen m ódon tény

leg áttörhetetlen falú "folyosót’'" ' 
terem thetnek  egym ás között 
m áso k  je le n lé téb e n , v a ló d i 
nyelvi korlátot a körülvevők 
szám ára, am elyen átugrani re
m énytelen dolog.

És itt m ár egyáltalán nem  
nehéz kitalálnunk, hogy miféle 
érzést idéz elő e helyzet a m a
gyaru l tudóban... M indennél 
fontosabb azonban itt mégis az, 
hogy ez a bizonyos érzés nem  
valam ilyen agresszív, az em 
bertársakat károsító form ában 
nyilvánul meg, azaz az em ber 
korántsem  a világhatalom  u- 
ra lkodó jának  m ódjára  viseli 
m agát, hanem  ellenkezőleg, ez 
büszkeséggel és (önbecsülés
sel tölti el az embert. A világbé
ke záloga tehát ebben nyugod
tan lehetne.

M indenhatósággal tudvale
vőleg örök élet, halhatatlanság 
is párosul. Ezért nem  csodál
nám  egy picit sem, ha a m osta
ni, m agyar nyelvet im ádó és 
vele kom olyan foglalkozó észt 
m agyarbarátok  (is) m ind o tt 
lennének a következő M agyar 
M illeniumnál is.

Akkor talán együtt énekel
hetjük az időközben  a világ 
m agyarbarátainak him nuszá
vá vált elbűvölő szöveget — 
Á b rá n y i E m iln e k  a M agyar  
n yelv  cím ű versét:

H atalm as, szép  nyelv, 
M agyarnak nyelve!
M aradj örökké 
N a g y  és virágzó!
Kísérjen áldás 
A m íg  világ  áll!
S legyen m egáldott 
A z  is, ki téged 
Ajkára v e sz  m ajd!
Elsőt rebegye,
Végsőt sóhajtva!

A szerző 1970-ben született! 
Magyarul magánszorgalomból ta
nult meg. Tulajdonképpen egy az 
Aranycsapatról sugárzott film, jele
sen Puskás Ferenc keltette fel érdek
lődését a magyarok és nyelvük iránt. 
Az egyetem elvégzése óta (sportúj
ságíróként dolgozik. Az Észt-Ma
gyar Baráti Társaság vezetőségi 
tagja.
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(Kp<mx —
A z  elit illata
M ert egyébként az elit m úlhatatlan érdem ekkel ren

delkezik a történelem  alakításában. N em  rajta múlt, 
hogy nem  vált egyenesebbé a fejlődés és a civilizáció, de 
legalább nincs alkalm unk unatkozni. Szinte azt lehet 
hinni, hogy — eltekintve ortodox marxista reaktiválási 
kísérletektől — m ásoknak nem  is jutott komoly szerep a 
m űterm ekben, a katedrákon vagy a csatamezőn, ha azt 
kívánta a haza és a becsület. Talán m ár az írnok többet 
tudott a fáraónál és a táltos is a lovászfiúnál. A kurtizá
noknak is m egvoltak az elitjeik, és az ágyak is többel 
járultak hozzá a m odem  döntéshozatali szisztémák ki
alakulásához, m int a parlam enti folyosók. Korunk ne
messége büszke lehet előtörténetére, m ég ha nincs is vele 
tisztában egészen, a jövő ped ig  nem  igazán téma a napi 
lüktetésben, am ikor az Elet elnyeri a Filozófus összes 
alsónem űjét a pókeren. H angsúlyozzuk persze, hogy az 
elit nem  egységes, sőt, legjobban maga az elit tiltakoznék 
a vulgarizálás e kísérletével szemben. A parvenüket a 
lelkűk mélyén kivetik m agukból a korábban kiemelked
tek, hasonlóképp az újdonsült cifra szolgákat és más 
szubkultúráit tényezőket. A finom ság elengedhetetlen, 
különben m indent egyfajta birodalmi jelleg venne körül. 
Ki tudja, egyszer m ég talán elit népek és nem zetek is 
kialakulhatnak m agas, többnyire európai kultúrával, 
am ely persze befogadja azokat az egzotikumokat, me
lyek olyan kellemessé teszik az azonosságtudatot. A 
nyugati polgárt m ár m ost is m eg tudja nyugtatni az ott 
sem  ism eretlen hajszában, ha keletre tekint, és megteszi 
legalább a szokásos tétet a rendes napi fogadáson. Igen, 
biztosan kell lenni cipőtisztító nemzeteknek is, ez szá
m ukra is a felemelkedés útja, gondolják elegen. Szavu
kat meghallgatja az úr, hisz gondolataikat m ég sokkal 
többen lesik; a felzárkózni vágyók. Béke van.

