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Nemzeti stratégia
Németh László a magyar történelem e- 

gyik leginkább válságos fél évszázadában 
vállalkozott a magyarság közösségi enciklo
pédiájának és stratégiájának a létrehozására. 
Trianon után, a létfontosságú szociális, poli
tikai és kulturális reformok elsikkasztása u- 
tán, a második világháborús vereség után, az 
ötvenhatos forradalom és nemzeti szabad
ságharc vérbe fojtása után, szemben egy kor
szerűtlen és megújulásra képtelen "neoba
rokk" társadalmi berendezkedéssel, szemben 
két rendszerrel: a német nácizmussal és a szov
jet kommunizmussal, többnyire magára hagy
va, támadások kereszttüzében. Igaz, közben 
erősödött és növekedett híveinek csapata is, és 
elmondhatjuk, hogy emberi egyénisége és er
kölcsi példája, stratégiai gondolkodása és írói 
munkássága talán sohasem kapott olyan teljes 
és jótékony megvilágítást, mint éppen most: a 
születésének centenáriuma körül rendezett ta
nácskozások, megemlékezések során.

De vajon valóban jelen van-e közöttünk 
az a valójában "fausti" szellem, amely husza
dik századi történelmünk egyik leginkább 
figyelemre méltó emberi, alkotói, erkölcsi je
lensége volt? Németh László egyénisége és 
munkássága mindig szélsőséges megítélé

seknek volt kiszolgáltatva: vagy a rajongó 
lelkesedésnek vagy az indulatos elutasítás
nak. Ennek a kettős szenvedélynek az izzása 
idővel, különösen az író halála után eltelt 
évtizedekben, sokat enyhült, azt azonban 
ma sem mondhatjuk, hogy Németh László 
olyan helyet kapott volna a magyar történe
lem és irodalom Panteonjában, amelyre min
denki (vagy majdnem mindenki) elismerés
sel tekint. Szellemi stratégiáját, ennek leg
fontosabb eszméit és eszményeit mintha fél
retolta volna a mögöttünk álló évtized: a 
rendszerváltás után megélt évtized.

Mert mik is voltak ennek a szellemi stra
tégiának, így mondanám "sarokpontjai"? Ta
lán nem vagyok túlságosan merész, ha azt 
állítom, hogy Németh Lászlónak azokat a 
kardinális eszméit, amelyekből szellemi stra
tégiájának részletei levezethetők, a "harma
dik út", a "minőség forradalma" és a magyar 
kultúra kívánatos karakterét megjelölő 'bar
tóki modell" gondolata körül kell látnunk. 
Valamennyi eszmét áthatják a történelem- 
bölcseleti, sőt, nem félek kimondani, az "utó
pisztikus" elemek. A "harmadik út" stratégi
ája a nagynémet és a nagyorosz hatalmi töm
bök, a jóléti államot megelőző kapitalista 
rendszer és a szovjet kommunizmus között 
jelölte ki a követendő nemzeti utat, a "minő-
» » >  fo ly ta tá s  a 2. oldalon

L Á S Z L Ó F F Y  A L A D Á R  

A  v é d ő s z e n t h e z
Gyermekleány, Szent Johanna, 
■páncél évek öreganyja, 
folyton forrong, folyton lázad, 
el ne hagyd ezért hazádat,
folyton gilotinoz s rombol, 
istálló lesz templomokból, 
elfajzik a nemesember, 
múltja szemétdombnak sem kell,

s aki harci dobot hangol 
határain: mongol, angol, 
vagy csak török, muszka-medve, 
besétál a szüretekre,

feltöri a fehérnépet, 
felfal órát, tyúkot, képet, 
a férfiak mind megholtak 
vagy csak gyáván bújdokolnak.

De te azért le ne mondjál, 
amiért a halál ott áll, 
egyedül neked nem árthat, 
védelmezd szegény hazánkat,

acélmellű öreganyja, 
leánygyermek szentjohanna: 
ha te megvonod kegyelmed, 
nem lesz aki továbbszenved.

Márpedig a szenvedélyes 
fájnokoknak ez is édes: 
keserű hanyatlás sorsunk, 
no de franciák mi voltunk.

•  Páll Lajos versei
•  Fodor Sándor: Az ,rUrak"-ról
• Az ősz halottai
•  Jékely Zoltán: Árion

•  Lászlóffy Csaba versei
•  Szőcs István: Hollóvilág...
•  Hajós József tanulmánya
•  SERÉNY MÚMIA
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ség forradalma" (a "minőségszodalizmus") 
az egyéni alkotó és vállalkozó készségekre 
épülő és az egyéni szabadság eszményével 
összeférő, sőt azt teljesebben kibontakoztató 
közösségi társadalomban látta a jövőt, a "bar
tóki modell" pedig a magyar kultúra eredeti 
és ősi forrásaiból táplálkozó egyetemesség 
gondolata mentén határozta meg nemzeti 
kultúránk értékeit és lehetőségeit.

Valljuk meg, szomorúan vagy tárgyilago
san, egyre megy, egyik "sarkalatos" stratégiai 
elv sem vált a rendszerváltozás után megszü
lető új magyar társadalom és közélet irány
adó eszméjévé, annak ellenére, hogy koráb
ban, még a rendszerváltozás előestéjén, em
lékezzünk csak az 1987-es első laki teleki ta
lálkozóra, az új magyar demokrácia Németh 
László eszméire, eszményeire esküdött fel, és 
annak ellenére, hogy mára egész kis könyv
tárat tölthetne meg a Németh Lászlóval fog
lalkozó irodalom. Ez az irodalom azonban, 
úgy tetszik, megmaradt a szellemi-értelmisé
gi élet szűkebb körén belül, inkább csak úgy 
fejti ki hatását, ahogy Németh László regé
nyei, drámai művei, irodalmi tanulmányai 
is.

A mögöttünk lévő kommunista korszak
ban divatos dolog volt szembeállítani egy
mással Németh közéleti stratégiáját és szép- 
irodalmi műveit, mondván, hogy saját esz
méi fölött regényeiben és drámáiban gyako
rolt kritikát. Nem hittem, és ma sem hiszek 
ebben az irodalomtörténeti ügyeskedésben, 
ugyanis meggyőződésem szerint Németh 
szépirodalmi művei, miközben természete
sen képet adnak a magyar társadalomról és 
az emberi lélekről, sőt kifejezésre juttatják az 
író antropológiai eszméit (vagy vízióit), szá
mot adnak arról a szellemi stratégiáról is, 
amelynek keretében az író a magyar élet 
megújítása felől gondolkodott. Németh nagy 
eszméit, úgy tetszik, megkerülte az új ma
gyar történelem, és talán még ezeknek az 
eszméknek az időszerű üzenetét és tanulsá
gát sem volt hajlandó vagy képes figyelembe 
venni. Holott bizonyára léteznek olyan üze
netek és tanulságok, amelyek megszívlelése 
hitelesebbé és eredmnyesebbé tehette volna 
az új magyar demokráciát. Némethnek u- 
gyanakkor van néhány, nem is kevés, olyan 
gondolata, amelynek teljesebb igazsága és 
időszerűsége éppen most: a posztmodem 
korban és az európai integráció idején világ
uk meg előttünk. Három ilyen gondolatát 
szeretném megemlíteni: a regionaUzmus, 
ahogy ő mondotta volt annak idején: a "tájha- 
zák", a "gyár" világával szembeálUtott 'kert" és 
az "értelmiségi társadalom" gondolatát. Nem 
hivatkozom művekre, Németh László olvasói 
jól tudják, hogy ez a három gondolat több 
munkájában, többféle módon is visszatér.

A társadalom, az a dviUzádó, amely a 
nyugati vüágban most kibontakozik, és a- 
melynek kialakítására, európai integrálódá
sa következtében, Magyarország is töreked
ni fog, mind a három eszmét előtérbe fogja 
áUítani, m inthogy a regionaUzádónak, a 
posztindusztriális berendezkedésnek és az 
értelmiségi társadalomnak máris a születő új 
Európa talán legfontosabb értékei között van 
a helye. A száz esztendeje születet nagy író és 
gondolkodó eszméi által úgy tér vissza kö
zénk, hogy máris a jelen legfőbb kérdéseire 
válaszol, és az örök "fausti" szeUem jegyében 
közelíti meg azokat a határokat, amelyek a 
múlttól elválasztják a jövőt.
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Az ősz halottai
Ha Newton az etika dolgaira is ér

tette volna ama bizonyos alma, a gyü
mölcs, a testek m élybezuhanásának té
telét, akkor ez a mi tragikus példánk 
nemcsak egy kisebbség jelképes pokol- 
raszállásának, hanem  az emberiség e- 
gyetem es értékm utató i leszállításá
nak, mélybekényszerítésének egyik fi
zikai elve lenne. Metaforája m inden
képpen lehet. M agatartás-kultúra kér
dése, hogy az olyan csúfbndáros kihí
vásokra, "ha Isten vagy, szállj le a ke
resztről", meg a m élypontra, hogy "mi
ért hagytál el engem", az egyén kör
nyezete nevében is hogyan válaszol. 
Nagy Ernő Kálmán, a mi finn-ugor 
Ikaroszunk példát statuált, rettentőt, 
melyet nem  követni, de borzongva-zú- 
golódva tisztelni im m ár örökre köte
lességünk lesz. Nem  véletlenül jelkép 
az ő megtérése is a Házsongárd felszíni 
hádeszébe kerek harminc éve, 1971. 
októberében (a történelmi időt tekint
ve: közvetlen szomszédságában Sza- 
bédi lezuhanás-változatának). Vala
hogy több tudósunk halt bele a fenye
getettségbe a diadalm as dialektikus 
materializmus évszázadában, m int a 
nonstop máglyarakások idején. Alat
tunk pedig m indig a jéghideg semmi 
van. Legfennebb hályogos eszméle
tünk nem  érzékeU rögtön. Maga a ki 
tudja milyen szenvedélyen uralkodó 
higgadtság titokzatossága Nagy Ernő 
Kálmán ipszilon-alakú útvonala: ott 
szakad ketté, ahol a szellem örök Ika- 
rosz-útja törvényszerűen elágazáshoz 
ér és kettéválik. Leikével, szellemével 
valami az emlékezet egébe ragadta, 
porai az örök Égei-tengerekbe tartot
tak, milyen fiatalon.

Az emlékművek koraőszén állnak 
oda a hóharmatba. Szilágyi Dom okos
ról könyvtárakat írunk  m ég össze, 
mert életművének családiasán csendes 
és mégis magányos hangulata, máskor 
leá llíth a ta tlan n a k  tű n ő  forgószele 
m egint átgyúrta m aga körül azt az 
örök meteorológiát: a m indig "változó 
felhőzetet". Annak értelmét — miért is 
ajándékozott m eg Isten a nyelvvel. 
Mint aki koplaló menekülőket lát el 
törékeny porcelán és súlyos ezüst ét
készlet látszólag milyen fölösleges lu
xusával! Pedig tessék: Isten a nyelvvel 
akkor is megajándékoz, amikor éppen 
parasztlázadás égeti fel a kastélyt vagy 
kitelepítenek, deportálnak. Negyven 
ló vagy száznegyven, ezemégyszáz, ti
zennégyezer kihalt nyelv. Szisz ott áll 
ebben az erdélyi m agyar földönfutás
ban, ahol egyik m enedékhelyen épp 
megállítanának, nyugtatgatják éppen

a menekülőket, ő  ennek az újratelepí
tésnek, szellem i póthonfoglalásnak  
egyik kormánybiztosa. M ég maga a 
K özponti E lgondolás ha to tta  át és 
küldte ki, állította oda a halotti beszéd- 
nájlonzsákok foszlányaival védett gát
ra, ahol m indig m egingathatatlanul 
tudják, vallják, hogy M agyarország 
m ár sokszor szünetä t, de hogy a m a
gyar poézis szüneteljen, olyan még 
nem  volt. Látszólag nyugodtan lehe
tett ő az elbizonytalanodás lábon járó 
szent pinocchiója, m ert végig a bizo
nyosság prófétahangján beszélt. Amíg 
egy szép napon (legcsúnyább napon) 
el nem  vonult befelefordulni, az utolsó 
falnak, Kolozsvárnak és a reá vezető 
"hodu utunak", jóval túl törökvágások 
és egyéb érvágások, a potenciális elszi
getelődés és a valóságos inzulin után. 
Csak a m egm unkált igét hagyta itt, az 
esztergált idegrendszert. M int a no
vemberre m ár elkanászodott kertben 
gaz között, alatt a m agnakvalót. Olyan 
halkan, Sziszesen távozott 1976-ban. A 
legnagyobb m agyar frontátvonuló.

•
"Társadalom elm életi m egközelí

tésben" — ezt a Fábián Ernő életm űvét 
taglaló összefoglalóban olvashatjuk 
egy kézikönyvben. A pálya, m elynek 
leíró adatai, szám okba foglalva úgy 
festenek, hogy Kovászna, 1934. októ
ber — 2001. augusztus, emberileg ne
hezen, testileg kínosan lezárult. Hogy 
a vidék vidéke is lehet az a színtér, ahol 
a központi csodát, a világot, az egészet 
valam i Faust-m agányban, fausti ho
m ályban, csendben , kétérte lm ű re
ménnyel — az értelmiségieknek át kell 
gondolni, nem  új elem, nem  esete kap^ 
csán fedezzük fel és regisztráljuk. Ő 
csak az újabb bizonyíték. Sorsa, m űve 
és belső-külső boldogsága, boldogta
lansága. Fő, hogy m inden ellenére elég 
csend és nyugalom-fegyelem legyen 
hozzá: a belső titkos bölcsesség csendje 
és intelligenciája. Egyébként a galam b
ősz machiavelliség és a sasröptű apác- 
zaiság nyomorfészke is az AKÁRHOL 
volt mindig. Valami belsőleg elrendelt 
Rodostó furcsa, egyszemélyes gettója. 
Az a m am laszok ám ulatától s a csúfon- 
dáros bekiabálásoktól egyaránt ékes 
cella. Lelki-erasm usoké és szellem - 
i szentferenceké. Úgy is m ent el, m int 
a lepcses köztudatból mindenki. Bárki. 
M int vérző sebesültből az eszmélet. 
Mint kihaló kisnépből az önérzet. Va
lakik  ú g y  h a llo tták , m eghallo tták , 
hogy m ár halott volt régebb. Leírták 
tehát. Pedig am i utolsót lobban az író, 
a gondolkodó embernél, sosem  az ön
tudat látszata, hanem  a használhatóra 
faragott érv. Á m ár továbbadott.

L Á SZ L Ó FFY  A L A D Á R
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HELIKON

VERSEI
J ó s l a t o k r a

PÁLL LAJOS
A  d i ó f á n k  t r i o l e t t j e
Törtarany, de annyira áttetsző 
csipkéje az öreg diófának, 
mint égi lány, ki aranyvánkost sző, 
törtarany, de annyira áttetsző, 
büszke, még senkinek se köszönő, 
vár, mint akit táncba hívni szánnak, 
törtarany és annyira áttetsző 
csipkéje az öreg diófának.

Ha telt lesz, mint a nehézcsókú éj, 
majd bólogat titkai alatt, 
az ég halálos ezüstmeredély, 
ha telt lesz, mint a nehézcsókú éj, 
kit biztathatsz, hogy indulj, ne félj, 
nincs az a jég, mi véle beszakadhat, 
ha telt lesz, mint a nehézcsókú éj, 
majd bólogat a titkai alatt.

Remegj a fénytől, a számonkérés 
az első árnnyal ott lesz az úton, 
arcodra vádoló árkokat vés, 
remegj a fénytől, a számonkérés 
nem lesz megvadult kezében kés, 
hogy minden dolgod lényegéhez jusson, 
remegj a fénytől, a számonkérés 
az első árnnyal ott lesz az úton.

K e s e r ű  t r i o l a
Miért nem álmodsz te is új földet 
új eget, üdvözítő csillagot, 
azt várod míg a tétlenség fölvet, 
miért nem álmodsz te is új földet, 
hát léted, hogy a szédület görget, 
mi most egy perc partjára kirakott, 
miért nem álmodsz te is új földet, 
új eget, üdvözítő csillagot.

Új eget, üdvözítő csillagot, 
hisz annyi kín van még a nap alatt, 
mint kártyás, aki hibás lapot lopott, 
új eget, üdvözítő csillagot, 
csodaépület-szerkezet szakad, 
majd csak beleveszel hallgatag, 
új eget, üdvözítő csillagot, 
azt várod, míg a tétlenség fölvet.

Azt várod, míg a tétlenség fölvet, 
mint úszó rönköt, majd lebegni hagy, 
az Úr tévedt, mikor kiköbözött, 
azt várod, míg a tétlenség fölvet, 
végül a dísztelen varangyos agy 
marad támaszod, hogy mindent tagadj, 
azt várod, míg a tétlenség fölvet, 
mint úszó rönköt majd lebegni hagy.

K é t e z e r  é v  v é g é n
Kétezer betelt, s a vég sem teljesült, 
mint használt kötényt, gyérült napjainkat 
nyűjük mind tovább, s a hontalan derűt, 
mint nyomorékot keble fölött ringat 
továbbra is a szép csaló igézet, 
hogy mielőtt igazából elbőgné 
magát, hogy ez a vak, akit vezetget, 
akár repülhet is a semmi felé.
A  jóslatokból kevésre számítva, 
ennyi maradt, akár a kőrakások 
jelzik az értőnek, hol volt a barázda, 
többi már csak az új élet jele, 
volt reménye, Istene meg hite, 
s ha igen, mégis csak ennyire vitte.

Nekem ne jósoljon senki nemzethalált, 
akármilyen szépen zengő strófa, 
futó évekként a farkas is bundát vált, 
s tán fogat is, ha nem hagyta oda.
De lesz marakodás annyira kegyetlen, 
melyről jóslat röstellve hallgatott, 
s ott ül a jóság kifosztva reménytelen, 
s túl kell élni a robbant csillagot, 
ami persze most csak kísérlet-televény, 
ha akarom vemhes, mint a cigány lova, 
megforgathatsz egy jelvény kerekén, 
mely hogyha mozdul, oly messzi dobna, 
mint a hinta, melynek lánca szakad, 
bocsásd meg, a jóstól védd magad.

I s m é t l é s
Bár a faluban volt okosbolond, 
ki puszta ésszel bődült csődöt mond, 
Marx tőkéjét szakállal irtva, 
csupa tartozással telt tele az irka, 
tíz esztendeig, akár az a vak, 
ki hiszi, markába garast raknak, 
hazáig szorongatja a semmit, 
gondolatban még hozzákerekít, 
hát így ment a híres kultúrfölény, 
de nem harapott rá marhánk, az tény. 
ő  a papírt pénzre vagy egyébre 
állítja kínnál kínosabban élre, 
hogy mit kéz alatt intézni lehet, 
boldogan, az utolsó lehelet 
úgy szálljon az Úrhoz, ahogy senkié, 
mintha üdvét bandával vitetné.
A patakon túl füstöl a giccsgyár, 
többszáz testvére ritmusára jár, 
kérge a semmi, s ha egyszer teli, 
nyomát az Úr is hiába keresi.

Szomszéd, mint a zengő nyárfa, 
ma úgy tántorog, 
előtte a műhely tárva, 
kölönc a korong, 
dongó vízimalom hangon 
a csatorna dől, 
madonnám ázott hajadon, 
ne védj semmitől.
Mintha vége semminek se 
szakadt volna még, 
úgy add meg, hogy ne keresse, 
vedd ígéretét.
A jóra mi percre rövid, 
ne is bánja meg, 
öröm nem, a baj örökít 
annyi remeket.
Szomszéd mint a zengő nyárfa 
ezért tántorog, 
aprószemű esőtársa 
arcán lecsorog.

K ö n n y e z i k  a  s z é t lő . . .
Könnyezik a szőlő, 
ráérdemült, sírhat, 
mire a hold feljő, 
minden ághegy jégcsap.

Aki korán kezdi, 
számíthat, csak ennyi, 
kalácsból a keddi 
nem szokott elkelni.
Sem a szerelemből 
a nagyon beosztott, 
egymagában bömböl, 
siratja ki egy volt.
Reggelre a föld csont
fehér lesz a dértől, 
tündér járt, ki bajt font 
minden ékszeréből.

L a s s a n  m é te r e s . . .
R.J.-nek

Lassan méteres a fuszujkaín, 
nem mind költészet a hitvesi kín, 
ha nagyon száraz borral hígítod, 
amit kettő tud, nem marad titok.
"Látja az Isten " és nem szól bele, 
jaj ha még 6 is följelentene, 
vagy célozna úton-útfelen, 
meddig maradj töretlen kenyéren, 
hogy a szár, mely jobbra-balra bólint, 
mire virágzik? küldi szent Bálint? 
vele az örömöt, vele a bánatot, 
jobb, ha a vershez nem lesz elég ok, 
vakon, süketen mégy a világból 
s azon túlra, hadd érezd magad jól, 
így megy ez,sa fuszujkaín mind nő, 
majd a termés költészethez illő.

B a j t  k e r e s t é l
Bajt kerestél, magadra ontható falat, 
mint más hazát, "mely ápol s eltakar", 
holddal pöröltél, ki álmodozót zaklat, 
vétkes volt ha jött, ha nem a zivatar, 
már részegebben, mint a höngörgő kövek, 
súlyuk tiszta vád, ha mélybe gurulnak, 
azt sem látva, hogy a felszálló por követ, 
ezt is megúsztad, adj hálát az Úrnak, 
vagy egy kút márványnimfáját vízbe fojtva, 
mert ellened volt a szépség s a fölény, 
és eltűnt végleg, kinek nem lehetsz foglya, 
szabad vagy, te szegény, annyira szegény, 
hogy pőrén jársz a sok álruhás között, 
bitang életedhez sem maradt közöd.

M a  f e l é p í t e m . . .
"fagyponton, fagyponton, 
már nehéz festeni"

ismeretlen költő
Ma felépítem, ha kell zúzmarából, 
velem az Uram, más itt ebbe nem szól, 
ma emeletes lesz a jégpalota, 
vele a nyomor s bánat is oda.
Ma ezüstcipőben jár, ki erre jön, 
kalaplengetve bókol, mikor köszön, 
kinn hó muzsikál, s a fájdalmas zene 
gyógyító pólyát borít mindenkire, 
dermedt ujjam közt, ha az ecset táncol, 
virág nyűik a legszebb jégzománcból, 
egy napra, egy éjre vele betelik, 
hogy dobható sutba a rámtapadt ing, 
ma meg kell tennem, hatvanhárom éves 
szívem fagyban gajdot, részeg szekeres.
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Az "Urak"-ról
Szóvá se tenném , ha nem  felejtódött 

volna el teljesen. Azaz: el se jutott irodalmi 
életünk köztudatáig — és im m ár hovato
vább el se jut, hiszen a csoportosulás (mi 
egyébnek nevezhetném?), amelyikről szó 
lesz, egykori tagjai im m ár fogyatkozni 
kezdtek.

Az ötvenes évek első felében indult 
toliforgatókról, költőkről, prózaírókról, 
kritikusokról (azok közül is néhányról) 
lenne szó, akiket valahogy nem  kalapált 
össze "nemzedékké" senki sem  Nem  is 
em legettek bennünket úgy, mintha vala
mi m ódon együvé tartoznánk, noha (né
hány esztendős különbséggel) egyidő- 
ben, legalábbis egyazon időszakban je
lentkeztünk első könyvünkkel, és életkor 
tekintetében Sem volt igazán figyelemre 
m éltó különbség közö ttünk  Noha teore
tikusunk lett volna, aki m ondjuk "a hábo
rú  u tán i első nemzedék"-nek m ondjon 
bennünket, keresve am i jó és rossz közös 
volt-van ebben a m integy tizenöt tolifor
gatóban (ha egyáltalán volt ilyen) — mint 
ahogy például Kántor Lajos tette az első 
Forrás-nem zedékkel, méltán hangsúlyoz
va ennek irodalom történeti jelentőségét. 
O tt lett volna m ondjuk Földes László, 
vagy Szőcs István, de társaságunk Benjá
minja, Gálfalvi Zsolt is. Ám  ezzel a kér
déssel, így — egyikük se foglalkozott, sőt, 
Szőcs István m ég ki is fejtette (az UTUNK- 
ban talán), hogy miért nem válhattunk 
"nemzedékké".

