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LÁSZLÓFFY ALADÁR

Képzeletbeli valóságok
Axiomatikus, hogy különösen 

szerencsétlen jelenkorunkban az 
egyik konzerválná, másik kisebbítené 
a hagyomány szerepét, erejét. A naci
onalizmusról folyó újkori és legú- 
jabbkori v iták  a nem zet "m int 
képzeletbeli közösség" körül örvény
lenek. Hogy mennyire nem képzelet
beli, mutatja az is, hogy nemcsak 
körülötte, hanem előtte is zajlanak a 
disputák. Mi mindent hordoz egy 
nemzet a nyilván kipróbált életre
ceptjén kívül! Mindenkinél volt pár 
rigómező, mohácsolás, waterloozás 
és trianonkodás. A következő kitétel 
Benedict Anderson Képzeletbeli közös
ség dm ű könyvéből való: "A modem 
nacionalizmus képzelt bakugrásból 
ered. Egyének azt képzelik, hogy ez
rek vagy milliók, akikkel sosem talál
koztak, osztoznak kultúrájukban, 
nyelvükben és szemléletmódjukban. 
A tömegkommunikáció és a könnyű 
utazási lehetőségek fennállása előtt 
ezt a szolidaritásról kialakított felfo
gást a nyomtatás forradalma táplálta, 
az anyanyelven írt és nyomtatott iro
dalom, de mindvégig volt benne va
lami hitvallásszerű." És: "Később, a 
XVIII—XIX. században Európában 
széles körben gyakorolták a nemze
tek kitalálását." "...mert szilárdan hit
ték, hogy az ébredő közösség füg
getlen nemzetállamként még tökéle
tesebben fogja megvalósítani önma
gát."

Dehát ha ez ilyen leegyszerűsíthe
tő "igazság", akkor Miltiádész és Te- 
misztoklész, Igor herceg és Dimitrij 
Donszkoj, Jeanne d'Arc és Hunyadi 
János, Egmont, sőt a Marseillase szer
zője is csak álmodozó kolontosok, 
akiket senki se kért rá. Az egész végig 
csak fontoskodás volt?

A triesti Claudio Magris (olasz 
germanista) Duna-könyvében külön, 
hangsúlyos fejezetet szentel a tran- 
szilvanizmusnak, mint jeles jelenség
nek, megállapítván, hogy "A népek és 
a viszálykodás eggyéolvadása, ahogy 
ez a vegyes lakosságú határvidéken

néha megesik, hozzájárult, hogy ki
alakuljon az összetartozás érzése is, 
valamiféle különös azonosságtudat, 
mely a szerteágazó ellentétek dacára, 
sőt éppen konfliktusos voltából ere
dően összetéveszthetetlen , vala
mennyi szembenálló felet egyaránt 
jellemző sajátosságokat hordoz."

A történelem  egybeömlesztett, 
néha elárasztott, összekevert népe
ket, egyiket a másik repedéseibe, be
láthatatlan rétegeibe juttatta. Ilyen 
értelemben minden emberi település, 
minden falu és város törésvonalra 
épült.

Ám: együtt élni nem ugyanaz, 
mint együtt fejlődni. Századokon át 
együtt élhetnek különféle etnikai cso
portok, jószomszédokként akár köl
csönözhetnek egymásnak, ha éppen 
nem lopnak, civakodnak, ugyanab
ban a padban ülnek az "életiskolá
ban", ugyanabban  az ezredben , 
kaszárnyában szolgálnak, ha a felső
ség úgy sorozza be őket — de sosem 
szabadulnak meg a felszín alatt lap
pangó kölcsönös bizalmatlanságtól. 
Az ilyen társadalmakat nem feltétle
nül az egyetértés és egyetakarás, ha
nem a szükség parancsa tartja össze, 
tartja egyensúlyban, esetleg valami 
külső erőtől való még nagyobb fé
lelem.

Ebből nőhet ki bármelyik percben 
a paranoia politikája.

Egyesek szerint a csiklintásba is 
bele lehet halni. Még az önelégültség
be is bizonyára. "Korunk az emberi 
szellem egyetemes múzeuma" — je
lentette ki már 1924-ben Guglielmo 
Ferrero, Róma bukásának elemzését 
a XX. századig terjesztve ki. A XXI. 
század "Európájának" Ferrerói csak 
azt összegezhetik majd, hogy Fel- 
vinctől a Fidzsi-szigetekig feltétlenül 
egyenlő és szövetséges kultúrák al
kották a m odem  emberiséget, vagy 
hogy az emberi szellem végül bele
pusztult az értelmetlen és egyre dur
vább önfeldarabolásba, barbár, de 
ravasz diszkriminációba.
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GYŐRFFY GÁBOR

Maradok, másként nem tehetek
— vallja Sütő A ndrás az 1988 szeptem 

berében írott, Sinkovits Imréhez címzett 
nyílt levelében, azzal a szilárd m eggyőző
déssel, hogy itt, em e "mostohává lett ha
zában" kell vállalnia az igazságért vívott 
harc gyötrelmes feladatát. Tette ezt egy 
olyan történelmi pillanatban, am ikor a re
m ény fényei m ár kihunyni látszottak, a- 
m ikor a d iktatúra elől m enekülők áradata 
láttán m ár m inden gondolkodó em ber fel
tette m agának a kérdést: van-e értelme 
m aradni. Igen, volt értelme — érezhetjük 
Sütő A ndrés naplójegyzeteinek olvasása 
nyom án. Értelme volt m egőrizni a belső 
szabadság kiirthatatlan gyökereit, szólni 
alapvető emberi jogok lábbal tiprésáról, a 
nap m int nap elkövetett törvénytelensé
gekről. H isz a szellemi önkényt képviselő 
rendszerek m inden időkben azzal a m eg
nyugtató érvvel áltatták m agukat, hogy 
am iről nem  esik szó, az valójában nem  is 
létezik. A szörnyeteggé nőtt, elnyomás 
céljára kiépített hálózatok m unkam ódsze
reit éppen ez vezérelte: szemmel tartani, 
ellenőrizni, megfélemlíteni azon rebellis 
elemeket, akik árthattak neki; m inden á- 
ron elhallgattatni őket, azt a látszatot kel
teni bel- és külföldön egyaránt, hogy elé
gedetlenek nem  is léteznek, m inden a leg
nagyobb rendben. Sütő András segélyki- 
áltásként ható nyüt leveleit a Kossuth 
Rádió tárta világ elé: az erdélyi m agyarság 
hom ogenizálás elvi leple alatt kitervelt 
kollektív m egsem m isítésének kísérletét, 
az állam nem zetbe való erőltetett ütem ű 
beolvasztásának m ódszereit, iskola- és in
tézm ényhálózatunk elsorvasztását, anya
nyelvűnk használatának korlátozását. A 
levelek felolvasását követő megtorló in
tézkedések egyértelm űen bizonyították, 
hogy a hatalom  m ennyire fél az igazság 
kim ondásától, m ennyire retteg a szilárd
nak tűnő  berendezkedését veszélyeztető 
tiltakozásoktól, az önkény leleplezésé
től. Ennek ellenére, az ország értelm isége 
sok éven keresztül csak elvétve hallatott 
tiltakozó hangokat, habár a nyolcvanas 
évek  legvégére  a m egbélyegzettekkel 
szo lidaritást vállalók szám a egyre nőtt.

1989 decem berében sokan úgy érez
tük, hogy évtizedekig tartó rém álm unk 
véget ért, hogy egyetlen pillanat eufóriája 
kitörölheti em lékezetünkből az elszenve
dett m egaláztatást. Rem énykedtünk ab
ban, hogy a hazugságot az igazság fogja 
felváltani, melyet im m ár rejtőzködés és 
félelem nélkül m ondhatunk ki. H ittünk 
abban továbbá, hogy m agyarságunkat e- 
zen tú l nem  a hátrányos m egkülönbözte
tés és m egtorlás légkörében kell majd vi
selnünk, hanem  a dem okratikus jogrend
szer tényleges védelmében; a hivatalos 
nyilatkozatok szelleme, de még inkább a 
nem zetiségek közötti testvériség addig 
soha nem  tapasztalt élménye azt ígérte, 
hogy a lelkünk mélyén remélt radikális 
fordulat végre bekövetkezett.

Sütő András naplókötete éppen e hiú

reményeink szertefoszlásának kronologi
kus nyom on követése. A diktatúra legsö
tétebb időszakával kezdi, amikor az em
beri méltóság tiszteletben tartásának igé
nye m ár m indennapos abszurd küzde
lemmé vált, egy olyan hatalommal szem
ben, mely egyre kétségbeesettebb erőfe
szítéseket tett az ellenzéki hangok elnémí- 
tására. Aztán az 1989 decemberi esemé
nyek ellentmomdásos fejleményeit, a fel
tám adó remények és kételyek pillanatait 
követően, am ikor "még nem  tudtuk, mer
re menekül halál-helikopterén a diktátor, 
és vázoltuk máris álmok ecsetvonásaival 
kisebbségi jogainkat, emberibb állapotun
kat, az ország új, európai arculatát". A 
naplókötet az 1990 márciusi m arosvásár
helyi tragédia napjaival zárul, a felszínre 
törő xenofóbia és nacionalizmus, a fékte
len indulat következményeinek bem uta
tásával.

Akkor m ár m indannyiunkban tudato
sulhatott, hogy a kom m unista diktatúra 
utolsó időszakában program szerűvé vált 
gyűlöletszítás sokkal mélyebben belevé-

Maszelka János: Fenyves

sődött az emberek leikébe, mint azt valaha 
is gondoltuk volna. "December 22-én ő- 
szinte magyar-román testvériségről szól
tam  — vallja a szerző —, néhány hét m úl
tán pedig m ár azt is el kellett mondani, 
hogy amUy üres a kincstár, az államkasz- 
sza, éppoly telítettek a xenofóbia, a ma
gyargyűlölet föld alatti járatai, a román 
nacionalizmus érzelmi lerakatai." A neme
sebb célra érdemes kitartással véghezvitt 
szellemi erőszak következményei száz
szorta súlyosabbnak bizonyultak a gazda
sági csődnél és a szegénységnél. Nyilván
valóvá vált az is, hogy védekezni ellene 
csak akkor leszünk képesek, ha megis
merjük a gyűlölet anatómiáját, ha felfed
jük a hazugságokat és közös történel
m ünk hamisítását. Ennek szükségességét

Sütő András m ár 1990. január 30-án, az 
Adevarul d m ű  napilap hasábjain kifejtet
te: "A diktátort kivégezték, d e  hosszadal
mas nacionalista kurzusának súlyos kö
vetkezményei m ég tovább terhelik közé
letünket. A lelki kútm érgezést kitartó fer
tő tlen ítésnek  kell követn ie . A rom án 
népért, am elynek nem zeti érdekeit a nem 
zeti kisebbségek semmivel sem  fenyege
tik, nyíltan, objektiven kell tájékoztat
nunk mai helyzetünkről."

A várva várt felvilágosítás sajnos nem  
következett be, és ha történtek is erre vo
natkozó kísérletek, ezeket az évtizedes be
idegződések, a gyanakvás és intolerancia 
szellemében fogadták. Ekkor arra is rájö
hettünk, hogy a szabadság hozta társadal
mi zűrzavarban talán m ég nehezebb a 
magyarság ellen irányuló m anipuláció és 
a média által terjesztett ferdítések ellen 
küzdeni, m int a diktatúra idején volt. A 
közös sorsként viselt totalitarizm us kiala
kított egy bizonyos m értékű cinkosságot, 
összetartást a Gonosz garázdálkodásai
nak enyhítésére. A hazugság intézm énye
sülése következtében a m agyarságot ne
gatív fényben feltüntető burkolt propa
gandának nem  lehetett azonnali hatása, 
mivel a diktátor teljhatalma az úgyneve
ze tt "m agyar veszélynél" sokkalta na
gyobb fenyegetést jelentett az egyszerű 
ember számára. A váratlanul ránktört sza
badság légkörében viszont a szenzáció
ként ha tó  lelep lezések re  és bosszú ra  
szomjazó tömegek m inden rém hírt, szán
dékosan vagy tudatlanságból végrehaj
tott félrevezetést a felgyülem lett indula
tok levezetésére használták fel.

Az átélt m egpróbáltatások ellenére Sü
tő A ndrás em lékezése m égsem  kelti a 
"végső elesettség" hangulatát. A tények 
feljegyzése, de  főleg az egyéni szem pon
tok m ögött m induntalan fellelhető az ér
zelmi háttér, a sokszor m ár önám ításnak 
tűnő közösségvállalás a szülőföld sorsá
val, a történelmi folytonosságba vetett hit. 
És ha m ár nem  m arad m ás lehetősége, a 
szerző eltávolodik a szánalmas jelentől, és 
a m últ hatalmas szellemi örökségére, az 
erdélyi m agyarság elpusztíthatatlan érté
keire alapozza reményét. Ebből táplálko
zik a történelmi korszakkal dacoló m aga
tartása, töretlen hite a m egm aradás esé
lyében. A diktatúra időszakában, és a ké
sőbb i e sem é n y ek  h a tá s á ra  sem  é rz i 
elveszettnek a rem ényt, de látnia kell, 
hogy az ígéretek valóra váltásától még 
távol á llunk  "Boldog lennék, ha elm ond
hatnám , hogy e könyvecskének a m on
dandója időszerűtlenné vált, történelmi 
emlékké lett — írja előszavában a szerző 
—. Nem  így van. Részleges jogainkat el 
nem  hallgatva, ám  a valónak teljes kim on
dásához ragaszkodva nyíltan kell szól
n u n k  a r ró l ,  h o g y  m a g y a r  n e m z e ti  
közösségünk alapvető jogainak európai 
m odellje itő l m ég nagyon  m essze va
gyunk"

Sütő András: F ü lesek  és  f e js z é s e k  k ö 
z ö t t .  Pallas-Akadémia, Csíkszereda, 
2001.218 old.
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Panek
Őrjöngés p lusz fegyelmezett mí- 

vesség, élet és tehetség emberileg le
hetséges elemi szövetsége ugyanany- 
nyi ideig éltet, m int a kívülállóság csi
gavére. A Panek Zoltánra kiosztott, 
korunkban egy főre eső Shakespeare- 
adag  nem  ezen a kosárfonó-ötévester- 
ven töprengett. Sem m ikor dolgozott, 
sem  ahogyan élt. De valam i elemi ér
ték volt abban, am it jószem ű teoreti
kusok egyszer tétován észrevételezték 
az ITK oldalain, hogy talán új m agyar 
novellatípust teremtett.

"Én is egy intézm ény vagyok" — 
szokta dühösen ellenevetni, am ikor o- 
lyasmiket forgatott m ár fejünk fölött 
az örvény s botladozó lábunk alatt a 
törvénytelenség, am it emberijogosan 
véde lm ezn i szokás. N em  szeretett 
bolyban nyüzsögni, alakzatban repül
ni. Vehemensen védelm ezte az egyed 
jogkörét, holdudvarát, m int a láncait 
rángató ház- és hazaőrzők, az igaziak 
többsége. M ár-m ár annak  határáig  
hajlandó volt az elszigetelődést, az in
dividualitás igazát, a szeparatizm us 
jogát védelm ezni, ahonnan  a nagy 
morc-elődök, rosszkedvű Vajda Jáno
sok, összeférhetetlen Szabó Dezsők kö
zösségtagadása kezdődik: nem hogy 
életművel is lehet védeni a hont, hanem 
csakis, kizárólag azzal lehet és kell!

Csakhogy ő hum orérzékkel és vég
telen hajlékonyságú szellemmel áldot
tan, egy m ásik véglethez is tartozott 
szívesen: m indennek tudatában egy 
másik fontos frontvonalra ledobott m a
gyar ejtőernyős-író is volt. Nagyonis. 
Életrajzának kanyarai is mutatják, hogy 
a zendülésekbe belekeveredni legalább 
annyira imádott, m int bárkivel, Istené
vel szemben is "felkapni a vizet".

Az a szarvasbika öltött benne miti
kus változatot, aki képes lett volna o- 
dakiáltani a H unoroknak és Magorok- 
nak: tudom  mi m úlik rajtam, ennek 
ellenére fityiszt a M eotiszotokraL.