"Az" elit ma ügyesen és egyetemesen személyesíti 
m eg a pénzt, ezért annak  an tik risztusi fétis-jellege 
visszaszorul a "Das Kapital" rezervátumába! Sőt, az m a
ga a totális realitás. Esetleg m egváltó-szintű egyetemes 
egyenértékes...

Maga a lét is lehet illuminált. Ez ugyancsak önveszé
lyes, de  a jelek szerint am úgyis más fizeti m eg az árat. 
M iért érdekelné az illum ináltat az illumináció maga? Az 
identitásnál is fontosabb a "más és más"-ság. Szinte a 
javát akarja annak, akit megmásít. Igazolja m agát, aki 
nem  akar más lenni, m int aki! Ami. A színes egyéniségek 
például öntörvényűén m indig m ások, így őrzik meg 
saját m agukat. Senki ne gondoljon itt kettős erkölcsre. 
(...) Stratégiai elemre pedig végképp ne gondoljunk: 
hogy valaki is a m aga képére akarhatná itt formálni a mit 
sem  sejtő rajongókat, akik egyébként m ár szeretnének is 
m agas szintű szeretteik képére formálódni — ne is nyi
latkozzék senki a nevükben, m íg m eg nem  kérdezi 
őket!...

Lám, m ennyire szubjektív ez a csupa objektív folya
mat! M intha az eredeti közösségek, a család és a (kisebb!) 
nem zetek m aguk volnának az elzárkózás. Az ilyenek 
m eg bárm ikor összeesküvésre képesek. Lehet, hogy be 
fogják vezetni a hagyom ányadót?

EFF LAJOS: SÁRFÉSZEK, Ö K O TÁ S K IA D Ó , 1998.
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Ú gy m a ra d tu n k ,  
a h o g y  v o l t u n k !

Sóhajtottunk fel egy tv-hang- 
verseny után. És bosszankodtunk 
is. M éltatlankodásunknak elég 
erős szavakkal adtunk hangot. 
Nagyon csalódottak voltunk. Pe
dig a hangversenyt nem vette kö
rül reklámhadjárat, tehát nem 
volt mibe beugomunk. Nem vol
tak nagy nevek az előadók között. 
A művek sem a muzsikaremekek 
tárházából valók voltak. És ezt jó 
előre tudtuk, mi hallgatók-nézők. 
Mégis végigültük az előadást, 
pontosabban végig TŰRTÜK. 
Mert — bizony — nagyfokú türe
lemre volt szükség, ahhoz, hogy 
elviseljük az egy kerek óra unal
mat. Igen, a felhangzó zenék nem 
keltettek maguk iránt figyelmet. 
Még érdekesek sem voltak. Pedig 
a modem zene gyakran csak az 
érdekességével akar megérinteni 
bennünket, nem pedig poézisé- 
vel. Hányszor olvastam a műsor
füzetben, hogy a mű ilyen vagy 
olyan formában íródott, egy sor 
fontos indítéka volt a szerzőnek, 
de — most jön a fontos dolog! — 
rendkívüli érdekességeket tartal
maz a hangzás, új, ismeretlen ef
fektusokat, sokkoló ötleteket stb. 
Ma már unalmas ez a fajta erőlkö
dés: a zeneszerzőtől a zenét kér
jük számon, nem a találmányait, 
dohogtunk a hallottak után. Vall
juk be, kielégületlenül m arad
tunk. És ez még rosszabb, mintha 
szembefordulva a zenével, a mű 
ellenségeivé váltunk volna. A 
műalkotással szembeni elutasítás 
is egyfajta kötődés, igaz, negatív 
viszonyulás. DE VISZONYULÁS 
és NEM KÖZÖMBÖSSÉG. Itt van 
a nagy különbség!