Valóban: Azon kívül, hogy 1949 és 
1958 között indultunk  első köteteinkkel, 
kap cso la to t egym ással jobbadán csak 
azok tartottak — akik egyazon városban 
éltek, B ukarestben , M arosvásárhelyen 
vagy Kolozsváron. Talán m indössze az 
volt közös m indannyiunkban, hogy első 
írásainkkal a kolozsvári UTUNK-ban je
lentkeztünk. Eszményeink se voltak ok
vetlenül azonosak, bár az ötvenes évek
ben a hivatalostól eltérő eszmeiséget val
lani, erről egyáltalán szólni (akár magán- 
b eszé lgetésben  is) — életveszélyes is 
lehetett. Többé-kevésbé jelentős egyedek- 
ként in d u ltu n k , vagy váltunk  azokká, 
kezdve az 1949-ben első kötetével jelent
kező Sütő Andrással, egészen Panek Zol
tánig, akinek nyolc évvel később jelent 
m eg első könyve. Legfiatalabb "nemze
déktársunké", Gálfalvi Zsolté pedig 1958- 
ban. Szőcs István — bár korban velünk 
egyidős volt, igencsak "kivárt" első köte
tével: 1965-ben, tehát m ár jól benne az első 
Forrás-nem zedék korszakában — de nem 
kritikáit, tanulm ányait adta ki, hanem  el
ső regényét. Sajnálatos pedig, hogy ez a 
kiváló tehetségű — elsősorban esszéíró, 
izgalm as, gyakran vitára ingerlő, de min
d ig  érdekes tanulm ányaiból m indössze 
egyetlen kötetet adott ki, m égpedig m ár 
ötvenéves korán túl, 1979-ben. Egyébként 
az első évtizedekben — mintegy a 70-es 
évek közepéig, sőt azon túl is annyira be
lem art m inden valam ire való, korunkbeli
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írótársába, hogy már-már sértésszámba 
ment, ha valakit Szőcs nem  tám adott meg 
—, bár egy csípős recenzió erejéig, ha nem  
m ondott róla — olykor kellemetlen igaz
ságokat is, vitatható megállapítások mel
lett. Igen érdekes, kultúrtörténeti, iro
dalom- és nyelvelméleti esszéit, amelyek 
legfőbb érdeme, hogy kivétel nélkül el
gondolkoztatják az O lvasót— tovább írja. 
Még az is élvezettel olvashatja, aki — e- 
gyébként — nem ért egyet vele. Igaz — 
m ár Szőcs sem  hadakozik a régi vehemen
ciával: leginkább egyes — ismert — szín
házi szakem bereinknek lép időnként a 
tyúkszemére, akik érveire nemigen tud 
nak válaszolni: ahelyett, hogy vitába 
szállnának vele, legszívesebben egy po
hár vízben megfojtanák, de mert nem  te
hetik, úgy tesznek, mintha nem  is halla
nák, amit mond. Kár pedig. Néha rá (is) 
figyelhetnének.

Most azonban nem  Szőcs Istvánról kí
vánnék szólni, hanem  egy fura képződ
m ényről, am elyik 1955-ben jött létre a 
nemzedéktelen nemzedékből, és amely
ről még anekdota-szinten se nagyon em
lékeztünk meg ez idáig. De minek is in
dult? M ozgalomnak talán? Leginkább an
nak. A lólábasan "pártos" — akkoriban 
"proletkultos"-nak nevezett irodalom po
litika elleni tiltakozás volt az "Urak" meg
m ozdulása, hét, Kolozsváron élő (akkor
tájt fiatal) íróé. Nem  mintha valami okból 
kirekesztettük volna m agunk közül az ak
kor m ár igencsak "befutott" Sütőt — vagy 
bárkit. Csakhát Ó akkoriban "messze la
kott" (Marosvásárhelyen), akárcsak Maj- 
tényiErik, vagy Szász János, Bukarestben. 
A mi társaságunk egy m indössze hét tagú 
(természetesen az UTUNK köré csoporto
suló) gárdából állt össze, akikhez Székely 
János nem  csatlakozott, hiszen m ár épp 
költözőben volt (vagy éppen el is költö
zött) Marosvásárhelyre, ahol emberi la
káskörülm ényeket kínáltak neki — e- 
gyébként Ő m ár akkor, huszonévesen is 
magányos volt. Tegyük hozzá: kissé bele 
is játszotta magát ebbe a szerepbe, ame
lyik egyébként remekül illett hozzá és 
amelyikben valam ennyiünk közül a leg
rangosabbat alkotta, kiváltképpen a "pen- 
tatlon"-ban (hogy Bajort parafrazáljam, a- 
ki ezt Illyésre vonatkozóan mondta), tehát 
költészetben, prózában, drám ában, esszé
ben és műfordításban.

Végül is kikből állt ez a "képződmény
nek" m inősített majdnemcsoportosulás, 
az "urak"-é?

Hét fiatal, harminc felé tartó, de még 
bőven huszonéves tollforgatóból, akik 
(amint erre m ár utaltunk) nem érezték jól 
m agukat az áporodott, egyformán "szoc- 
reált" lihegő irodalmi légkörben — és úgy 
határoztak, hogy lapot indítanak. (Ponto
san úgy, mint a m indenkori fiatal irodal
márok, akik ilyen vagy olyan módon lá
zadnak a korban előttük járók szellemi
sége ellen, amelyet azok képviselnek— és 
valami újat akarnak. Nagyobb részünk — 
a hétből öt — még él, ezért talán kár lenne 
m egfeledkezni annyi szép indulással, 
kezdeményezéssel együtt iszapba merült

próbálkozásukról, annál is inkább, mert 
ez im m ár halottnak tűnik, el is tem etődött 
(magától). Éppen m ert a nem zedéktudat 
hiányzott belőlünk. Dehát sze- mély sze
rint kikről is van szó? Bajor Andorról, Gál
falvi Zsoltról, H uszár Sándorról, Kányádi 
Sándorról, Panek Zoltánról, Szab 6 Gyulá
ról, valam int jómagámról.

H uszár Sándor lakásán gyűltünk ösz- 
sze először (ebben a form ában összesen 
kettőnél többször nem  találkoztunk) — 
1955-ben. Azzal az eltökélt szándékkal, 
hogy lapot indítunk. A fiatalokét. A mién
ket. Az "Urak"-lapját. No, nem  ezen a né
ven. (Hogy pontosan m i lett volna a lap 
neve, arra m ár nem  emlékszem, de talán 
m ég m eg se állapodtunk ebben.)

M indjárt az első alkalom m al "urak"- 
nak tituláltuk m agunkat, összejövetelün
ket pedig (az elsőt — és a m indenkorit) 
"úri szék"-nek m ondtuk. Elhatároztuk, 
hogy rögvest elkészítjük lapunk  első szá
m ának a tervét, majd m iham ar teljesen 
összeállítjuk, m egszerkesztjük a lapot. (A 
szerkesztést talán Gálfalvi Zsolt és Panek 
Zoltán vállalta.) Utána m ég teljesen elké
szítünk, m egszerkesztünk két szám ot és a 
három  (készen megszerkesztett, előkor
rektúrázott) lapszám unkat bem utatjuk az 
illetékes sajtószerveknek (állami- és párt
hivataloknak) jóváhagyás végett. Terv
vázlatunk szerint, az első szám  beköszön
tő verzécikkét Gálfalvi írta volna és talán 
egy esszét is, irodalm unk valam elyik fon
tos problémájáról-gondjáról. Ugyancsak 
tanulm ányt, szatírát, esetleg versfordítást 
vállalt Bajor A ndor is. Kányádi Sándor 
versciklust adott volna. Huszár, Panek és 
én novellát, Szabó Gyula regényrészletet. 
Azt is elhatároztuk, hogy keresünk majd 
jó novellát valamelyik (lehetőleg korban s 
gondolkodásban hozzánk illő) román pá
lyatársunktól, am it én majd lefordítok 
M indezt pedig sürgősen, azaz "minél e- 
lőbb".

Semmi se veszendőbb a "sürgős"-nél. 
Á llapodtunk volna meg ehelyett - dátum 
ban. A dologból nem  lett semmi: valakik 
ugyanis "leültettek" bennünket. Csak e- 
gyet se alapítsunk-indítsunk új lapot-la- 
pokat— m ondták valam elyikünknek (be
csü letszóra: m áig  se tu d o m , kicsoda 
m ondta és kinek) —, m ert abból "még baj 
is lehet".

Valahogy halogatódott a dolog, Gálfal
vi M arosvásárhelyre költözött, jött '56, és 
mi m aradtunk a lapterv-vázlattal a sajtó- 
történet és — miért ne? — az irodalom tör
ténet számára, ha Zsolt egyáltalán m eg
őrizte. Ha nem , akkor n e m

De mitől is voltunk mi "urak?" H onnan 
ez az (akkoriban nem  éppen  divatos) 
megszólítás és m iért revendikálta m agá
nak az em lített hét tagú csoport? A kérdés
ben nemcsak kortársaim  tájékozatlanok, 
de ha külön-külön m egkérdezném  az "u- 
rak"-at, vagy "nem tudom m al"-m al felel
nének, vagy m indenik más-más változa
tot m ondana, egy "talán" előrebocsátásá
val, hisz m indenki emlékszik valameny- 
nyire (akárcsak jómagam) egyre-másra. 
Arra azonban aligha, hogy honnan ered
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ez az akkoriban  "nonkonform istá"-nak 
szám ító megszólítás. ím e tehát az én vari
ánsom: Bajor Andor, Dávid Gyula, Keresz
tesi Éva, Szabó Gyula, Székely János, Ke
rekes György, Fodor Irén — utóbb Kacsó 
Sándor bácsi és Marosi Péter az Állami 
Irodalm i és M űvészeti Kiadó kolozsvári 
szerkesztőségében do lgoztunk  1951 és 
1957 között, Földes László keze alatt. Fő- 
szerkesztőnk "Bajorunk", "Gyulánk", "Szé
kelyünk", "Évukánk", "Fodorunk"-ként 
szólított-emlegetett. Úgy 1953-körül, volt 
egy altisztnőnk, aki takarított és a postát 
hozta, ám  kissé nagyot hallott. A "Bajo- 
runk"-at és a "Fodorunk"-at (de valameny- 
nyiből csak ezt a kettőt) Bajor úr-nak és 
Fodor úr-nak értelmezte. így szólítottak 
aztán játékból, am i hónapok alatt szokássá 
vált a szerkesztőségben, aztán így szólítot
tak barátaink is. De csak kettőnket. Aztán 
mi is "urazni" kezdtük egymást, term é
szetesen nem  mindenkit. így jutottunk el 
a tudatos "urakká" váláshoz a lap-alapító 
összejövetelen, amelyet rögvest — am int 
em lítettem  — "úriszék"-nek neveztünk el. 
A lap indítás m ellett azt is kim ondtuk, 
hogy a további "úr" cím  csak közös meg
egyezéssel adom ányozható  — az "úri 
szék" jóváhagyásával. Abban is megálla
podtunk, hogy közülünk egy, Szabó Gyu
la — a "páter" címet viselje az "úr” helyett. 
A m oldvai csángóknál végzett nyelvjárás- 
kutatás során kapta a címet Gálffy Mózes 
professzortól, nem  annyira (már akkor) 
kopasz feje m iatt, hanem  azért, hogy na
gyobb bizalm at keltsen a derék csángó 
testvéreink körében.

Ezenkívül, ott helyben m egalapítottuk 
a "bá"-k rendjét is, amelybe általunk külö
nösen tisztelt férfiakat, pályatársakat, köz
é le ti szem é ly iség ek e t je lö ltü n k , am it 
valam enyiünknek közölnie kellett a "je- 
lölt"-tel, és ha az elfogadta, akkor végle
gessé vált a dolog. Nagy Imre, a festő volt 
az első ”bá". (Egyébként egymás között 
add ig  is Im re-bá' ként emlegettük). Illyés 
Gyulával Kányádi Sándor közölte, hogy 
"bá"-vá szeretnők fogadni, Németh Lász
lóval m ár nem  emlékszem, hogy kicsoda, 
talán éppen "bá"-társa, Illyés. E- gyébként 
M árton Áron püspökkel is Kányádi tudat
ta a "megtisztelő" hírt, am it ez a legna
g y o b b  e m b e r , a k it  az é le tb e n  
m egism ernem  adatott, kellő hum orérzék
kel, hálásan el is fogadott, akárcsak a többi 
"bá"-jelölt.

M ég két "rend" alakult közben, részint 
az "úri szék" jóvoltából, részben attól füg
getlenül, am elyek valójában nem is szere
peltek a — szóban rögzített — alapsza
bályban. Ide tartoztak a "bácsik", m int Ka
csó Sándor, Asztalos István, H orváth Ist
ván, Nagy István, H orváth Imre, Endre 
Károly és az A dy-nem zedéktől örökölt 
Franyó Zoltán, de  Méliusz is. Létay csak a 
keresztnevével szerepelt közöttük (mint a 
"bácsik" közül a legfiatalabb): "Lajos bácsi" 
megszólítással. Szegény m egboldogult fe
lesége m ár kevésbé örvendezett a "Lajos 
Néni" titulusnak.

H a az "úri szék" m ár "plenárisban" nem  
is nagyon jött össze, az "urak" rendje soká

ig nem  bomlott fel. A későbbi évben vala
mi módon, közmegegyezéssel "úrfiak"-ká 
fogadtuk Farkas Árpádot, Király Lászlót 
és Magyari Lajost is, de náluk m eg is állt a 
dolog. Bogdán Laci m ár Mózes Attilával 
és társaikkal együtt — lekéste a titulust. 
Még csak annyit erről, hogy a boldog em 
lékezetű  Gellért Sándor — m indössze 
"Sándor" m aradt. Igaz, ez a keresztnév — 
Petőfi óta — m ár önm agában is rangot 
jelenthet a m agyar költészetben.

Mi heten, "urak", igencsak különböző 
beállítottságú-term észetű és vérmérsékle
tű  emberek voltunk— azok is m aradtunk, 
akik még élünk. Talán ez a döntő m ódon 
közös valamennyiünkben. Egyébként Ba
jor A ndor és Panek Zoltán előresietett 
"szállást keresni" nekünk "odaát". Érdekes 
azonban: a közel fél évszázad folyamán 
fel-fellángolt keményebb hangú, olykor 
ellenséges egymásra morgásban-vitákban 
m indenikünk elegánsan távol tartotta ma
gát attól, hogy bárm elyik ”úr" társával 
szembekerüljön. Ha m egvédeni nem  tud 
ta (lásd a Szabó Gyula Gondos atyafisága 
körül fellángolt politikai ízű, de hiúsági 
indíttatású vitát, és sorolhatnám  a példá
kat). Még a valam ennyiünk közül legbé- 
kétlenebb Panek ú r  se kötött bele "úr" 
társába se írásban, se szóban. Némi (egyál
talán nem  kozmetikázó) túlzással azt is 
m ondhatnám , hogy m inden különböző
ségünk ellenére m egm aradtunk a régi jó- 
barátoknak.

Aztán — az évtizedek során — egyi- 
künk-másikunkról lekopott az "Úr" cím, 
de te ljesen  egyikünkről se. Én nem  panasz
kodhatott! - rajtam megm aradt. A diktatú
ra utolsó évtizedében egyik-másik párt
aktivista, sőt belügyis (szekuritátés) tiszt 
is "úr"-nak szólított.

Nos, ez lenne (emlékezetem szerint) ura
ságunk története, pár szóba sűrítve. Egy 
olyan - vüágért se nemzedéké, inkább egy 
korszak kis csoportjáé, amelyiknek a — talán 
így ki se mondott, pontosan meg se fogalma
zott — célja az volt, hogy a fűrészporos párt
irodalmat újjal, emberibbel, olvashatóbbal 
váltsa fel. Nos — mert nem volt azonos indít
tatásunk, érdeklődési körünk, nem voltak 
mindenben azonosak eszményeink — sőt te
hetségünket se mérték ugyanazzal a mércé
vel, öreg korunkra más-más értékű-súlyú 
életművel maradtunk-maradunk. De valamit 
mind a hét letett az Olvasó asztalára. Valami 
emlékezeteset. És ami nem elhanyagolható: 
ha sorra veszem mindeniket, kiderül, hogy 
egy sincsen a hét közül, aki az elmúlt évtize
dek során szégyent hozott volna társaira, be
mocskolta volna nevét. Mondom: valamit 
mindenikünk hagyott irodalomtörténetünk- 
sajtótörténetünk kutatóira.

Az "úri szék" egykori fiatal tagjainak a 
többsége még él — és dolgozik. Hogy követ- 
kezetlen ne legyek, róluk nem is kívánok 
részletesebben szólni. Am — és ennek itt a 
helye— meg kell emlékeznünk Bajor Andor
ról (aki talán a legjobb barátom volt), még 
akkor is, ha Őróla kevésbé feledkezett meg 
halála óta az Olvasó, de a kiadók se — és 
Panek Zoltánról, aki egy szerencsétlen vélet
len miatt volt kénytelen Magyarországon 
maradni és azóta — mintha megfeledkez
tünk volna róla.

K I R Á L Y  L Á S Z L Ó  

V a l a k i  a  b o l t i g
Hajnali telehold
Idegen arc megint a tükörbe'
Miután fölriadt
százéves részegség savanyú ágyán 
Ejtőernyős didivel száll a földre 
Titkot kutatva bámul bambán rám 
Bizalmaskodva rimáskodik árván 
Rejtett múltamban áshű mélyen 
EGYESSZÁM HARMADIK

SZEMÉLYEM
Szeretni kellene — hát csak ezt ne 
Nincs még fényhasonlat a falakon 
Csak Zenét látom Nap keltét hallgatom 
Valaki a boltig elmehetne
2001. június 17.

A  v a d á s z a t
Szepesi Attilának

Egyet lelőttem... A  harmadik 
ült szénakazalban, főben.
Elgondolkoztam: mi van itt?!
Merre térjek, hogy elkerüljem?
Mit ér a szándékom, fegyverem?
Mért integet, mint egy mrág?
Gondoltam: állat, s nincs kegyelem.
Csak nézett, és kiderült a világ.
Visszaadom puskám — vagyis megtartom. 
Hagytam magam ázni tejben, vajban.

Ne felejtsetek ott a parton.
Ha nem integetek — valami baj van.
2001. július 30.

N é l k ü l e ,  b e n n e
Oly, mint egy állat — verset ír.
Folyton azt mondja: történelem.
Kitölti borát, belesír.
Ilyenkor piacra sem jön velem.

Pedig jól vezeti gépkocsink,
Melyben mindig otthon érzem magam.

Tudniillik az emlék meglegyint.
A repülés — s ami alatta van.
Nem gaz, de verset ír, nem is rosszat. 
Ezerszer őket felolvasom.
A hallgatók meg összefosnak.
Ki ez az isten a várfokon?
Nem szereti a főzeléket.
Nem szenvedi, ha várnak rája.
Keblén mindenki ríhat, bőghet.
Úgyis azt hiszi, van hazája.
2001. július 28.
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HELIKON

HATVAN ÉVE HALT MEG

REMÉNYIK SÁNDOR
JÉKELY ZO LTÁN

Árion
A férfi volt, ki mindig visszatér,
Ahányszor egy kor számot vet magával
És tudni akarja, hogy mennyit ér.

(Rilke)
Amikor megszólalt fejünk felett az orgo

na, már éreztem, hogy nem sokáig maradha
tok: a katafalk rengeteg, villany-gyertyájá
nak fénye pupillámon át mélyen az agyamba 
szúrkált, idegesített és szédített. Ő megbo
csátana. Fekete szemüveggel élte le jóne- 
hány esztendejét, <5 tudja, milyen roncsot 
csinálhat az emberből az alattomos, oldalról 
szemébe csapó világosság; ha látná, hogy 
itthagyom  végtisztességét s megindulok 
egyedül a Házsongárd fdé, igazat adna ne
kem s megbocsátana... Koporsó-szaggal 
küzdő virágillat, halottnak szóló organa- 
zsongás, a fekete gyülekezetnek a nagy ko
p o rsó  k ö rü l ö rvény lő  fájdalm a — 
dezertáltam közületek. Ő úgy sincsen itt, hi
ába keresitek; sehol sincsen és mindenütt 
jelen van: odamegyek, ahol leginkább meg
találhatom; s hideg sírját a házsongárdi föld
ben, hosszú bámulásommal megmelegítem.

Amikor a temetőbe értem, négy óra volt. 
A Luther hitén lévőknek elkerített részben, 
fenyőfák alatt, néhány díszsisakos rendőr 
beszélgetett. Csak ők voltak ott — a temetési 
szertartás órájában üres volt a temető. Men
tem, mentem egyre feljebb, amerre a rendő
rök igazítottak. A hűvös nap levágott ga
lambszárnyakhoz h a s o n lí ts  iránytalanul 
szerteszórt, megvert felhősereget terelgetett 
ide-oda a város felett.

A sírt végre megtaláltam. Négy sírásó 
álldogált körülötte, magas, koromfekete 
földhányáson s az egyik, ásóját a gödörbe 
nyújtva, valamit igazított odabent.

— Nem fog beomlani? — kérdezte a 
rendőr, aki ott vigyázott, a Reményik-sír- 
kert bejáratánál s közelebb jött, hogy ő is 
benézzen.

— Ne féljen semmit. Jól kicövekeltük.
A rendőr a sír felé hajolt. Aztán mind az 

ötön elvonultak.
Egyedül maradtam a gödörrel.
Belenéztem.
Mély volt, fekete volt, hatalmas volt. 

Olyan nagy volt a belekészülő testhez ké
pest, mint amilyen aránytalanul nagy, hideg 
és magas az empire házakban a szoba. Az 
alján, ügyesen beleillesztve a sírfenékbe, ott 
volt a padmaly-koporsó, amely majd a vol
taképpeni koporsót magába fogadja s annak 
mintegy sárcipője lesz. Fedele fent hevert a 
földhányáson s csudálatos gyantaillatot 
árasztott magából. Még élt. Szivárgott belőle 
a gyanta. Lapjai sírnák és szökés-fehérek vol
tak, mintha Isten is arra teremtette volna, 
hogy most, ebben a titkos, vele érintkezést 
kereső pillanatban, utolsó Istenhozzádot ír
jak reá — de mielőtt feléhajoltam volna, ész
revettem, hogy nem vagyok, mégsem va
gyok egyedül.

A szomszéd sírkertben, dárdás vasrácsok 
mögött, szöszmötölt valaki. Feketeruhás,

Reményik Sándor halotti maszkja

idős hölgy volt; mintha imádkoznék, úgy 
görnyedt a pádon. Amit cselekedni akartam, 
csakis mély titokban történhetett volna. Az 
utolsó üzenetről lemondtam tehát.

Vizsgálódva néztem tovább a sírba.
A sírásók csákánya itt-ott pirosbelű gyö

kereket vágott keresztül; elmetszett részük
kel jelezték növekedésük irányát a sír mélye 
felé, s mint valami útjelző nyilak, mutatták 
nekem, hogy a Költő szívét nemsokára mint 
fúrják keresztül.

Élő lények vagytok — gondoltam ma
gamban, — tanúi lesztek teste szomorú ki
menetelű küzdelmének az anyafölddel. A 
felső világ megannyi telefonhuzala vagytok, 
akik majd remegésetekkel csiklandozni fog
játok porló szívét, ha feje felett, fel világi ré
szeteken, a szomorúszüfán hajnali énekébe 
kezd a madár. TI fogjátok tudtául adni, hogy 
Kolozsvár felett zivatar vonul s nedveteknek 
hirtelen újjáéledése jelenti meg a mélyenal- 
vónak és fel-nem-ébredőnek az újdonatúj ta
vaszt.

Le szerettem volna ereszkedni a sírba, 
hogy tenyeremmel megegyengessem, s ki
béleljem élő mivoltom minden melegével.

Mivel fizethetném vissza hozzám való 
atyai vonzalmát, kezének érintését, szemé
nek szelíd szeretetét, amelyet talán méltatla
nul pazarolt rám, — ama tíz évvel ezelőtt, 
vad tavaszi éjjelen írt versének nekem szóló 
soraiért miként halálkodhatnám?