Éltünk, és ebbe másokkal együtt 
bele is haltunk m ár régen. Csak most 
vezetik be a bürokrácia gyászjelenté
sébe. L e m o n d tu n k  la ssacsk án  az 
olyan program okról, hogy Hiúz szemet 
is lehet viselni. Leszálltunk szépen, a 
föld alá m ár lépésben." Én is egy intéz
m ény vagyok..." Ilyenkor a Halotti Be
szédek jutnak eszembe, a Babits-i, a 
M árai vagy Kosztolányi féle, vagy a 
m ég névtelen fiatal m ogorvák és lelke
sek variánsai, s persze az a legelső, 
eredeti, tagolhatatlan középkori Egy 
mondatunk a halandóságról. N em  vi
gy áz tu n k  Rá sem. Szem ély szerint 
sem. Erre az ezeréves, tízezer éves, 
egymillió éves, egyszerre neanderthá- 
li és reneszánszfinom ságúra emelke
d e tt késő-huszad ik  századi ku ltú r
intézm ényre, elemi epika-atavizm us- 
ra , Afrika bácsira, ahogy Kolozsvári

Papp László nevezni szerette, m ikor 
egyszerre korholni és békíteni kellett, 
m int valami kitörési időpontjait illető
en teljesen m egbízhatatlan házivul
kánt. Nem  is nagyon hagyta, hogy 
v igyázzanak . A hogyan H om érosz 
sem, és lám, megvakult, Balassi sem, 
és elgennyesedett a legvégső sebe, Jó
zsef Attila és Szisz sem, akiknek apo
kaliptikus pusztulása m ég előtte sem 
vált riasztó példává, hogy óvatosabb
nak vagy sokkal vadabbnak kell lenni.

Most megszökött, elbújdosik, mint 
valami m egsértődő kiszolgált kandúr. 
"Gyertek le a diófáról" — suttogom  egy 
megint rám  is leszálló éj csendjében, 
az ő novellacíméből desztillált jelszót, 
az epika-höm pöllyé dagadt varázs
igét, most, hogy ő is közéjük került, 
köztük van immár, megszelídülésre 
kim últ öregek és felkötött katonaszö
kevények közt. Lehetséges lelki jelme
zeink és jellemképleteink zsinórpad
lásán, m int nagyon kései és hatalma- 
fosztott Csák Máté, de előszólítható, 
s k a tu ly á z h a tó  sz e re p v a rián su n k . 
Hányszor és hányféle töltettel m ondták 
ki: Panekség, Panekizmus, Panekdota. 
Azt viszont nem látom (be), hogy ő 
megenyhülten és olyan szép őszen, vik- 
torhúgosan visszamosolyogna bármi
től. Még a halál ostoba obsitlevelétől 
sem. Nem  ment kárba, vagy kárba ment 
e ttő l, am enny it egyetérte ttünk , a- 
m ennyit civakodtunk, és hegyeztük 
közben a nyelv meg a szellem helyzeteit 
és ceruzáit? Mindenesetre Hétfőn és ked
den nagyon szerettem.

LÁSZLÓFFY A LADÁ R

Molnár Mirko: Romok

Élt remekműveket
M ielőtt leültem írógépem  elé, gondosan m eg

borotválkoztam. Ahogyan Ő tette volt m inden 
alkalommal, m időn leült dolgozni. Sohasem lát
tam  m unka közben, az alkotás folyamata ugyebár 
a legbensőbb magánügy, de úgy képzelem, derű
sen telepedett írógépe mellé, m ert ezt a m unkát 
igazán szerette. Még akkor is kiborotváltan, tiszta 
lelket öltve látott dolgához, am ikor a legindulato
sabb írását dübörögte fekete gépébe, és bizony 
sebeket osztogatott, m ert — bizony! — sebeket 
kapott vitákban, amelyeket avatott debattőrként 
vívott meg. Bizony, sértődékeny em ber volt, s ha 
jól tudom  (és ez nem  kíván dicsekvésként hang
zani), csupáncsak Fodor Sándorral, Szabó Gyulá
val és szerénységem m el nem  volt soha hadi
állapotban.

Panek Zoltán — hiszen az Ő életéről s most 
haláláról van szó — finnyás volt, m int m inden 
elegáns ember, értem  ez alatt a stílus eleganciáját, 
s nagyrészt élete eleganciáját. A stílus hercege 
volt, ami a prózaszerkesztésben keménységgel és 
pontossággal párosult, m ert az írásban számára 
az árnyalatok voltak m indenekelőtt fontosak. So
kakat szeretett szerelemmel, sokan szerették vi
szont, de  igazi, szenvedélyes szerelemmel csak 
egyet imádott: az anyanyelvet, az egyetlent, amit 
alázattal volt képes szolgálni e világ m inden dol
gai közül, mely "képzeletünk legszebb játékvona
ta, fehérben és kanyarban". És ez a játék oly szent 
volt számára, m int a tiszta lelkű gyerm ekek m in
dig fölkísértő, kényszerítő erővel újra m eg újra 
visszatérő legszebb, m indenekfölötti játéka.

Hogy aztán m i történhetett Vele kényszerű 
kitelepedése után , azt a mai napig nem  is sejtem. 
Én nem  faggattam, Ő nem  szólt róla. Némely 
szempotból nagyon szem érm esek tud tunk  lenni 
egymás (bel)ügyeit tek in tve Pedig m ég itthon, a 
belügy szom szédságában lévő kéglijében (hogy 
megróna ezért az illetlen szóért!) lelkesen beszélt 
A  földig már lépésben című nagyregényének folyta
tásáról, melynek témáját trilógiává szándékozott 
kiépíteni. Miféle törés, m ilyen m eghatározó, vég
zetes sérülés dúlta  föl regényírói becsvágyában?!

Tudtom m al M agyarországon soha, sem m i
lyen díjat nem  kapott ez az író-óriás a díjazott 
törpék között. Soha le nem  írtam  egyetlen író-ha
lottam ról sem, hogy "életm űve félbem aradt", 
mert valahogy nem  hiszek az ilyesmiben. Most 
viszont leírnám, ha egyik írókollégája nem  igazí
tott volna ki, m ondván: Félbehagyta/ Hajlok rá: 
így van...

Sokat írtam  Róla, több könyvét is elemeztem, 
s m indig nagy élvezettel. M ost látom  viszont, 
hogy — a dolgok term észetéből is adódóan — ez 
az írás keservesen fáradtra sikeredett. Tudom, 
életében örvendett volna neki, ha elsütöm  a bá
gyadt, de  névre szóló szóviccet: aztán majd úgyis 
én írom meg a panekrológodat. M ost, hogy üy 
m ódon sütöttem  mégis el, csak ócska stílusfogás
nak tűnik az egész. Ezt is letudtam — neki, a 
szójáték m esterének

Már nem is próbálkozom stílusosan befejezni 
ezt a búcsúztatót. Csak kipillantok az ablakon, és 
halálbiztosan megállapíthatom: esik  Esik, Zoltán, 
esik az eső, Komám. E percben csak nekünk, ket
tőnknek Életedben magányos ember voltál, úgy
szólván ez volt a Te létformád és létezési módod. 
Úgy kellett, következésképpen, m eghalnod is.

2001. VII. 4.
M ÓZES ATTILA
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SIGMOND ISTVÁN

Mindenki múzsa szeretni lenni
(folytatás előző számunkból)

n.
Leharapott arcú szobrok őrizték a szen

télyt kétfelől, úgy helyezték el őket, mintha 
egymást kellett volna szemmel tartaniuk va
lamiért, noha szerepük csak annyi lehetett 
annak idején, hogy őrizzék az emberek hitét, 
amihez a hitélethez fűződő mozdulatok is 
hozzátartoztak, az első révült mozdulattól, 
amellyel akarva-akaratlan közhírré teszed, 
hogy beléd költözött Isten, egészen az utolsó 
mozdulatig, amikor a tieid teszik közzé, hogy 
kiköltözött belőled Isten. Ez volna a végzet 
pillanata, a tulajdonképpeni beteljesülés? Ezt 
a mozdulatot, ezt az utolsót már nem őrizték 
a kikapart szemek, mindkettő egy-egy rotha
dásnak indult, félarcú hulla benyomását kel
tette, ezek még az elmúlás felemelő szépségét 
sem tudták egymásban kiélvezni, de valami
től mégis győzteseknek néznek ki, volt ben
nük valami felemelő, amelytől a szemlélő 
arcán is felvillant a magasztosság, mozdulat
lanságuk meg életesebb volt a kabátos kap
kodó mozdulatainál, aki a beáramló csődület 
után kutatott, csakhogy a templom belsejéből 
mintha egyenként kikapdosták volna őket az 
istenek, nem voltak sehol, egyetlenegy ma
radt csak hírmondónak, az egyik csillagcsá- 
kós ember, egyike azoknak, akik papundekli 
vértet viseltek, rózsa- és jázminszirmokkal 
kidíszítve, arcán a "Feszítsétek meg!" félelme, 
borzalma és gyűlölete, s az ezekből fakadó, 
kimondottan fotózásra alkalmas mozdulat
sor, ahogy menekülőben a többiek után, fe
lénk fordítja eltorzult arcát, álmodni sem le
hetne kifejezőbb fejet, a haldokló zsigerek az 
arcra kivetülve hangtalanul óbégatnak segít
ség után, kitátott szájából a nyelv oldalra ki
lóg, mintha a levegőt lefetyelné a szédelgő 
húsdarab, besüppedt szemgödreiből fényte
len szemek guvadnak elő, ennél szebbet el
képzelni sem lehet, az ilyen modellhez i- 
mádkozni kellene, becézni, ajnározni és ba
busgatni, de fotózásra még alkalmasabb, azt 
hiszem, hangja nincs, biztosan bent rekedt 
valahol a lágy szájpadlás és az ínycsap kö
zött, a lábai meg túl hosszúra sikeredtek, be
beakadtak menekülés közben, hol a padok 
alól, hol a padok közül kerülnek elő, a rémü
let is csökkenti némileg a tempót, mintha 
lassított filmkockákból állna a sorozat, a fény
képezőgéppel nem követem a mozduló tes
tet, hagyom, hogy sorban vigye ki testrészeit 
a képsorból, kattintgatok, egyfolytában kat
tintgatok, az első felvételen még ott van a fej, 
a test, a két kar s a két láb, aztán a karok 
kiviszik a testet a képhatárból, a lábakon 
megfeszült izmok kidudorodnak a nadrág
szárakon, ilyenkor az izmok mindegyike fő
szerepet kap, ha meztelen volna, igen jól meg 
lehetne különböztetni a hosszú combközelítő 
izmok, a szabóizmok és a négyfejű csontiz
mok játékát a fotón, de tovább mozdul a mo
dell, már csak a test és a két láb látható, aztán 
csak egy láb, végül az sem, marad egy üres 
pad, benne a félelembe göngyölt, láthatatlan 
gyűlölet, amely a mozdulat látványát megőr
zi nekem, hiszen mindörökre ott marad a 
padok mellett s a padok alatt.

— Nem lesz könnyű nap — mondom a 
kabátosnak, aki hosszas téblábolás után felfedezi

a sekrestyéhez vezető utat, mozdulatai dia
dalmasak, ahogy szélesre tárja az ajtót, s a 
félhom ályban számba veszi a termé
szetellenes mozdulatlanságban felsorakozott 
alakokat

Ahogy megnyílik az ajtó, felhangzik a dal. 
Dal? Dobpergéssel nem lehet kísérni sem 
gyászmisét, sem menyegzőt, keresztelőt sem, 
de még egy szokványos ima is kisuhanna az 
összeszorított tenyerek közül, ha dobszó pró
bálná magasztosabb régiókba emelni a hitélet 
hétköznapi megnyilatkozásait, pedig most 
ez történik, mert elöl egy doboló alak ül a 
földön, de azt is hajlandó vagyok elhinni, 
hogy néhány arasznyi magasságban lebeg a 
föld fölött, arcáról a hitet felhabzsolta a kéj, 
ennél borzalmasabban gyönyörűt ritkán lát
hat egy fotós, ilyen arcokat érzéki csalódá
sokkal járó kóros állapot szülhet, mielőtt 
végleg kikapcsol az agy, de ez most valóságo
san itt ül és dobol, talán észre sem vett min
ket, annyira felajzotta a hangok bűvölete, 
aszkéta arca egyenértékű a lógónyelvű tüne
ményes torzképével, mögötte felsorakoznak 
a templomba menekültek, kórusszerűen he
lyezkedve el, a teljes balettkar, a késdobáló, a 
csillagcsákósok valam ennyien, a labda
zsonglőr és a kígyónő is ott látható, de a 
légtomásznő, a lóidomár és a csodagyerek 
nem volt közöttük. Amit hallani lehetett, az 
volt a dallamtalan dal, erősen pergő dobszó
val kísérve. Az énekesek csoportját még csak 
dalárdának sem lehetett volna nevezni, de a 
fenyegetést vagy fájdalmat érzékeltető re
kedtes bődülések, vagy a kegyelemért esdek
lő ritmikus vinnyogások begyakorolt ének
szám benyomását keltették.

— A kakofónia apoteózisa — mondom a 
kabátosnak. — A zene istene is halott.

— Végezze a dolgát, jó?! — Vallásfilozó
fiai gondterheltséget próbálok felfedezni az 
arcán, de a próbálkozással maradok.

A templominak aligha nevezhető zajzene 
agytiprónak bizonyult, a kabátos időnként 
elbömböli magát, hogy "fotó!", de ebben a 
hangzavarban csak megfulladni lehet, látni is 
mintha csak hangokat látnék, amelyek képe
sek letepemi a mozgást, az illatot s a gondo
latot, a szívverés is átveszi a dallam ritmus- 
talan ritmusát, ettől fulladozunk bizonyára, 
időnként felvillannak a mámoros arcok is, 
ezek hisznek valamiben, hiszik a tegnapot, a 
mát s a holnapot, vagy csak szélhámosok, 
mintha nem lenne mindegy, mondhatnám 
rezignáltan, a nemlét harmóniája úgyis egy
bemossa a hívőket a szélhámosokkal, s a hi
tetlenek ott díszelegnek majd a szennyes vi
zet ékesítő habon.

— Valaki hiányzik? — A kabátos számol
gat, aztán többször bólint, mint aki egyetért 
önmagával, választ senkitől sem vár bizo
nyára, int, intésére kilépünk a templomi ho

mályból. — Fohászkodni szabad! — kiált 
vissza, hogy miért kell ezen röhögni, nem 
tudom.

Fohászkodás helyett utánunk tódulnak 
mindannyian. A dobos arcáról eltűnt a má
mor, az idiotizmus és a hit keveréke, a láng
elmékbe oltott szkizofrénia is kioldalgott a 
vonásaiból, semmi kéj, semmi kóros állapot, 
most egyházfiként veszi át az irányítást, ott 
állnak már a templom előtt, közvetlenül mö
göttünk, totálkép, kattintás, fotó.

A kabátos azzal okoz újabb meglepetést, 
hogy lábujjhegyen távolodik el a templom 
közeléből, én is lábujjhegyre emelkedem ter
mészetesen, hogy miért kell mi is pipisked- 
jünk, felfoghatatlan, félnünk kell nekünk is 
valamitől? Olyan hangtalanul haladunk, 
mintha a saját árnyékunkból szakadtunk vol
na ki, lehet, azért sincsenek árnyékok, mert 
szerepeiket eljátszották, s mint számytalan 
hernyók m aradtunk magunk, akkor már 
csak önmagunktól félhetünk, persze nem tar
tom valószínűnek, hogy a kabátos félhet va
lamitől, önmagától sem nagyon, attól viszont 
félhet, hogy egyszer csak félni fog valamitől. 
Ezért hasalunk? Mert már hasalunk a temp
lom előtti téren, s így, hasalva araszolunk 
lassan előre, a hernyók hátgörbítést követő 
kinyújtózását imitálva. Néha hátranézek, 
mögöttünk, némi távolságot betartva, min
denki hasalva kúszik utánunk, ezen már rö
högni kellene, de sírni sincs ereje senkinek, 
pedig sími könnyebb.