Manapság a múlt felfedezésé
ben éli ki m agát a hangver
senyélet. No, persze a zenetudo
mány is. Egymással versengve fe
dezik fel a sohanem-hallott kom
ponisták és műveik sorát. Di
cséretükre legyen mondva időn
ként gyöngyszemekre is bukkan
nak. Izekért hálásak is vagyunk 
mi hallgatók. De a dömpingáru
ért már sokkal kevésbé. Minden 
korszak önti magából az azonos 
recept szerint készült műveket. 
Sokat mondunk, ha 10%-ra sac- 
coljuk a későbbi korokban játszott, 
fenntartott művek mennyiségét. 
És az idő teltével ez a százalék- 
arány is folyamatosan apad.

A 15. század  zeneterm ése 
igencsak bővelkedett kimunkált 
zeneművekben. Manapság csak 
dokumentációként emlékezünk 
meg róluk, még akkor is, ha vélet
lenül betévedtek ezek a művek a 
hangversenyterembe. Az izgal
masan érdekes — zenetörténeti 
szempontból oly fontos 14. száza
di ARS NOVA művészetét napja
inkra majdnem elfelejtettük. Úgy 
látszik, hogy működik egy olyan 
tényező is, amely lesodorja a régi 
alkotásokat a zenetörténet szín
padáról. Ez a tényező a közgondol
kodás és közérzés koronkénti ala
kulása, néha gyökeres megválto
zása. Ennek következtében me
gyünk el közömbösen régi korok 
régi remekművei mellett.

Cikkünk témájaként adódó 
hangverseny műveiről még ezt 
sem mondhattuk el. Olyan zenék 
hangzottak fel — a barokktól 
napjainkig —, amelyek még nem 
kerültek ki a közízlés körén kí
vülre. Még nap mint nap befo
gadjuk őket, már csak az időbeli 
rövidtávúságuk miatt is. A ba
rokk muzsika tegnapelőtt volt. A 
romantika tegnap, a modem  zene 
ma volt, mégha a nap estéjére ér
keztünk is, le sem zárva a napot. 
Hiányzik ezekből a zenékből a 
SZUBSZTANCIA — vélte valaki 
a társaságunkból. Nincs bennük 
szellemi "háttér" energia, vélte 
másvalaki. Rosszul vannak meg
írva — summázta egy harmadik 
személy. Mind igaz— gondoltuk, 
de valami más az igazi oka annak, 
hogy "úgy maradtunk, ahogy le
ültünk zenét hallgatni" — ismé
teltük meg a kezdő gondolatun
kat.

A zene: VARÁZSESZKÖZ. 
Segítségével küépünk megszo
kott vüágunkból, átlendülünk 
egy másik valóságba. Utazás ez 
TERBEN és IDŐBEN. A zene csak 
eszköz, amivel utazunk. Lehet 
összkomfortos ultramodern vagy 
régi, kézzel ácsolt, díszített alkal
matosság. A fontos az, hogy ma
gával vigyen minket, UTASO
KAT. Mert szeretünk utazni. Em
lékszem, egy alkalommal új mű
vemet úgy méltatta zeneszerző 
hallgatóm, hogy "sok olyan hely
re vittél el engem, ahol még soha
sem jártam, és jól éreztem ott 
magam." íme mindnyájunk tuda
tában ott van a zene ELVIVŐ, 
MAGÁVAL RAGADÓ EREJÉ
NEK vágya. Ha ezt nem éljük át, 
akkor hiába volt minden; a zene 
és mi hallgatók NEM TALÁL
KOZTUNK!

TERÉNYI EDE
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HELIKON

HOL-
A  kolozsvári Gloria Nyomda kiadásá

ban megjelent Terényi Ede Paramuzikológia 
d m ű  esszékötete.

A  Stúdium kiadásában jelent meg Lász- 
lóffy Csaba A kitölthetetlen hiútus dm ű pró
zakötete.