Késő, mindörökre késő...
*

Nagyenyeden, 8—9 éves koromban lát
tam először. 1920-ban, vagy 21-ben történhe
tett. Akkor még csak a Vadvizek Zúgása, a 
Fagyöngyök és tán a Csak így költője volt. 
Képpé váltan motoszkáltak bennem e vers- 
címek. Mi tűnhetett volna fel egy szemfüles 
gyereknek a Kolozsvárról, a nagyvárosból 
érkező költőn? Furcsán hat, de kimondom: a 
füle. Különös, alig húsos, szegletes fülkagy
lója volt — éppen csak érthetőség kedvéért 
lehet "kagylónak" nevezni. Gyermeki mivol
tomban azt hittem, hogy ez a testi vonás 
valahogy a költészethez, a költőhöz tartozik. 

*
Késő este van, késő Dónát-úti este. Sza

kad az eső, villámlik az ég, verandánk lécvá
za nyikorog, az ablakszemeken vízfüggö
nyök szaladoznak. Haza kellene mennie. 
Otthon ilyenkor hogy aggódnak a nénik, a 
bácsik, azok a hatalmas rezesorrú, szalmaka

lapos, lüszterkabátos, óraláncos öregek! Az 
autóbusz-állomás messze van. Indulni kell 
mégis, nehogy lekéssük az utolsó járatot.

Nyakamban az olasz katonaköpenyeg, a 
megverselt hadizsákmány, mely alatt idillt 
termelt egy másik zivatar. Kezemben nagy 
bot és elemlámpás. Megindultam * * hézagos, 
már-már elálló esőben, megyünk, megyünk 
az embermagasságú mimózabokrok között. 
Egy-egy villám szemünkbe vakít s a dörgés 
megreszketteti dobhártyánkat.

Megérzem, hogy fél s hegynek mutatom 
magam.

Megfogom a kezét — vagy ő fogta meg 
az enyémet?— s úgy megyünk tovább. Ami
kor egyet-egyet villámlik, meleg, majdnem 
forró keze, villamos rángás módjára meg
szorítja az enyémet. Érzem, hogy a lelke is 
csupa remegés. Miért fél ő s miért nem félek 
én? — kérdem magamban s bátorító hetyke
séggel, hetvenkedve fütyürészek.

Vagy tíz percig tart az út. Megáztunk, 
didergünk. Az autóbusz ott áll s mindjárt 
indul is.

S akkor, mielőtt felszállana, ő  hálálkodni 
kezd nekem, de úgy, mintha legalábbis a 
Szamos barlangos örvényéből mentettem 
volna ki. Nem érzem át, s szokványosán há
rítom el magamtól ezt a hálálkodást. Túlmé
retezettnek találom.

Azóta megértettem, mi is volt, hogy is 
volt az az éjjeli vonulás. Nem gyávaságból 
félt — de össze-összeborzadt benne minden 
szál ideg, tudatát megkerülve, egyenesen 
hátgerincébe csaptak bele a mennykövek s a 
fel-felvillanó lángos fény beteg szemidegét 
hasogatta. Kozmikus borzongás vett akkor 
erőt rajta, az éjszaka minden réme támadott 
ellene a vad zivatarban — s minderről ne
kem, a szilaj és hősködő kamasznak nem 
volt fogalmam. Magambam gyengeszívű- 
nek, nőiesen félénknek ítéltem Sándor bá
csit. Nem vettem számításba, hogy amikor 
ellenem csak a csipős zápor, a fület hasogató 
dörgés s a hideg pocsolyás gübbenők — el
lene a belső ellenséggel, rossz idegzetével 
dmboráló megvadult világmindenség tá
madott.

*
Budapest, 1933, Hárshegyi Szanatórium, 

áprilisvégi vasárnap.
Apám két legjobb barátját — az elsőt már 

1931-ben elszólította Pesten a halál— micso
da kietlen végzet veti fel évente ide, kit gyó
gyulásra, kit meghalásra? Egyik szobában 
Járay István, a másikban Reményik Sándor 
várja a vasárnapi vendégeket. A megfáradt, 
meghajszolt erdélyi emberek abból a vad 
hallaliból kis pihenőre, erre a csendes tóbeli 
szigetre tértek.

Nyirő professzor a súlyosabban beteg Já- 
raynak is ldcsi erdei sétát engedett... Négyen 
járjuk az enyedi Bükkös-forma Lipótmezei 
erdőt, szólnak a pintyőkék s a rigók, már- 
már elfelejtjük, hogy ennek az erdőnek ma
gas, rácsos kerítése van! Elfelejtjük — mert 
képzeletben messze-messze járunk. Ki a Hó- 
ja-erdőben, ki a Bükkös-Laposán jár ezen a 
délután. Régi dalocskák járják s jóízű kolozs
vári tanár-diák adomák. Apámék múltja ma 
délutánra vendégül elfogad s magamat bele
csempészhetem képzelettel az ő hajdani sze
gény és hősies, éhező és fejedelmi, Arany 
János- és Horádusz-ízű diákéletükbe. Verse
ket idéznek, melyeket én — ki tudja miért — 
nem tudok, vagy ha igen, nem pontosan. 
Hogy van az — gondolom — hogy ők any-
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nyival többet tudnak, mint én, s hogy tudnak 
mindent olyan pontosan? (Most már tudom: 
mert végig a Farkas-utcában tanultak, s az
tán a Bethlen-Kollégiumban tanítottak. Én is 
csak azt tudom, amit ezeken a helyeken ta
nultam). S a lilás-bama, rügyeket pattogató 
erdőben csobogó-zenéjű latin vers hangzik, 
m elyet, régesrégen, gyerm ekkorom ban, 
ugyancsak Tőlük hallottam:

Quid mare non novit, quae nescit
Ariona tellus,

Carmina currentes ille tenebat aquas...
Árion... a Költőről énekelt Ovidius, akit 

halálra ítélt ez a kalóz világ, — de szívszag
gató lantjátéka a tenger delfinjét úgy megin
dította, hogy hátára vévén, partra úszott 
vele.

S aztán, már nem is tudom miként, ket
tesben maradok Vele. Leülünk egy hárshe
gyi padra s nézzük a hegyeket-völgyeket. 
Mögöttünk hallatszik a másik kettes mély
hangú beszélgetése.

— Nem hiszek Benne — mondom én, 
hosszabb vitatkozás csattanójaképpen. S 
büszkén mondom, mert húsz éves vagyok s 
nem félek senkitől, semmitől, ateista vagyok.

Kaján beszédemre megrándul a válla, az 
arca és komor fájdalommal, aggodalommal 
néz reám. Rádöbbenek, hogy megbántottam 
s kellemetlen percet okoztam neki — de nem 
vonom vissza pogány tételemet.

— Majd még egyszer, későbben, beszé
lünk róla — mondja, s érzem, hogy csupa 
rosszallás, csupa fájdalom.

S azóta sokszor találkoztunk. De nagyon 
keveset beszélgettünk. S azt a témát egyi
künk se vetette fel. Bár el is felejtette volna.

♦

így búcsúzom Tőle, óriási sírja tornácán, 
a leszállóit alkonyaiban. Az utolsó percek
ben, haldoklók éleslátásával, mindent végig
járatok emlékezetem mezején. Látom a pesti 
uccán, zord remegés az alakján, szája szinte 
vicsorog. Mintha belsejében cikázó villámu 
zivatar volna. Látom a Szamos vizében, me
leg nyári napon. Köveket, lapos köveket ha
jigái: szőtet, mint talán gyermekkorában. S 
hallom kacagását, mely többször ismételt s 
esetenként egyre jobbízűvé váló irodalmi 
anekdótákra ereszkedett ki belőle. Aztán kí
sértetiesen magam mellett érzem egy pilla
natra. Mintha eljött volna, hogy saját sírjába 
belenézzen...

A harangok szólanak, a felhők szállanak. 
Gyöngyházszínű lett Gyalu felett az ég. A 
temető fái félórával előbb fogadják a tiszte
lettudó homályt; tarlott gesztenyefák lyukas 
sátorában szállásért civakodó varjak kiabál
nak. A sírba, mint valami fekete-köpenyeges 
koldus, betelepedett a Sötétség.

Lassan benépesül a temető. Nem is csu
da, idestova hat óra van. A menet végre-va- 
lahára elindulhatott.

A sír mögött harsog a kerítés: most ka
paszkodnak fel a nagy események breugheli 
szemtanúi — (a Hegyi Beszéd fára tekerő- 
dzött kölykeire gondolok) s mint családta
gok, akiknek joga van a sírhoz hamarabb 
kijönni, megszállják a Reményik-sírkertet a 
kisdiákok és az öregasszonyok.

De a menet még mindig késlekedik. Arra 
gondolok, hogy a Város, városa, szándéko
san késlelteti a temetést — kedves fiától nem 
bír elszakadni s marasztalja, visszahívja; elé
beveti magát, mint fájdalmas anya nagyútra 
induló fiának. Vagy lezárták volna a város
kapukat — ?

Hogy később itt ne találjanak, elbúcsú
zom a sírtól s a szomszéd rács védelmébe 
ajánlom magam. Oda megyek, ahol már 
másfél órája üldögél mély imádkozásban a 
nénike.

Megismerjük egymást. Köszönésünk a 
rozsdás, nehéz vasajtó nyikkanása volt. Nem 
is értem, hogy tudta a gyenge, idős hölgy 
kinyitni magának! A részvételi vágy és a 
kíváncsiság emberfeletti ereje kellett hozzá.

Régi erdélyi hölgy, aki vagy húsz évig élt 
odakünt Magyarországon. S mennyit nem 
tud Reményikről mondani! Megidézi arcát 
egy dunántúli város könyvsátrából s leraj
zolja a könyvét kezevonásával ellátó szerző 
gyermeteg, gyengéd örömét. Ahogy beszél
getünk, a hideg estében fény villan, mindjárt 
felettünk: villanykörte gyűlt meg az üres sír 
felett! Világítanak annak, aki maga volt éle
tében a világosság s halálában is csupa ra
gyogás. S a fény nem csak bennünket lep 
meg, de a temető állatvilágát is. Ijedt fekete
rigó rebben fel a közelből és sötétet-tartó 
fenyőgalyra telepszik. S egyszercsak hófe
hér, kicsi éjjeli lepke terem közöttünk — köz
tünk s a sír között, — s lebeg, lebeg s a 
kerítésen átívelve, eltűnik a homályban.

— A lelke volt — suttogja társnőm s ha 
nem volnék mellette, tudom, keresztet vetne 
magára.

Hogy meg ne fázzék a háromórás várako
zásban — (félnégy óta üldögél s imádkozgat 
itt szegényke) — thuja-galyat tört egy kerítés
menti fáról s azt tette a hideg padra maga alá. 
Példáját én is követem. S a magyar költő üres 
sírja felett, Frandsc Papp de Macedonfy nevű 
román nemes hatalmas, 1900-ból való már
ványköve tövében, így őrködünk.

— Ilyen korán kellett meghaljon ez a zse
ni! — sóhajtja idős barátnőm s hogy maga
m agát vigasztalja, utána mindjárt egyik 
versébe kezd. Ne Szóljatok...

"Mi most nem hull le, nem hull le soha,
hátha örökké tart ez a csoda,
hátha nem hullnak le a levelek."
Úgy hat valóban, mint ha éppen a földi 

lét és túl világi állapot közötti határmesgyén 
tétovázó léleknek szólna.

A levelek azonban hullanak. Egy-egy ép
pen bele a sírba, alomnak, nyugalomnak. Hogy 
ne legyen a "sírverem olyan nyirkc», olyan sötét" 

*
Most már igazán jönnek.

-  HELIKON--------------------
Valami gimnázista szeges bakancsa alatt 

megint harsan a kerítés s leszakad egy darab 
a tetejéből. Lesőhelyéről ki-ki előbúvik és a 
lehető legjobb látóhelyet foglalja el magá
nak.

— Hozzák! Hozzák! — suttogják a sötét 
bokrok is velük s olyan tolakodás kezdődik, 
mint valami középkori vesztőhelyen. Hoz
zák a halottat.

— Maga ismerte? — kérdezi egyik néni a 
másiktól s görcsösen kapaszkodnak a rácsos 
kerítésbe.

— Hát már hogyne ismertem volna. 
Húsz éves lehetett, amikor megismerkedtem 
vele.

— Voltaképpen mi vitte sírba?
— Hja! Azt csak ő tudná megmondani.
— Mégis mitől volt olyan búskomor, be

teg?
— Szerelmi csalódás... fiatalkorában. Az

tán az a huszonkét esztendő végleg betette 
neki az ajtót.

— Szegény drága ember! Milyen daliás 
volt! Mért kellett elpusztuljon ilyen hamar?

— Új sírba temetik? Olyan fekete a föld, 
mintha vadonatúj sír volna.

— Az istálom. Nem volt előtte senki...
— Jaj Istenem, ez a pad mindjárt lesza

kad! Már hatan állunk rajta. Leszakad s a 
gyomrunkba fúródnak ezek a lándzsák!

— Többen már nem férünk! Szálljon le 
fiatalasszony!

— Szálljon le maga! Nekem is van jo
gom...

Miközben így és hasonlóan izgul a gyü
lekezet, az óriási koporsót behozzák a kerí
tett részbe s fekete pallókon a sír fölé állítják.

Vagy ötven-hatvan ember jöhetett utána. 
A többi lemorzsolódott a hideg temető kapu
jánál, vagy elszéledt a temetői útakon. 
Hosszú volt a szertartás, majdnem három 
óráig tartott!

Kinyílik három biblia; három lelkész dkö- 
nyörgi a maga könyörögnivalóját. Nincs könny 
az arcokon — mire a költő sírjához jutottak, 
elhullatták utolsó könnycseppjüket is.

De az én kedves nénim, akit a pádon 
találtam, s aki ügyesen tartalékolta könnyeit
— bőséges könnyhullatással, boldogságos 
fájdalommal zokog. S rémült kisdiák-arcok 
tűnnek fel a vakító, sápasztó lámpafényben.

A kötelek üresen jöttek vissza, mint kút- 
lánc, melyről leszakadt a veder. Nehéz, sáros 
doroncsok zuhognak. "Tompán döngik: El
végeztetett". Hirtelen hatalmas reccsenés — 
beszakadt volna az a nagy erős koporsó — ? 
Nem, nem, csak az egyik lapát nyele tört 
kettébe: megtagadta az engedelmességet, 
mint egy nazarénus katona. S vele együtt a 
sírásó is felmondja a szolgálatot. Hárman 
folytatják az iszonyú munkát. Lassan halad
nak; a súlyos, iszapos fekete föld szerszá
mukhoz tapad. Sohasem tartott még ilyen 
sokáig elföldelés.

Meglátom apám arcát. Sötéten, gyötrel- 
mesen figyeli a munkát. Összenézünk— "Az 
utolsó jóbarát!"

Nullus Apollinea qui levet arte malum.
Ez volt a tekintetében.
Aztán— a rózsaerdőt ágya helyett sírjára 

szórták. Pihen a föld alatt.
"Ez nagy küzdelem volt.
És végveszedelem.
De mégis, mégis.
Ünnep volt, ha sötét is.
Nagy, fekete vasárnap."
Erdélyi Helikon 1941.12. szám
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LANCZKOR GÁBOR 

A v í t t  te tő
Átfestették a fehér falakat 
s mär nem laktunk a műteremben. 
Válni akkor minél szebben; 
ez maradt már csak feladat.

A za té l azért még ideér: — 
mint a manna az égből hordva 
le a megszállt városokba 
a hosszú kamionstop idején.
Átfestették a fehér falakat 
s már nem laktunk a műteremben. 
Át az orchideán fennakadt
kolibrit és ahogy az avítt 
tető tűnt időnk jelölhette benn; 
roppant esőzések nyomait.

A Z o e
Ó, könnyű párisi artistalány, — 
ha feltárcsázlak ma is, talán 
valamikor még elérhetlek egy 
reggel — "tu ne m'as pás réveillé" 
s két órán belül találkozunk, 
hogy kisírjam magam a váltadon, 
6, te suzannevaladon.

M on terch i elégia
1.
Nem maradhatott 
narcizmusba fúló 
beszélgetéseink nosztalgiája 
tovább, — 
indultam ködbe úszó 
úticél felé,
már hisztérikus lázban utazva: 
Monterchi—.
2 .
Vinnyogva, dideregve ébredtem fel, 
mint a Monte Ripido szerelmese; 
túlcsordultam egészen a vidékkel, 
s mostanra beléfáradtam teljesen. 
Mély emócióval nézni ily reggel 
a tájat; utazni se, maradni se, — 
csak esőmosta dombok, a város ma; 
angyalok, Piero della Francesca.
3.
Bár elmondhatnám mindezt 
most neked, kit úgy szerettem — 
Umbria melankóliába 
hajszolt,
s hogy Monterchi ma, 
váratlan; 
eltűnt a freskó 
a kápolnából,
restaurálták s üveg mögé tették, —
ötszáz év alatt
elég gyertya,
izzó kanóc koszolta.

M in t sercegő b ake lit
Felkeltem s láttam, a fellegek 
álmosak, —
felmentem hozzád, öleltelek 
álmosan.
És ahogy elhagytam ezután 
garzonod,
és megyek szürke házak során —, 
sanzonok;
sötéten és érzékien 
szól a Je ne regrette rien.
Valami öntudatlan elit

fogadott be magába veled; 
akár egy sercegő bakelit 
forog el köröttem a negyed.

D.E.-hez
Szemembe világít 
szőkén mintha hajszála 
a tágas szála félhomályán, 
ahogy eltol magától 
s az ölemre hajol.
Oly érzéki és elegáns ön 
ahogy elnyúlik fehér 
germán teste, 
míg csillogó-mézesen 
verdesik a hasamat 
finom kolibricsőr-tincsei.

Dédicaces
Navratil
Új januárom ablakán
még a műterem rongya szárad —
libeg két rozsdás kampó
között egy zsinegen,
kicsipeszelve. A Campo
épp olyan, mint amilyen
a téglapadozat volt nálad.

Tétova om ázs
Áll Pest konfúzióban odaát 
s hogy feljövök, havas eső szemel. 
Betérek az Isolabellába, 
megyek, mint akit szárnya emel. 
(Taormina alatt is van 
egy hasonló nevű sziget — 
ott aludtunk három éjjelen, 
meg élveztük a napot s vizet; 
úsztunk meg sakkoztunk egész nap, 
kávéházaztunk aztán fent hajnalig —) 
Áll Pest konfúzióban odaát, 
korreszpondens esőzés marasztal itt.

X

ALEXANDRU DOHI 

Santalum album
(a tapasztalt)
Vajon lehetséges-e 
Könyv szerint élni?
Mózes negyven napot és éjét 
Töltött az Úrral.
És gyermekeik negyven napig 
Bolyongtak a pusztában.
Dávid negyven évig uralkodott.
Salamon is.
Negyven napig ment Illés,
Amíg eljutott a Hóreb hegyig.
Negyven napot és éjét 
Böjtölt át Jézus a pusztában 
Megpróbáltatásoktól kísértve.

(ilyen illata van a Bibliának)

A lliu m  Sa tivu m
(rikoltások közötti imádat)
Nagyon a metonímiákra adtam magam, 
Nem, nem vagyok az ízlésem szerinti költő, 
De nincs más választásom —
A vihar bármikor kitörhet.
(ilyen illatuk volt az estéknek Május Elején 

a Malom-kertben)

Chrysanthem um  Indicum
(a vihar bármikor kitörhet)
Ünnepelt novemberi eső! —
Majd előadás a tekintély 
Káros hatásairól.
Az árnyak,
Nemcsak az esőtől védik a halovány

lényeket...
Az ezüst járda 
Gazdag temetők
Csiszolt gránit-sötétjére emlékeztet.
Az arcok néha-néha gyertyák.

(ilyen illatuk kellene hogy legyen a moziknak, 
amelyekben a némafilmet zongorával kísérik)

Pelargonium
O doran tissim um
(az arcok néha-néha gyertyák)
Végül is ő késztette táncra a köveket 
Csak azután helyeztem el óvatosan

az agyagedényeket a múzeumokban 
Csak azután alakította ki a formaságot

az űrlap
Csak azután...
(így alakult illattá az alap-dilemma)

A szfo d é lo szo k
(csak azután)
A sötétségről 
Kérdezd a csillagokat.
A fényről meg 
a nyomorékot, 
a vakot, a süketet, a némát, 
a bolondot, a tapasztaltat.
(ilyen a tantermek illata)

GORON SÁNDOR fordításai
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M ILO S LA TIN O V IC  — LAKATOS MIHÁLY

Pannónia arca felderül
17.
Véres tetők
— Szeretem a reggelt — mondta, miköz

ben Heliosz születése vörös árnyalattal von
ta be a hamulepte városi tetőket.

Hajnalhasadás. És madarak. Feketék, 
nedvesek. Madarak.

Hideg, reggeli színek megtöltötte szoba. 
Mint valami impresszionista vászon. Q aude 
Monet, Edgar Degas, Renoir...

Az impresszionizmus maga az élet, s 
mint egyes teoretikusok, közöttük Francas- 
tel, megfogalmazták, a művészet egyetlen pil
lanatáról, egyetlen fázisáról, s nem, ahogy azt 
közönségesen mondjuk, a technikáiról vagy 
képzőművészeti iskoláiról szóló elmélet.

Szerette Cézanne-t, de nem az ötletesség és 
a látvány ötvözése okán, vagy benyomásai me
rész kontrasztja miatt, hanem azért, mert Paul 
Cézanne autodidakta festő volt, mint egyéb
ként Monet, Renoir, Pisarot, s még annyi ere
deti művész — festő, irodalmár, színész — a 
múltban, akiket tehetségük, ez a szárnyas 
sárkány, messze ragadott, a kivételes művé
szet távoli céljai felé.

Egyszer régen, úgy tetszik neki, egy má
sik, régvolt életében, a fény városában, Párizs
ban időzve, ahonnan az impresszionizmus 
— a fény és a szín művészete — útrakelt, 
láthatta meg Cézanne Nagy fürdőző nőjét, a 
phiadelphiai Művészeti Múzeum tulajdo
nát. Vaskos női testek, a víz némasága és egy 
harangláb a messzeségben, amelynek he
gyes és fenyegető csúcsa a végtelen égbe ért. 
A fürdőző nők rendkívüli hatást gyakoroltak 
rá, amely csak megerősödött benne, amint 
hazatért szülőföldjére, ahol az asszonyok 
vaskosak, hegyesek, ahol a vizek nyaranta 
megőrzik a délután csöndjét, a haranglábak 
pedig hasítják a fellegeket.

— Cézanne ezt a képét itt is festhette 
volna. Pannóniában. Hát Király Éva nem fla- 
mand? Langyos és telt. Puha és fehér. Rózsa
színű hagymakupola — mondta változatla
nul az ablakban állva.

A reggel leszállt Pannónia arcára. 
Égővörös, mint a vér.
Csak amikor már a nappal lépett be a 

házba, távolodott el az ablakból. Asztalhoz 
ült, meglökte a számítógép egerét, s a moz
dulat felébresztette a monitor hatalmas sze
mét.

— Gyűlölöm a reggelt— mondta a billen
tyűket nyomogatva. A helyi újság és az Ex 
libris rovatában olvasói jártak az eszében, va
lamint Margó, a kifejezett bájú titkárnő, Ni
cola Niccoli, a nagy könyvtáros, a gazdasági 
témákban tájékozatlan, a pártok és hatalmi 
szervek közleményei között fulladozó heti
lapszerkesztő.

18.
Incitatus
Caligula császár lova, Incitatus, amelyet 

szolgálatai miatt korábban Porcelnek (Malac
nak) neveztek — egyetlen futamban sem ma
radt alul, — Róma polgárává, s nem sokra rá 
szenátorrá léphetett elő. Caligula, Luna és 
méginkább húga, az isteni Drusilla szeretője, 
konzullá nevezte volna ki, ha ebben, s ki 
tudja még miféle őrült és gaz tervének valóra

váltásában, nem állja útját Cassius tőre.
Indtatust, más néven Gyorslábút a legna

gyobb tiszteletű rómaiak között tisztelték. 
Márványból különleges istállót építettek ne
ki, amelynek falait híres mesterek festményei 
díszítették, hatalmas szalmazsákon — min
den nap másikon — pihent, elefántcsontból 
faragták a jászlát, vizet pedig arany vödörből 
itattak vele. Eme sárga csődör sűrűn kapott 
lakomákra és mulatságokra meghívást, s e- 
zeket gyakorta megnyert versenyeit követő
en kimondottan az ő tiszteletére rendezték. 
A többi meghívottnak — római uraknak és 
tisztségviselőknek — ezeken a bacchanáliá
kon pohárköszöntőkkel és szinekúrákkal il
lett őt elhalmozniuk, gyakran akár hússzal is 
egymás után.