A kabátos emlékezhetett arra, hogy a föld 
jól vezeti a hangokat, mert egyik fülét a föld
höz tapasztja, közben int, hogy ne mozogjak. 
Én is integetek a mögöttem mászóknak, ros
tokol a menet. Csakhogy a föld bölcsebb an
nál, hogy az áruló szerepkörében tetszeleg
jen, némák benne a rögök, s hallgatnak a 
halott anyák, a jajszavak s a sírba omlott i- 
mák, a levegőnél alantasabb közeget viszont 
elképzelni sem lehet, az ilyen menyasszony
ként is tucatszám ölelget, férfit, lányt, asz- 
szonyt, állatot, fiatalt vagy öreget, most meg 
abban élvezkedik, hogy a fülünkbe röpít egy 
férfihangot valahonnan a házak irányából. 
Valamivel gyorsabban csúszkálunk a hang
forrás felé, messziről úgy nézhetünk ki, mint 
holmi agyalágyultak, a messzeséget ezúttal 
nem térben képzeltem el, hanem időben, 
merthogy itt beláthatatlan messzeségben 
sem lehetett volna élőket számba venni, úgy 
értem, hogy előttünk és fölöttünk, s noha 
felesleges az óvatoskodás, éppen az tűnik 
furcsának, hogy nem kell tartani semmitől, 
nincsenek sem emberi, sem állati nyomok, a 
vihar jeleit sem látni, nincsenek kapukra, ab
lakokra, házak falára zúdított torlaszok, de 
egyetlen épségben maradt ház sem látható, a 
kerítésekből mintha kiharaptak volna egy- 
egy jókora darabot, de a hiányzó részek nin
csenek sehol, megnyugtató lenne felfedezni 
egy görbécske kutyaürüléket, konyhai sze
metet, törmeléket, széltől kergetett papírda
rabot, csakhogy ilyesmi nem látható, az apró 
kavicsok viszont felsértik a térdemet, fel-fel- 
szisszenek, a kabátos nem szól, dühösen in
teget, közel vagyunk, kapu nincs, végigkú
szunk az udvaron, nincs sár, nincs homok, 
nincsenek gyomok, a becsukott ajtó megszűri 
ugyan a hangokat, de a duruzsoló bariton 
egyre jobban hallható, a kabátos lassan fel
emelkedik az ajtó előtt, imádkozósáska figu
rával indít, amely keresztvetéssel folytató
dik, majd egy bombaszerű rúgással leteperi 
az ajtót.
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— Három heted két nyolcada kevesebb, 
mint hét kilenced négy hatoda, érted?

— Ki nem érti ez? — hetykélkedik a cso
dagyerek, s noha a bezúzott ajtó irtózatosan 
dongott a padlózaton, egyikük sem nézett 
reánk, sem a csodagyerek, sem a lóidomár.

— Mert ha nem érted, hiába éltél, érted?
— Aférfi nyakán kisujj vastagságúra dagad
tak az erek.

— Értem, persze, hogy értem — leheli, s 
káprázatosán gyönyörű arca seggbután vi
rít, aztán vihog is egy kicsit, hogy ezzel vég
leg elfeledtesse velem a csodát, ahogy a 
templom előtti téren azzal magasztalta az 
isteneket, hogy a láthatatlanságba vonult, 
hogy maszturbálhasson kedvére.

— Teát? — A légtomásznő munkálkodás 
közben is gondot akar viselni ránk, kezében 
kötőtűk kergetik egymást egy készülő puló
ver szemei között, arcán háziasszony-mo
soly. Közben megránthatta a fonalat, a gom
bolyag legurul az öléből a lába elé, majd 
elindul az ajtó irányába. Mindannyian kö
vetjük a gombolyag útját, valami delejesség 
költözött a csendbe, amelyet csak a kötőtűk 
egymáshoz pöccenésének apró zöreje tör 
meg, de ez egy olyan hang, amelytől még 
inkább varázslatosnak tűnik a hangulat.

A kabátosnak repdes a füle. Vagy inkább 
mondjam úgy, hogy nagyon piros a füle, és 
mintha ütemesem mozogna. A düh, amely 
az agyában roncsolja az ereket, vulkánszerű- 
en munkálkodik, kezében lóbálja a dorong
ját, de nem tud megszólalni, egyelőre csak 
forr benne a láva, enyhén reng benne a föld, 
s ha szobák volnának benne, a csillárok már 
erősen lengedeznének a plafonokon.

Várom, hogy történjen valami, s ez a va
lami csak a kabátostól jöhet, közben a nyitott 
ablakon rálátok az udvaron hasaló egyházfi
ra, mögötte a dalárda fekszik, arccal lefele, 
mozdulatlanul. Nem csinálnak semmit. Vár
nak. S a hosszú várakozásnak végzetszaga 
van.

— Totálkép! — üvöltök fel; félek, hogy 
kitör a láva, félek, hogy engem is elvisz a 
csendben megfeszült, ugrásra kész cselek
mény vihara.

— Csak a gyereket! — lángol a kabátos, 
néhány csillár letört szárnyú madárként zu
han benne alá.

— A gyereket nem engedem!— A légtor- 
násznő nem áll meg a kötéssel, csak kinyúl, 
s rádob egy pokrócot a csodagyerek fejére.
— Eminens tanuló! A család fénye!

— Ez a kicsi szöszke?
— Nem szöszke, barna — mondja az asz- 

szony.
— De szöszke volt, tagadja?
— Nem, nem tagadom.
— És az arcéle is olyan, nem?
— De. Olyan.
— A gének, hiába. Azok. — Lassan min

den kiderül, még az is, hogy a kabátos gén
specialista.

Az asszonynak kililult az ajka, főleg az 
alsó ajkán lehet látni ezt a különös színt, 
amelytől teljesen megváltozik az arc, bizarr 
látványnak tűnik, ahogy az egész arca lilulni 
kezd, s izmai is megfeszülnek, a homloki
zom s a halántékizom igen erőteljesen, hát, 
így első ránézésre senki sem mondaná, hogy 
ő nem más, mint egy igazi légtomásznő, aki 
véletlenül éppen pulóvert köt, és még annyit 
lehet tudni róla, hogy kimondottan szőke, s 
az arcéle is pontosan olyan, mint a gyereké. 
A kabátos int, meghajolok.

— Szabad egy táncra?
A kötőtűk leesnek a földre, a félig kész 

pulóver utánuk libben. Nem, nem libben, 
mint lapátnyi föld, a lábunkra zuhan.

— Már én vagyok soron? — Arcán le
mondás, aztán derű, aztán semmi. — Maguk 
olyan édesek, tudják?

— Tangó, jó?
— Nagyon jó.
Alóidomámak nem kellett szólni, a zon

gorához ül. Egyet jobbra, kettőt balra. A nő
nek meleg a teste, forró lehelete égeti a 
nyakamat, lélegzete felgyorsul, lába időn
ként összeakad. Szorít. Nagyon szorít. Az 
egyik lába a két lábam közé kerül, nem tu
dom, hogy szándékosan teszi vagy szándék- 
talanul, de ahogy felnyom ul a térde a 
combomon, a leszűkített térben egyre kelle- 
metlenebbül szorong a tököm.

— Megcsókol? — kérdezi, nem nézek rá, 
mert az üyenek szeméből kivonult a vágy, az 
üyen szemekben valami más van, amihez 
nem értek és nem is akarok érteni, a szemé
remrése száraz, mint a sziklák között kisar
jadt, színét vesztett moha, az ilyen se nem 
szűz, se nem kurva, kiégett zseblámpa a csil
lagfényes éjszakában, hát, most én vagyok 
neki a csillagfényes éjszaka, a napszakok 
meg nem beszélnek, talán ezért nem válaszo

lok, s a fejemet is elhúzom a közeléből, ne
hogy félreértésre adjak okot, tangó.

Olyan erősen kapaszkodott belém, mint 
lengőtrapézba a cirkusz porondja fölött, nem 
tehettem meg, hogy ne nézzek reá. Az anda
lító tangó ütemére lágyan himbálózott a feje, 
tágranyüt szemében megbékélés volt, nem 
öröm, nem félelem és nem csodálkozás, mo
solyából bölcsesség sugárzott és sajnálkozás, 
hogy a hatalom részese vagyok, egyike a- 
zoknak, akik saját szemükkel sosem fogják 
meglátni a végtelent, születésüknél nem Is
ten volt a bába, testüket nem kenegették ró
zsaolajjal a Parnasszus múzsái s a tándkáló 
nimfák, s megszentelt ürülékük levében 
nem hancuroztak játékos angyalok sohasem.

— Azt hiszem, fosni fogok — súgta a nő, 
és akkor érte a dorong.

A pillanat kiválasztása ideálisnak mond
ható. Ezzel a lóidomár is egyetérthetett, mert 
a tangót nem hagyta abba egy pillanatra

sem, ujjai tovább futkároztak a zongorán, 
csak oldalra billent s kinyújtotta egy kicsit a 
nyakát, hogy alaposan szemrevételezze a 
koponyába mélyedt szőke hajtincsek rajzo
latát, hát, igen, kifogások egyáltalán nem 
merülhettek volna fel, az ütésben elegendő 
lendület volt, eltökéltség és fegyelem, hátul
ról érkezett a csapás, nem kellett végighall
gatni a nyüszítést, jajszót vagy imádkozást, 
térdre borulást, szétvetett lábakat vagy a "vi
gyék a gyereket s a zongorát!"-szerű artiku- 
lálatlan rimánkodást, alkudozát, randalíro- 
zás csak kívülről érkezett, az egyházfi 
ugyanis akcióba lendült, intésére ismét da
lárdába tömörült a csoport, rázták az öklüket 
az egek felé, visongtak, hörögtek és nagyo
kat nyögtek, különféle hangfekvésben, aztán 
kánonban is, mesélték s kommentálták, amit 
látniuk kellett, az egyházfi nem visongott, 
nem hörgött és nem nyögött, elmélyülten és 
nagyon odafigyelve vezette a dalárdát, a for- 
tissimóknál veszettül lengette a karját, a plá
noknál behúzta a nyakát és csücsörített.

— Vetkőzz! — mondta a kabátos a lány
nak, a tangó belehalt a billentyűkbe, akárha 
egy feketével díszített fehér koporsó lett vol
na a nyughelye.

Gondolatolvasásban itt mindenki jelesre 
vizsgázna, a lány mintha tudta volna, hogy 
vetkőznie kell, már percek óta ruhátlanul 
várakozott, s nem nézett ki nimfának, csak 
egy csóré lány volt, semmi más. Terpesz
állásban fordult felénk, teste enyhén ringott 
a félhomályban, de ettől már nem akadt el a 
lélegzetem, egy ruhátlan nő látványosabb 
remegésétől csak akkor gyorsul fel egy férfi 
vérnyomása, ha a nő maga nem tud róla, 
m árm int hogy enyhén vonaglik a teste, 
merthogy az állat vonaglik benne, a tudata 
ilyenkor vakon botorkál valahol önmagá
ban, ez a lány viszont himbálta magát, szak
szerűen, nyitott szájjal s meg-megrezdülő 
szempillákkal, csőalakban kinyújtott nyel
vével furcsán nyalogatta duzzadt ajakát, ke
zével meg úgy vájkált vadul hintázó mel
lének húsába, ahogy gyurmát szoktak mar- 
kolászni a gyermekszobákban, időnként 
széttárt ujjakkal gyömöszölte a hasát, köz
ben ágyékát ütemesen irányította fel és alá, 
valószínűleg a nagy ágyékizom és a lágyék- 
szalag mozgatásának tökéletes összhangja 
volt a titok nyitja. Percekig néztük, ahogy hol 
előbukkan, hol eltűnik a szokatlanul tekinté
lyes mé etű csiklója.

— Szeretnék hallani egy imát — űberolt 
a kabátos.

— A lány érintetlen — mondta a lóido
már. — Nagyon kérem...

— Egy halk valcert lehetne? — vágott 
közbe a kabátos, hangja csendes volt, szinte 
szende.

A lóidomár zongorázott.
— Az imákról hallottam már — mondta 

a lány.
— Isten mindenkire vigyáz. — A kabátos 

hittantanárosra vette a figurát, s noha a do
rongot nem tette le a kezéből, arca olyan 
furcsán emberi volt, mint aki tud szeretni is 
és simogatni, ezt nevezik meghittségnek ta
lán, a fejét is oldalra billentette egy kicsit, ha 
béke költözik az agyba, bizonyára elemyed- 
nek a nyakizmok is.

Mintha mindenki szünetben érezte volna 
magát, a dalárda tagjai benéztek ugyan az 
ablakon, de összezárt ajkaik mögött pihenő
re tértek a rekedtes indulatok, a valcer hang-
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jai sem követték pontosan a dallamot, egy- 
egy leütött billentyű hangját lehetett csak 
hallani, de ez mindössze annyit jelzett, hogy 
a szobában van egy zongora, és van egy 
zongorázni is tudó lóidomár, én meg elnéz
tem ezt az elemyedt nyakú, dorongos figu
rát, s arra kellett gondolnom, hogy a meg
hittség s az ernyedtség között nem biztos, 
hogy ki lehetne mutatni valamiféle rokoni 
kapcsolatot, de az élet bármilyen fokú és 
fajtájú élvezete testvéri viszonyban áll az er
nyedtséggel, legyen az testi vagy szellemi, és 
legyen az transzcendentálisán elvonatkozta
tott vagy szexuálisan földhöz kötött termé
szetű.

Nem tudtam felmérni pontosan, hogy e- 
zekben a szünet hangulatú percekben mi
lyen  te rm észe tű  é lvezet dom inálja  a 
pillanatot, nem állítom, hogy egy teadélu
tánra emlékeztető, kellemdús semmittevés 
részese voltam egy ideig, a feltételek adva 
voltak ugyan, azaz adva lehettek volna, ha a 
jelenlevők mindegyikében fellelhető lenne 
az ehhez fűződő akarat, csakhát nem voltak 
csészék, nem volt tea, a valcer is haldokolt a 
lóidomár ujjaiban, lehet, a tangó hívta magá
hoz a már korábban elhunyt társastáncok 
tömegsírjába, tulajdonképpen senki sem 
mozdult, a lány sem dolgoztatta már magát, 
pedig az előbb még attól lehetett tartani, 
hogy az észveszejtő igyekezettől a csiklója 
kiugrik a helyéből, hogy felsétáljon a hasára.

— Szóval mi van azokkal az imákkal? — 
A kabátost mintha érdekelte volna a válasz, 
nem röhincsélt, nem heherészett.

— Mintha mesélte volna valaki — bi
zonytalankodott a lány —, hogy egyszer, 
nem tudom, mikor, szóval nagyon régen, 
egy ember, talán férfi volt, azt hiszem, a ke
zében tartott egy könyvet, felmutatta, és va
lami olyasmit mondott, hogy "Nézzétek, ezt 
a könyvet Bibliának nevezték valamikor, a 
betegek ebből imádkoztak, s amikor meg
haltak, velük együtt eltemettek egy-egy pél
dányt a Bibliából."

— És el tudnál mondani belőle egy imát?
— A refrént, azt tudom, kívülr<3 tudom, 

ámen, igaz? Úgy legyen. Azt jelenti, igaz? 
Na? Mit szólnak?

— És tudja a törteket is! — szólalt meg a 
lóidomár. — Nagyon tudja a törteket. Egy 
zseni. Tulajdonképpen. Hát, nem?

— Még nyílnak a völgyben a kerti virá
gok — szólaltam meg, valamit nekem is 
mondanom kellett, hát felidéztem egyikét 
azon soroknak, amelyek valamikor a rég
múltban kikövezték a szellem útjait, csak
hogy a kövek elkoptak, maradtak az aprócs
ka kavicsok s a ledöngölt utak.

— Ez ima vagy matematika? — kérdezte 
a lány.

— Ima — mondtam. — Sosem hallottad?
— Mi az, hogy kert, és mi az, hogy virá

gok?
— Ezt senki sem tudja — válaszolt a ka

bátos —■, lehet, csak halandzsa. — Rosszalló
an nézett rám, aztán arcán felfénylett a 
szünet végét jelző, türelmetlen tenniakarás, 
s átnyújtotta a lóidomámak a dorongot. — 
Mester! — szólította fel. — Átadom a szót!

A lóidomár ott állt a zongora mellett, 
kezében a dorong. Megpróbálom beállítani 
az objektívet olyanformán, hogy kellő hite
lességgel tudjam majd visszaadni a félkör
ben lemerevült alsó ajkat, rajta a görcsösen 
megvonagló, a szájból némileg kitüremlő
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nyelvdarabbal, amely ezúttal nem csőalak
ban kinyújtva fogja nyaldosni a duzzadt alsó 
ajkat, hanem csak ráfekszik laposan, ezek 
részletkérdéseknek tűnnek, ám a kidülledt 
szemgolyók eszelőssége csak akkor hat iga
zán a fotón, ha az a bizonyos nyelvdarab 
ellenpólusként rajta van, persze még sehol 
semmi, de így lesz most is, mert mindig így 
szokott lenni, csak meg kell fogni azt a soha 
vissza nem térő pillanatot, amikor az eksztá
zis kulminál, s a lélegzet leáll.