"Anormalitás ellentéte nem a perverzitás, 
hanem az abnormalitás, a deviancia" — veze
ti be a szerkesztő a Korunk 8., e témába vágó 
számát. A főlaptest szerzői: Egyed Péter, 
Horváth Andor, Szilágyi N. Sándor, Bo- 
csárdi László, B. Angi Gabriella, Farkas 
Zsolt, Toldi Levente, Esterházy Péter, Zsig- 
mond Andrea körinterjújának keretében (Mi 
teszi ön t boldoggá?). Verset, prózai írást, ta
nulmányt közöl továbbá Határ Győző, Láng 
Zsolt, Kernen es Géfin László, Németh Zol
tán, Páll Zita, Orbán János Dénes, Balázs 
Imre József, Gergely Edit-Juhász Miidós, M. 
Nagy Miklós, Bret Easton Ellis, Jean Qavre- 
ul, Michael Ruse, Valér Aschilean-Adrian 
Coman, Zelö Miklós és Zágoni Balázs. A 
Toliban Sebestyén László és Ciprian Valcan, 
a Műhelyben Vargha Jenő László írása, a 
Világablakban Kelemen Attila értekezik a 
japánok szexualitásáról.

A  Székelyföld 9. számának Szépirodalom 
rovatában verset, prózai írást olvashatunk 
Kovács András Ferenctől, Méhes Károly- 
tól, Vörös Istvántól és Tari Istvántól. Acade- 
mica Transsylvanica: Az "egyetemcsináló" 
ember (Oláh-Gál Elvira beszélgetése dr. 
György Antal gazdamémökkel). Irattár: 
Csóti Csaba Az 1916. évi román támadás me
nekültügyi következménye. Kelet Népe: Vincze 
Gábor A bukovinai székelyek hazatelepedése

1940-41-ben. Ködoszlás: Cseke Péter Omló 
partok gátkötői (Németh László, Jancsó Béla, 
Tamási Áron). Ujjlenyomat: Gajdos Balogh 
Attila Varjúvár és környéke — tegnap, ma, 
holnap. Müteremtés: Hajdú Farkas-Zoltán 
Társtalan játékaink; Kasza Imre Csak a beérés 
ideje a biztos.

A  Moldvai Magyarság szeptemberi szá
mának szerzői: Duma-István András, Bili
bók Jenő, Nyisztor Unka, Halász Péter, 
Hegyeli Attila, Sylvester Lajos, Ferenczes 
István, Gazda László, dr. Kós Károly, Len
gyel Dénes, Gyurkovics Tibor, Horváth Ist
ván, Móra Ferenc, Weöres Sándor, Károlyi 
Amy és Nagy László.

A  kecskeméti Forrás 9. számában verset 
Lászlóffy Csabától (A Purgatórium ára; Ka
szárnya-krónika; Napló; A homályos érzékeny
ség versei; A  legenda hamuja), prózai írást 
Bálint Tibortól (Ne vigye el az álmunkat) ol
vashatunk.

A  Tiszatáj 8. számában verset közöl Lá- 
záry René Sándor (Ujfalvy Krisztinához; Vá
sárhelyi úrhatnámok; Italia mia; Addenda; 
Badarságok, szóbeszédek). Egy lány Velencéből 
címmel Bogdán László ad közre regény- 
részletet.

A  Salvatore Quasimodo Költőverseny dí
ját és a hozzá tartozó 3 millió líra értékű 
ösztöndíjat Orbán Ottó vehette át. Külön- 
díjat kapott Czigány György, Utassy József 
és Visky András; a zsűri elismerő oklevél
ben részesítette mások mellett Balia D. Ká
rolyt, Dobai Pétert, Gyimesi Lászlót, Iszlai 
Zoltánt és Takács Tibort.

A  kolozsvári művészeti múzeum "Ate
li er" termeiben október 23-án nyűt meg 
Nagy Enikő festészeti és zománc kiállítása.

A z Erdélyi M agyar Közművelődési 
Egyesület, a Reményik Sándor Művészstú
dió Alapítvány, a kolozsvári Reményik 
Sándor Jótékonysági és Művelődési Egye
sület és az óradnai Reményik Sándor Ta
nulm ányi ház rendezésében Reményik 
Sándor emléknapokat tartottak október 
26-26-28-ána költő halálának 60.. évfordu
lója alkalmából.