Azonan Incitatus, Sebeslábú, Porcéi a- 
vagy Malacka, éppen aminek nevezték, 
mégiscsak ló volt, aki iránt a lángelméjű go
nosztevő, Gaius Caligula, a színház és min
denféle, leginkább véres játék megszállottja, 
természetellenes tiszteletet tanúsított, annak 
érdekében, hogy bebizonyítsa és megmutas

sa, milyen keveset számít uralkodója árnyé
kában az egyén, hogy rámutasson, az enge
delmesség tulajdonsága felette áll minden 
értelmi, erkölcsi és más értéknek, s bárkit 
olyan magaslatra emelhet, amelyről még 
csak álmodni sem mert.

Taggá kell lenni.
Egy család, egy klán, egy párt, egy lobby 

tagjává.
Incitatus az volt.
Caligula azonban a legtöbb római uralko

dóhoz hasonlatosan életét vérbe fúlva végez
te. Gonosztettei emékeztetnek rá, bár nem 
erre számított pályafutása kezdetén. Szem
mel láthatóan ez a türannusok sorsa.

19.
Kakasok óráját
A fehér nyü, a toronyóra mutatója beha

tolt hangtalanul a 9-es és a 10-es hatalmas 
számjegye közötti senki földjére.

A szél, akár egy láthatatlan gyorsvonat, 
átvágott a városon. A kakasok óráját magá
val sodorta.

Soha nem értette az idősodort. A lépés 
hosszát, valaki mögött az árnyat, a márvány- 
követ, a fát, az óramutatót, a vízi, a tűzi, a 
mechanikus időmérők szabta — a napot da
raboló — mértékeket.

A napot saját egységekre osztotta. Ré
szekre, vagyis pontosabban szeletekre, mert 
azok nem voltak egyformán nagyok és sza
bályosak. Ilymódon a napszakot, amely a 
sötét szellemeket és az álom démonjait elűző 
kakaskukorékolással veszi kezdetét, hogy 
aztán a szélkocsik saroglyájában, a meleg 
sörényben, fekete lovak piszkaként vagy 
zúzmara övezte selemykárpitként végezze, a 
kakasok idejének nevezte. A szibariták, az 
élvezet e legnagyobb antik művészei, kuko
rékolása miatt, hogy ne zavarjon senkit reg
gelente, száműzték ezt a perzsiai szörnye
teget, a kakast városukból, Sybarisból.

Azt az időszakot, amely a kakasok meg
szólalásától az első, a déli harangzúgásig ter
jed, s a piacra való kirakodástól addig a 
pillanatig tart, amikor a tér ismét kiürült, a 
kereskedők idejének, illetve újabban ürmös 
időnek nevezte, lévén, hogy újságvásárlással 
és a háztartás számára fontos cikkek beszer
zésével töltötte. Ilyentájt kereskedéstől ke
reskedésig vándorolt, rövid káhévázi megál
lókat tartott, amelyek során a legújabb szó
beszédet hallgatta és ásványvíz kíséretében 
ürmös- vagy füvespálinkát kortyolt.

A dél volt a nap középpontja. A harang
szóval és a tömjénillattal, riadt galamb- 
számyverdeséssel és a meleg, aranysárga 
leves csalogató kigőzölgésével.

A delet követően érkezett a verőfényes, 
nyomasztó szieszta, amely alkonyaiig, az éj
szaka első rajtaütéséig tartott.

Galambszürke félhomálynak nevezték a 
zsidók az est kezdetét, amikor az árny még 
nem állja útját a lépésnek, s az éj alászállása 
valamilyen régvárt és ősi muzsikaként, mint 
valamiféle kellem teli csapadék hull a fejünk
re.

Elfogadta Borges definícióját és galamb- 
szürke félhomálynak nevezte el azt az órát, 
amikor a fény finommá lesz, mint a homok.

Az éjszaka első részét — Janus másik 
arcát, amely a nappali félprofillal szemben 
található, s amely az új nap kapujára néz, s 
éjjeli kísértetek, démonok és vámpírok imá
datának tárgya, a játék idejének nevezte, 
mert szabály szerint ilyentájt dőlt el, mire 
változik is az éj.

— Vízzé vagy borrá, hazugsággá avagy 
élvezetté válik.

Ezt a napszakot szerette a leginkább. Sa
ját sikereit, örömeit sokkal jobban értékelte, 
ha ebben az időszakban tett szert rájuk.

A halotti csönd a második éjféli órán túl 
köszönteti be, s tartott az első kakasok, ama 
bizonyos szörnyetegek leszármazottai je
lentkezéséig, akik a görög őrségváltást jelez
ték, s akik Kolumbusz, Cortez meg megany- 
nyi tengerre kelő felfedező útitársai voltak.

20 .
*

At nem élt utazások
A régi idők éjjelei isteni csöndben teltek.
Miközben aludt város és falu, nem hallat

szott harang- és óraütés sem. Csöndesek és 
titokzatosak voltak az Eufrátesz és a Tigris

>  folytatása 10. oldalon
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menti éjszakák, a sárga Nílus, az Égei-tenger 
szigetei, a csillogó tenger, Attika földje fölötti 
éjek.

Halhatatlan szellem lengett körül pira
mist és a tornyot, templomot, palotát és el
hagyatott, holt városokat.

Ezt az éjszakát szerette volna megismer
ni. Álmatlanságban szenvedve — amelyet 
gyermekkori stressz okozott, s felerősített a 
könyv fölötti, a számítógép fényes négyzete 
előtti rendszeres virrasztás— megismerte az 
éjszakai életet. Felismerte a sötétség örvé
nyében az egerésző bagoly szárnya suhogá
sát, meghallotta az áldozat átvágott torká
nak sípolását, érezte a benzin és a pusakapor 
szagát, szerelmes sóhajokat hallott a világí
tóaknában, s a galambszar szabadesésének 
neszét, a csapok kortyogását, az álom ritmu
sát is érzékelte...

Ismerte a zajokat és az idő jeleit. Apigme- 
usokhoz hasonlatosan, az út hosszát a célig 
kinyújtott karján mutatta, tudta, hogy me
nyegzőket és ünnepeket akkor rendeznek, 
mikor a madárfiókák vidáman nyújtogatják 
nyakukat, s amikor a fészkek meleg tollborí- 
tást növesztve készülnek.

Talányos álma volt.
Mély álomba zuhant, amelytől azt remél

te, elragadja innen.
Hogy hová?! Babilonba, Istár szerelemis

tennő templomába, ahol a papnők a szertar
tások alatt odaadják magukat az idegenek
nek, mert hitük szerint közöttük lehet az 
isten. Elutazott volna óriási őserdőkbe, ahol 
nincs sem nyár, sem tél. Az Iturit övező ren
getegig az egyenlítő mentén, amelyben az 
időnek semmi jelentősége. Álmában Ameri
kába is elhajózhatott volna. Japánba. Olyan 
szigetekre, amelyek lakosai kétszáz évig szá
razföldet nem láttak, ódzkodtak a konti
nenstől való m inden érintkezéstől, és e- 
gyetlen idegent sem engednek közelükbe. 
La tin-Amerikába, amely a szerelem örvénye 
és az esztelen gyűlölet, a háborúskodás sza- 
kadéka között hánykolódik.

Utazni, mindegy hová.
Annyi biztos, hogy álomban, mert az 

álom képei téren és időn kívüliek.

21.

A pokolban nem álmodunk
Megszólaltak a harangok. Dél. És semmi 

sem történik. Az álom a kerti orgonabokor 
árnyékába menekül. Bódító illatot hagy ma
ga után. Vágytelit és erőset.

— A pokolban nem álmodnak— mondja.
Újra az asztalhoz ül és hozzáér a hideg, 

fehér műanyag egérhez. A nagy ablak újra 
szembenéz vele.

— A büntetés végtelen kell, hogy legyen, 
hiszen a bűn is az — mondja, mielőtt ujja a 
billentyűhöz érne, hogy folytassa a krónikát.

22.

Arcok és álarcok
...az írás is átváltozás, méghozzá egy sa

játos formája, amelyre Oscar Wilde egy köz
ismert mondata is érvényes: eszerint az arc
nál kifejezőbb az álarc. Áz író magaköltötte 
ködbe burkolózik. Ábrázatából a maszk 
megőriz ugyan valamit, de jól el is fedi. Ezért 
van az, hogy az író a vallásokban előforduló 
és szent bolondként tisztelt különcökhöz ha
sonlatos. Cinikus és hazardőr, álruhás kol
dus, nyomorék földönfutó és csavargó. Az

értelem megnyilvánulása ez, a rejtve mara
dásban kiteljesedő.

Ellenvetést nem tűrve bizonygatja, hogy 
az emberi értelem világa és mindaz, ami nor
málisnak számít, lényegében az extremitás 
elsüllyedt világában gyökerezik. Ilymódon 
testesíti meg a szembeötlő paradoxont: min
denki elől elrejtőzve, ám nem láthatatlanul, 
hanem az üres térben, emberek között, társa
ságban, tereken, gyakorta mindenféle kire
kesztett és megvetett figura, örömlányok és 
részegesek között él...

23.
Galambszürke félhomály
Amikor belépett, tudta már, mi történt. 

Semmi szörnyű vagy végzetes, semmiféle 
haláleset vagy baleset. Nem. Csak olyasvala
mi, amire számítani lehet, amire az ember 
sokáig készül. Lehet, hogy napokon, hóna
pokon, éveken át...

— Leváltottak — mondta halkan, azt fi
gyelve, mint ülnek el az este csöndes mada
rai a lakásban.

— És?
— Erre számítottam. Nem ellenkezhetsz 

velük, nem szállhatsz álláspontjaikkal, ma
gatartásukkal és gondolkodásmódjukkal 
szembe, amikor velük tartasz, az ő ügyüket 
képviseled, szolgálod.... Tudod, ez csak idő 
kérdése volt, hónapoké, napoké, vagy éppen 
óráké...

— Ülj le. Meginnál valamit?
— Nem, köszönöm, illetve valami likőrt, 

egy pohár bort...
Ázon a széken foglalt helyet, amelyre 

csak nagyritkán, csak olyankor ült, amikor 
sok volt a vendég, szűknek bizonyult a szo
ba.

— Mit akarsz most tenni?— kérdezte egy 
régen olvasott párbeszédre emlékezve, apa 
és fia folytatta Jersey köves partjain, a nor
mandiai szigetek egyikén, a La Manche csa
torna fölött, közelebb a francia, mint az angol 
partokhoz, az Atlanti-óceán bejáratának 
közvetlen közelében.

— Mit gondolsz a száműzetésről? — kér
dezte a fiatalabb, miközben a szélben eresz
kedtek a part irányában.

— Azt, hogy hosszú lesz — válaszolta az 
idősebb.

Hallgatás.
— Mihez kezdesz magaddal?—kérdezte 

aztán a fiú.
— Bámulom az óceánt.
Még hosszabb hallgatás.
Szél és hullámverés.
— És te mihez kezdesz? — kérdezte vá

ratlanul az apa.
— Shakespeare-t fordítok.
Az idősebb férfi Victor Hugo, akit III. 

Napóleon száműzött, míg az ifjabb a fia, 
Francois Victor Hugo, Shakespeare legkivá
lóbb francia fordítója a XIX. század végéig.

A sötétség elárasztotta a szobát. Csak a 
számítógép fehér ablaka ragyogott. Maga 
előtt látta az apja tekintetét, hallotta a léleg
zését...

Nem kapcsolta fel a lámpát.
— Majd olvasgatok— mondta a sötétben 

az apja.
— Az jó lesz. Még egy kicsit irigy is va

gyok, mert manapság az, ha valakinek ideje 
van olvasni, nagy kezdeménynek számít.

— Olvasni fogok, fiam — ismételte el az 
apja —, Shakespeare-t, lehet, hogy a Vihart...

— Hol fogsz majd élni?

— Itt. X
— Itt?
— Igen.
— Rosszul teszed, apám...
— Meglehet, de nincsen választásom. 

Nincs más megoldás. Itt leszek...
A száműzetés, lett légyen bár önkéntes, 

súlyos formája a büntetésnek. Mégis, voltak 
olyan időszakok, amikor a hatalom központ
jától, a kulturális fősodortól és mindenféle 
történésektől való távolság kiutat jelentett, 
és javára volt a száműzöttnek éppúgy, mint 
az ő munkásságának is. Az örök városból a 
Fekete-tenger parti messzi helyre, Tomiba 
száműzött Ovidius sorsa szimbóluma lett az 
értelmiség kirekesztettségének.

— Itt leszek...
- J ó .
A Szarkakő a környék legm agasabb 

domborulata. Gyermekkorában gyakorta 
érzett kísértést arra, hogy egyszer dacból, a 
kitüremlő kövekbe kapaszkodva, felmász- 
szon a csúcsára. Ahogy az évek teltek, úgy 
hanyatlott benne a hősiesség és növekedett 
a félelem, amelyet a mélység fölött érzett.

Amint annyi minden más iránt is.
— Itt leszek, fiam. A Szarkakőről messze 

látsz... — mondja az apja.
Nem hallotta, mikor ment ki. Csak azt 

érezte, hogy a kinti friss levegő beszökött az 
ajtón.

24.

Konsztantinosz
— Költözzek-e el, vagy inkább vezessem 

be a villanyt? Hol élhetnék jobban? Lenn, a 
bordély a testről gondoskodik. Van itt temp
lom is, a bűnök bocsánatára. Még kórház is 
akad haldoklásunk céljára.

— Maradok — mondta. — Én szeretem 
ezt a várost.

Konsztantinosz Kavafisz ü lt az ablak -* 
mellett a fotőjben, szembe onnan nézett vele.

— Hiába, hogy az életed egy ilyen porfé
szekben fecséreled el, elherdálod azt egyút
tal a nagyvilág vonatkozásában is.

Arcára torz vigyor ült.

25.

A császár és az aratás
Marcus Aurelius kíséretével egy búza

föld mellett halad el, amikor arató férfiakra 
és asszonyokra lesz figyelmes. A vágy, mely 
napok óta kínozza, hirtelen fokozott erővel 
uralkodik el rajta. Leugrik a lováról, a legkö
zelebbi aratóhoz lép és kiveszi kezéből a sar
lót. Mintha ördögöt látna, iszkol el a cserzett 
arcú földműves, hogy elrejtőzzön a búza ten
gerben.

A császár nevet.
A gömbölyűre koptatott sarlónyél enge

delmesen simul a tenyerébe. Ujjaiban kéjes 
bizsergés. Határozott m ozdulattal dönti 
meg a nyalábot. Adrenalin szintje a pacsirtá
val parolázik.

— Caesar, az isten szerelmére, ne!! — 
érkezik lihegve a praetoriánusok parancsno
ka.

Az erőteljes vágómozdulat megtorpan és 
elporlad a levegőben.

— Miért ne? — kérdezi a kielégületlen- 
ségtől dühös ábrázattal.

— Felséged a világ ura, az istenekkel 
egyenrangú— hadarja a parancsnok a hiva
talbeli kötelességmulasztás sápadtságával 
az arcán. — Az embereknek lehetnek isteni
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vonásai, az isteneknek emberei vonásai nem!
Marcus Aurelius aznap este az alábbiakat 

írta naplójába: "Fiam, mielőtt császár leszel, 
tudnod kell: uralkodhatsz Róma és az egész 
világ fölött, az aratás öröme a legkisebb por
fészek legutolsó földművesét is jobban meg
illeti, mint téged!"

26.

Az egér sohasem döglik meg
Platón arca elborult, amikor Dión hívó

üzenete megérkezett. De nem tehetett mást.
Végül mégis sikerült meggyőznöm ma

gam az utazás szükségességéről... Elsősor
ban önm agam at akartam  megnyugtatni, 
hogy egy szép napon úgy ne kelljen majd 
magamra tekintenem, mint aki egész egysze
rűen csupán elméletet kovácsol, de saját jó
szántából sohasem fogott hozzá egyetlen 
valamirevaló tett végrehajtásához sem.

Az est csöndes madarai előbb csak moco
rogtak a tapétán, álmatag számymozdula- 
tokkal kibillentették egymás egyensúlyát, 
aztán egyre hangosabb csörömpölés-számy- 
csapásokkal sorra lendületet vettek, hogy 
egy soha nem teljesíthető küldetés kifürkész
hetetlen útvonalain elinduljanak.

Felriadva, önkéntelen m ozdulattal az 
egér után nyúlt.

— Leváltottak...
Elszégyellte magát. És a bátorság? Az ön

bizalom?

— Delete! Kirúgtak!
Az este a sötétben a számítógép fehér 

ablaka ragyogott. A semmi.
A vakító reggeli fényben hamuszürke ar

cát mutatja. A semmit.
"Mivel a számítógép nem szabályosan 

lett leállítva, egy vagy több meghajtón hibák 
lehetnek."

Hibák mindig is voltak és lesznek, de az 
eljárás az szabályszerű.

Szabályos hiba.
"Ha legközelebb el akarja kerülni ezt a 

képernyőt...!
Igen, elkerüli. Messzire. Ha a kurzort 

nem látják, majd azt hiszik, hogy megdöglött 
az egér.

De az egér sohasem döglik meg. Csak a 
kurzor.

Végül is Platónnak szerencséje volt. Bár a 
filozófia és a hatalom összebékítése harma

dik próbálkozásra sem sikerült, és el kellett 
tűnnie a szürakuszai udvar képernyőjéről, 
puszta életét legalább megmenthette.

Felvetődik a kérdés, szükségszerű volt-e, 
hogy — mint a filozófiai elmélet művelője — 
a gyakorlati politikába is beleártsa magát?

Úgy véljük, szükségszerű. A sasnak is 
meg kell közelítenie a földet, ha életben akar 
maradni.

Mindazonáltal, Platón sorsából okulva 
azt kell mondanunk, hogy az értelemiség 
kirekesztettsége természetes állapot.

27.
Önzetlen istenek
Az írás nem egyszerűen a gondolatok 

empirikus megjelenítésének módja. Isteni 
eredete kétségbevonhatatlan. Akárcsak az 
író ember mivolta. Az írás az isteni szándék 
megnyilatkozása.

De az istenek nem önzők. Bár a tartalmat 
saját privilégiumuknak tekintik, a formát 
nagyvonalúan az emberekre bízták. Ezért az 
írás immanensen tartalmaz valamit a világ 
különböző népeinek lényegiségéből.

A nyugati kereszténység írásjelei egysze
rűek, szikárak, egymás kezét fogják katonás 
rendben, kevesebb hitről, több rációról ta
núskodnak.

A keleti kereszténység cirill betűi dísze
sek, gömbölyűek, akárcsak sokkupolás 
templomaik, minden írásjelnek külön egyé

nisége van, több bennük a hit, mint a rádó, 
de érzelmeikhez az idegen ugyanolyan ne
hezen férkőzhet hozzá, mint ikonjaik kétdi
menziós alakjaiéhoz.

A nagy műgonddal feldcomázott gyö
nyörű kínai írásjelek elkápráztatják a szemet. 
Akárcsak cifra pagodáik. Mintha hálateli 
szívvel, de túlzott buzgalommal készített 
ajándékok lennének az istenek számára, 
akiknek a létezéséről amúgy nincsenek meg
győződve.

Az arabok írását szemlélve, az egymás
hoz nem kapcsolódó betűk lecsüngő szárai
ról rögtön egy evezősgálya jut az ember 
eszébe. A betűk fölötti-alatti apró pontocs
kák a forró arab éjszakák csillagai. Hiába 
díszesek, hiába kunkorodnak jobbra-balra, 
mégis a rendezettség benyomását keltik. 
Évezredek óta tartó dermedt változatlansá
got sugallnak, mintha a Korán hozta volna

létre őket és nem ők a Koránt. Nem mellékes, 
hogy keletről indulnak és nyugat felé tarta
nak, mintha a mórok ösztönös vonzódását 
kívánnák jelezni a mégis leginkább ellensé
gesnek tekintett nyugati kultúra felé.

Hátradőlt a székén, elolvasta, amit írt, és 
azon tűnődött, hogy ez most az Ex libris 
rovat olvasottságát növelni fogja-e avagy 
csökkenteni...

28.
Álom
A környék utcalámpáinak javarésze za

bolátlan kölykök csúzlijainak esett áldozatá
ul. A városka ebben az órában megszépül, az 
utcákat elárasztó szemét jótékony homályba 
borul, csak egy-egy — a járókelők által felri
asztott — kólásdoboz fémes méltatlankodá
sa jelzi mindenüttvalóságát.

A negyedosztályú söröző légyszaros ab
lakai mögül a szerkesztőség jellegtelen épü
letét bám ulta. M eghatottságot érzett és 
olyan melegség költözött a leikébe, amilyen 
csak a lerobbant kocsmák gyérfényű sarok
asztalainál lepheti meg az embert. Onnan 
kirúgták, de a Margó kebld által uralt szer
kesztőségi szobákban még otthon érezheti 
magát.

A kockás abroszon kenyérmorzsák, ko
szos só- és borstartó, melynek fogantyúján 
éppen két tinilégy randevúzik. Másodperce
kig mozdulatlanul szemeznek egymással, 
majd tétova mozdulatokkal helyet cserél
nek. Végül a felajzott hím a nőstényre veti 
magát, amely halk zizegéssel tiltakozik. Fel
rebbennek, köröznek a levegőben, majd el
bújnak egy kenyérdarab mögé.

Egy szerkesztőségi buli alkalmával, a 
harmadik sör után, merészen odavetette 
Margónak: "Nincs kedved duplahátú ször
nyet játszani?" Margó elpirult, nevetett és 
nem válaszolt. A Király Éva-ügy akkor még 
lezáratlan volt.

A szomszéd asztalnál egy fickó olyan 
hangosan szólalt meg, hogy összerezzent, s 
a cigarettásdoboz a söröző csúszós-sáros 
padlóján kötött ki.

A hülye állat, bazeg! Még hogy nem jön 
velem! — méltaüankodott a másik a cimbo
rájának. — Egy éve gürizek, hogy elvigyem 
Görögországba, s akkor... De szájon töriüöm 
asszent!... Hogy a farkam akarom áztatni a 
tengerben... Mindenről lemondtam érte.. Pe
dig, tudod... Hogy dögöljön meg!... Meg se 
nézte... Mert tudja, hogy évek óta ezt akarom...

Tudta, hogy reggelig itt ülhetne, az a szó, 
hogy "álom", nem hangozna el.

Elmosolyodott.
Valaki, aki nem tudja, hogy álmodik.

29.
Megkérdőjelezett utazás
Gagarin volt az első, aki a saját szemével 

láthatta, hogy a Föld milyen nevetségesen 
kicsi.

Az első ember, aki a világűrbe ment és 
szívében mélységes szomorúsággal érkezett 
onnan vissza. Arcán azonban csak örömöt és 
büszkeséget láthatott a vüág.

A hatalom, persze, sietve eldugta ezt a 
lényt, aki már csak félig volt ember. Mivel l 
félistenekben ma m ég/m ár nem hiszünk, 
nem tudjuk, hogy mi lehetett a másik fele.

A rejtélyek tartják hatalmon a hatalmaso
kat.
» »  >  folytatás a 12. oldalon
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» » >  folytatás a 11. oldalról
A helyzet, hogy az oroszok kicsinyük a 

Földet, tűrhetetlen volt, ezért Armstrongék 
még messzibbre mentek, hogy még kisebb
nek lássák.

Nem csalatkoztak.
Ez lett az alapja a poszthidegháborús a- 

merikai mentalitásnak.
Az ellenkező oldal ekkor a tudományból 

visszamenekült oda, ahonnan érkezett: a hit
be.

Nem hitte el, hogy az amcsik a Holdon 
jártak.