— Na! — A kabátos ösztökél. Nem han
goskodik, itt még a decibelek sem kapnak 
szerepet, nem hogy bellel lehetne mérni a 
hangerőt, egyébként is a suttogóra vett ösz
tökélés ígéretesebb rendszerint, akárha a- 
zokból a régen eltemetett imákból lépett vol
na elő a parancsot jelentő felszólítás.

— Szerettem volna múzsa lenni — me
reng a lóidomár, s a doronggal leüt egy han
got a zongorán.

Közeledik a pillanat. A gondolat vissza
lép a múltba, búnak eresztett fejjel jajong egy 
kicsit, ha szeme volna, látná a többieket is, 
merthogy mindenki múzsa szeretett volna 
lenni, s mindenkiből egyszerű élő lett, majd 
egyszerű hulla, aztán következik egy újabb 
stáció, a gondolat egyenesen a jövő felé veszi 
az útját, a jelent átugorja, merthogy a jelen 
nem alkalmas arra, hogy legyőzze a végte
lent, legyűrni még a pillanatot is képtelen. 
Ezt a lóidomár is tudja. Mindenki tudja. Azt 
hiszem, fél térdre ereszkedve lesz a legjobb, 
ezt már többször kikísérleteztem, az utolsó 
két galambot is ebben a pozícióban sikerült 
megörökíteni, ráadásul imádkozás közben, 
persze ők rám se hederítettek, egymás csőré
be próbáltak behatolni, lehet, nekik ez volt 
az utolsó vacsorájuk. Itt most semmiféle va
csoráról nem lehet szó, másodpercek kérdé
se az egész, már fél térden vagyok, egy ideig 
így is lehet várakozni, persze az ember türel
mének is megvannak a határai.

— Nem tudom megtenni! Nem tudom! 
— A lóidomár sír. A könnyek fotózására a 
másik gépet kellene előkotorjam a hónom 
alól, de erre most nincs idő, pedig a ráncos 
arcon lepergő könnyek tébolyítóan hatáso
sak lehetnek, ha sikerül ideális szögből rög
zíteni a pillanatot. — A saját gyermekem! — 
A lóidomár most már zokog, közben veszet
tül csapkodja a doronggal a billentyűsort, 
erre a koreográfiára egyikünk sem volt fel
készülve, mintha másról lett volna szó, már 
nem is tudom, hogy pontosan miről, az el
szabadult indulatok a magasban vibrálnak 
ugyan, de a rezenonda még várat magára.

— Nem beszélgetni jöttünk ide! — Ez a 
mondat üvöltve csattan, a kabátos a lóido
márhoz ugrik, közben a zongora egyik lábát 
rúgdossa. Nekem meg zsibbad a térdem. A 
dalárda nyög. Hát ez most nem hiányzott, 
van nekem itt elég bajom. Csakhogy annyira 
nyögnek, hogy nem lehet nem odafigyelni, 
nem visongnak, nem hörögnek, mint koráb
ban tették, hanem csak nyögnek. Az egyház
fi egy kézzel vezényli a több szólamban 
nyögdécselő énekeseket, a hangok néha ho
zsanna magasságokban röpködnek, néha 
mélykeserves, vesztett csatát jeleznek.

De itt nincs és nem is lehet szó vesztett 
csatáról, a lóidomár ugyanis imádkozósáska 
pozídóba ereszkedett, megvolt a kötelező 
keresztvetés is, mindez azt jelentette, hogy 
végre megemberelte magát, s noha a körrú
gások bemutatására, avagy a szívcsúcsütés 
eszközlésére nem nyílt lehetőség, de a do

rong célba talált, a lány fülhasító visongását 
éreztem egy kicsit zavarónak, amikor a ka
bátos összeomlott az ütés nyomán. S hiába a 
hosszas előkészület, a fotózás elmaradt, egy 
arcba zuhant kálvária misztériumát tudtam 
volna lencsevégre kapni, ha szemfülesebb 
vagyok, de hát zavaromban rossz fele irányí
tottam a gépet, és egyébként is oly hirtelen 
következett be a pillanat, hogy alig élte meg 
a jelenét, a múltjába veszett hirtelen, az ütés 
sem volt tökéletes, a kabátos bezuhant u- 
gyan félig-meddig a zongora alá, de csak 
áléit volt, szemét félig nyitva tartotta és időn
ként pislogott. Egy szögekkel kivert buzo
gány használata célirányosabb lett volna, de 
ez már nem az én dolgom, ez egy másik 
szakma.

— Most kellett jönni? Erről volt szó? — A 
lóidomár még mindig lángolt, de a csóvák 
ezúttal engem próbáltak megperzselni.

— Ez az őrült hason csúszva kúszott idá
ig! Mit csinálhattam volna? — védekeztem, 
de a lóidomárt nem tudtam lecsendesíteni.

— Zokognom kellett, mint egy állat, s 
maga nézte, csak nézte? Na, fogja meg a 
lábát!

Imádok parancsot teljesíteni. Lehet azért, 
mert az elavult személy-érző lény-dolog fel
osztásban ez utóbbi kikötőjében vesztegelt a 
hajóm, amíg az egyenértékűvé vált élőlény- 
tárgy-fogalom hármasában középre kerül
tem ismét, létem értelmet kapott, minden 
pillanat telített, gazdag, most például fogom 
a kabátos lábát, a lóidomár kihúzta a zongo
ra alól a koporsót, a testet beemeljük, egy 
kicsit fárasztó, de eredményes munka volt.

— Mogyorózhatok egy kicsikét? — A 
lány hangjában úgy repdesett a vágy, a só
várgás, a remény, hogy nem lehetett ellenáll
ni neki.

— Persze — mondtam. — Nyugodtan. 
Engem egyáltalán nem zavar.

— Tőlem — vonogatta a vállát a lóido
már, még mindig duzzogósan a közelmúlt 
eseményei miatt.

A lány huncut kis mosollyal nyúlt be a 
koporsóba, mint gyerek, ki jutalomcukorka 
után kutikál, a dalárda közben hátat fordított 
nekünk, tagjai mintha pusmogtak volna egy 
kicsit, ezt bőven kommentálhatnám, de nem 
teszem, annyit talán mégis megjegyeznék, 
hogy igen különösnek találom, hogy a nehe
zebb élethelyzetekben a dalárda lélekben el
vonul, ^s a mostani pillanat egy nehezebb 
élethelyzetnek tekinthető, hiszen a kabátos 
arcán egymást taposták agyon az érzelmek 
jelei, a döbbenet, az iszony, a kétely és a 
kétségbeesés nyomán egyre foszladozóbb 
lett az amúgy is sápadozó remény, s tartott 
ez mindaddig, amíg a koporsóba merült kéz 
eredménytelenül motoszkált, matatott oda
bent, amikor viszont eljött a mámor pillanata 
s a diadalé, és üde kis sikkantások hagyták 
el a leányka csücsörítő ajakát, keze meg gör
csösen szorongatta odabent a férfiúi huncut
káka t, a koporsó mélyéből is feltört a sely
pítő vinnyogás, az észveszejtő visongás, ri- 
koltozás humoros adaléknak tekinthető, va
lamiféle zengzetes morajlás is hallható volt, 
az elfojtott orgonaszó is említést érdemel, 
mindez átcsapott néhány bárdolatlan mor
gásba és erőtlen bődülésbe, aztán egy ájulat- 
ba fordult rimánkodás következett, és ho
zsanna.

A hozsanna nem azt jelenti, hogy győz
tünk, noha amit látni lehetett, r í  volt a ma- 
laszt a csatakos, de üde pírban sugárzó
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lányarcon, mindez az átszellemültség s a ré
vület köntösébe öltöztette a szűzi bájt, amely 
nemsokára egy hétköznapi némber kihívó 
mosolyára változik majd bizonyára, a nya
rak feledésbe merülnek rendszerint, a tavasz 
őszbe fordul, és ez rendjén van így, a test 
viszont hosszabb volt a koporsónál, ezért 
nem éreztük maradéktalanul sikeresnek a 
pillanatot.

Hárman próbáltuk rögzíteni a koporsó 
fedelét. Ahogy begyömöszöltük az egyik lá
bát, a másik kiugrott. A kezekkel nem volt 
baj, az egyik ugyan ráfeszült a koporsó pere
mére, de az ujjakat egyenként lefeszítettem 
róla, majd a két kéz ujjait egymásba fűztem 
ügyesen, a legnagyobb gondot a hangok je
lentették újra, az illatok nem zavartak, a 
mozgásokhoz is hozzászoktam, csak a han
gokat nehéz elviselni, most például megint 
csak a koporsóból kerültek elő, jellegük meg
határozhatatlan volt, merthogy egyveleg
ként érzékelhettük őket leginkább, az é- 
neklés, a sírás és a segélykiáltás egyszerre és 
egymásba fonódva támolygott elő a kabátos 
torkán, jellemszilárdsággal nem vádolhatok 
ezek a... nevezzük tényezőknek, akik nem 
számítanak már sem élőlényeknek, sem tár
gyaknak, sem fogalmaknak, úgyhogy be
nyúltam a ládába, és egy rettenetesen nagy 
pofont adtam neki. Aztán úgy döntöttem, 
hogy még egyet adok, és még egyet adtam. 
De ettől már fröcskölt belőle a nyál is, s 
ahogy erőtlen átkai kiszabadultak a láda 
négyszögéből s szabadon szárnyaltak be a 
fülkagylómba, az jutott eszembe, hogy a sza
badságnak biztosan köze van az örökkéva
lósághoz, az örökkévalóság képzetéhez 
pedig közelebb áll a hullaszag, mint az érzel
mek bármelyike, akkor meg miért ragasz
kodnak ezek a félélőlénytárgyfogalmak a lé
legzetvételhez, ezeket a gondolatokat szeret
tem volna megosztani a lóidomárral, de vele 
most nem lehetett értekezni, teljesen elme
rült az élvezetekben.

— Ütni kellene még egyet a fejére! Nem? 
— A lóidomár arcán ragyogott a beteljesülés 
igézete.

— De! — mondta a lány meggyőződés
sel. — Ütni kellene!

— Fotózni akarok! Fotózni! — kiáltot
tam, végre valami olyasmi jelent meg a fel
pofozott arc vonásai között, amelynek 
semmi köze sem volt a segélykiáltáshoz, 
nem volt rajta sem bosszúvágy, sem gyűlö
let, valami más volt, aminek nincs sem em
beri, sem biblikus háttere, állati eredete sem, 
egyszerűen annyi történt, hogy amikor az 
egysejtű semmivé foszlik, hiába kapja köl
csön a Teremtő torkát, hogy egy utolsót 
menny dörögjön ő is ideien t, már nem látja 
értelmét sem a hangnak, sem a mozdulat
nak, a tekintete sem a régi, nincs benne sem 
igenlés, sem tagadás, az ilyenre emlékezni 
sem fogunk sosem, noha valamikor az ilyen 
tekintetekből is kiintegetett valaki, de hogy 
senki sem integetett viszsza, kihalt belőle az 
érzelem, most szoborként gyászolja önmagát, 
ekképpen is fel lehet fogni a sikeres önmegva
lósítást, ha bizonyíthatóan Isten maga celeb
rálta a gyászszertartást. Most mi vagyunk 
Isten. Én magam abban a megtiszteltetésben 
részesültem, hogy halált fotózhatok, sajnos, 
amatőr szinten.

— Gyalázatos dolog fény nélkül Isten 
lenni — mondom.

— Milyen fény? — kérdezi a lóidomár.
— A fény. Nem emlékszik a fényre?

— Milyen fényre?
— Hogy magyarázzam meg magának? 

— bizonytalankodom. — Amelyiktől moso
lyog a növény.

— Dilis maga? — A lóidomár hátralép.
— Akkor az, ami bejön az ablakon. Átsüt 

a függönyökön is, s ha a kezedet az arcod elé 
tartod, mintha a tenyereden is áthatolna. 
Nem emlékszik?

— Nem. Arra nem.
— Akkor magában nem hagytak nyomot 

a tegnapok?
— A tegnapok? — legyint a lóidomár. — 

Maga nem hallotta, hogy megszűnt az idő?! 
Már nincs történelem.

—Az emlék nem maga az idő?—kérdezem.
— Nem tudom.
— Ha a kabátost életben hagynánk, ő 

helyettesíthetné az időt. Mit szól? Emlék
ként. Én meg egyfolytában fotózhatnám, a- 
hogy rimánkodik, közben próbálja letaszí
tani magáról a koporsó fedelét.

— Mondanék én is valamit. — Az egy
házfi az ablakon könyököl kintről befelé.

— Ez beszél is? — kérdezem a lóidomár
tól, merthogy erről nem volt szó mostanáig.

— Menjen a fenébe! — kiált az ablak felé 
a lóidomár.

Csakhogy a dalárda tagjai tömött sorok
ban állnak az ajtóban, nem szólnak, csak 
néznek, nézésükben nincs fenyegetés, azok
nak ilyen a szeme, akikben egyik pillanatról

a másikra hamvadt el a láng, de az élet igen
lése ott maradt a tekintetükben. Az egyházfi 
továbbra is egyedül könyököl az ablakban. 
Mi lesz, ha beint az ajtóban tömörülő csapat
nak? Dalra fakadnak? S ha előre lépnek a 
nyolc lépésnyi szobában, mondjuk, vagy hú
szat?

— Szeretnék ütni egyet a fejére! — Az 
egyházfi óhajának volt valami parancsszerű 
árnyalata is.

— Figyeljen ide! — A lány határozottan 
lépett elő, egy amazon harciasságával gesz
tikulál az ablak felé. — Nem tudjuk, hogy 
maga kicsoda, egyszerű heréit, egyszerű fér
fi, esetleg lator vagy dugiban kurva, de ne 
avatkozzék a mi dolgunkba! Vezesse a dalár
dáját, vagy dobolja ki a végítéletet, ha erre 
támad kedve, de mindezt odakint, mert ide
bent a mi életünk folyik. Nem vette észre? Itt 
csak mi ütünk, ha ütni van kedvünk, és mi 
temetünk, ha temetni akarunk.

Kicsit mintha megmozdult volna a ko
porsó fedele, az egyházfi az ablakon keresz
tül belépett a szobába.

— Bármire képes volnék, ha én üthetném 
az utolsót, bárm ire Egyszer már szeretnék 
végítélet lenni, nemcsak beszélni róla. Nem 
értik, tényleg nem értik, hogy nem véletlenül 
vagyok itt?

— S mit adna ezért cserébe? — A lóido- 
márnak alkudozásra támadt kedve.

— Mindent! Tudják, hogy mi a minden? 
— Az egyházfi tüzel.

— Az kevés — mondja a lóidomár.
— Elmondom, hogyan kell legyőzni az 

időt s a teret, és azt az egyetlenegyet, amit 
sérthetetlennek hittek ezek is — mutatott a 
dalárda szoborarcú tagjaira —, az ember leg
szentebb tulajdonát, a gondolatot.

Az egyházfi tédre omlik, ökölbe szorított 
kezét az égre emeli, fotózom, persze, fotó
zom a végítéletet a szemében, a hitét kellene 
lencsevégre kapni, oh, miért nincs a hitnek 
teste, kiterjedése és térfogata, és miért szőke 
az egyházfi is, és miért olyan az arcéle neki 
is, de már semmi sem fontos, mert ki fogja 
mondani, ő fogja kimondani, hogy miért 
nincs fény az égen, és miért szűnt meg az idő, 
és miért nincs történelem.

Várok. Várunk. És megszólal egy hang, 
kívülről, megafonon:

— Leállni! Vége a jelenetnek. Kellékesek 
munkára. Gyülekezés az udvaron. A színé
szek adják le a kosztümöket a ruhatárban. 
Köszönöm.

Nyüzsgés. Nyolcán viszik az eget takaró, 
szürkére festett óriásvásznat, a zongora ma
rad, nézem, ahogy kiürül a koporsó, elsétál 
a halott és beül egy kocsiba, pedig a filmezés 
elején megígérte, hogy lefotózhatok egy lu
bickoló nőt, merthogy lubickolás közben 
jobban csillog a bőr, hitelesebb a fotó, de 
most már mindenki igyekszik hazafelé, ka
rokat, lábakat cipelnek a kellékesek, a balet- 
tesek mindegyike a hóna alatt viszi a saját 
agyagfejét, a kígyónő, a labdazsonglőr és a 
késdobáló is feltűnnek a háttérben, szomo
rúan, mert nem volt szükség rájuk a végki
fejletben, itt-ott sminket törülgetnek le az 
arcokról, festékes vattadarabokat szórnak el 
mindenüvé, "művész úr drága, csodás volt!”, 
szöveg, szöveg és különféle hangok, valaki 
öblösen kacag, aztán egy visítás, olyan ege
ket hasító, és megáll a mozdulat, leáll min
den, nézzük a nőt, kezében egy emberi fej, 
arcán könny, a hányás végigfolyik a blúzán 
s megáll a dereka hajlatában.