Október 26-,27-, 28-án Szatmárnémeti
ben és Nagysomkúton tartották meg a VI. 
Szilágyi Domokos Napokat a költő halá
lának 25. évfordulóján. A Kölcsey Ferenc 
Kollégium diákjai szavalóestet rendeztek 
(rendező Szilágyi Ágota), 27-én megkoszo
rúzták a költő szobrát (beszédet mondott 
Pomogáts Béla, a Magyar írószövetség el
nöke, George Vulturescu, a Szatmár Me
gyei Művelődési Igazgatóság vezetője és 
Alföldi László, a Magyar Köztársaság ko
lozsvári főkonzulja). Ezt irodalmi tanács
kozás követte Sajtóértekezlet — Szilágyi Do
mokos és költészete negyedszázad távlatából 
címmel), este pedig Szépfalusi Márta iro
dalmi összeállítása (Találkozások Pécsben) 
zárta a napot. Október 28-án Nagysom
kúton, a szülővárosban istentiszteletet tar
tottak a református templomban (igét hir
detett Tőkés László, a Királyhágómelléki 
Református Egyházkerület püspöke, kö
szöntőt mondott Gellén Sándor lelkipász
tor), ezt ünnepi megemlékezés és koszo
rúzás követte a szülőháznál (szervezők- 
Dávid Lajos, Gellén Sándor, M. Kovács Ilo
na és Seres Teréz). A rendezvénysorozat 
házigazdája Muzsnay Árpád.

mm

E. W ed ek in d -  
művek
A rejtvény fősoraiban W edekind 

két m űvének címét kapja megfejté
sül.

VÍZSZINTES 1. A z egyik m ű címe. 
13. H adsegédre vonatkozó. 14. Fene
két rázza. 15. Küzdőtér. 16. Divat. 17. 
Szintén ne. 18. Cigány. 19. Női bece
név. 20. Hálószövő állat. 21. Épület- 
szárny. 22. Becézett Péter. 23. Taszít. 
24. Állóvíz. 25. Srófolni kezd! 26. Tör
tető személy. 29. Égszínkék. 31. Ga
bonát betakarít. 32. Valakiért való 
kesergés. 35. Költői m utatószó. 36. 
Virtual Reality, röviden. 37. Sörm ár
ka. 38. Fegyver. 40. Voksolni kezd! 41. 
Ágy, angolul. 42. Klubegyedre vonat
kozó. 43. Gondoló. 44. Argon vegyje- 
le. 45. Takarmánynövény. 46. Fővá
rosa Doha. 47. Kalapszél. 49. Jelentős 
fölény. 50. A  másik m ű  címe.

FÜGGŐLEGES 1. Makacs. 2. H át
rafelé tolató. 3. Kóros folyadék-fel
h a lm o z ó d á s . 4. O ro sz  fo lyó . 5. 
Hátraadta! 6. Téli sporteszköz. 7. Ér
zékiség. 8. Turzás. 9. Részben elsimít! 
10. A közelebbi. 11. Kopírozó. 12. Fér
finév. 16. ...Hari, kémnő volt. 19. Ki
csinyítő képző. 20. írásjel. 22. Román 
határfolyó. 23. Londoni villamos! 25. 
Ruhát méretre vág. 27. Száraz (klí
ma). 28. Valamit szabályosan körül
vevő. 29. H azai város. 30. Földet 
föléhúz. 33. Mellém helyez. 34. Skan
dináv epikus mű. 36. Örökzöld slá
ger. 39. Sír. 40. Bűn. 41. Gyalogos 
katona. 42. Beszéd tárgya. 43. Völgy, 
románul. 45. Versengő. 46. A m agyar
ságba beolvadt török nyelvű nép. 48. 
Helyrag. 49. Vonalzófajta.

BO TH  LÁSZLÓ
A H elikon 20. számában megje

lent rejtvény megfejtése: Mostantól 
mind gazemberek vagyunk.
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