30.
Négyszögletű tereink
Sörét az asztalon hagyva a negyedosztá

lyú söröző nyolcadosztályú vécéjébe ment. 
Ászuk, téglalap alakú helyiségben tolongtak 
a férfiak és sorba kellett állnia, hogy a húgy- 
és vízköves piszoároltár elé járulhasson.

— A vörösbor és a fehérbor után egyaránt 
fehéret pisilünk — emelte fel jelentőségtelje
sen a m u ta tóup t egy részeg hajnalon a fő- 
szerkesztő. — Ergo: érdemesebb pénzt adni 
a vörösborért, mert abból a miénk marad 
valami.

A sör utáni vizelet tiszta és átlátszó. És 
úgy tör elő, mint szénsavas ásványvíz a szó
davizes palackból. Alighogy begombolko
zott, máris érezni vélte a következő turnus 
nem kevésbé kéjdús ígéretét. De nem ábrán
dozhatott sokáig, mert egy türetlmetlen kö
nyök sürgető csapást mért a veséjére.

A mosdókagyló fölötti félvak tükörből 
homályos, kidülledt szempár nézett vissza 
rá. Mosolyogni próbált, de vonásai a részeg
ségjellegzetes koreográfiája szerint mozdul
tak el, ezért inkább abbahagyta. Ebből is lát
ható, hogy a részeg embernek is van méltó
sága.

Visszatérve elégedetten áüapította meg, 
hogy asztalánál nem ül senki, félbehagyott 
söre érintetlen. Meghatódott. Az Európában, 
ahová a (pénz által) kiválasztott kevesek jár
nak, ez természetes. Itt, a negyedosztályú 
lokál negyedosztályú vendégei részéről egy 
ilyen gesztus a legmélyebb emberség és köl
csönös tisztelet parádés megnyilvánulása.

Ezek itt körös-körül mind szabad embe
rek, a kötelező jó hírnév és választékos mo
dor ballasztja nélkül. Most már ő is szabad 
ember. Munkanélküli. (A rovatvezetést két 
okból sem tartotta munkának: 1. élvezte 2. 
nem lehet megélni belőle. Vajon Nicola Nic- 
coU is munkanélkülinek tartotta magát?) 
Szabadon csellenghetne az utcákon, tereken, 
a környező erdőkben, mégis legszívesebben 
a szobájában vagy a sörözőben kuksol.

Tényleg, miért van az, hogy a végtelen 
fizikai térből kiszabdalt négyszögletű tere
inkben érezzük biztonságban magunk? Ide- 
ig-óráig kim erészkedünk a bizonytalan 
körvonalú terekre, végtelen utcákra, de iga
zán nyugodtak csak akkor vagyunk, ha kat
tant mögöttünk az ajtó kilincse. Letesszük a 
táskát, kabátot és megkönnyebbülten fel
szusszanunk.

És miért éppen négyszögletűek, holott 
háromszög, hatszög, netán kör alakúak is 
lehetnének?!

Szülőszoba.
Óvoda.
Iskola.
Ház.
Munkahely.

--------------------- HELIKON —

Koporsó.
Ki döntött így, mikor és miért?

31.
Kincsem
Kincsem világhírű versenyló, a magyar 

lótenyésztés legnagyobb büszkesége. Négy 
évig tartott versenykarrierje alatt 54 győzel
met aratott, s egyszer sem győzték le. Nem
csak M agyarországon diadalm askodott 
minden ellenfelén, hanem Németországban, 
Franciaországban és Angliában is. Kincsem 
a szívósságnak, acélosságnak és a kitartás
nak olyan példaképe volt, amilyen sem aze
lőtt, sem azóta nem akadt.

Más szóval: egy igazi profi, aki tudta, 
hogy istenadta tehetségét nem fecsérelheti el 
társadalmi szerepvállalásra, erkölcstelen ti
vornyákra, hajnaüg tartó lakomákra és mu
latságokra. Sem arcképét, sem kétségkívül 
impozáns alakját nem adta soha semmiféle 
reklámhoz, noha tisztában volt ezek szine- 
kúra mivoltával. Hiába kísértette őt több 
hamburgerforgalmazó és automobilgyártó 
cég seregnyi marketingszakembere, a sport
ban szerzett dicsőségét nem volt hajlandó 
aprópénzre váltani. A kortársak feljegyzései 
szerint soha nem találkozott Ferenc Jóskával, 
így sem konzulként, sem közlekedésügyi 
miniszterként nem mérettetett meg, bár töb
bek szerint — erkölcsi tartása okán — alkal
masabb lett volna rá, mint a legtöbb poti- 
tikus, aki ezen tisztségeket betöltötte.

Kincsem Blaskovics Ernő tápiószentmár- 
toni ménesében elletett 1874. márc. 17-én.

Topor András grafikái

Apja, Cam buscan, és anyja, Water- 
nymph, akiket egyik angliai turnéja alatt 
nyelt el a szalámigyár, úgy vettek búcsút a 
földi léttől, hogy ivadékukban, aki Pannónia 
legjobb versenylovává nőtte ki magát, betel
jesülni látták minden álmukat.

M egnyerte egyebek közt az osztrák 
derbyt, a baden-badeni nagydíjat (ismétel
ten), a Goodwood-Cupot (Angliában), a Pix 
de Deauvillet (Franciaországban).

1880-ban befejezte pályafutását és mé
nesbe került.

Az emléke előtt tisztelgő utókor később 
szobrot emelt neki. és róla nevezték el a tápi- 
ószentmártoni lovasparkot is.

Tény, hogy a jó menedzselés már akkor is 
számított, és ilyen téren sokat köszönhetett 
az inteltigens és a számára jó érzékkel nevet 
választó Blaskovicsnak. Kései pályatársa, az 
igen tehetséges, de manapság ismeretlen

Pardon már nem volt ennyire szerencsés. Az 
ő tulajdonosa ugyanis, báró Königswarter 
Herman, először a Petőfi névvel illette, s csak 
amikor a sajtó ezt az elnevezést kegyeletsér
tőnek találta, adta neki a bocsánatkérő új 
nevet. De ekkor már késő volt. Aki kiesik a 
sajtó kegyeiből, annak a továbbiakban sem
mi egyéb dolga nincs, mint várni, hogy be
lepjék a felejtés lá th a ta tlan , de  sű rűn  
záporozó homokszemcséi.

Szó mi szó: Kincsem neve napjainkban is 
közszájon forog, ellenben Blaskovicsot — 
akárcsak báró Königswartert — mára min
denki elfeledte. Szemmel láthatóan— legye
nek tehetségesek avagy kétbalkezesek — ez 
a szürke eminenciások sorsa.

32.

Éjjeli orjarat
— Szeretem az alkonyt— mormogta ma

ga elé édeskés szomorúsággal a hangjában, 
s a Heüosz búcsúzó sugarai által véresre fes
tett tetőket bámulta. De vajon alkony-e ez 
vagy épp ellenkezőleg: a hajnal? A két egy
petéjű ikertestvér okozta érzéki csalódás né
hány pillanatig annyira tökéletes volt, hogy 
hirtelen nem tudta eldönteni, melyiküket 
látja maga előtt.

Aztán a szemközti ablakkeretben bekan
dikáló utcalámpa kezdetben halvány fénye 
egyre erősebb körvonalakat nyert, míg végül 
szoros gyűrűbe nem fogta a minden irányból 
fenyegetően özönlő sötétség.

Akárcsak Rembrandt Éjjeli őrjáratán.
Miféle őrjárat lehet ez, amelyet ekkora 

tömeg végez és mit keres a kép baloldalán 
oly élesen megvilágított kislány a kedélyes 
ábrázatuk ellenére marcona hatást keltő 
fegyveres férfiak között? Nyomasztó érzés 
fogta el, amikor először megpillantotta az 
amszterdami Rijksmuseumban. Mintha a 
háttér lándzsaerdős sötétjéből folyamatosan 
özönlenének az emberek és összeroppantás- 
sal fenyegetnék az egész kompozíciót. Keze 
önkéntelenül a kislány felé lendült, mintha 
ki szeretné menteni a katonák lábai alól. Még 
képesek összetaposni azt az angyalkát...

Rembrandtot — noha kezdetben elárasz
tották megrendelésekkel — nem igazán zár
ták a szívükbe a hollandus köztársaság 
nagyhatalmú, de főként dúsgazdag kereske
dői. Az ő ízlésük színpompás, fenséges ké
peket diktált volna, de a mester ecsetjéről 
furcsa mód mindig leperegtek a színek. A 
fenségesség helyett pedig a drámaiság tele
pedett a vásznaira. Namármost, ki az az 
agyalágyult, aki saját pénzén szorongást vá
sárol magának?!

így a mester valahogy kirekesztett ma
radt, ami festők esetében az anyagi csőd 
édestestvére.

Az utcalámpa fénye az arcára hullt, a 
berendezés tárgyai alaktalan masszává ol
vadtak össze körülötte.

Összerezzent.
Az ablakhoz sietett és a sötétítőt Pannó

nia fekete arcára húzta. Visszafelé egy pilla
natra megállt a szám ítógép előtt, majd 
legyintett és bekapcsolta a tévét.

Egy éjszakai adó pomófilmeket sugár
zott.

— Szeretem az éjszakát — motyogta és a 
távirányító "sleep" gombjával aktiválta az 
alvásprogramot.

Almában Király Évával és Margóval sze
retkezett egy szobában és élete első gruppen- 
szexe kéjes örömmel töltötte el tagjait.
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L Á S Z L Ó F F Y  C S A B A  V E R SE I
A h o n n a n  n i n c s  h a z a f e l é
Mikor a sok-sok csel-sövény már elmarad, 
szárazra vetett koponyádon átüt 
még a tengermoszat.
Az elmúlás korán pofádba röhögött.
Csaták izzadtan habzó, balzsamos 
kancái! Szeretők!
Hányszor érezted, hogy zuhogva 
hamar kiürülsz, de a gőg 
erősebb volt: hagytad, hogy 
zúduljanak, mint zajok, záporok, 
belőled az áldott ásványi sók.
A  nyár lágy dombjai között 
dúskáltál, hajrázva, dühödten; 
csigolyáid recsegtek-ropogtak a 
csatahajókkal játszadozó, ősi ködben, 
de nem engedte, jaj, a rontás, 
hogy észrevedd a félistent, ki elenyész 
benned... Amíg kitart a csontváz, 
elszántságod a bosszúálló 
mennyboltból is vadul harapni kész!
A szárnyas füvek s a fonnyadt angyalok is 
tudták, hogy a halál öl(el)ő 
örvényében sem józanul ki az ész.
Végre arra tartsz már, ahonnan 
nincsen hazafelé. Elered a vigasz
talan ég. Senkire sem hasonlítasz 
(bár a menü időtlen idők óta 
ugyanaz.)
Jövendölések s erjedt eszmék 
ellenére soha nem voltál képes 
(legalábbis itt, lent) 
a teljes egészből — az ember vesztét 
ez okozza (?!) — kihámozni az Istent.
Hajszoltad magad, mint egy fegyvercsempész, 
a világnagy szénakazal tövében 
hiába vacogtál.

S most itt állsz, 
lecsupaszítva, mielőtt 
végképpen eltakarnának a rontás 
virágai és a redők.
2000. december 9.

H i á n y z ó  a n g o l  k ö l t ő i m
Az első európai a Neandervölgyi volt 
csak Európát kellett még megálmodni 
ő kipusztult (úgy látszik ez volt az ára 
annak amire ma büszkék vagyunk)

a civilizáció kellős közepén kételkedem 
— mint ahogy a rabszolgaságban sem hittem 
annak idején — amióta megszülettem 
egy kicsit félek attól ami következik

a hajdani (tordai) tánciskola s az "elvtársi 
összejövetelnek" becézett bulik! alighanem 
elfelejtettem a régi táncokat a régi csajok 
nevét még hogyha vissza-visszatér is a divat
legfeljebb egy-egy keresztnév (Natása?! Nóra?! 
ja ezek filmekből valók!) s az agyanviselt notesz
lapokon megőrzött már nem létező telefonszámok 
a stílusom is változott persze nem is egyszer
az antik óceán már régóta cápagerinceket ropogtat 
a görög sziklák után — csak egy kaptató dereng

még
s egy belső használatra megőrzött hágó valahol 
ahol hatalmával nem üldöz császár istenség halál

hajnalban néha jobban sürget a vizeletinger mint 
a bekapcsolva felejtett rádióból a bemondó 
hangja mindegy hogy milyen hullámhosszon 
árvizeket köpköd és kormányokat zabái
már csak arra várok hogy a határtalan

végtelen előtt
a csiszolt kőkorszak emberéhez hasonlóan 
beismervén végességem korlátjait

tudatlanságomat 
számomra ismeretlen angol költők verseit
olvashassam például a rókáról azt amelyikben 
a hóban térdelt és "semmi sem vallott rá 
hogy a törött mancsára bukott állat 
már nem él — csupán a némasága"
már biztosan tudom hogy nincs reményem a 
kigyógyulásra s nem várom meg a jégkorszakot
Charles Tomlinson (1927—)

A  v é g z e t e s  p i r a m i s
A-
mi

átcsap 
a titkok ü- 

vegén, s aztán 
a semmibe merül.

A csalódás, vagy csak 
meglepetés, hogy él még 

benned valaki, osztozkodsz

K allódó  levé lfo sz lán y
Ha valamit is megőriztél volna 
a harminc évvel ezeőttiből, 
ez a vonat most megtalálná 
a kisvárosi állomást, hol tiltott 
kéziratokkal s érzelmekkel felpakolva 
ugrottam le a még mozgásban lévő 
szerelvényről, szinte repülve 
keserűkávé ízű csókod felé------------------
Az udvarunkba ültetett fenyők 
kilátástalan földhözkötöttsége: 
egy-egy águk mint végképp kimerült 
úszó karja még tehetetlenül 
meg-megrándul a kihűlt óceánra 
emlékeztető ólomszürkeségben.
S mi várhat ott távolban? Puszta, 
sötét sziget; sehol egy ezüst
hajszálnyi sugár túl korán 
őszülő fiunk üstökéből------------------

A konyha is kihalt, csombor- s kömény
illat híján kallódó árva villán 
csak hangyapor, s mintha a szív is 
megállni készülne, mint holmi 
tudatlan krónikás-kézben a toll----------

p. s.
Hőhullám, déli front! — mondja a rádió
bemondónő szenvtelen hangja; 
csukott szemhéjam alatt már mióta 
Nizzában is hó hull s én vacogok.
2000. VI. 30.

*

C s ö g - b o g - v e r s
Csögös vidék. A szózatok 
hívását leső, sok zaklattatott 
kis elme; a törvény tiszteletet 
a fenségestől a fa(...)ig lehet 
bennük feszíteni. A helybeli 
nyitottság— nyitvatartási — józanul 
kifüggesztett "kódexei" 
előírják (miközben csendben 
sunyit visszaélés, nyomor): 
hogy naponta, felül, alul, 
az illendőség szerint rendben 
ürítsen szív s gyomor.
2000. november 19.
l̂ásd: csők! — csakis a bikáé; 
emberállatnál ugyanaz

M o n d ó k a
Rékának

Volt egyszer egy udvar. Keresheted 
a kőben, a gilisztás földben, a cement
poros kerítésbe kapaszkodó szőlő 
fonnyadt, szontyoli indáiban.
Volt egyszer egy alkony — a repedt 
padlózató konyha alatt; talán a 
meg-megújuló szorongásban lehet?
Vagy csak a megszokásban?
Volt egyszer, hol nem volt egy anya, 
a ki-kiújuló fájásokban, a férfikor 
elapadt könnyeiben, a hitvány 
arcbőr hámlásaiban — mindenütt.
Ahol a tüdő fújtat, ámde olykor 
még a lélegzetnyi emlék is elakad. 
Mindenben, ami megérinthetetlen.
2001. július 7.

vele mindenen, rég tud összes 
veszteségeidről; szégyenérzet és 

a kiábrándulás őt jobban letaglózza, 
mint téged, vagy tán ellenkezőleg: fügét 

mutat untig ismert lelkizéseidre. Számodra 
elviselhetetlen, hogy fogalmad sincs, hogyan 

viselkedj vele szemben. Tékozlod magad érte is, 
kineveti kudarcaidat; virrasztasz éjjel, és kimerültén 

zuhansz az álom mély kútjába, ám a hajnal sem hozza 
el a megkönnyebbülést. Már nem ismersz magadra benne, 
minden mozdulatod emberfölötti erőlködés, és mert tudod a 

megmásíthatatlant — eszelős vigyorral hagyod, hogy a titoknak 
hitt tudathasadás ereje mint zajtalan hegyomlás maga alá temesen. 
2000. november 15.
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DÁVID CSABA

Ketten Kézdivásárhelyről
"Nescimus hungarice loqui." — 

mondta Révai Miklós 1802-ben, a 
pesti egyetem magyar tanszékén. 
"Nem tudunk magyarul. Mert úgy 
beszélni magyarul, mint közönsé
gesen beszélünk legtöbben, nem ér
demli meg a tudás nevezetét"

A szállóigét aktualizálom:
"Nescimus custodire thesauri 

sui" — nem tudunk a kincseinkre 
vigyázni. Mert ahogyan kincseink
kel bánunk, az nem érdemli meg a 
"vigyázás" nevezetét. Dolgainkat 
múzeumi tárlóba tesszük, ott pedig 
kevés az élet, s több a naftalin. Per
sze: más körülmények között élünk, 
mint eleink. Hiába szeretem az ágas
fát és a rajta száradó cserépkorsót, a 
nagyvárosi ház emelete nem használ 
az ágasfának, mázas korsónak.

Más a helyzet a szellemi érté
kekkel, mert az emberi agy befoga
dóképessége sokszorosa annak, 
mint amennyit használunk belőle. 
Csakhogy: a más helyzet nem biz
tos, hogy könnyebb.

Itt megközelíthető a "nescimus 
custodire" kérdése.

Például: a Budapesten 1982-ben 
kiadott, jól használható Magyar tör
téneti kronológiaban az 1568-as évnél 
ezt olvassuk:

"Január 6. Erdélyi országgyűlés 
Tordán. (Rendkívüli szigorú bünte
tést szab ki a «gonoszul élő embe
rekére.)"

Ennyi.
A Franklin Társulat által az 1940- 

es évek elején kiadott Erdäy öröksége 
dmű sorozat első kötetében viszont 
az időrendi táblázatban ez áll:

"1568. A tondai országgyűlés ki
mondja: «a prédikátorok kiki a ma
ga értelme szerint hirdessék az 
evangéliumot.» János Zsigmond 
unitárius lesz."

Persze, az Erdély öröksége soroza
tot Cs. Szabó László közreműködésé
vel Makkai László szerkesztette. Az 
1568-as türelmi határozatról van szó, 
amelyre méltán büszkék lehetünk.

Nehéz, bonyolult kérdés: vajon 
hol a múlt okos, hasznos tisztelete 
és a szájtépő nosztalgiázás közötti 
határ... Ha elhallgatjuk, akkor nincs 
büszkeség. Ha pedig a ló másik ol
dalára esünk és túldimenzionáljuk, 
akkor önmagunk józan ismeretei
nek, saját önismeretünknek ártunk.

Az erdélyi örménység kezdeti 
szerencséje, hogy 300 éve olyan or
szágba érkezett, amely elég sokat 
szenvedett és pusztult már ahhoz, 
hogy ne csak gyűlölni tudjon. Nem 
kívánnék idillt festeni. De hangsú
lyozom: pislákolt valami...

Bizonyos Dávid Ka je tán 1791- 
ben Csíkszépvizen feleségül vette 
Perszián Katalint. A vőlegény csík- 
szépvizi, a menyasszony erzsébet
városi. A "religio" rubrikában 
mindkettőjüknél a "Róm. cat. örm. 
szertartású" bejegyzés szerepel. 
Egyik gyermekük, István, Császár 
Rózát vette feleségül.

Ez a Dávid István még Csík
szépvizen született, de házassági

anyakönyvi kivonata már kézdivá- 
sárhelyi lakosnak mondja, gyerme
kei részben már Kézdin születnek. 
Azért vélem ezt fontosnak, mert a 
családnak ez az ága az örmények 
által jobban belakott helységek fe
lől a színmagyar Kézdivásárhelyre 
kerül át. Az erdélyi örménység 
szempontjából nézve tehát ez a 
szórvány szórványa.

Dávid István és Császár Róza 
Antal nevű, kézdivásárhelyi szüle
tésű fia Erzsébetvárosi Csiky Idá
val nősült, s legidősebb gyermekük 
szintén István lett, persze, ugyan
csak kézdivásárhelyi születésű. Az 
ő feleségének neve: Cs. Zakariás 
Anna.

Itt félbe is hagyom a családfa 
ismertetését: unalmas effélét követ
ni — hallgatóként.

Az elmagyarosodásnak nem 
csak Erdély korábbi, befogadó 
gesztusa, nem csak az örménység 
alkalmazkodási vágya, és nem is 
csak a gazdasági-társadalmi lehe
tőség volt kiváltó oka.

A szórványban idomul az em
ber, hogy otthon érezze magát, 
vagy sündisznó-állásba húzódik és 
betokosodik. De az utóbbi csak ak
kor sikeres ideig-óráig, ha a közel
ben van az óhaza, ahonnan eljöttek. 
Példa erre a Magyarország főváro
sának tövében fél évezrede élő 
szentendrei szerbség. (Leszámítva 
az utóbbi fél évszázadot.)

Ha viszont a szórvány néptöre
dék kezd hasonulni, a klasszikus, 
nemzetiségi zártság megőrzését 
már csak egyetlen összetartó erő se
gíti: a család. A mi esetünkben ez 
egy kissé keleti, kissé feudális, bizo
nyos fajta nagycsalád. A család ta
nácsa dönt, amely, persze, nem 
formálisan létezik, de működik. 
Hosszú időn át meghatározza a fi
úk pályára lépését, a vagyoni kér
déseket, mindenekelőtt pedig 
meghatározza a házasságokat

Ezért soroltam fel a kézdivásár
helyi Dávidok egyik férfiágán a fe
leségek nevét négy nemzedékre 
visszamenőleg: még csupa örmény 
család.

A felnövő nemzedékek azon
ban a világ változásával változnak. 
Vágynak lerázni, de legalább eny
híteni a családi-nemzetségi beren
dezkedés és házasodás béklyóit.

Ha egyre-másra ügyvédi, orvo
si pályára lépnek, azt könnyen 
emészti meg a tradicionális keres
kedőcsalád, hiszen a társadalmi fel- 
emelkedést látja benne.

Ha azonban nem a hivatalos 
társadalom által elismert útra lép 
az ifjú, az konfliktust okoz. Az pe
dig, hogy ne a hagyományos csalá
di rend szerinti, kiszemelt személy 
legyen a házastárs, mindennél ne
hezebben elfogadható.

Ebből a világból majdnem ki
ugrott az 1884-ben Kézdivásárhely t 
születő Dávid Istváa Kolozsvárott 
jogból doktorált, majd Budapesten 
— előzetes családi egyeztetés nél

kül! - beiratkozott a Zeneakadémi
ára! Kodály tanítványa lett, ám az 
atya, a kézdivásárhelyi kereskedő 
és temetkezési vállalkozó hazapa
rancsolta. Hiszen más a kantai 
templom számára színes üvegabla
kot fundálni és más, ha egy rendes 
kereskedőcsalád fia valami pódiu
mon bohóckodik!

A tehetséges zeneszerzőnek in
duló fiatalember hazament ügyvéd
nek. Feleségül vette unokatestvérét, 
a nála két évvel idősebb Cs. Zakariás 
Annát (Egyébként megértő házas- 
társak voltak, ami vélhetően nagya
nyám különleges jó, szelíd termé
szetének köszönhető.)

Alig egy évvel fiúk, Antal Iván 
születése után jött az első világhá
ború, majd ők is ott álltak az erdélyi 
magyarságot válaszút elé állító kér
désnél: ki vagy te?

Az ügyvéd a hazatérő szófoga
dásért apai kárpótlásul kapott egy 
Steinway-zongorát s ügyei intézte 
után dalokat szerzett. Sok szöveg
gel dolgozott: Szeffedin Sefket bey, 
Szabó Jenő református tiszteletes 
(Szabó Dezső bátyja), Szabados Ár
pád, Gaál Alajos gyergyói orvos, 
Heltai Jenő, Reményik Sándor és... 
Ady Endre! Ez a szófogadó fiú halk 
forradalma: a húszas-harmincas 
évek konzervatív, kisvárosi hangu
latában — Ady!