— I önök! — visítva, zokogva formálja a 
szótagokat, közben hajánál fogva magasra 
tartja a fejet. — Ez igazi, főnök!

Előkapom a fényképezőgépek egyikét, 
nekem sosem reszket a kezem, de most alig 
tudok uralkodni magamon, látom a díjat, a 
színpadot, s ahogy tapsolnak nekem, igen, 
ez a fotó, A fotó, életem értelme, a beteljesü
lés, mintha én találtam volna fel a kereket, 
Isten vagyok, Isten.

— Mindenki nézze a fejet! — kiáltom, 
közbem fél térdre ereszkedem. — Ne nézze
nek rám, a fejet nézzék! Kérek egy összeesett 
nőt az első sorba! Egy áléit gyerek ölben! 
Gyorsan! Beállni! Tátott szájak! Ordítás! Bor- 
zadály az arcokon! Halló! Valaki tépje a ha
ját! Sírjatok! Sírjatok!

De ezek felém fordulnak mindannyian. 
Tapsolni fognak? Lehet, hogy tapsolni fog
nak. Egyelőre hallgatnak. Hogy miért hall
gatnak, nem tudom. És néznek. Miért néz
nek? Tegyem el a fényképezőgépet? Nincs 
értelme semminek? Tényleg r íegszűnt az 
idő? Ki mondja meg?
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Se
Fißi-fißi ember vagy.

Amikor fogantál, 
az Isten Szent Péterrel 
orrcsöppözött,
Lucifer meg pajzánkodott 
szomszédod rég meghalt 
csinos rokonával.

FEHÉR KRISZTA VERSEI így maradtál el 
a listáról
— fentiről és a lentiről is.

Tekintés
(B.A.-nak Udvarhelyre)

És tele van a házam sötétséggel.

Amikor a cigaretta fölszisszen, 
akkor látni az arcot.

Némán, sótlanul percegem végig 
a sápadó éjszakát.

Lassan-lassan felhúzom a redőnyt.

Neked.
Hogy benézz az ablakomon.
Hogy beláss.
Hogy megdobáld sínek mellett pörkölt 
piros kővel az ablakot, 
ha erre jársz.
Vár a polcokon Nietzsche,
Platón, Aretino. 
íze, csínje verseimnek; 
a Pilinszkys plakát.

Bogozz egy mellényt szétgöngyölt szálaimból, 
öltsd melledre akár.

És ha elméd elborul, 
mert bizarr e (szín)ház, 
sok karoddal egyszerre törd be 
ablakain az éjszakát.

Alagutat építs belé.

Hosszú, sima falút.
Keletről Nyugatra húzó gyorsvonatnak, 
Melyet nem tartóztat fel a határ.

(Ó, Monarchia, 
ó, dicső Monarchia!

öleden találkozik és egymásra kacsint 
Felvidék, Erdély és Vajdaság!)

Be is mászhatsz az ablakon.
Lent lakom, a földszinten.
Csak lelki tájaim ődöngenek a pincében.

Sötét van házamban, nincs kitől visszhangozzék. 
Még feketébb, mint a szemed.

Megcsalt az Isten is, magam hallgatom, 
hogyan lötyög az üres púpban a szomjúság.*

Szívzűr ej es, macskanyak-puha csend. 
Közép-európai bazár.
Papíron szétfútt tinta, 
úgy tépdesnek kárpát
medencei 
spanyol, 
arab, 
román és 
indus, 
zsidó meg 
cigány
(vér)vonalaim.

Szagos, nagy fekete ház.
Kórságalma.
Vágyód a mozdulatát.
Hogy összedőljön.
Hogy magam alá temessen.

Felhúzom a redőnyt.
Rádfókuszál macskapofám.

És a te kezedből megeszem 
az akváriumban nemesített 
sok-sok arany halacskát.

Hogy a nagyok jóvátegyék 
mulasztásukat veled szemben, 
később mindketten 
küldtek neked egy-egy 
csomagot.
Szüleid, mert mohók 
és ugyancsak ágról szakadtak 
voltak, mindkettőt megtartották. 
Sőt, a rokonságnak úgy 
mutattak be, mint a szerencse fiát.

Csak tudnák, hogy nem 
kellesz senkinek.
Isten megnyugodva elnéz feletted, 
Lucifert sem érdekled 
a tőle származó rész 
miatt magadban.

Fißi-fißi ember vagy.
Istennek esetlen, 
ördögnek nem eléggé fekete.

H ajnalok
Sematizált hajnalok.
Kibújsz az ágyból. Enned adok.
Üres a zsebed. A kukát vidd ki.
Káromkodsz. Kéne egy cigi.
Tél van, koszos, büdös tél.
Itt egy fapad volt meg egy játszótér.
Nehéz a táskád, lehúz a fejed.
A hidegtől a melled bemélyed.
Mész, lépkedsz a szürke havon.
Egy keretbe dermesztett, zúzmarás hajnalon.

'99-ben, karácsony
p. Vihkovsky e s  s z ilv e s z te r  k ö z ö tt

Gúnyosan néznek a százesztendős varjak 
a jéggé vált havon.

Tóth Árpádnak most csordul
a könnye, hagyom,

A szomszéd a Skodával kínlódik,
úgysem gyújtja be.

A kocsmában férfiak, hideg a sör, 
megette a fene.

— Mint ötszáz géppapír, olyan egyformák a napok. —

Macska nézelődik a félhomályban,
éjszaka elalszik egy csőben.

Karján egy táska, néni a templomba',
a bejgli még most is ott a sütőben.

Anyukához siet, csak haza, 
csak haza

a keskeny járdán kocsijával
egy fázós kismama.

— Olyan tompa a vüág, mintha három zárójelbe tettem volna. —
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Elmegyek
meghalni
Grot Aurélt m eghívták egy temetésre. 

M ivel a m eghívó kellőképpen díszes kivi
telezésű volt, szövege pedig extra large 
tiszteletteljes, elhatározta, hogy elmegy. 
Előtte alkalomhoz illő, hullaszagú kölnijé
vel beillatosította magát, és liliomot vásá
rolt, m ert úgy hallotta, hogy az ham ar 
hervad.

A falu neve, ahol a tem etésre sor került, 
egy kim ondhatatlan keresztnévből szár
m azott, m intha ezt m ondanánk: Trajzig- 
ritzigfalva, csak, persze, valam i egészen 
más volt. Elővette Kiss Lajos Földrajzi ne
vek című etimológiai szótárát (1988. Bp.), 
majd Szabó T. Attila — Szabó T. Ádám  
Erdélyi m agyar történeti helynévm utató
ját (1994. Bp.) is, de nem  lelte m eg a falu 
nevét egy lajstromban sem, eredetére m a
gyarázatot nem  talált. Ráadásul a névadás 
öröm ét sem  érezte. Rossz előérzete tá
m adt. Grot Aurél gyalog indult el, hét pár 
vasbocskorban, de  aztán rájött, hogy ek- 
képpeni m agahordozása anakronisztikus, 
s útközben beült autójába. Ezen nem  illik 
csodálkozni. Egy emberélet útjának végén 
m inden lehetséges. Ahogy a jó útról letért, 
m eg is pillantotta a falu tem plom ának tor
nyát. Innentől kezdve olyan álm odozva 
m ent, pedig sűrű  sötét erdőknek nyoma 
se volt.

Grot Aurél nyárspolgár volt, pukkadni 
viszont nem  kívánt, ezért m inden helyze
tet normálisnak fogott fel. M unkában szűn
ni nem  akaró, dolgos két keze volt (könnyes 
szemmel bólogat); drága, jó félj (a vonások 
kitisztulnak), családapa (könnyű sóhaj), 
testvér és rokon volt. Nemes, jó szíve, pél
dás élete, önfeláldozó szeretete feljogosítot
ta az utólagos dicséretre. Azt, hogy való
ságos személy, mi sem bizonyítja jobban, 
m int hogy meghívták erre a temetésre.

Ahogy a faluba beért, meghökkentő 
látvány fogadta: gyászfeketébe volt bur
kolva m inden ház. Grot Aurél félrehúzott 
autójával, kiszállt, s ujjai között kíváncsi
an  m egm orzsolgatta a gyászfeketét: nem 
valam i olcsó m űanyagos szövet volt, ha
nem  szatén selyem. Látni vélte a fehér 
selyem hernyókat feketévé válni. Az elm ú
lás és újjászületés dialektikája. A változás 
nem  zavaró. Folytatta felfedezőútját. Az 
ú ton  senki sem  járt, a falu kihalt volt. Asz- 
szonyi sirám ok sem  hallatszottak. A m eg
hívó szerint a tem etésnek tíz perc m úlva 
m eg kellett kezdődnie. A levegőben az 
alkalom hoz illő hullaszagú kölni lengede
zett, Grot Aurél enyhén bosszankodva ál
lapította meg, hogy ez az illat finomabb, 
rafináltabb, m int az ö v é

Ahogy a falu közepéhez ért, az úton 
keresztbe m egpillantotta a koporsót. H át 
persze. Az ú t m aga volt a ravatatoló asz
tal. A közlekedési táblák a szertartás elen
gedhetetlen kellékei. Grot Aurél nem  tud 
ta k ikerü ln i— bár legszívesebben ezt tette 
volna —, hát ismét kiszállt az autóból.

Körbejárta a koporsót, nem  nyitotta föl, 
úgyis tudta, hogy még üres. Igazi asztalosi 
remekmű, anyag és cél harm onikus egy- 
másra-találása. Ahogy jobban megnézte, 
rádöbbent, hogy az az anyag (vallani és 
vállalni) diófa. Elnevette magát, mert eszé
be jutott, hogy diófából nem csinálnak ko
porsót. Belerúgott. Ha nem koporsó, mi 
lehet, ide, a ravatalozóasztalra kitéve — 
kérdezte magától. Óvatosan átlépett rajta, 
vigyázva, nehogy ráessen. Választ a túlol
dalon sem kapott. Sehol egy árnyék, a bar
langhasonlatnak lőttek. De ő úgyis tudta, 
hogy ez nem az a koporsó. Elhatározta, 
hogy legalább hosszára fordítja. Az sokat 
segíthet. A koporsónál úgysem az számít, 
hogy hol volt (eredetileg a diófában!), és 
hogy volt, hanem, m eddig van, ami volt. A 
feltámadás legfőbb akadályozója.

Miközben elmerülten szemlélte a diófa 
erezetét, váratlanul emberek jelentek meg 
körülötte, gorombán ráförmedtek, mit ke
res ezen az oldalon, mi jogon jött át. Ösz- 
szekeverte a sorrendet, m indent elrontott 
— szidták, ő pedig csak pislogott ijedten. 
A meghívóját követelték, reszkető kézzel 
kereste, nincs meg, verte ki a hideg verej
ték. N éhányan nagy dérrel-dúrral ismét 
keresztbe fordították a koporsót, s lovagló 
ülésben rátelepedtek, a többiek sötéten kö
vetelték tőle, hogy fogalmazzon új meghí
vót. Grot Aurél érezte, hogy el van veszve, 
mert semmi sem jut eszébe, sem az adekvát 
toposzrendszer elemei, sem a születés dá
tuma, de még a név sem, de az őt körülve- 
vők csak sürgették, hogy az úgyis mellékes, 
csak hamar, mert nemsokára megszólal a 
harang.

Meg is szólalt, nemsokára, szétkongva 
a szomorú hírt. A falu megbolydult, az 
emberek csoportokba verődve föl-alá jár
tak, sugdolóztak: tudni vélték, miért. A 
bátrabbja rothadt almával meghajigálta a 
harangot. A harangozó előzetesen egy e- 
gész kosárra valót bocsátott rendelkezé
sükre. Ezzel e llen té tben  néhányan , a 
szentimentalistábbja nagy, durva szövésű 
zsákokba gyűjtötte az egyedi harangszót, 
mely megkönnyíti a sírást.

Előkerült a falu díszpolgára is, aki 
szépprózát és szép lírát ír. M indenki körül
udvarolta, abban a reményben, hogy ő is 
belekerül az alkalm i alkotásba. A par- 
nasszusi egyed azonban nem  találta meg
felelőnek az alkalmat. Grot Auréllal ekkor 
m ár senki sem törődött. M egtűrték m a
guk között, m int szükséges rosszat, de 
senki sem  állt szóba vele, tekintetét is ke
rülték. Ő nem csodálkozott ezen. Egyked
vűen  rázogatta  kocsijának kulcsait, s 
m egpróbált a koporsó közelébe férkőzni, 
de képtelen volt: az emberek tolakodtak, 
hogy bár egy pillanatra felpattanhassanak 
rá. Grot Aurél nem  tudta, m iért teszik ezt, 
gyalázatra semmiképp nem  gondolt. A- 
m ikor a harangokat összehúzták, a han
gulat a tetőfokára hágott. A két harang 
váltakozó kondulása közötti csöndben az 
emberek esztámos hangokat gurguláztak 
föl az égbe. A holtakért, az elevenekért.

Amikor a harangok elhallgattak, egy
szerre m indenki elcsendesedett, és Grot

Aurélra nézett. Várakozóan. Grot Aurél 
zavarba jött. Mit akarnak ezek tőlem  — 
kérdezte m agában —, talán beszédet kéne 
m ondanom ? Vagy azt várják, hogy én is 
meglovagoljam a koporsót? Azt m ár nem, 
m ert diófából van! Eltelt egy perc, el kettő, 
a csönd egyre feszültebbé vált, a várako
zás m ind fenyegetőbbé. Grot Aurél meg
futam odott. Az összegyűlt töm eg utána. 
Egyesek rothadt alm ával hajigáltak utána, 
néhányan vállukra kapták a diófakopor
sót, és vészjóslóan nyom ába szegődtek. 
Grot Aurél menekülés közben hátradobta 
a kocsijának kulcsait, kis előnyre téve 
szert. De a koporsócipelők feltartózhatat- 
lanok voltak. M ár-m ár utolérték. Grot A u
rélnak elképzelése sem volt, m i történik, 
ha ez bekövetkezik. Elért egy folyóhoz. 
Mit folyóhoz: patakhoz. Ilyesmire nem  
számított. Indulásakor m egnézte a térké
pet, semmiféle folyóvíz nem  volt feltün
tetve rajta. Zavarta, hogy a nevét sem  
tudja. így hogy kérhetné meg, hogy m ent
se meg?! H a legalább átm ehetne rajta! A- 
hogy a parton kétségbeesetten nézelődött, 
egyszer csak egy híd term ett a lábainál. 
Grot Aurél nem  hitt a csodákban, ezért 
nem  m ent á t a hídon. A koporsócipelők 
utolérték, s hangos röhögéssel bedobták 
terhüket a patakba. Ő t figyelemre se mél
tatták. Grot Aurél arra gondolt, jó lenne 
bevetni a kom m andós csapatot, de erre 
nem  volt lehetőség. A diófakoporsóra pil
lantott, amely büszkén úszott a vízen. Lát
va, hogy m inden bevégeztetett, az em
berek távolodóban, Grot Aurél rezignál- 
tan rálépett a hídra, amely összeomlott alat
ta, mert ő nem  hitt benne. Grot Aurél esés 
közben arra gondolt, hogy többé nem  fogad 
el ilyen meghívást, de ha mégis, akkor meg
jegyzi pontosan, hogy ki volt a meghívott. 
A vízbe pottyanva sebesen úszni kezdett, 
kétségbeesett kísérletet téve, hogy az elöl 
haladó diófakoporsót utolérje.

Az ugar 
visszavág
Döcögős ú t vezetett odáig. Átlagem

berek lévén, nem  tehettünk mást, döcög
tü n k  Odáig. Még rózsafüzér-morzsolga- 
tással sem  próbálkoztunk meg, az istenek 
annál jobban elrugaszkodtak tőlünk. A ko
csink rúdja, szerencsére, éppenséggel nem 
törött el, de am íg kiértünk, mégis elegünk 
lett a népdalok metaforikus nyelvezetéből. 
Barátunk, Tovi Géza, aki a kiruccanást kez
deményezte, boldog merengéssel jegyezte 
meg, szemét is lehunyva:

— Ha tudnátok, m icsoda helyre me
gyünk!