Közben tevékenykedett a Ma
gyar Pártban, vagy a Kézdivásár
helyről elvitt tanítóképző ügyében, 
majd a Katolikus Főgimnázium 
visszaminősítése ellen harcolt, be
szédeket tartott és beadványokat 
szerkesztett. Sikertelenül.

Zeneszerzőként folyamatosan 
segítette például a Zabolai Dalár
dát, zenés jelszót is szerzett nekik. 
A kolozsvári Magyar Színház 1935- 
ben nagy sikerrel játszotta dr. Gaál 
Alajos szövegíróval közösen készí
tett, három egyfelvonásosból álló, 
zenés játékát Székely guzsalyos cí
men. (Érdekesség: rendezte és a fő
szerepet játszotta Tompa Sándor, a 
budapesti Nemzeti későbbi, Kos- 
suth-díjas színművésze.)

Dr. Dávid István hangszeres 
műveket alig hagyott hátra. Inkább 
dalokat írt, énekhangra, zongorára. 
Elsősorban magyarnótákat.

De nem csak zenében igyekszik 
magyar lenni: nem teszi le a hűség
esküt, amíg aztán Majláth püspök 
egy gyónás alkalmával meg nem 
győzi, hogy többet használ, ha ügy
védként dolgozik, mint ha büszkén 
nyomorog az újonnan kitanult ci
pészmesterségből.

Isten áldja meg ezért, mert Dávid 
István jó ügyvéd lett, akit 1942-ben a 
marosvásárhelyi törvényszékhez ta
nácselnökké neveztek ki.

Élete során hozzájárult az általa 
és elődei által egyértelműen vállalt 
kultúra fennmaradásához. Néhány 
dalát máig éneklik és előadják, én 
azonban ezúttal két, talán soha elő 
nem adott értéket említek: Ady End
re Magyar ja sorsa dmű versének 
megzenésítését, valamint Reményik 
Sándortól A megbékát Adynak dmű 
vers zenéjét. Ezeket elhoztam né
hány fénymásolt példányban.

A családi forradalmat fia, Dá

vid Antal Iván teljesítette, ráadásul 
apai jóváhagyással.

Újságíró, novellista lett, a kolozs
vári Keleti Újság egyik szerkesztője. 
Később, Budapesten kizárólag Er
délyben játszódó történelmi regé
nyek írója. A fiát a Zeneakadémiáról 
visszaparancsoló Antal felfogása 
szerint igazi éhenkórász értelmiségi. 
Se földhöz, se üzlethez, se ingat
lanhoz semmi tehetsége. Csak írni 
tud, de azt nagyon jól... Életútját 
most nem részletezem.

A családi forradalom másik ré
szét is végigvívta: nem a családi 
tanács szövevényei révén kijelölt 
rokon, örmény leányt vette felesé
gül, hanem egy marosújvári bánya
főtiszt lányát, aki ráadásul nem is 
volt gazdag.

A "három T", vagyis a Kádár- 
Aczél-féle "tilt, tűr, támogat" vilá
gában, sok kínlódás árán az 1960-as 
évek végétől olyan regényei jelen
tek meg, mint: A muzsikáló kút (Bo
dor Péterről és Marosvásárhelyről), 
Kolozsvári futár, Háromszék nem alku
szik, egy trilógia: Erdély nagy romlá
sa, majd Az első felvonás (Kótsi Patkó 
János ék Nemzeti Színházáról), vé
gül az utolsó könyv: A szolgadiák — 
Csorna Sándor készülődéséről.

Talán legfontosabb a Háromszék 
nem alkuszik. Budapesten jelent 
meg, "ifjúsági regény" felülbé
lyegzéssel... hogy megjelenhessen 
1973-ban. A nem egészen fiatalok 
még emlékeznek, hogy Kádár ki
rály birodalmában ekkortájt illet
lenség volt olyan szavakat leírni, 
mint Erdély, meg Háromszék... Ez 
a könyv pedig már a címében is 
"háromszékezett"...

Sajnos, az egyetlen, 1973-as ki
adás már antikváriumban sem föl
lelhető. Pedig olvasmányos, szép és 
tényanyagában igen hiteles könyv.

A történelem, a budapesti élet 
meggyorsította az erdélyi örmény 
léttől való eltávolodást Mégis, én úgy 
nőttem fel, hogy valamiképpen tu
datták velem: erdélyi örmény szár
mazású a családom, vagyis magyar...

Hogy ez miként eshetett meg...?
A kulturális genetika, a kulturá

lis DNS-lánc egyik legfontosabb 
személyi és közösségi tulajdonsá
gunk. Á példák követése Kit arra 
tanítanak, hogy imádkozzék és 
építsen, kit pedig arra, hogy imád
kozzék és vezessen repülőgépet 
egy felhőkarcolónak.

"Nescimus custodire thesauri 
sui’?

Nem tudunk vigyázni kincse
inkre? Dehogynem! Ezt tanuljuk 
ezernyi nemzedék óta, s ha meg
próbáljuk, akkor sikerül.

Egy idézettel zárom, amely — 
látszólag távoli. Egy Steve Jones ne
vű, ausztráliai genetikus mondta, 
úgy két éve:

"Úgy vélem, a genetika valójá
ban élő kövületté tett mindannyiun
kat, mert génjeinkben hordozzuk 
egész múltunkat, és egyben a földi 
élet egész történetét.

Márpedig ez immár 3 milliárd 
évet jelent."

Köszönöm, hogy meghallgat
tak.
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Hollóvilág
M a g y a ro rszá g o n  II.
A történelmi regények olvashatósága, azt 

szokás mondani, a nyelvezetükön múlik; az 
író úgy tudjon korhangulatot visszaadni, 
hogy a régieskedés, az archaizálás és az 
anakronizmusok csapdáit egyaránt kikerül
je. (Ez természetesen csak a nemzett történel
mek tárgyaiból merített regények vonatko
zásában merülhet fel; mert például ókori, 
vagy akár őstörténeti témájú regényt, drá
mát, operaszövegkönyvet mindég is kortár
si, sőt intellektualista nyelvezeten szoktak 
írni, Nagy Sándort, Nabukodonozort, vagy 
Julius Cézárt nem nyögdécseltetik orfikus 
avultságokkal.) Úgy beszéltetni regényala
kokat, amint sokszor megpróbálták, hogy 
régi nyelvemlékek vagy irodalmi emlékek 
nyomán kreálnak korhűnek ható nyelveze
tet, eleve beszűkíti az író lehetőségeit: alakjai 
csak körülményeskedve tudják kifejezni ma
gukat. Különben ez az eljárás sem hiteles, 
hiszen régebben az írott szövegek (kikövet- 
keztethetően) még inkább különböztek az 
élő beszédtől, mint ahogy ma a kamaszosdit 
játszó, köznyelvi pongyolaság, a basic english 
mintájára leszegényített basic hungrish kü
lönbözik a diplomácia és a politikai bürokrá
cia political correctlyjétől.

Archaizáló regényírók gyakran járnak 
úgy, mint túl mai műveltségű színháziak, 
akiknek alakjai történelmi ("kosztümös") da
rabokban minduntalan bókolva hülyésked
nek és vágják vívóállásba magukat, mert az 
archaizálás prózaművek alakjaira is ráken 
bizonyos teatralitást; ezt aztán frivolkodás
sal és önparodizálással szokás lazítani.

Szilágyi István viszont megtalálta a kor
hűség felépítésére azt a szerencsés módot, 
amire Süsskinddel kapcsolatban már céloz
tam. Nem a szereplők társalgásmódját ar
chaizálja, hanem elképzelhető vagy akár 
elképzelhetetlen gazdagságában vissza
adott tárgyi, dologi, természeti környezet 
ma sem elavult, csak nemigen használt szó
kincsének "aktiválásával". S közben megren
díti az olvasót a felismertetéssel, hogy ez a 
tárgyi világ máris mekkora távolságba húzó
dott vissza mai mindennapoktól, annak elle
nére, hogy a "magasabb" dolgok, eszmék, 
erkölcsi problémák köre mennyire lépést tart 
korszakunkkal, már akkortól kezdve.

Szilágyi István előző írásaiban is szívesen 
bíbelődött mesterségek eszközeinek, műfo
gásainak, eljárásainak részletezésével, terep- 
és térviszonyok tisztázásával, bejárhatóvá 
tételével; a Hollóidőben aztán e téren valóság
gal kitombolja magát: történelmi skanzenek 
sorozatát rendezi be, egy funnkdonalista 
néprajzos leíró szenvedélyével. Milyen mű
ködés közben, munkakörnyezetében és mun
kaeszközeivel, a török defterdár és magyar 
besúgója, a csausz és a vérengző, nekivadult 
hajdú, a kóbor lovas, a kém, a hadiszállító, 
maga a hadtápvonal, a prédikátor, a vértanú, 
a klerikus bürokrata, a kultúrsznob diplo
mata, a falusi iskolamester, a lócsiszár, az 
orvvadász; és bármüyen, éppen adott viszo
nyok között, mindezek a foglalkozásúak mi
lyen nemi életet élnek strapa-szakácsnékkal, 
háborúban elhurcolt szüzekkel vagy buja

papleányokkal; vagyis, hogyan fungál a sze
xualitás a parókia konyháján, könyvesházá
ban, a méhesben, a toronyban, vagy a vár
börtön pincéjében.

Ha mindez némileg tréfálkodó előszám- 
lálásnak is hat, arra az irigylésreméltó gon
dosságra akar rám utatni, amellyel az e 
tárgyakhoz tartozó nagyon nagy szókincset 
a szerző úgy táplálja be a regény szövetébe, 
hogy mindég élőén hat, sőt — zenél! E nagy 
szószedet nem azért cseng valóban történel- 
miesen, mintha stílusfogások csillámporával 
preckelte volna be szövegét, hanem mert e 
dolgok, amelyeknek többnyire már csak a 
nevét ismerjük, immáron többnyire a képze
lődés, az ábrándozás övezetébe szorultak 
vissza életformánkban; a regényben minden 
sarokvas, kardmarkolat, szekérlánc, nyereg, 
csótár, szíjhám, pince, padlás, ászokfa nem
csak a maga hangján csörren, zörren, reccsen 
meg vagy neszezik, hanem szagát-bűzét-ü- 
latát is felidézi. Ez a hatalmas dologi gazdag
ság és a társuló érzetözön az, ami létrehozza 
a regény korhű hangulati alaptónusát.

Az írónak elég volt mindössze arra ü- 
gyelnie, nehogy rüdtóan koridegen kifejezé
sek vagy fordulatok csússzanak be szótá
rába, s ezt többnyire a szabadszemmel kive
hető műgond révén el is éri; ez utóbbi, vagyis 
a műgond tekintetében szigorúbb ízlés o- 
lyankor találhat megkérdőjelezni valót, ami
kor a szerző néha civilként beleszól saját írói 
szövegébe, túlságos közvetlenkedéssel, 
vagy túlságos kacifántossággal, mint példá
ul; elméltatlankodta, lánya menyegzhetnékje, 
vagy elkígyózik az ágyékát csomózó öröm; de 
ezek csak ritka pacrdk, a stíluson...

Különben, amint legutóbbi regénye is, az 
előzőekben tárgyalt okokból "trendellenes", 
azaz szembenáll kordivattal vagy korhó
borttal, vagy áramlatokkal, az effajta törté
nelmi regény sincs ma vonalon. Mert mi ez 
a nagy szókincs és fogalmi gazdagság-de
monstráció olyan világban, amelyik bármi
vel kapcso la tban  csakis an n y it ta r t 
tisztázandónak, hogy: oké vagy nem; s amely 
környezetéről csak annyit kíván tudni, hogy 
hányas számú hatóanyag van a pizzakrémben 
vagy a szemfestékben? Miért jön akkor vala
ki ilyesmikkel, hogy holló; mikor ma már a 
fekete is olyan ritka, mint régen a fehér...? Mi 
az, hogy hollóidő, milyen toplistán szerepel?

A divatjamúlt olvasónak viszont végig 
ott zönög a fülében, hogy háta mögött farkas, 
feje fölött holló, ahányszor a regényben — 
úgyszólván mindég váratlanul— a főhőssel, 
Fortunával találkozik, s mindég inadekvát 
helyzetekben, vagy helyzetközi viszonylatok
ban; aztán ráeszmél, Fortuna maga is min
dég oly váratlanul rebben elő a nyárfák és 
események között, s úgy tűnik el, hogy nem 
tudni, nincs-e mégis ott; s mindég hoz a 
csőrében valamit; gyűrűt, levelet, titkos pa
rancsot, rosszhírt, reménykeltő célzásokat; 
úgy viselkedik néha, mint a költő alvilági 
madara, máskor mint terrorista ügynök; de 
mindég magányosan, soha csacska csóka had
ban; magányosság vitéze, maga ellen vitéz; 
mindig a szenvedéssel vitézül vívni kész...

A regény telibetelált dme egymagában is 
olyan erős hangú tésű, hogy kísérőzene és jelkép
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gyanánt szolgál, végig az egész történeten. A 
holló? feketeség; magány; kísértetmadár; el
vesző távlatokon túli rejtekutak; váratlan, 
sötét rezzenések a lombok között; kivezető 
és bevezető irányok, nyárfától jegenyéig sur
ranva; a Hódoltság kalauz-madara.

A hódoltság, török, vagy bármüyen, lé
nyege a kisebbségi életforma. A kisebbségi 
lét lényege pedig az, hogy olyasvalakinek is 
döntési joga van az ember jövése-menése, 
eszköz- és szóhasználata dolgában, akinek 
erre más viszonyok közt illetékessége nem 
lehetne, aki szellemüeg, erkölcsüeg egyálta
lán nem áü fölötte. Ez és nem más, nem a 
fizikai elnyomás az igazi. Az övéi között egy 
kisebbségi elöljáró, ezredes, püspök, pro
fesszor félelmes, irgum-burgumós nagy úr, 
de a többségi (vagy hatalmasabbsági) sza
kaszvezető leül a kisebbségi ezredes íróasz
tala elé és felteszi rá a bakancsát, az ezredes 
mégis cigarettával kínálja, a püspök felsegíti 
kabátját. A kisebbségi lét "réirüényege" a 
rangvesztés (lásd a Tükör előtt) még inkább: 
a rangon aluliság — kifele. S nem az, hogy 
esetleg éheznek, fogságot szenvednek, vér
tanúhalált halnak; hanem az, hogy gyere
kük, szerelmük, anyjuk szemeiben láttatják 
meg, hogy — egy senki.

A költő hasztalan vonít, hogy "rangsor 
nem csupán erőn épül. ő , vagy én, egy érték: 
mint agy, érzék, mint egyén, éppen olyan felnőtt 
vagyok, mint egy angol, vagy mint bármelyik fia 
bármelyik öreg, nagy népnek..." Sajnos, haszta
lan: a kisebbségi ember sosem lehet teljesen 
felnőtt státusú... (Hozzátéve, hogy ma már 
egyre inkább kisebbségi élethelyzetbe ha
nyatlik nemcsak az "együtüakó", hanem 
minden kis nép fia, még ha önálló államban 
él is; sőt egyre inkább minden "középhata
lom" polgára is. (A kisebbségi ember: alem- 
ber, emberhelyettes, segédszemély... Hilfs
volk.)

Annál érdekesebb, van azért nehány 
olyan minőség, amely a hatalom fiaihoz tar
tozók szemében is értéket adhat neki. Elő
ször is, ha cinkos nemcsak a sajátjaival, ha
nem hatalmi versenytársakkal szemben; 
vagy sajátságos módon, ha kiszámíthatat
lan, mindenre képes, gátlástalan kalandor; le
néző, de megbocsátó mosollyal tudomásul 
veszik, ha szélhámos; vagy, ha futóbolond. Ha 
a kisebbségi a hatalom szemében lenni akar 
valaki, akkor ezt a négyféle minőséget, vagy 
legalábbis a látszatát kell neki megjátszania. 
A jámbor, megalkuvó, lapulva túlélésre 
igyekvő kisebbséginek nemcsak a felsőbb 
hatalmat, hanem saját közösségének no
menklatúráját is a hátán kell hordoznia, és 
nincs undokabb kiskirály, mint a magunkfaj- 
tája-béli. Mert egy kisebbségi — hódoltsági
— vezetőnek mindazt a megaláztatást, ame
lyet saját bérese, harangozója, sofőrje előtt 
elszenved a hatalom részéről, csak azokon 
van módja megbosszulni, akik rá vannak 
utalva; csak az övéivel szemben tud kom
penzálni.

Ez a hódoltsági létforma életnagyságon 
felüli méretű körképen, vagy panoptikum
ban bontakozik ki a Hollóidőben. De azért 
kerül élményközelségbe hozzánk, mert e- 
gyedül a kisebbségi ember a kortársa min
den m ás korok kisebbségiéinek... m ert 
"dicsőség, nagyság változhat, omolhat" — 
hal barát, hal szamár, változik az apátúrság —, 
de a rang nélküli személyiség-helyettes ki
sebbségiek létformája sorson, helyen, időn át

folytatás a 16. oldalon
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folytatás a 15. oldalról

egyforma. Dürrenmatt szerint minden törté
neti-társadalmi kataklizmát átvészelő örökfi
gurák: a bürokrata, a hóhér és a koldus. 
Hozzátehetjük: pláné, ha kisebbségi!

A Hollóidő másik, önmagáért is megbá
mulható nagy produkciója, tehát ami benne 
a legnagyobb esztétikai rendű teljesítmény: a 
szerkezete.

Az elején, első nekifutáskor az olvasó 
csak a történelmi-néprajzi; néptörténeti mo
zaikot fogja be szemével; anekdotaszerűsé
gek, különc figurák, bizarr epizódok szün
telenül egymásba rezgő változatait; de a 
mindegyre megszakadó, szertekanyarodó, 
majd drámain összeszaladó esemény-lánco
latok végül is nagyszabású, egymásba elké
pesztően illő alkatrészekből összerakott 
kompozícióvá szilárdulnak. A regény legvé
gén a szerző egy epizóddal felmutatja és jel
képezi szerkesztési koncepcióját: hogyan 
lehet kétszer háromezer levágott emberi fej
ből úgy összerakni szabályos piramisokat, 
úgy kiszámolni az egymásra rakott sorokat, 
hogy a sorok módosítgatása nélkül legfelülre 
egyetlen fő kerüljön. A diák, az apród oldja 
meg a feladatot, amikor a koponyapiramis 
legtetejére a mintegy véletlenül odagurult 
nagyobbik főhős fejét helyezi (hogy kié az a 
fej, csak apró gesztus sejteti: "az apród ajká
val megérinti a csapzott, szürke hajat, vagy 
tán alatta a véres homlokot”)

Becsukva a kötetet, az olvasó véletlene
ken elmélkedik; hogy éppen most egy másik 
hódoltság-regény is megjelent, de Törökméz 
címmel, meg hogy egy közelmúltban, tán két 
éve kiadott nagyon különös regénynek is a 
dm e Holló úr; s hogy Kolozsvári Papp László 
e kvázi-történelmi regényét, amely a hollós 
király városában játszódik, igaz, csak az el
múlt éjszaka, miért fogadták oly kitüntető 
hallgatással szövegdekonstruáló metakriti- 
kusok és elméletésznők? A történelem olyan 
valami, amiben valami egyszer s mindenkor
ra változtathatlanná van téve, s mégis tovább 
él; s amelyben minden összefügg, a regények 
és az irodalomelméletek is... hihetetlen, elké
pesztő, hogy mi minden folytatódik bennünk, 
rajtunk; a hátgerincünk legalján is.

Valamelyik éjszaka láttam  egy tudo
mányos — francia — filmet a hunokról. Töb
bek közt szó volt benne, hogy ott, Catalau- 
num síkján, ahol a hunok rettentő nagy tábo
ra azt az iszonyatos, de eredménytelen csatá
ját vívta, szóval ott, Chalon környékén, mai 
napig ezrével születnek mongolfoltos csecse
mők, s másutt Frankhonban nem!... Mutat
nak is jócskán csecsemő-popsikat, a völ
gyidet legfelső szakaszán sötétkékes elszíne
ződésekkel...

Hát mire volt ott idejük a hunoknak, harc 
közben? Hogy főleg talán ők is, Rosalie-kkal 
és Ágothákkal játszadoztak tündérjátékokat; 
hogy ilyen megdöbbentő, szívós nyomok 
maradtak utániak ötven emberöltő után is? 
Ilyen egyszerre komikus és megindító, szent- 
ségesen profán és nevetségesen szentséges 
nyomok teszik ki a történelmet? Néha való
ban úgy fest a világtörténet, mintha Szilágyi
mentalitású írók találták volna ki, Zilah és 
Kolozsvár között, nagy búsultukban...

Ám ha már fentebb idézgettem, Szabó 
Lőrinccel is fejezem be:

— Magyar, légy nyugodt; 
egyek vagytok, ti itt, s ott, bárhol, ők; 
kicsik s nagyok, minden Isten (vagyis 
Igazság) és a férges sír előtt!

---------------------- HELIKON —

GERGELY ÁGNES

K o lo z s v á r i
anziksz

Visky András Kolozsvári anziksz. 
Farkas utca című versében jólesőn régi 
hagyomány, a réteges költemény m o
dem  változatát üdvözölheti a m agyar 
irodalom.

Maga a verscím is kétrétegű: a Ko
lozsvári anziksz. Farkas utca ponttal el
választott két része határozottan jelzi, 
hogy az ígért idilli-kisvárosi képeslap 
közlendője egyetlen utcára szűkül, és 
hogy abban az utcában történt valami 
egyszer, ha ugyan egyszer történt. 
Emlékszel? — üti meg a hangot a vers 
első sora, és nyom ban előkerül a hely
szín, a kolozsvári Farkas utca, abban 
is a Főreál Gimnázium, és az is, ami 
történt a meghatározatlan időben: Ak
kor már utcáról utcára/ gyűjtötték össze a 
családokat. Ez a vers közelmúlt ideje, 
az első réteg; milyen családokat gyűj
töttek össze, kik, és mely okból, mi
lyen célból, nem  közli a vers, de Ke- 
let-K özép-Európában vagyunk, itt 
m indig összegyűjtik az embereket, 
utcáról utcára, és valahová elviszik 
őket, és a csoportot így nevezik, ide
gen szóval: Transzport.

Ez az éles idegen szó vált át a vers 
m ásodik rétegébe: És/ emlékszel a Mes
ter nemzetségi táblázatára/ Szent Máté 
szerint? És elhangzik a táblázat eleje 
M áté  E v a n g é liu m á b ó l: "Ábrahám 
nemzé Izsákot...", a közepére csak u ta
lás történik: "Dávidtól a babiloni/ fog
ságra vitelig...", hiszen itt nem a nevek 
a fontosak, hanem  a babiloni fogság, 
maga a fogság — és itt ér össze a vers 
régmúlt ideje a közelmúlttal. Majd is
mét csak utalás visz el az újabb állo
másig: és a/ babiloni fogságra viteltől 
Krisztusig. H á ro m s z o r  tiz e n n ég y , 
összesen negyvenkét nemzedék.

És itt az emlékező egy pillanatra 
megállítja a verset: hiányzik egy név - 
mondja. És nyom atékosba: De mi 
csak/ negyvenegy nevet találtunk a Mes
ter/ nemzetségi táblázatában. Gyerme
teg kíváncsisággal újraolvastam a ne
veket Máté Evangéliumában. Meg

van m ind a negyvenkét név. A hi
ánnyal tehát visszaérkezünk a vers 
közelmúltjába: Megkérdeztük egymás
tól kinek a neve / hiányozhat? Az enyém 
válaszoltam én A z / enyém válaszoltam 
én is És úgy lett Törvény / született és 
hamarosan értünk jöttek / Kolozsvár Far
kas utca — a vékonyka, biblikus m on
dat: És úgy lett, azáltal is, hogy "volt" 
helyett ezt állítja: "lett", az a keskeny 
palló, amelyen átsétálhatunk, átbil
leghetünk az egyesített régm últból és 
közelmúltból a jelenbe; a "Kolozsvár 
Farkas utcá"-t m ár nem  választja szét 
semmilyen írásjel; a transzportot elvi
szik. Abszolút jelen idő.

Az utca egyik végén az elhíresült 
szobor Szent György megöli a Sárkányt 
— ám, meglepetésre, a transzportot 
nem  arra viszik, hanem / az ellenkező 
irányba a Mennyei Béke terére. A foga
lommá vált ázsiai, közelebbről kínai 
tér említésével és magával a névvel — 
Mennyei Béke — m egjelenik a vers 
utolsó rétege, az időtlenség. A m ind
végig névtelen szereplőket bensősé
gesen köszönti a vers: Szia Transzport! 
Felkiáltójellel.

A szövegben felkiáltójelek, kérdő
jelek, kettőspontok s a biblikus ré
szeknél idézőjelek vannak; más köz
pontozás nincs, pont, vessző sehol. A 
versidők így folynak át egymásba, és 
a versterek  is, a Farkas u tcátó l a 
M ennyei Béke térig. A pontok és a 
vesszők helyét az ismétlések foglalják 
el, taszítják, lökik előre a verset, m int 
lóversenypályán  az akadály, attó l 
kezdve, hogy Emlékszel? egészen ad 
dig, hogy Szia Transzport! Kérdőjeltől 
a felkiáltójelig. De a vers csak kérdez, 
nem  válaszol. Megőrzi rettenetes tit
kát, am elyet m indannyian tudunk, 
félig-meddig. Aki átélte is, csak fele 
részét tudja. A többi m egm arad neki, 
a versnek, ahogy az a nagy versekkel 
szokott történni általában.

2001. szeptember 2.
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HAJÓS JÓZSEF
A különírandó m in t ha eseteiből
Jobb, ha úgy írsz, mintha tanul

tál volna helyesírást, mint ha m ás
képp írsz.

Attól, hogy valaki "tud ím i-ol- 
vasni", m ég lehet legalábbis fél
analfabéta h elyesírás dolgában. 
Ilyen félanalfabéta román vonalon, 
aki hibásan írja egybe vagy külön 
az első két szótagot a "Numai ci- 
tesc" (Csak olvasok) és a ”N u mai 
citesc" (Többé nem olvasok) m on
d atb an . M agyar v o n a lo n  sensu 
stricto "alfabétának" csak azt kéne 
m ondani, aki tisztában van például 
azzal, mikor kell és mikor tilos egy
beírni a mint és aha  szótagot. Ezen 
a téren bizony eléggé szomorú a 
helyzet. A  legszomorúbb az, hogy  
csupán a helyzet szomorú, nem a 
benne önelégülten lubickoló társa
ság. N agy kacaj fogadná azt, aki 
egybeírja a román "ca si cand"-et 
vagy "decat d acá'-t Viszont siral
mas tény, hogy úgyszólván senki se 
kacag, m ég csak nem is m osolyog, 
ha egybeírja valaki a fenti két ro
mán szószerkezetnek (és nem a por
ca 'mintha' kötőszónak) m egfelelő 
mint ha szópárt Ez a suta helyesírá
si baki hajmeresztőén gyakori, szó
vá tétele pedig sajnálatosan ritka. 
(Vö. NylrK, 1986/1,27-34.)

"Tűrhető", netán átlagon felüli 
m ű veltségre tehetünk szert, ha 
vagy száz olyan írást olvasunk el 
figyelm esen , am elyben legalább  
egyszer fordul elő hibásan egybeírt 
mint ha. A z  illető m ondatok antoló
giája p ed ig  jól érzékeltetheti az 
utóbbi idők problematikájának a 
változatosságát. Ebből a változa
tosságból próbálunk ízelítőt adni 
alább. D e m ielő tt elk ezd en én k  
idézni, leszögezzük: mivel a mintha 
egybeírva mást jelent, mint külön
írva, téves egybeírása súlyos hiba. 
A hiba sú lyosságát fokozza az, 
hogy általában könnyű felismerni, 
hiszen a különírandó mintha eseté
ben mikor tehető a ha helyébe, és az 
utána jövő ige nem kötelezően föl
tételes m ódú. Az alábbi példatár ki
zárólag jelentő m ódos állítmányú 
mondatokat ad. A  föltételes módú 
igével járó és tévesen egybeírt mint 
hák száma legalább tízszer gyako
ribb.

A  XIX. századból csak három 
példát em elünk ki. Zárójelben itt és 
tovább is a saját konkrétizálásaink 
állnak.

"...nincsen senkiben nagyobb  
szeretet annál, mintha valaki az ő 
életét adja az ő barátaiért" (Beke Sá
muel: Vasárnapi beszédei. Z  füzet. 
1840, 97). —  "... tanulja az if-fi a 
történeteket philosophice ösm em i 
...; m időn történetet tanul, tanuljon 
gondolkodni-is, hasznosabb lesz, 
mintha időjét ával tölti, hogy azok
nak e ld a n u lá sá t (b em a g o lá so s  
éneklését) megtanulhassa.” (Petőcz 
Mihál: Régi magyar szavak. 1840, 
11.) —  "Nincs nagyobb időveszte
getés, mintha valaki olyasm i kitalá
lásán töri elméjét, m it előtte már 
mások kitaláltak." (Mentovich Fe
renc: A  természettan elemei. 1865, 
előszó.) —

"Az új szavak mechanikusan ki
szorítják a régieket; amit az egyik  
oldalon veszt a nyelv, visszanyeri a 
másikon. Olyanforma művelet ez, 
mintha egyik zsebünkből a másik
ba csúsztatjuk a pénztárcánkat." 
(Kosztolányi Dezső: Öreg szavak. 
—  Nyugat, 1909. szept. 1. Ugyanígy  
az 1971-es K osztolányi-kötet 14. 
lapján, a bukaresti, 1977-es cikkvá- 
logatás 68. lapján, valamint a N yelv  
és lélek c. válogatásban. A z utóbbi
nak a 634. lapjáról kívánkozik ide 
ez: "Természetesen köztük [a szak
tudósok között] is akadnak valódi 
íróművészek. Ez azonban kivétel. 
Olyan kivétel, mintha egy orvos 
vagy  eg y  m érnök h egedüln i is 
tud".) —  "...fúrt fejű, m eg az eszefúrt 
annyit jelentettek, mintha ma azt 
mondjuk valakinek: te hülye, te bo
lond!" (Kertész Manó: Szokásmon
dások. Helikon [1922], 139.) — "Ha 
valaki a kiejtés régi törvényeihez 
alkalm azkodva a nyelvtannal el
lentétben azt a szót homo (ember) 
om onak m ondja, sokkal inkább 
megbotránkoznak rajta az embe
rek, mintha a Te törvényeid ellenére 
gyűlöli embertársát, ő az ember" 
(Szemelvények Augustinus Vallo
másaiból. Torda 1926, 5). —  "Ha 
saját szavaimmal imám le, hogyan  
ment végbe a boszorkányok össze- 
fogdosása, talán nem lenne olyan 
m eggyőző erejű, mintha egy szem 
tanút szólaltatok meg." (Ráth-Végh 
István: Két évezred babonái. Bp. 
[1925?], 178.) — "Lényegüket is sok
kal jobban megértjük, ha fokozato
san látjuk őket keletkezni, mintha 
csak már kész dolgokként tekint
jük." (Az Ulrich-féle, 1953-as Des- 
cartes-fordítás 88. lapján. Idézet a 
99.-ről: "... nincs jobb orvosság, 
mintha azt a keveset, amit találnék, 
híven közlöm a közönséggel." Az 
utóbbit átveszi a '77-es, bukaresti 
Apáczai-kötet 24. lapja. Ugyanott 
m ég egy hibás mintha.) —  "Nehe
zen tudok elképzelni nagyobb elis
merést egy múzeum  munkájáról, 
mintha jelenlétét elevennek, ren
dezvényeit izgalm asnak tartják." 
(A Hét, 1955. júl. 21-i sz., 8. old., 1. 
hasáb) —  "... a növények vagy az 
ember természetének megértésé
hez a legjobb út az, hogy azt néz
zük, hogyan keletkeznek... Ezen a 
m ódon ugyanis sokkal jobban fog
juk megmagyarázni természetüket, 
mintha csupán leírjuk, ahogyan  
m ost vannak". (Spinoza: Ifjúkori 
művek. 1956, 289.) — Ha királyok 
születése vagy halála — írja Dudith 
András 1579-ben— "néha olyankor 
k övetkezik  be, am ikor üstökös  
fénylik, véletlen ü l... történik, pon
tosan úgy..., mintha valaki fürdik a 
vízben, és ugyanakkor villámlik." 
(Borzsák István fordítása. Ld.: Régi 
magyar filozófusok. 1961,40.) —  "... 
jobb, ha a kutató csak típusokat ke
res, mintha teljességre törekszik." 
(Mikó Imre: Honpolgárok és világ
polgárok. 1967, 7.) —  "Nincs na
gyobb tiszteletadás, mintha valakit 
a sorban magunk elé engedünk" 
(H orváth  Imre: H árom százhar

minchárom aforizma. 1969,114.) —  
"... jobb, ha vezetőink egyszerűb
bek és becsületesek, mintha olya
nok, akik szeretnek a zavarosban 
halászni" (Aiszóposz meséi. 1970, 
72). ”... ha valaki másoktól szenved, 
az nem annyira elv iselhetetlen , 
mintha szenvedését saját hozzátar
tozói okozzák." (Uo. 88.) —  "A há
zaséletben egy kis veszekedés is 
többet ér, mintha minden fél érzé
seit és gondolatait magába zárja." 
(Gondolatok a szerelemről. 1990, 
268.) —  "Inkább fenntarthatod a jó 
viszonyt valakivel, ha semmit sem  
adsz neki, mintha többet adsz an
nál, am en n y it k ésőb b  ad hatsz  
majd" (Kagylók tengerzúgással. 
1971,80). "Semmi sem nyújt rafinál
tabb örömet annál, mintha az em 
ber e g y s z e r ű , szerén y , naiv, 
alázatos" (uo. 81). "Jobb, ha az igaz
ságra támaszkodva legyőzöl egy il
lú ziót, m intha egy  illúzióra tá
maszkodsz, s közben téged győz le 
az igazság. Epiktétosz." (Uo. 245.) 
—  "... mi sem veszélyesebb [az eti
kus] szám ára, m intha etikusból 
moralistává válik, vagyis kutatóból 
prédikátorrá." (A Bécsi Kör filozófi
ája. 1972, 507— 508. Moritz Schlick 
mondása.) —  "... veszélyesebb egy  
igazságra, ha a költő helyesli, mint
ha ellentm ond neki!" (Nietzsche 
Válogatott írásai. 1972,173.) "...bár
miféle értelem jobb, mintha egyál
talán nincs értelme valaminek" (uo. 
360). — Arthur Koestler angol író: 
"Ha ön egy íróval azért akar m egis
merkedni, mert tetszenek önnek az 
illető írásai... Ez olyan, mintha va
laki szereti a libamájat és ezért fel
tétlenül m eg akar ism erkedni a 
libával." (Lúdas Matyi. 1973. 29. 
15.) — "... a történész objektivitása 
inkább m egőrződik, ha átengedi 
magát az élettel kapcsolatos érzésé
nek, mintha a magyarázó pszicho
lógus egyoldalú elméleteit akarja 
felhasználni." (Dilthey: A  történel
mi világ ..., 1974, 400.) — Vámszer 
Géza: "Úgy gondoltam , haszno
sabb munkát végzek ezeknek [a 
néprajzi jelenségeknek a] lejegyzé
sével, rajzolásával, mintha egy kö
zépszerű festőművésszel gyarapí
tóm az erdélyi magyar festők szá
mát." (M űvelődés, 1975/11,39. Vó. 
Szabadság, 19%. 8. 8., 5.1: "mintha 
egy középszerű festővel".) — "Ha 
hibát követünk el a gyermek előtt, 
... és beismerjük előtte hibánkat, ez 
sokkal nevelőbben hat, mintha... 
csalhatatlannak  m utatkozunk."  
(Tolsztoj: Gyónás. 1978,117.)— Ha
user Arnold: "Egy szegény, kis káp
lár lőtte csak szíven m agát.... m é
lyebb és meghatóbb tragédia ez, 
mintha a nagy urak kólintják egy
mást főbe." (A Hét, 1978/12,7.1.) —  
"Bizonyosb jelét nem mutathatja az 
em ber m aga tö k é le tesség én ek , 
mintha a bujaságra indító nyájas
kodásoktól semmi uton-módon el 
nem ragadtathatik.” (Magyar gon
dolkodók /  17. század. 1979,584—  
585. Itt a S ch e lle n b er g -fé le  
Keresztény Senecdnak nem az 1654- 
es, Kéri Sámuel adta fordítása sze
rep el, hanem  S z ilá g y i S ám uel 
sokkal jobb, 1740-es átültetése.) 
"Nincsen bizonyosabb jele a nagy 
elmének, mintha azt semmi dolog

csendességéből fel nem indíthatja." 
(Uo. 585. A csendet üdítően festik 
alá az 589. lapon említett, "zsürzsö- 
réglő csermelyecskék".) "Semmi
ben néked inkább nem használ
hatok, mintha tulajdon magad jo- 
vadat elődbe terjesztem." (Uo. 593. 
Mindhárom 1740-béli mondatban 
eredetileg a helyesen különírt mint 
ha fordul elő.) — "Még mindig jobb, 
ha... mindenkinek a szakállát hiva
tali kozákokkal lenyíratják, mintha 
azt a meggyőződést, amely miatt 
szakállt viselek, teszik a nyírás kri
tériumává.” (Hermann István: Tele- 
ológia és történetiség. 1979,170 — 
Marx-idézet.)"... másként fest a né
met nyomorúság, ha ott áll mögötte 
a győztes francia forradalom, ... 
mintha nem áll mögötte." (Uo. 14.)

— "A nyelvbotlás sokkal veszé
lyesebb, mintha a lábad botlik 
meg." (Török László: Emberek va
gyunk. 1979,120.) "Ha valamit nem 
tudsz, és hallgatsz róla, kevésbé ár
talmas, mintha rosszul tudod, és 
mondod." (Uo. 144.) — ”... mind 
egyéni, mind társadalmi szem
pontból előnyösebb, ha valakiből jó 
munkás lesz, mintha rossz mérnök
ként csetlikTx)tlik az életben.” (A 
Hét, 1979.5.11.7.3. has.) — "Azért 
társaságban mégiscsak kellemeseb
ben unatkozik az ember, mintha 
magára van.” (Igazság, 1980. 5.
13.2.1. ) — ”... a becsületes munka 
nem kelt olyan szenzációt, mintha, 
például, valaki megiszik száz korsó 
sört egy óra alatt" (uo., 1980.-
6.132.1. ; vö. Utunk, 1980.822: Ki 
hitte volna...).— "A különböző köz
pontok írásbeliségének vizsgálata 
alapján megállapítható helyesírás
történeti eredmények egybeveté
se... jóval inkább érzékeltetné 
velünk a múltban e tekintetben is 
jelentkező szeszélyes kavargást, 
bonyolultságot, mintha csak az 
egyes központokból, könyvnyom
tató műhelyekből kikerült nyomta
tott szövegek hangjelölésének 
vizsgálata rendjén alakul ki ben
nünk a helyesírástörténeti kép." 
(Szabó T. Attila: Nyelv és irodalom. 
1981,335—336.) —"Nem ugyanaz, 
ha valamiről azt állítjuk: ez a meg
állapítás helytálló, mintha azt 
mondjuk: nem állíthatjuk, hogy ez 
a megállapítás hamis" — vallja Sa
gan. (A Hét, 1981.227.1Z1.) — "... a 
pamutkötelet kipróbálták, de a szi
lárdsága nem ugyanolyan, ha moz
dulatlanul kapaszkodunk belé, 
mintha nagy sebességgel mozgó 
test van rajta!" (Nők Lapja, 1981/ 
18.9.) — "Mi is emelhet fel egy ha
landót jobban, /  Mintha az ember
ség tüzétől fellobban." (A Hét, 1981.
11.27.9.4. Az 1958-as Csokonai-kö- 
tetben: mintha.)—"Jobb, ha [a fiatal 
ember] megtanul mértékletesen 
bánni a borral, mintha majd az élet 
valami nehéz alkalmában nekiesik, 
és áldozatja lesz.” (Szabó Dezső: 
Életeim. I. Bük. 1982,399.) — "Azt 
gondoljuk, hogy nincs nagyobb el
ismerés nagyszert megvalósítása
inkra, mintha az Ütünk névlegesen 
megszűnik" (Utunk, 1982/1, 5,1. 
has. vége) — "Gyönyörű hízott re
cenzens-macskák ... azt mondják:

folytatás a 18. oldalon
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ez a szöveg  ízetlen ugyan, de jobb, 
ha én  eszein , mintha más eszi." 
(Bretter György: A  kortudat kritiká
ja. 1984, 169. A z Utunk 1973/16. 
számában: mint ha.) —  "Amilyen 
közönyös volt [Arany János] az el
ism erésre, ép p oly  érzékeny bár
m ely —  illetékes vagy illetéktelen
—  kifogásra, ami persze m ég m in
d ig  jobb, mintha fordítva lenne, de 
elég rossz így is." (Székely János: A 
m ítosz értelme. 1985. 49.) —  "... egy  
h aszn á lt-h aszn á lh ató  háztartási 
gép ... alkatrészeire bontva m egvá
lo g a tv a  n em  gazd a sá g o sa b b a n  
használható-e fel újra, mintha beol
vasztják?" (Előre, 1985.8.18.2.) —  
"Még a rosszul evő gyerek is szíve
sebben és többet eszik  egyedül, 
mintha etetik! Dicsérjük sokat, sok
szor, h ogy m ilyen szépen tud kana
lazni, pohárból inni, ez ezerszer 
hatásosabb, mintha az egész ebéd 
abban a drukkban telik, hogy jaj, 
mikor csöppen le a spenót a földre." 
(Nők Lapja, 1985.20.25.) —  "Jobban 
jövök ki, ha főzök, mintha nekies
nek a frizsidernek [a család tagjai] 
és m indent felfalnak." (Uo. 1985/ 
37.15.) —  "Nincs kínosabb egy ilyen 
[hiú] férfi számára, mintha nevetsé
gessé teszi magát.” (Uo. 1985/38.7.)
—  "A vonat azonban éppoly gyors 
és kényelm es, ha az ember Rómá
ból Nápolyba utazik, mintha mond
juk ugyanonnan a legnagyobb olasz 
városba: M ilánóba." (K orunk, 
1985/12  960.) —  "Egy lap ilyen cí
men közölte a felfedezést: Víz a Hal
ley üstökösben. Amiben van igazság 
is, körülbelül annyi, mintha azt 
m ondjuk: v íz  van a fejünkben." 
(Igazság, 19862.14.21.) —  Bajor An
d o r  "elkerültem Toparceanu ragrí
meit, lévén, hogy ezek számomra 
olyasminek tűntek, mintha egy régi 
király rojtos palástot vesz magára." 
(A Hét, 19863.20.52.) —  "Ha az em 
ber nem csak m egszólítja, hanem 
m eg is érinti a másik embert, az job
ban ráfigyel..., mintha a beszélgetés 
kizárólag szavakra hagyatkozik." 
(Uo. 1986.8.9.93., Ugyanígy: Élet és 
Tudomány, 1986/37.1167.) — "... ál
talában több, hasznos, alkotó ötlet 
gyűlik így [brainstorminggal] össze, 
mintha a szakemberek egyenként és 
magukban gondolkodnának." (Élet 
és Tud., 1986/47.1493. A  záró igea
lak helyébe simán tehető ez: gon
dolkodnak.) —  "Ha pedig valaki 
ügy gondolkodik, hogy kér ugyan  
tanácsot, de részletekben: az egyik  
dologban ettől, a másikban attól, az 
is helyes (azaz talán jobb annál, 
m intha egyáltalán  senkitől sem  
kér), de kettős veszéllyel jár." (Fran
cis Bacon: Esszék. 1987.124.) —  "... 
jobban jár akkor, ha tisztességesen  
m egfizeti a fogyasztását, amennyi, 
annyi, mintha a villanyórához hoz
zám atat...” (Brassói Lapok, 1987. 
4.17.2.1-2.) —  "Ilyen [comeniusi] 
m ódon m egelevenítve bármely ne
vezetes d olog  könnyebben vésődik  
be az em lékezetbe, m intha csak 
halljuk vagy olvassuk". (Magyar If
júság, 1986 /27 , 16.) —  "Pickens 
könnyen kiszámíthatta, hogy egy  
olajkonszern átvéletével olcsóbban 
juthat olajtartalékokhoz, mintha iz

galmas kutatást végez új olajforrá
sok feltárására.” (M agyarország, 
1987—28.19.) —  "Az apropó ... o- 
lyan részlet, am elyet a hallgató 
jobb, ha sejt, mintha tud.” (Film, 
Színház, Muzsika, 1987.7.428.) —  
"Egy idő óta teljesen kiveszett belő
lem a szereplési v á g y .... Ez olyan, 
mintha valaki elveszti az étvágyát". 
(Igazság, 1988.221.7.1.) —  "Ha azt 
halljuk: franciás koszt— majonézre 
gondol az ember, párolt zöldségek
re, sokfajta sajtra és könnyű vörös 
borra! Pedig a valóságban mindez 
ugyanolyan felületes ítélet, mintha 
a magyaros ételek alatt csupán csí
pős halászlét, gulyást és paprikás
csirkét ért az ember!" (Magyaror
szág, 1988.3.25.29.) —  "... a rejtett 
szabályok felismerésére kell vállal
koznom: többet kockáztatok, mint
ha csak játszom." (Utunk, 1988/52. 
2.5.) —  La Rochefoucauld: "Szé
gyenletesebb, ha bizalmatlanok va
g y u n k  b aráta in k k al szem b en , 
mintha ők rászednek bennünket." 
(Gábor György: Gondolatok köny
ve. 1990, 80.) "Jobban járnánk, ha 
olyannak mutatkoznánk, amilye
nek vagyunk, mintha annak igyek
szünk látszani, ami nem vagyunk." 
(Uo. 98.) Stendhal: "Jobban szere
tem, ha kaméleonnak néznek en
gem, mintha ökörnek.” (Uo. 446.) 
Va- léry: ”... ahhoz, hogy hárommil
lió olvasónak tessél..., kevesebb kell, 
mintha csakis száz embernek akarsz 
tetszeni." (Uo. 699)

— Ortenszky Ildikó: "Ha együtt 
kell maradni, sokkal inkább KÜ
LÖN leszünk, mintha ténylegesen 
külön intézetben biztosíthatjuk az 
emberi, szakmai értékek érvénye
sülését s a másnyelvű intézetekkel 
egyenrangú félként dolgozhatunk, 
versenyezh etün k ."  (Szabadság, 
1990.131.33.) —  "... más az, ha van 
egy-két magyar osztály román is
kolában, mintha van egy anyanyel
vű iskola." (Uo. 1990.2.23.3.). — A 
L'Espress c. hetilap szerint "a de
mokratikus rendszerek felsőbbren
d űségét nem nehéz bizonyítani: 
hagyni fogják, hogy kifejezésre jus
sanak a kisebbségi követelések (de 
a többségi előítéletek is), mert jobb, 
ha ezek felszínre kerülnek, mintha 
elfojtódnak." (Romániai Magyar 
Szó, 1990.3.1.43.) —  Kántor Erzsé
bet a Vatra kapcsán: "... ha valamit 
jól csinálunk, az m ég bosszantóbb, 
mintha rosszul, mert hibáink jól 
jönnek". (Erdélyi H íradó, 1991.
4.3.III.1.) — Bálint Tibor: "arra taní
tani az embert, hogy csak az imént 
lett a semmiből, vagyis hogy egy 
örökkévalóságon át nem volt sem 
mi — épp olyan, mintha arra tanít
juk, hogy ámbár teljes egészében  
másnak a m űve, minden cselekede
téért m égis ő a felelős". (Helikon, 
1991/37, 5.4.) —  Németh Júlia: "... 
ha az ember sehova sem teszi le a 
garast, vajon erkölcsösebb, mintha 
igenis beáll az egyik táborba?" (Sza
badság, 1992.1.23.3.2.) —  "Van-e 
nagyobb boldogság, mintha az em
bert emberszabású életre ítélik?" 
(Uo. 1992.2.26.1.4.) — Nuridsánv 
Tibor "Egységben az erő —  m ond
ták a régiek. Azt hiszem, ez a mon
dás most is érvényes, és talán így 
többet el tudnánk érni, mintha vár

juk a jóakaratot onnan, ahonnan 
várni nem lehet." (RMSz, 199212
30.6.4. ) — Nits Árpád: "Az ellenzék 
.... Salcudeanuról is feltárta, ho
gyan működött együtt... a minden
kori hatalommal. Ez degradálóbb 
leleplezés, mintha valakit gatyában 
láttatnak." (Szabadság, 1993.8.5.1.1. 
Úgy tűnik, a mint ha szintagma hi
bás egybeírásáért még senkit sem 
ráztak kéfszárú ruhadarabba, ga
tyába.) — "Sorin Albacan vélemé
nye szerint hitelesebben hangza
nak az érvek, ha egy román párt 
tűzi zászlajára, mintha továbbra is 
csak az RMDSZ áll ki értük." (Sza
badság, 1993.6.24.1.5.)—"Hát nem, 
mi nem vagyunk olyanok, mint ál
lambácsi, aki nem tudja kiszámíta
ni, hogy ha picinyke szerelőcskéi 
sztrájkolnak, nem hajtanak végre 
ezt meg azt, az többe kerül neki, 
mintha fizet, mint egy katonatiszt." 
(A Hét, 1993.12.10.10.) — "Pedig ki 
lehetne kalkulálni, hogy jobban jár 
az ember, ha egy hónapban egyszer 
jól érzi magát, mintha harmincszor
— rosszul." (Szabadság, 
1994.10.7.33.) — "... beláttuk, jobb, 
ha mi kérjük az áthelyezésünket, 
mintha ők bocsátanak el." (Sombori 
Sándor Köd és derengés. 1995,25.)