Mi, tisztességben m egszőkült, m in
denféle germ án, hun, besenyő, ugor be
ütést, a nagypipájú, kevés dohányú nem 
zethez való tartozást is tagadni kívánó, 
kozmopolita fiatalemberek, nem  kérdez
tünk vissza, hogy micsoda. Tiszteletben 
tartottuk barátunk érzelmeit. N em  azért, 
m ert nekünk nem  voltak, pedig  az em ber

folytatás a 10. oldalon
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azt tiszteli a legjobban a másikból, ami 
belőle hiányzik.

— Az a hétvégi ház: maga a paradi
csom!

Bólogattunk.
A rend- és formabontás kedvéért azon

ban annyit engedtessék megjegyeznem, 
hogy — bár nem kívánom burzsujnak ti
tulálni barátunkat —, csak azért avanzsá- 
lódott hétvégivé a nagymama, nyugodjon 
békében, régi, alapjában véve lakatlan há
za, mert az efféle nevezgetés az olyan mon
dén, finom úri fiúknak, mint mink, nagyon 
klappol.

Tövi Géza, ha teóriáról van szó, se u- 
tódja, se rokona nem volt senkinek, de 
valahányszor tehette, azért jóleső kénye
lemmel telepedett be a nagyitól örökölt 
házba, és ennek utána még arra is maradt 
ideje, hogy a teória és praktika összebékí- 
tésén gondolkozzon. Ilyen felvezetés után 
már az is elképzelhető, hogy Ugocsa még 
azért is corónát.

Megérkeztünk Az udvaron égig érő giz- 
gazok fogadtak, ez a székely ugar, mit mi 
tettünk azzá. Az árvaságra kárhoztatott ház 
egészen megpendült jöttünkre, örömében 
potyogtak róla a cserepek Behúzódtunk az 
eresz alá, innen biztonságosan körülnézhet
tünk Egy valamikor példás székely porta 
árnya kísértett. Szemrehányásait nem hall
gattuk meg, úgy véltük, nem nekünk szól
nak lö v i Géza erős idegzetű volt, ő azonban 
mégis befogta egy idő után a fülét

Akár a negatív festés eszközével is él
hetnék, de az nem áll jól nekem: nincs 
búza a hombárban, sem bor a hordókban, 
disznó sincs az ólban. Ezeket megállapít
va előszedtük gyönyörűre sült pékségi 
kenyerünket, brandynket, Cola-vizünket 
és vákuum-csomagolású felvágottjainkat. 
Herz szalámit is, mert abban sokkal sű
rűbb a só, mint más hasonló termények
ben, elég erről Karinthyt kérdezni. Meg
mutattuk, hogyan mulat a városi ember 
— falun, de nem nézte meg senki.

—  Majd holnap — biztatott Géza — 
körülnézünk a határban, meglátjátok, mi
lyen szép.

— Persze— válaszoltuk meggyőződés 
nélkül.

— Egyéb? — kérdeztünk vissza.
—  A kert végében folyik egy kis patak, 

a Tekejó. Nyavalyás ugyan, vize is kevés, 
de azért el lehet locsizni benne.

— Hogyne! — röhintettük el magun
kat.

— Nem  is tudom, miért nem jössz ide 
gyakrabban?! — kérdezte meg egyikünk

—  H osszú  távon unalmas. Mit kezd
hetnék itt?

Volt szavaiban valami hánya veti lené
zés, melyre csak bólogathattunk. Kis ideig 
használom, aztán eldobom...

Lefeküdtünk Milyen romantikus: cir- 
pelnek a tücskök!

— A fenébe velük! — dörmögte egyi
künk álmosan.

A tücskök engedelm eseknek bizo
nyultak nemsokára elhallgattak Az, ki az 
imént rájuk szólt, most büszkén ásított

egy nagyot. Aztán nemsokára dörögni 
kezdett:

— Erről nem  volt szó! — néztünk rá 
m éltatlankodva lö v i Gézára, am ikor ő 
villanyt gyújtott, hogy az dolgoknak állá
sáról meggyőződjön. Nemsokára m eg is 
csöppent az ég alja. Aztán a teteje is: egész 
reggelig. M intha a föld és az ég egyesülni 
akart volna. Újból: az ősi egy visszaállítá
sáért.

Mivel a csapós eső ritmikus dobolásá
ra aludtunk el, ébredés u tán  is kattogott a 
fülünk. Kedvetlenül néztük a tornácról az 
elsötétült világot. Az eső továbbra is ropta 
táncát, ha lehet még vadabbul. Muszáj 
volt kimerészkedni: pisilni kellett. "Ave 
Caesar, m orituri te salutant!"* jelszóval ló
dultunk  ki. N yakunk közé kaptuk lábain
kat, s a lezúduló esőt. A vécében házi
áldás, a nagyi halála u tán  került le a kony
ha faláról: "Hol hit, ott szeretet, hol szere
tet, ott béke, hol béke, ott áldás, hol áldás, 
o tt Isten, hol Isten, ott szükség nincsen". A 
betűk szépen hímezve, a szöveg fölött két 
oldalt gyönyörű angyalpár. Összeölelkez
ve. A szent és profán legmagasabb fokon 
szervezett formája. Röhögnünk kellett, o- 
lyan jól m utattak, pláne, hogy a csapós eső 
eláztatta a vásznat, s az meglöttyent. Hol 
hit, o tt szeretet. Szükségünk volt a hitre, 
hogy a csúf idő végét ki bírjuk várni. Sze
rettünk is, bár többnyire nem  jelenvaló 
dolgokat. Hol szeretet, o tt béke. Igaz le
het, de az nem  itt van. Morcosak, ingerül
tek vo ltunk  Hol béke, ott áldás. Talán 
gyermekáldás? Az igen, gondoljunk csak 
az "aki haragszik, nem... szik" mondásra. 
Kár, hogy esetünkben ez nem  érvényes, 
nem  elsősorban a harag miatt. H ol áldás, 
ott Isten, hol Isten, ott szükség nincsen. Az 
áldás Istentől jön, az áldás maga az Isten? 
Ehhez tán m ég annyit: Isten, akiben hi
szel, elpusztíthat, vagy m egtarthat akkor 
is, ha valójában nem  is létezik (Bitó László 
után, szabadon), az az Isten pedig, ame
lyikben nem  hiszel, nem  segíthet rajtad, 
ha létezik is (de nem  is pusztíthat el, tehe
tik hozzá a tamáskodók).

Visszafelé menet m egálltunk egy perc
re az udvaron , és fölnéztünk az égre: 
mintha eső képében földre akart volna 
szállni az Isten, erre a székely ugarra, úgy 
esett. Beérve heccelni kezdtük Gézát:

— Mit is m ondtál a falu határáról? Mi
lyen?

— Hagyjatok, kígyók! Tehetek én ar
ról, hogy szakad az eső?

Úgy néztünk rá, hogy egy pillanatig 
m ajdnem  elhitte, tehet róla. Rövid béka
egér harcunk u tán  nekifogtunk unatkoz
ni. Átvizsgáltuk a lakás m inden zugát, 
néhány óra m úlva csak annyit sejtettünk, 
hogy bosszantóan kevés zuga van. Nem  
tudtuk, m it kezdjünk m agunkkal, sem a 
házzal. Csak nyűg volt, hogy benne va
gy u n k  Szoba, konyha, kamra, tornác, alul 
pince. Beépített to rnác ez m ár a m oderni
zálódás jele. Nehezen is állt rá a nagyi: ki 
látott még ilyent, beüvegezni a tornácot?! 
Aztán engedte m eggyőzni magát, hogy 
ne tartsák buta falusi parasztasszonynak. 
Amikor rájött, hogy ennek ellenére annak

tartják, m ár nem  óhajtotta leszedetni az 
üvegezést: praktikusnak bizonyult.

Gerendás ház volt, ha a padláson jár
káltak az egerek, időnként le-leszottyant 
valam i kosz a m ennyezetről. A füsttől a 
deszkázaton érdekes alakzatok rajzolód
tak ki, m íg rá nem  untunk, újabb és újabb 
figurákat próbáltunk kikeresni, akár a fel
hőkből. N em  bizonyult túl érdekfeszítő
nek a játék, ez inkább kettesben jó, egy 
stram m  nővel, persze akkor, ha u tána csó
kolózás következik

Az eső tovább zuhogott. Az ebéd sem 
esett jól. Délután m ár úgy vágytunk a té
vére, m int kisgyerek az anyja kebelére. 
Epekedő sóhajainktól m egrepedtek a fa
lak bánatukban.

— Óh, egyetlen, itt a kedvenc m űsor 
címe következett, -om!

Nyolc órakor nyugovóra té r tü n k  hát
ha úgy jobban telnek a percek.

Elcsendesedtünk, de a békés családi 
kör hangulata hiányzott: nem  zúgott az éji 
bogár, nem  m ent neki a falnak, a denevér 
sem  csapongott, az ereszt sodorván, u d 
varon nem  fehérlett szőre egy tehénnek, 
csak az eső feketéllett.

— Hallga' csak! — szólalt m eg váratla
nul valam elyikünk Valami morajlást hal
lok!

— Csak nem  a walesi bárdok zendítet- 
tek rá az agyadban?! — gúnyolódott Tovi 
Géza.

— Ha, ha, m i zúg?— kapcsolódott bele 
a beszélgetésbe Vedres Jóska is, aki eddig 
a legkönnyebben bírta a tétlenség m eg
próbáltatásait.

— Ne m arháskodjatok, tényleg hali- 
szik valami!

Füleim kezd tünk
— Ez a Tekejó! — szólalt m eg színtelen 

hangon Géza nemsokára.
Igen, a patak, am iről annyi rosszat ki

abáltunk, am it bántottunk (az sem  volt, ki 
m egkérdezze, miért!), am elyik a vidék 
legjámborabb patakja. Am elyik m agáé
nak tartja ezt a környéket.

Két perc m úlva m indannyian fel vol
tunk  öltözve. Egy viharlám pás is előke
rült valahonnan. K itódultunk az udvarra. 
A víz m ár a pincéhez közelített. O ldalról 
tám adt, de a hátból tám adást is m egérde
m eltük volna. Onnan, ahol a m edret sej
te t tü k , vad  m ora jlá s  h a lla ts z o tt . Az 
udvaron egyelőre csak tíz-tizenöt centis 
volt a víz, de szemmel láthatóan emelke
dett a szintje. Egyszerre elhagyott a hu 
m orérzékünk.

— A pince! — kapott a fejéhez Géza.
M indannyian lapátot fogtunk a sely

mes, vékony bőrű városi kezeinkbe és a 
ganérakáshoz rohantunk. Közben hálát 
adtunk, hogy valaha fehérlett az udvaron 
szőre egy tehénnek, és borja is volt (ki 
ugyan hiába döfködte éhesen anyja olda
lát, m ert a gazdasszony a tejet m ár kifej
te...), mert így rendelkezésünkre állt egy 
eléggé súlyos, mégis könnyen kezelhető, 
jól szigetelő matéria. Bő fél óra m úlva m ár 
közel egy m éteres barikád állott a pince 
szádánál. Ennél többet nem  teb -íttünk Be-

» » » » » »
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m enni, lefeküdni m égsem  voltunk képe
sek. N éztük a rombolást. A Tekejó zúgva, 
bőgve törte át, m it törhetett, el akarta nyel
ni a vidéket. Hogy miért, nem  tudtuk. Szin
te megbabonázva néztük, amint az udvar 
végében lévő csűrt kikezdi, m int az őrült, ki 
letépte láncát, kezdetben csak nyaldossa az 
oldalát, ropogtatja az épületet, a földet ki
hordja alóla, a pajtákat egykettőre Augiász-i 
istállóvá teszi, mintha hét folyó ereje egye
sülne benne; aztán egy-két deszka felszaba
dul, téglák omlanak, máladoznak, cserepek 
hullnak le, m íg végül az egész csűr, mint 
egy letaglózott állat, szétomlik, a víz pedig 
a hátára kapja: gerendánként, lécenként, 
téglánként, deszkánként széthordja. Úgy 
viszi magával, m intha gyűjtögetne, mintha 
szüksége lenne a csűrre, a földre, a gizgazra, 
az ugarra.

— Utána megyek! — lódult neki Géza 
vérben forgó szemekkel. N ekem  ne vigye 
el a csűrömet!

Mi m ondtunk neki, hogy hagyja a fené
be, úgy sincs igazán szüksége rá, nem  is 
érdem li meg, különben is a vízzel nem  jó 
kikezdeni, de ő, m intha nem  is hallott vol
na minket, ment: a háznál alig térdig ért a 
víz (mi a lépcsőkön álltunk), ahogy az u d 
varon a csűr felé haladt, úgy lett mind 
mélyebb és mélyebb, m ár a derekán felül 
ért, am ikor Vedres Jóska észbe kapott, s 
elkiáltotta magát.

— Megállj!
Géza m eg is állott, időközben m inden 

bizonnyal leszállt a lebje, és felülkereke
dett gyávasága. Visszanézett ránk, m int 
aki biztatást vár — a visszatéréshez, mi 
vadul integettünk és hívogattuk. H át visz- 
szatért, dideregve, lekushadva, m int egy 
kivert tábornok, aki m ár lovat sem kap 
országáért. A nnyit sem  volt képes kinyög
ni, hogy kiszera méra bávatag.

— M enjünk innen! — szólott Vedres 
keményen. N em  akarok inni a feledés vi
zéből.

M entünk. Géza legelöl. Átöltözni se kí
vánt. M indenünket otthagytuk. Beültünk 
a kocsiba, annak is hasáig ért m ár a víz. De 
m ennyire örü ltünk  a technika ezen fene
gyerekének! Elvitt bennünket erről az el
átkozott, m egvadult helyről, lehetővé té
ve, hogy elfelejtsük, amibe úgyis csak vé
letlenül csöppentünk bele, am i nem  a mi 
világunk.

Utóbb hallani lehetett a hírt, hogy a 
felháborodott Tekejó megfogta az egész 
vidéket, s m agával vitte. Valahová, ahol 
kellett valakinek. Ahol szüksége volt vala
kinek arra az ugarra, arra a székely portá
ra. Hogy hová tette le, hol tám asztott i- 
gényt valaki rá? N em  tudni, erről talán a 
béketűrésből kijött Tekejót kell m egkér
dezni, ha egyáltalán m aradt belőle egy 
jám bom yi a vidéken. Mi csak hallgattuk a 
hírt, hajlottunk arra, hogy azt gondoljuk, 
olyan ez is, m int a fiumei cápák esete, de 
nem  volt m erszünk kimenni m eggyőződ
ni. Szégyelltünk volna szembenézni a pa
takkal, az ugarral.

H A L  SIROWnZ

Veszélyes csókok
Elvittelek egy parkba, mely olyan veszélyes volt,
Hogy szorosan magadhoz szorítva kellett fognod a retikülödet 
Amíg csókoloztunk. Ezért gondoltam,
Ha már kockáztatod az életed csókjaimért 
Biztos, hogy felviszel biztonságot nyújtó lakásodba.
De szeretheted a veszélyt.

Zárt ajtó
Vártam, hogy kigyulladjon a ház, hogy 
Felébresszem és megmentsem szüléimét.
Akkor jobbam szeretnének.
De a ház nem égett és fogalmam sincs
M it csináltak szüleim a
Zárt ajtó mögött, a hálószobában,
Csak azt tudom, hogy nem velem foglalkozott gondolatuk. 
Mindig korán ágyba dugtak,
Még akkor is, amikor nem voltam fáradt.
A zt mondták, több alvásra van szükségük.
De reggel soha nem tűntek kipihentnek.

T ö b b  r ú z s
Nem értettem miért rúzsozza egyre a száját, 
Mert mindig amikor csókoloztunk lejött az egész. 
De gondolom, tudta mit csinál,
Esti búcsúzásunkkor 
Csak egy ölelésre futotta tőle.

Nem ma este
A zt mondta, nem mehetünk a lakására, 
Mert vizsgára készül. Különben sem 
Tudnék neki segíteni, mert nem értek 
A  matematikához, az egyetlen dolog 
Amihez értek, levenni ruháját, de erre 
Ő egyedül is képesnek érzi magát.

Barátnő családi vacsorán
Nagyon szép lány, mondta anya,
De el fog hagyni.
Beszélt a jövőről 
És te nem voltál benne, kértem 
Mondja el még egyszer, hátha 
Véletlenül kifelejtett,
De a második változatban sem voltál benne. 
Mondta, hova fog iskolába járni, és amikor 
Kérdeztem, mit visz magával 
Megemlítette a kabátját, a csizmáját,
De téged nem.
Mondta, hogy mindig nagyon kedvelt,
De így szoktak beszélni arról a kiskutyáról is 
Amit végül elajándékoznak.