— "Nem veszélyesebb, de nem 
is jobb, hogyha valaki író és politikus 
akar lenni, mintha író és bankár, író 
és cipőgyáros'. (A Hét, 1995.8.4.43.)
— "... már maga a tény, hogy [egy 
torreádomő] ott lehetett ebben az 
arénában, legalább akkora dicső
ségnek számít, mintha egy távolról 
érkezett focista például a londoni 
Wembleyben .. futhat ki a gyepre." 
(Szabadság, 1995.11.11.16.4. Vö. uo. 
1996.5.25.16.5:"... akkora dicsőség, 
mintha egy focistát a londoni 
Wembleyben ... ünnepelnek".) — 
"... nálunk ez az intézmény [a Par
lament] 'olyan zamatot kap, mint
ha nemzeti eledelünkbe, a bor
júpörköltbe egy csöpp — nagyon 
finom — francia illatszert csöppen
tünk' —, hogy Kosztolányi egy más 
bornírtsággal kapcsolatban hasz
nált hasonlatát mint ide is illőt al
kalmazzam." (Magyar Nemzet,
1995.11.29.16.4. ) — "... századunk 
valósággal kitermeli az idegileg 
összeroppant emberek sokaságát, 
akiknek gyógyítása éppoly fontos 
feladat, mintha valaki szervi bajjal 
próbál valamely kórházban gyó
gyulást keresni." (Szabadság, 1996.
222.4. ) — Beke György: "Lehet-e 
szomorúbb sorsa egy országnyi táj
nak, mintha beszorítják e két ellen
tétes [ti. a nyugati és a keleti] kul
túrkör közé?" (Uo. 1996.4.2.6.4.) — 
"Ha korán — 40-45 éves kor előtt — 
alakul ki a rokon emlőrákja, akkor 
nagyobb a veszély, mintha az az 
utolsó menstruáció utáni időszak
ban fejlődik ki." (Uo. 1997.125.43.)
— Orbán Viktor: "Magyarország 
nem végállomás akar lenni, hanem 
sokkal inkább híd. ... Ebből sokkal 
inkább profitálhat Magyarország, 
mintha az EU végvárává alakítjuk 
át magunkat". (Uo. 1997.226.12.) 
—"Az USA-ban éppen most nyitot
ták meg az államfő szexuális turká
lóját ... Jobb, ha a nép csámcsog, 
mintha azon morfondírozik, hogy 
életét miért tervezik katasztrófa

függővé". (Uo. 1998.12733-4.) —ak 
Franklin: ”Ha egy szegény fiatal
embert borotválkozni és borotváját 
élesen tartani megtanítjuk, többet 
használunk életbeli boldogulásá
nak, mintha ezer koronával lepjük 
meg." (A Hét, 1999.4.19.9.1.) — 
"Mégiscsak jobb, ha a milliók 
Ausztriában maradnak, mintha 
egy karibi szigetre áramlanak" — 
mondta a Telekom illetékese a szex- 
telefon kapcsán. (Szabadság, 
1999.8.18.73.) — "Ha kedves és a- 
dakozó, talán hamarább elfogad
ják, mintha szigorú életszeméletét 
mutatja." (Uo. 1999.11.9.: napi ho
roszkóp bakoknak) — "A szlovén 
nyelvben ugyanis nemcsak egyes 
és többes szám van, mint a magyar
ban, hanem duális... is. Ha két em
berről, két könyvről van szó, 
másképpen mondják szlovénul 
mintha három vagy több van belő
le." (Uo. 2000.9.20.22) — 'Tehát új
ból várni kell és reménykedni, hogy 
a rossz bizonyítvány után a hitele
zők megértik: rosszabb nekik, ha 
nem adnak semmit, mintha 100 
millió dollárt kockáztatnak." (Uo. 
2000.10.28.14.1.) — Keresztes Sán
dor színművész: "Másképp voltam 
ott [Marosvásárhelyt] mélyvízes, 
mintha Kolozsváron kerülök mély
vízbe." (Uo. 2000.1120.123.) — Né
meth László levele Veress Dáni
elhez: "A művészet: varázslat s az, 
hogy gazdagságát aránylag kevés 
elemből idézi fel, nagyobb dicséret, 
mintha a belesodródott élménykin
csen, a készültség kiterjedésén kez
dünk ámuldozni." (A Hét, 2001. 
4.12..6.1.) — 'Tegnap megláttam az 
első fecskéket.... Legalább tízen kö
röztek úgy, mintha fészeknek ke
resnek helyet." (Szabadság, 2001. 
5.1722.)

A fenti lista "persze" még jócs
kán gazdagítható. Bizonyos — nem 
csupán korrektori — szegénységre 
vall. Felületességre—az összeállító 
részéről is. Hogy az oly sokszínű 
felszínességnek mi a mély oka? 
Nos, ezt derítsék ki mások. Esetleg 
olyan profok, profik, akik már hal
lottak a mintha vaihingeri, gondol
kodásra ingerlő filozófiájáról, de 
még nem a különírt mint ha létéről 
s itt-ott szükséges voltáról. Min
denesetre tény, hogy ami a lété, az 
a lété, a puszta vagy szükségszerű 
lété. Ezt ne feledtesse el a feledést 
jelentő görög léthé se, amely — nem 
is éppen látens módon — közeli ro
kona az 'igaz' jelentésű aléthész 
(tkp. 'nem-rejlő') szónak. (Platón 
természetesen nem tudta, hogy a 
magyar mintha egykor mint ha volt, 
"viszont" volt annyira bölcs, hogy 
Szókratész szájába adja azt a felte
vést, miszerint az alétheia 'igazság' 
voltaképpen álé theia, vagyis 'isteni 
bolyongás'. És — vagy: egyébként 
pedig— nincs messze az igazságtól 
az az ötlet, hogy Bolyai János nem 
azért bolyongott oly zseniálisan a 
Platóntól is igen nagyrabecsült ge
ometria területén, mert a Bolya 
helynévben a bolyong ige családjába 
tartozó bolyó 'együgyű, bohó' rej
lik.)
iD©QG<S>QO©QOOQQ
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HELIKON

JtÓWEX—
Az 1918—1919-es évek története katasztrofális követ

kezményekkel járt a magyar-zsidó viszonyra. 1914 és 1918 
között nem volt számottevő különbség a magyar nem zsi
dók és zsidók katonai részvételében. De legkésőbb 1917 
után a háborúval, a monarchiával, az egész régimódi ma
gyar társadalommal és a konzervatív vallásossággal — fő
leg a katolicizmussal — gyakran hangosabban szembenálló, 
főleg fiatalabb budapesti zsidó értelmiség szerepe megnőtt; 
és a monarchia összeomlása látszólag nekik adott igazat. 
Ennek volt következménye, hogy a Károlyi-kormányban, 
de főleg az azt szégyenteljesen követő Kun Béla-rezsimben 
a zsidók szerepe igen nagy volt — példa erre a kommunista 
népbiztosok kétharmada. Mindez köztudomású; s minden
nek döntő hatása volt az ún. Horthy-rendszer "nemzeti-ke
resztény" szerkezetére és világnézetére. De, mint minden 
általánosítás, ez sem hibátlan. A magyar zsidók nagy része 
nem volt kommunista: nem szimpatizáltak Kun Béla társa
ságával, sőt, sokan szenvedői és üldözöttjei is voltak az 
1919-es kommünnek. Ellenben az azt követő ún. fehér terror 
végrehajtói és képviselői nem tettek különbséget kommu
nista és nem kommunista zsidók között: áldozataik faja volt 
a döntő, nem pedig múltjuk vagy tetteik. Ez valószínűleg 
arra is mutat, hogy 1919—20-ban nem csupán a kommuniz
mus elleni reakció, hanem régen elfojtott antiszemita indu
latok törek elő az ún. keresztény középosztály egyes kép
viselőiből.

Mindenesetre az ún. Horthy-rendszer javára írandó, 
hogy a hivatalos antiszemitizmus ellenére sem a kormány
zó, sem vezető államférfiai nem tekintették a zsidók jelenlé
tét az ország legfontosabb problémájának. Voltak tra- 
gikusabb problémák, beleértve az ország megcsonkítását. 
Itt megjegyzendő, hogy az elszakított területeken — főleg 
Erdélyben — a zsidók legnagyobb része megmaradt ma
gyar érzelműnek, néha saját kárukra is — ami részben 
hazafiságuk, részben a beléjük ivódott magyar kultúra javá
ra írandó.

De a kurzus lényegében antiszemita volt - a zsidók 
szerepét és esetleges befolyását csökkenteni kívánta: ide 
tartozik a numerus clausus-törvény, a zsidók állami és közhi
vatali állásokból és a hadsereg tisztikarából való kizárása és 
egyes hivatalos szervek erős antiszemita propagandája. Az 
üyesfajta antiszemitizmus megnyilvánult katolikus újsá
gokban és folyóiratokban is; úgyszintén az 1919—1923 kö
zött színre lépő különböző "keresztény-nemzeti" és "ke
resztényszocialista" pártokban; "keresztény" - és így kimon
dottan nemcsak zsidókat kizáró, hanem zsidóellenes — 
ügyvédi és orvosi egyesületekben; és egyes katolikus főpa
pok és papok (Prohászka, Bangha) kijelentéseiben. Ez 1920 
után közép-európai jelenség volt: ugyanez volt látható — a 
tiszavirág-életű kommunista uralmat nem szenvedett — 
Ausztriában, Lengyelországban, Németországban. De 1920 
után Magyarországon — mint más európai országokban is 
— komoly katolikus gondolkodók és közéleti emberek, sőt 
papok is hajlottak már az ún. kereszténydemokráciára. 
Olyan emberek, mint Giesswein Sándor, Emszt Sándor, 
Greguss Miklós, Pethő Sándor, Gratz Gusztáv, (Babitsról és 
a zsidó származású Sík Sándorról nem is beszélve) elutasí
tották az antiszemitizmust, különösen annak közönséges 
formáit. Ugyanakkor a "nemzeti" és "keresztény" szóhasz
nálat és világnézet egyesítése sok kárt okozott a magyar 
politikai és szellemi vüágban. A "keresztény-nem-zsidó" 
fogalmat a közhivatalnokság, a tisztikar nagy része, és a 
papság egy része is (ebben nem láthatunk nagy különbséget 
az akkori katolikus és református papság között) elfogadta. 
Mindennek következményeit aztán 1944-ben fogjuk látni. 
Mint a nagy angol katolikus Chesterton írta: "A gyűlölet 
egyesíti a tömegeket, nem a szeretet — mert a szeret mindig 
egyéni". Ennek aztán sok példáját láthatjuk a legtragikusabb 
években.

Lukács János, Vigilia 2001/9.

REFLEXIÓK 34.
Az opera színház akar lenni!?

Az opera műfaját, fél évezre
des "pályafutása" során sokszor 
és sokféleképpen próbálták meg
reformálni. A zeneszerzők belül
ről, a zenéből kiindulva hajtották 
végre sikerkoronázta újításaikat. 
Glucktól Wagneren át napjainkig 
az opera végigjárta a zenetörténet 
minden stációját; a bravúrmutat
ványtól a szimfónián át a modem 
szétforgácsolódásig. Sokféle re
mekmű és még több furcsaság 
született. De az opera túlélte 
mindezt, még az operettet is, a 
musicalről nem is szólva. A ren
dezők, díszletezők, kosztümözők 
kívülről reformálgatták a nagy
múltú műfajt. Legfőképpen a 20. 
századi operában,átszegődött 
színházi rendezők kísérletezgeté
sei vitték el az operát a színház 
vüágába. Könnyű volt összeté
veszteni az ÉNEKLÉST a színpa
di SZÖVEGMONDÁSSAL. Miért 
nem lehetne énekelni mindenféle 
pózban és pozícióban, úgy, aho
gyan ezt a prózai színész teszi?— 
tették fel a retorikus kérdést. A 
válasz egyszerű vo lt "csináljunk 
színházat az operából." A zene
szerzők is kaphatók voltak a kí
sérletre. Vegyél egy drámát, tedd 
át úgy, ahogyan van, énekelt (né
ha beszélt) HANGOKRA, és kész 
a mű. Ezek lettek a színdarab-ope
rák. A közönség csak elégedetlen
kedett "jobb az eredeti színpadi 
alkotást megnézni, az operaválto
zat zenéje alig ad hozzá valamit, 
akár el is maradhatna." A szín
padról jött operarendezők vi
szont b á to ríto ttá k  ezeket a 
kísérleteket olyan régi operák 
SZÍNPADIASÍTÁSÁVAL, ame
lyekről gondolni se merészelte 
valaki, hogy üyen brutálisan át 
lehet változtatni az eredeti fogal
mazást, oly agresszíven át lehet 
alakítani a mű eredeti és időbeli 
kötődését. Persze megjelent az 
ilyen kísérletek réme is: az időbeli 
síkok összezavarodása, a díszle
tek, kosztümök és a szereplők 
mozgáskultúrájának (esetenkénti 
ku ltú rá la tlan ságának !) m on
tázsszerű összevisszasága. A ze
nét üyen kísérletekben teljesen 
háttérbe szorította a látvány KUL
TUSZA. Igen! Ez a jó megjelölés: 
LÁTVÁNYKULTUSZ! És meg
született a filmmel való versen
gés: legyen OPERAFILM a szín
padon is!

V alahogyan úgy adódo tt, 
hogy az utóbbi időben minálunk 
idehaza és a külföldi tv-adók jó
voltából egymás után tűntek fel 
különböző felfogású előadások 
egy és ugyanazon operai remek
ből alakítva a kísérleteket. Külö
nösen megtisztelő helyet kapott 
— "átmenetileg" — Mozart: Figa

ró lakodalma c. operája. A mérges 
erőszakoskodástól az ostoba fon
toskodásig mindent végigpróbál
tak rajta a rendezők. Tanulmány
darab éppúgy "készült" belőle, 
mint m odem  "remekmű-rende
zésnek" szánt kísérlet Kétségbe
ejtő volt látni, hogyan forgatják ki 
önm agából M ozart csodálatos 
dramaturgiai érzékkel megírt ze
néjét és operájának zseniális dra
m aturgiai szerkezetét. Nagyon 
sok rossz előadás keserítette éle
tünket. Néha már a műben is ké
telkedni kezdtünk. Túl hosszú. A 
negyedik felvonás csak hozzá 
van ragasztva a drámai szerke
zethez, amolyan pótlék. És így to
vább!

A minap láttam végre egy va
lódi Figaró lakodalmát. Végre a 
gróf nem volt idióta, akivel min
denki a bolondját járatja. Méltó
ságot sugárzott mozgása, ruhája 
és legfőképpen művészi teljesít
ménye. Végre— talán először éle
temben — ráfigyeltem teljes va
lómmal erre a pazar mozarti figu
rára. Ott hánykolódik az emberi 
életkor közepén, látja, hallja az 
energiadús, szerelemtől égő fia
talság diadalm as előretörését 
(Cherubino), le kell nyelnie a fér
fikora hajnalán célratörő sikeres 
"vetélytárs!" felemelkedését (Fi
garo), tükörbe kell pillantania, ha 
a zenetanár lassan kihűlő életsze- 
retetét, ügyetlen intrikáit szemléli 
(Basilio) és látnia kell az elhízott 
öregúr, a szevillai orvos tehetet
len elnehezülését, az öregkor ré
mét (Bartolo). Számára szörnyű 
látvány az emberi életút nagy 
görbéje, de reményteli a tudat, 
hogy ő még az utolsó pillanatok
ban kitörhet a szerelem révén eb
ből az ördögi körből. Mindezt 
végig "nézi" a grófnő is. De sokkal 
szelídebben éh meg a 'látványt". 
Elsiratja a hajdani szerelem szép 
perceit, megborzong Cherubino 
lángolása láttán, segíti Susannát, 
mert tudja, hogy ott sűrűsödik 
benne a feltörő asszonyi erő. 
Megérti Marcellinát is, az örege
dő, mégis reménykedő hajdani 
szépséget. Mozart zenéje mind
ezt "láttatja". Nem kell más hozzá, 
csak amit ez a friss lőadás hozzá
adott: méltó szereplőket, a té- 
m ákhoz-borhoz ülő gyönyörű 
valódi főúri ruhákat, igazi bútor- 
remekekkel berendezett enteri
őrt, olyan átélt szerepformálást, 
hogy az a tökéletes meggyőzés 
erejével hatott. Izgatottan pü- 
lantottunk be a függöny mögöti 
a maga valóságában életre kelő 
18. századi vüágba. íme: az opera 
lehet opera is.
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HELIKON

Novemberi évfordulók
1 — 80 éve született Ilse Aichinger osztrák írónő

40 éve halt meg Áron Cotrus román költő
2 — 275 éve született Tobias Philipp Gebier osztrák író

220 éve halt meg Francesco Jósé de Isla spanyol író
3 — 200 éve született Karl Baedeker német kiadó

130 éve született Bán Aladár műfordító 
130 éve született Hans Heinz Ewers német író 
100 éve született Andié Malraux francia író

4 — 125 éve halt meg Luigi Settembrini
olasz irodalomtörténész

5 — 50 éve halt meg Ion C. Vissarion román író
6 — 60 éve halt meg Maurice Leblanc francia író
7 — 110 éve született Dmitrij Andrejevics Furmanov orosz író

80 éve halt meg Pavol Hviezdoslav szlovák költő
8 — 510 éve született Girolamo Főien go olasz költő
9 — 280 éve született Mark Akenside angol költő

90 éve született Lakatos Demeter népdalköltő 
560 éve született Mir Ali Szír Navai török költő 
100 éve született Liviu Rusu román esztéta

10 — 120 éve született Falu Tamás költő «
110 éve halt meg Arthur Rimbaud francia költő

11 — 180 éve született Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij
orosz író
190 éve született Frankenburg Adolf író
100 éve született Jósé Gorostiza mexikói költő
75 éve született Kallós Miklós erdélyi filozófus
210 éve született Katona József drámaíró
250 éve halt meg Julien La Mettrie francia filozófus
175 éve halt meg Theodorosz Sztuditész görög költő

12 — 30 éve halt meg Jancsó Elemér erdélyi irodalomtörténész
13 —80 éve halt meg Goldziher Ignác tudós
14 — 90 éve született Al. Cioranescu román irodalomtörténész

170 éve halt meg Georg Wilhelm Friedrich Hegel 
német filozófus
490 éve született Johannes Secundus holland költő

15 — 260 éve született Johann Kaspar Lavater svájci író
225 éve született Per Henrik Ling svéd író 
125 éve született Anne de Noailles francia írónő

16 — 30 éve halt meg Bruno Qcognani olasz író
170 éve halt meg Carl Clausewitz német katonai író 
140 éve született Arvid Jamefelt finn író 
140 éve halt meg Sárosy Gyula költő

17 — 170 éve született Manuel Antonio de Almeida brazü író
40 éve halt meg Dag Hammarskjöld svéd író 
140 éve született Makai Emil költő

18 — 60 éve halt meg Emile Nelligan kanadai költő
19 — 290 éve született Mihail Vaszüjevics Lomonoszov

orosz tudós
20 — 75 éve halt meg Bánóczi József irodalomtörténész

80 éve született Dinu Pillát román kritikus
100 éve született Alexandru Sahighian román költő

21 — 130 éve született Ilarie Chendi román kritikus
520 éve halt meg Ikkjú Szódzsun japán költő 
190 éve halt meg Heinrich von Kleist német író

22 — 120 éve született Révay József író
100 éve halt meg Vasüe A. Urechia román író

23 — 90 éve halt meg Ury Benador román író
24 — 175 éve született Carlo Collodi olasz író
25 — 270 éve született Gusztaf Frédiik Gyllenberg svéd költő

10 éve halt meg Szigeti Zoltán erdélyi közgazdász
26 — 100 éve született Mihail Drum es román író
27 — 80 éve született Pilinszky János költő
28 — 120 éve született Stefan Zweig német író
29 — 20 éve halt meg Molter Károly erdélyi író
30 — 110 éve halt meg Hunfalvy Pál tudós

170 éve született Ippolito Nievo olasz író

Mindannyian
A  rejtvény fősoraiban Kenneth Ba- 

inbridge amerikai fizikus gondolatát kap
ja megfejtésül, amelyet az első kísérleti 
atomrobbantás után mondott.

VÍZS2TNTES: 1. A gondolat első 
része. 13. Elkergetés. 14. Francia, je
m eni és osztrák gépkocsijel. 15. Arra 
a helyre sercintés. 16. Riad. 17. Oxi
gén és berillium  vegyjele. 18. Izom
kötő szalag. 19. Renegát. 21. Arany, 
franciául. 22. H azai szabvány. 23. Kí
nai hosszm érték. 25. Erre a helyre 
rostál. 27. Jól vág a kés (két szó). 29. 
H egységképző erő. 31. Zabolátlanná 
válás. 32. Olasz folyó. 34. Médi test
vére. 35. Orvosi csont. 37. Francia 
csillagász  (Francois). 39. M ásolni 
kezd! 40. M auritán ia  bejárata! 42. 
H íres  bohóc volt. 43. R endzavaró . 
46. S p a n y o l, m á lta i és th a ifö ld i 
g épkocsije lzés . 47. A fö ld sz in tre  
o rd ítá s .

FÜ G G Ő LEG ES: 1. M inőség - 
ellenőrző Osztály, röviden. 2. Cso

mót bontó. 3. Ruhakészítő mesterem
ber. 4. ... That, popzenekar. 5. Lá
nyunk  férje, névelővel. 6. Gyűlés 
pontja lehet. 7. Szállítóeszköz. 8. Ke- 
verten ásó! 9. Ném án les! 10. Fiatal
ság. 11. G yom orba juttat. 12. Be
szédhibás. 16. Aktát tartalmazó. 19. 
M ásik lapra másolás. 20. Az orrá
hoz. 21. Lelkes. 22. O perabetét lehet. 
24. ...-de-France. 25. Papírlap szélén 
levő. 26. Belső szerv. 28. Vajon ki
pusztu lt?  30. Lón ..., kam bodzsai 
politikus. 33. A gondolat m ásodik, 
befejező része. 36. Néger törzs. 38. 
Rom busz, rom ánul. 39. M olibdén, 
kálium  és vanádium  vegyjele. 40. 
Szekrények réme. 41. Valamit köve
tően. 43. Szelén és kálium  vegyjele.
44. Bágyadni kezd! 45. Oskola bejá
rata! 47. Alá.

BOTH LÁSZLÓ

A HELIKON 19. szám ában kö
zölt rejtvény megfejtése: S azért hoz
zám más se jő  / De ha jő  is, mit csiná
lunk?
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