GYUKICS GABO R fordításai
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BÁLINT TIBOR

Galambok albérletben
Kerek rés volt az épületek 

hom lokzatán, azon röpködnek 
ki és be a galam bok, kékes
szürke és bam afoltosak, tarkák 
és fehérek. Különös volt, ahogy 
bem erülve eltűntek a sötétben, 
vagy éles ívben fölcsaptaka ho
mályból a fényre, a tetők és tor
nyok  fölé: ahogy  csapa tban  
szálltak , kering tek  a kék ég 
alatt, vagy hirtelen aláeresz
kedve az udvarok  árnyékkal 
teli négyszögébe, a m orzsákat 
kapkodták fel a cementről.

Ilyenkor a láhullo tt eleven 
szőnyegnek  tűn tek , am elyet 
m ost m ár nem  a magasban, ha
nem  a földön szónek-csomóz- 
nak tovább, egyre több m intát 
képezve ki rajta, szem ük apró, 
fekete gyöngyét szaporán rázo- 
gatva; a tetőgerincen önérzetes 
hímek pörögtek és burukkol- 
tak a szelíd tojók körül, holott a 
padlás meleg hom ályában m ár 
fiókák tucatjai várták követelő
ző sipogással, hogy a m egéde
sített táplálék az anyai kebelből 
átrázódjék a begyükbe.

Ez volt a ház csöndes lírája 
a hétköznapok fölött azoknak, 
akik régebb tyúkot, nyulat tar
tottak, malacot neveltek, s mi
ó ta  b e lje b b  s o d ró d ta k  a 
városba, csöndesen és rem ény
telenül sóvárogtak valami há
ziállat után. Egy fiatalasszony 
m inden reggel kilépett az er
kélyre, ölében a kisfiával, és ár
p a k á sá t szó rt a lá , a gyerek  
pedig aprókat sikoltva, m áskor 
bugyborékoló kacagással, m a
gát föl-földobva figyelte a m in
dig m egism étlődő jelenetet, s 
hajának aranypihéje repdesett 
a szárnyak kavarta örvényben.

Ő m ég nem  tudott a néma 
drám ákról, és nem  sejtették a 
ház felnőtt lakói sem, hogy az 
új gondnok két-három  heten
ként kinyitja a szárítóból levá
lasztott jókora terület ajtaját, és 
te liszed i a karoskosará t ga
lambfiókával. M indig késő este 
indult el félelmetes útjára, am i
kor a lakók m ár lehúzódtak a 
függönyök m ögött, elemlámpa 
fényével kotorta körül a tető
hajlat réseit, a kém ények tövét, 
m eg a keresztben vonuló ge
rendák alját, kiemelte fészkük
ből a melegen rem egő fiókát, és 
odalenn a pincelakásban kicsa
varta a nyakukat és paprikást 
készített a húsukból. A meredt 
szem ű apró fejeket és a forrá
zo tt tollat m indig a szemetes 
kuka mélyére rejtette, a hulla
dék alá, s m iután bevacsorá

zott, nyelvével kétfelé fésülte a 
bajuszát, m int a kandúr, ha ve
rebet evett.

A gondnok azonban épp a 
falanksága m iatt be tegedett 
m eg egy napon, szinte halálo
san a fekete sáigaságtól: félig 
m egem észtett búza szem került 
a paprikásból a foga közé, ami
re még nem  volt eset, s ő utál- 
kozó megdöbbenéssel tátotta el 
a száját. M ásnapra a tekintete 
zavaros lett, a vizelete sötét, u- 
tána nyolc hétig feküdt a kór
házban, s m ikor hazatámoly- 
gott, m ár a régi lakomák emlé
kétől is megborzongott.

Amint megpillantotta a ga
lambokat, vagy utánuk nézett 
az udvar aknájának mélyéről, a 
kétely, a gyanakvás és a csömör 
sárgásszürke függönye hullott 
eléje, s m ár resteilte és megta
gadta távoli emlékeit is, amikor 
tavaszonként még hunyorgón, 
nagyra  tág u lt szívvel tud ta  
nézni a röptűket, szárnyuk e- 
züstös csillogását a cseréptetők 
vörös tengere fölött, a gyermek
kori öröm és szorongás fölho- 
m ályló érzésével, m ert akkor 
még nem érdekelte a m adarak 
hasznossága, csak a szépségük
ben gyönyörködött.

De most m ár a húsukban is 
m egutálta őket.

— Haszontalan dögök! — 
mormolta az ujját fölemelve. — 
M indent összefröcsköltök ne
kem!... Csaknemképzelitek,hogy 
utánatok is fogok takarítani!...

S ha egy-egy pötty szállt alá 
a csatornák magasságából, te
kintetét néha az sem kerülte el, 
m intha nem  is galambgubics 
hullna, hanem  sűrített cseppje 
annak  az u ndo rító  íznek és 
szagnak , am ely a levegőből 
egyenesen a vérébe hull, rög
tön föloldódik benne, és tovább 
fertőzi a máját meg a szívét; 
elhatározta hát, hogy megsza
badul émelyítő képzeteket kel
tő  lak ó itó l, e lső  p ró b ak én t 
pedig nyitva hagyja odafent az 
ajtót, s az élő pecsenyére kiéhe
zett macskákkal, amelyek évek 
óta ott sündörögnek és szima
tolnak a kémények meg a vilá
gítóablak körül, farkukat sóvár 
jelekké görbítve, megrendezi a 
galam bok hugenotta-éjszaká
ját; de  a gondolat végén legyin
tett, túl m eredeknek találta az ó 
erejéhez képest, mert m ár látta 
a széttépett fiókák véres-plati- 
nás zsigereit a lépcsőkön, a fél
emeleten, a pincelejáróban — 
m indenütt.

Végül fölszuszogott a pad
lásra, hogy a helyszínen ítél
kezzék a kitagadottak sorsáról. 
Mikor a lába elé hullott az ök- 
lömnyi lakat, még dühösebb, 
még elszántabb lett, de az átiz
zadt cseréptető alatt mégis vá
ratlanul furcsa érzések lepték 
meg, a suhogással, turbékolás- 
sal, a keringő porral és a ga
lam b szag g a l e g y ü tt , s úgy  
nézett szét, m int elvált férj, aki 
betör régebbi lakásába; bosszú
san, számonkérőn, de ugyan
akkor szorongva tekintett kö
rül, hisz nappal még sosem járt 
itt fészekrablóként, s csak nézte 
a megbolydult, vexgődő népsé
gét, amelynek ura s parancso- 
lója volt.

Nézte az araszos galam b
szeméten, újságfoszlányszerű 
különös alakzataikban a néhai 
madarakat, amelyek cserépre- 
pesztő téli éjszakákon zuhan
hattak alá a gerendákról, vagy 
a háború és az éhínség napjai
ban, am ikor egy szem búzát 
sem találtak a gabonapiac kör
nyékén, nemzedékről nemze
dékre  m eghozván  a m aguk 
áldozatát. A gondnok edd ig  
nem  is sejtette, hogy a galam 
bok ijedt röpködése néha ily in
gerlő tud lenni, hogy az alsó 
gerendák m entén vonuló, m eg
erősödött fiókák néma szapo- 
rázása, ügyes menekülése ily 
pusztító dühöt lobbanthat fel 
benne, akárcsak azok, amelyek 
m eg d u zzad t csőrüket a ho
mály mélyére kapják le fészkü
kön, hogy átvészeljék a vá
ratlan látogatást.

— Sokkal többen vagytok, 
m int számítottam, az anyátok 
mindenit! — törölte szét az iz
zadtsággal elkeveredett port a 
homlokán. — Ki foglak zsup- 
polni benneteket!...

És ekkor, am int pillantása 
egy rozsdás, letaposott gömb
antennára esett, már fölmosoly
gott benne a megoldás: ezzel a 
drótráccsal elfödi a rést, ahol a

galam bok közlekednek, m eg
szabadítja a házat a régi betola
kodóktól, s ha többé nem látja 
ők e t, b izo n y á ra  m eg szű n ik  
m ajd az u n d o ra , és arcának 
piszkosszürke bőre alól elősüt 
az egészség rózsaszín napja...

— Hess! — m orm olta, föl
kapva a régi zászlórudat. — 
Aki tud  repülni, keressen más 
kovártélyt, aki nem , itt rohad
jon a sötétben! Hess a fenébe!...

Alkonyat körül a galam bok 
m ár nyugtalanok voltak; addig 
csak keringtek, ide-oda száll- 
dostak sután és riadtan, szár
n y u k a t o ld a lt b illen tv e , de 
m ost m ár virágcserepeket so
dortak  le az erkélyek párká
nyáról, és hangjuktól fölzen
gett a ház; nem  értették, mi tör
ténhetett, hogy egyik óráról a 
másikra kivetették őket az édes 
homályból, ahol születtek, ahol 
tojásaik e percekben, mint a re
mény aljára lesüllyedt ezüstpén
zek fehérlenek elő a sötétből, a 
fiókák pedig apadt beggyel, félel
mükbe dermedve várják őket.

Nézték a rácsot, és nem  ér
tettek semmit!

Hiszen rács volt nekik ed
dig a csapkodó szél, a jégeső 
kegyetlen függönye és a tömött 
fonalakban zuhogó zápor is; de 
azokon m indig á t tud tak  töm i, 
ha fiókáik sipogva követelőzni 
kezdtek, s találtak p á r morzsát, 
gabonaszem et a péküzlet ka
puja alatt vagy a piaci sátrak 
fedezékében; a dróthálón azon
ban nemcsak a szárnyuk csat
togott hiábavalóan, hanem  a 
karm uk is kicsorbult ostrom  
közben, a csőrök apró fokosai 
is rem énytelenül koppantak a 
fémen, s a kitagadott galam bok 
végül halni készülőn húzódtak 
be éjszakára az ereszek alá...

De m ásnap mégis újrakezd
ték az ostromot.

A jelt egy zuhanó üvegtál 
adta meg, am ely valahonnan 
nagyon m agasról szállhato tt 
alá, súlyosan és m égis tüne- 
m ényszerűen, m in t egy láto- 
másos UFO-tárgy, csak a belőle 
szétszóródó túrósgaluska jel
zett némi kapcsolatot a házbe
liekkel, m ielőtt behullott volna 
az udvar mély ám yékkútjába. 
A lig h o g y  az  ü v e g c se re p e k  
csengve fölsüvöltöttek, néhány 
alsó lakó m ár ott állt az ajtaja 
előtt, és a nyakát hátratörve fi
gyelte, hogy ki m arháskodik 
fent a magasban, ahonnan a há
ború óta m indig csak valami 
rossz vagy életveszélyes jő. Ká
rom kodó hangjukra több ga
lamb is nekicsapódc '.t a rácsnak,

» » » » » »
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SZABÓ GYÖRGY 

K ét vers
Betegségek

Ennek a vakbele fáj, mást kínoz az aggkori zsába, 
néha a térdizület, máskor a rossz fog a baj.

Hűlés lázat okozhat, a télre vigyázni ajánlom: 
náthás tőle az orr, sőt a füledbe nyilall.

Olykor a skarlát üt ki, piroslik, szerte a testen, 
érzi a bőröd a kórt, mégse vakard sohasem.

Fájás jár át, marja tüdőd, majd májad, a léped 
és társulhat ehhez gyors lefolyású hurut.

Rossz, ha a végbél is macerái, keseregsz aranyérrel, 
s nem jó, hogyha a comb eltörik, ott, a nyakán.

Ez mind semmi, ha szíved erős és bírja a harcot; 
nélküle nincs élet, szíved a testi motor.

G y ó g y k e z e l é s
Jó, ha egészségedre betegség nem tör orozva, 

jó, ha az emberi test ép, üde, életerős.
Ám ha a kórság elkap, azonnal menj patikushoz, 

vagy még jobb, ha sietsz orvosi kúra alá.
Aztán kapsz recipét pirulára, kenőcsre bizonnyal, 

máskor a kúp javasolt: ezt fenekedbe dugod.
Egyszerű hasfájásra kamillateát iszogassál.

Kínoz a torkod? Igen, Negro-cukorka segít.
Ismét mondom: egészségednek az őre az orvos, 

meggyógyítja bajod, erre való a tudás.

> » » » » » >
mintha dávidparittyából hají
tották volna el őket, s nyomban 
utána vérrel átitatott sapkaként 
hullottak alá a járdára, a gya
logjárók elé...

Egy idő u tán  kezdett gya
nús lenni, hogy a szétzilált se
reg  m ár nem  csap fel a ho
mályból a fényre, a tetők és a 
tornyok fölé, nem  kering a kék 
ég alatt, régi fájdalm akat és 
szépségeket idézve, hogy aztán 
hirtelen alábukva, a m orzsák 
kapkodása közben tovább sző
je a földszinti lakások elé terí
tett szőnyeget; furcsának, már- 
m ár baljósnak tűnt a csend az 
elném ult padlás körül, ahol az 
égi és földi kovártélyosok lak
tak eddig, ősi, íratlan szerződés 
szerint; d e  a házbeliek  még 
nem  tu d ta k  sem m it, és Vén 
Emil, az idegbeteg nyugdíjas 
hivatalnok is csak akkor kez
dett nyugtalankodni a negye
d ik  emelet erkélyén, am ikor a 
galam bok napok óta elkerülték 
őt, és a forró cserép alól dög
szag kezdett szivárogni, m int 
m eg-m egism étlődő bűzös só
hajtás.

— Itt valam i történik! — 
m o rm o lta , fö le m e lk e d v e  a 
nádszékből, ahol m ég nyáron 
is kabátban ült. — Itt, kérem, 
valami gyalázatos dolog megy 
végbe!...

Tavasztól őszig ott lehetett 
gyakran látni az erkélyen a m a
ga helyén, am int állát a sétapál
ca fogantyújára tám asztva, sze
me, m int két jégbe olvadt fém
göm b a galam bokra mered sá
pad t arcából. Látszólag szigo
rúan figyelte őket, valami szá
m adó felelősséggel, de a külső 
kéreg alatt az elégtétel csöndes 
mosolya derengett; hiszen m ár 
csak a m adarak tud ták  m eg
nyugtatni és szelídebb tájakra 
terelni a gondolatait. Régebb, a 
válságos n a p o k b an , am ikor 
úgy érezte, m inden idegszála 
végén egy-egy vasdarab függ, 
m int falióra láncán a nehezék, 
m eglódu lt a körbefutó erké
lyen, és beverte az ablakokat, 
m íg végül a nyolca- diknál-ki
lenced iknél k im erülve m eg
nyugodott, s im m ár a kárt is föl 
tud ta  mérni...

"Minél többet lenni friss le
vegőn, és nézni, nézni a m ada
rakat órákon át, ha ez m eg
nyugtatja! — tanácsolta az or
vos. — Nincs a világon kivá
lóbb gyógym ód ennél!"

És Vén Emil azóta nemcsak 
figyelte a galam bokat, de oly
kor m ég rá is bólintott sajátos 
felism erésére, m intha vitázni

készülne a világ célszerű és cél
talan dolgairól, és ha az eső be
verte kedvenc égi kovártélyo- 
sait, ahogy nevezte őket, az e- 
resz alá, nem lelte helyét a la
kásban; fel-alá járkált, s hol a 
szoba szőnyegét, hol az erkély 
cementjét böködte sétapálcájá
val, m elléből nyüszítő  hang 
szivárgott fel, s m ár aggódón s 
önm agától is rettegve pillan
to tt a csillogó ablakok sorára...

Az asszony is többször ki
jött a gyerekkel az erkélyre, de 
m agot szóró keze elakadt a le
vegőben, m ert nem  hallott tur- 
békolást, nem  látott kékeszöld 
m eg fehér villanásokat: csak 
egy-egy galam b gubbasztott 
borzolt, ragacsos tollában, be
húzott fejét apadt begyének la
za, hideg párnáján pihentetve, 
s távolról úgy hatott, m int a 
céltalanság párkányain fönna
kadt rongylabda; a gyerek hol 
előre lendült hivogatón, hol é- 
desanyjára m eredt, m ert hi
szen ha m inden öröm  tőle jő, 
ahogy a galam bok röppennek 
oda, akkor a csalódást is csak ő 
okozhatja...

Az öreg Vén Emil, mihelyt 
megsejtette a disznóságot, o- 
lyan hangon kiáltott fel, mintha 
egy öl hasábfa dőlt volna össze 
az udvaron:

— Valaki m egm érgezte a 
galambokat!... Engem  nem le
het becsapni!... Jelentést teszek 
a hatóságnál!

— Oda nézzenek! — m utat
ta egy lakó a péküzlet ajtajából. 
— Berácsozta a padlásablakot a 
gazember!

— Miatta idegenedtek el in
nen és szóródtak világgá a sze
rencsétlen galambok!

— Bezzeg am íg a húsukkal 
táp lá lkozo tt, m egtűrte  őket, 
m ost azonban, hogy fölfakadt 
az epéje, pusztuljanak!

— Az ilyet meg kéne lesni 
egy este, és jól elagyabugyál- 
ni!... Vagy talán ő csinálta a ga
lambokat?!

A háborgó csoport a m ada
rak tulajdonjogáról kezdett vi
tatkozni, aztán átsodródott az 
úttesten a túlsó járdára, majd a 
kapu alól az udvarba vonult, 
ahol felerősödve visszhangzott 
m inden szitok. Már tucatnyi la
kó állt a gondnok pincelakása 
előtt, a lépcső tetejében, s on
nan kiáltoztak le, mint egy gö
dörbe:

— Hé, jóember!... Vegye le 
azt a rácsot onnan, amíg jól van 
dolga!... Kicsoda maga, hogy 
ö nkényesen  rendelkezik?!... 
Tán csak nem a polgárm ester
től kapott megbízatást, hogy a

saját szem étdom bjának tekint
se a várost?!...

— Követeljük, hogy biztosí
tson szabad ki- és bejárást a ga
lamboknak, piszok disznó!...

M ár jött lefelé a lépcsőn, 
nyikorgó botján im bolyogva 
Vén Emil is a negyedik emelet
ről, s m iközben a fölindultság- 
tól kocogott a hamis fogsora és 
a gombok lengtek a kabátján, 
tavaszi nekihevüléssel nyitott 
utat maga előtt, s a bot fogan
tyújával akkorát csapott az ala
csony vaskorlátra, amely lefelé 
nyúlt a néma bi- zonytalanság- 
ba, hogy a gőzölt bükkfa, mint 
egy merek csonttá m eredt ma- 
dártoll, szétszóródott az udvar 
m inden irányába:

— Hol az a beste lélek?! — 
kiáltotta. — Nekem az orvos 
maga írta elő a galambokat'... 
Ha csak egy napig is nem  látom  
őket, kezdődik a krízis!... Jöjjön 
elő, m aga pincebogár, hadd  
nézzek a szemébe!...

Ajtó nyűt és csapódott oda
lenn, valami fehérség m ozdult 
meg a sötétség alján, m int trá
gyával teleragadt ökör fara, az
tán  a gyü lekezet m ár látta , 
hogy a gondnok elindul fölfelé; 
szu szo g v a , ráé rő sen  jö tt, s 
hogy  k im u ta ssa , m en n y ire  
nem  törődik  a lakókkal, sőt 
meg is veti őket, ingét össze se 
gombolta a mellén, nadrágtar

tója csüngött, m int aki az ürítés 
hosszú, nehéz és fájdalmas me
rengéséből em elkedett fel dol- 
gavégezetlen, s m ikor fölért, 
hasát m egvakarta a körmével:

— M aguk m it lárm áznak 
itt?! — röffentette. — Dehogy 
veszem  le a rácsot!... Tőlem me
hetnek az Istenhez panaszra, 
futhatnak a széllel versenyt!... 
Egyelőre én vagyok itt a gond
nok, és ha sokat pofáznak, m a
gukat is kiseprűzöm... Oszolj!...

Az em berek csak tátogtak és 
sápadoztak ettől a m agabiztos
ságtól, h irte lenében  egy szó 
sem  jutott eszükbe; egyedül 
Vén Emil szánta el m agát gyors 
cselekvésre, s furcsán szökdell- 
ve, a kapu árnyékos aljából ki
vergődött a fényre, ott rám e
red t a fém ketrecben vöröslő 
gom bra, am elyet éveken át né
zegetett nem  messze a bejárat
tól, a bot csonkjával bezúzta az 
üveget, és m indenre elszánva 
m egnyom ta a titokzatos vész
jelzőt.

Kevés idő m úlva m ár jajgat
va és vészesen csengetve ro
h a n t n éh án y  tűzo ltókocsi a 
belváros felé. Talán azért jöttek, 
hogy leszedjék a rácsot onnan 
a magasból, talán azért, hogy 
lecsillapítsák egy ház lakóinak 
föllobbanó dühét.

Még nem  tudtá ' : pontosan, 
mihez érkeznek...
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SZEPESI ATTILA

Szent minden 
talpalatnyi föld
Határ G yőző  kritikáról, 
k özszellem rő l, hazáról 

és k ö ltészetrő l
Határ Győző (Gyoma, 1914—) Kossuth-, 

Csokonai- és Salvatore Quasimodo-díjas, köl
tő, író, 1957 óta Londonban (Wimbledonban) 
éL Verseskötetei, regényei, színművei, esszéi és 
bölcseleti művei 1SG8 óta jelennek meg. A Szé
chenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tisz
teletbeli tagja. A jelen is angliai otthonában 
tartózkodó mestert a kritika helyzetéről, iro
dalmunk állapotáról, hazai dolgainkról és to
vatűnt évszázadunkról kér- deztük.

M ennyire elégedett életműve magyarországi 
és külföldi befogadásával?

— Kutyakomédia. Négy hét múlva a bolt 
a frissen kiadott könyvet visszaküldi a kiadó
nak. Ha keresik: nem kapható, sose hallottak 
róla. A kiadványok zömmel a raktáron pené
szednek és felejtődnek el. Háromkötetes ön
életírásom  (Kabdebó L óránttól), drám áim  
mintha sohasem adódtak volna ki. A sikerlis
ták szégyene az újjászületett alantas sznobé- 
ria: "angol" nyelvű szerző sikerregénye — az 
a kelendő portéka. A szerző, ha csak magyar
— nagy hátrány.

— Elégedett a kritikával?
— Nincs. Alig vesznek észre. Egyik veze

tő irodalmi folyóiratunk tanulmányt akart 
Íratni a kiváló esztétával Gelghelóghi című 
munkámról, amely kilenc estét betöltő szín
padi játékával a Végítélet halálra rémült kora 
középkori Európáját tárja a néző elé. a felké
sére így vászolt: "Szabadúszó vagyok. Hogy 
a forrásoknak utánaolvassak, ahhoz két hó
nap kell. Havi százezret szoktam keresni. 
Kétszázezer forintért — örömmel". A folyói
rat tízezret tud fizetni. A madáchi Tragédiá
val az én színpadom már csak azért sem 
vetekszik, mert a könyvet elfelejtették. "Tíz
perces könyvet adjatok nekem, lehetőleg lírát
— azt fél óra alatt összecsapom" — így a 
kritikus. Innen a "tízperces könyvek" kultu
sza, hogy a kritikusnak parizerre teljék.

— Elégedett irodalmunk közszellemével?
— Széttartó ugyan, de ez sokféleséget 

eredményez, ami egészséges. Ugyanakkor 
mi vagyunk a tízezer szekértábor irodalma. 
Némelyikben újratámad irodalmunk lelken
dező kamaszmentalitása, a délibábos törté
nelemlátás romantikája; amibe az írásbeliség 
előtti igridzmus képtelen nosztalgiája is be
lefér. A fiatalokban felszikrázik ugyan az ér
deklődés az irodalom csúcsdiszciplínája, a 
bölcselet iránt; de úgy vannak vele, mint a 
zenében a poppal, rockkal: Jimi Hendrix szel 
szemben Bach János Sebestyén sehol, Merleau- 
Ponty, Collingivood nekik senki-semmi a Der- 
rida-Levinas-Lyotard-szekta "óriásaihoz" 
képiest. Iránykereső bizonytalanságuk még 
mindig jobb, mint az idősebb nemzedék eltá- 
jékozódása a legkisebb ellenállás irányában 
— innen a mitologémák agyaglábain felépült 
filozofémák népiszerűsége. Titkuk: pehelysú
lyú közérthetőségük, no meg a vonatszerel
vény-lila próza, amely irodalmunk vivőa
nyaga.

— Elégedett a lírával?

— A líra elsikkadása világjelenség. Nyu
gaton a műfaj eldögléséhez nem sok kell, 
hiszen itt a líra eladhatatlan portéka, árfolya
ma nincs, s 'legendás múltjából" úgy, mint 
nálunk, nem élhet meg. A világnak "versme
nése" van, mivel a műfaj formakényszerének 
zsilipiei eltűntek, s írása áradásszerű. Szívem 
szakad, ha látom e talmi alig-verseket lógni a 
semmi ágán; a lélekegyenészeti osztályon 
pótcselekvésnek m ondanák. Viszont re
ményt merítek a fiatal tehetségek mesterség
beli tudásából, ismereteiből, hagyomány- 
tiszteletéből: jó két tucat nevet sorolhatnék. 
Csak az az igazán avantgárd, ami hétezer 
évre visszamenőleg érvényes. Líra? Más a 
meglátásom, a "kánonom", nem az otthoni 
verkli. A Költészet kiskátéja című esszémet 
lehozta a békéscsabai Bárka (1997/3); a köl
tők vették észre a legkevésbé.

— Min dolgozik? Szinte hallom: "Semmin. 
M int mindig." Vagyis mindenen?

— Nem tartozom az extrovertáltak közé, 
akik addig nem boldogok, amíg tele nem 
harsogják a médiát regényszülési fájdalmaik
kal és egy hidraulikus toronypiedesztálon, 
ország-világ szeme láttára eregetik szülőszé
kük alá az Új Magzatot. Mostanság csupán 
azon a semmin dolgozom, amin szoktam: 
nem győzök csodálkozni, amikor újfent ösz- 
szegyűlik a kötetre való bölcseleti aforisztika; 
vagy mélységes bosszankodásomra — a kö
tetnyi versszöveg.

— Ezek szerint elégedett önmagával?
— Mikor megjelenik, a kritika, hogy ész

revenné? Ördögöt. Önmagámmal vagyok a 
legkevésbé elégedett. De ez így talán túlzás, 
hiszen egyenletes kedély vagyok, senkire 
nem haragszom, mindeníut megértek. Igaz, 
önkéntes cinkosnak nem szeretek felcsapni a 
múltbeli bűnök mentegetésére. Az áldozatot, 
az elkövetőt alig ismerem, az egymást mósze- 
rolókat a remeték indulgendájával hallga
tom; de igazságtételben és átvilágításban — 
sóhivatal vagyok.

— Figyelemmel kíséri a hazát, tud minden
ről?

—Sokat olvasok. Rendetlenül. íróasztalo
mon megemészthetetlen tömegben fel-fel- 
gyűlik ezer minden. Lehetőleg csak azt, ami 
rám tartozik. Egy belső, titkos szoftver vezé
rel, s mindenben eligazít. Befejezhetetlenül is 
kész, befejezett és kiérlelt filozófiám van, esz- 
továtáján kivetem mindennak a helyét. Böl
cseletéin optikáján keresztül szemlélem a je
lenségek világát.

— Elégedett a világgal?
— Az is bolond, aki a XX. századdal lezá

rásakor "elégedett" volt: ez volt az én vilá
gom. De megöröklői megriasztanak. Félő, 
hogy a "politikai korrektség" rögeszme
szemléletének zsarnoksága aláássa Európa 
zsenge demokráciáját, s az ilyen áldemokrá
cia festett egeiért nem tudok rajongani. A 
világ, amint felénk nyargal és benyel? Ha van 
ilyen tudhatóság a jövőről, ez aztán a java 
ezotéria. Természetéből következik, hogy 
azoknak, akikkel "történül" az elkövetkező 
évezred gibboni története, jobb is, ha mindez 
hétpecsétes titok marad: ne tudjanak róla, mi 
vár rájuk. Magam meg már amúgy is hama
rosan csatlakozom a "többséghez" (ad plures
— a latinok így hívták az elföldelt ember- 
csont-óceánt), s az a rögeszmém, hogy mint
ha máris tulajdon hamvamat pergetném e- 
gyik markomból a másikba, nézelődve rajta
— hadd idézzem emlékezetedbe Cantus-Fir- 
mus című négysorosomat: hogy pernyéjében

H A T Á R  G Y Ő Z Ő

L á r v a  l é t
(Lászlóffy Aladárnak) 

még élsz! nem szükséges 
hogy megriadj 

hisz oly taposhatatlan- 
parányi vagy 

de hullád amily hosszan- 
hanyatló-óriás 

holtodban se félj hogy 
valaki kiás

míg élsz és a szikre betű- 
petéidet rakod

csak rádjáró rablóhangyáknak 
termelsz abrakot 

mert könyvtárnyit a léha 
lomha nem tanul 

majd úgy esel szét — ex- 
humálhatatlanul

bébábozódni élj! légy tűntön- 
csepp árvaság! 

mi jó a holttátörpülés! mi jó 
a lárvaság

felfeslik majd s hol tintád foltja 
fenekedék

sárkány léssz áradó támadó 
fekete ég

létünknek odva /  Nemrét a Réten merengve 
ringjon /  s markunkban magunkat tartogat
va /  elnézelődjünk hamvainkon.

— Morbid. Ki szeretheti az ilyen költészetet?
— Senki. Morbid minden ontológia, mint 

a csontházjárás. Felfelmérem, milyen ideig- 
való semmi az ember: mikróbatenyészet egy 
égi tűzgömb tojáshéján.

— Elégedett a hazával?
— Amilyen elégedett a haza velem. A 

kalmük vadász megkorbácsolja a bálványát, 
ha a vadászat nem sikerül. Nekem nincs más 
bálványom: a nyelv ideköt. Megrökönyödve 
értesültem Hrabaltől (megírta), hogy besúgó 
volt. Ma már se szeri, se száma az írástudók
nak, akik hasonlóval dicsekednek. Oldala
kon át meakulpáznak, hálásan fogadják a tá
madásokat: már-már hírverési trükk; nincs 
jobb reklám, mint a jól szított botránykróni
ka. Ország-világnak mintha vaj volna a fején 
és össze-vissza kiáltoznának: az vesse rám az 
első követ, aki kivétel! Rémülten nézem, 
sínylem, lakolom ezt a spektákulumot. Sza
vazati jogom nincs, felelős érte nem vagyok. 
Hogy mégis ilyen bíráló szemmel nézem a 
lelátóról ezt a mérkőzést, ne rójátok fel ne
kem: öreges dohogás, következménye nincs.

— Utolsó könyvének Szentföld a Föld a címe. 
Miért?

— Mert nem igaz, hogy csak Jeruzsálem, 
Mekka-Medina, Qum, Bodhgaya, Luxor, 
Dur-Untash, Gushnasp, Burzen-Mihr, Yazili- 
kaya, Teotihuacan, Cholollan, Chichen Itza, 
Tlachtualtepetl, Machu Picchu, Jinky-Ji, Isu- 
mo Taisha, Futaarasaan, Amokokopai, Os- 
hogbo stb. stb. földje szent: szent minden 
talpalatnyi föld, ami az ember földje. A föld, 
ahol a különféle üdvözítők, választottak, kül
döttek, megígértettetek, beteljesítők, prófé
ták, vallásalapítók születtek, jottányival sem 
szentebb, mint Békés megye földje, ahol — 
nekem igen kedves földijeimmé1 3gyetemben 
- magam is a világra jöttem.
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Nélkülünk
Az Erdélyi Könyvegylet ki

adó Svédországban m űködik, 
mások bizonyára többet tudnak 
róla, nekem most került eddig 
megjelent köteteik közül a 11. — 
elsőnek — a kezembe; Kuszálik 
Péter: Leveleskönyv — amelyben 
Bili elmeséli — (Erdély Kövei 11.) 
— a szerző ajándékaképpen, s 
nemcsak ez a körülmény késztet 
arra a fogadalomra, hogy előbb- 
utóbb még fogok mást is írni e 
kötetről; most azomban csak ar
ról a megrázkódtatásról, amit a 
kötethez mellékelt boríték váltott 
ki belőlem. Amely is tartalmazza 
a szerző, Kuszálik Péter segédfo
galmazó névjegykártyáját; Ex lib
risét; egy Tizenharmadik levél 
feliratú papírlapot, ráragasztott 
valódi szárított növénylevéllel; 
valamint egy levlap nagyságú fü- 
zetecskében Kós Károly hajdani 
programnyilatkozatát: KIÁLTÓ 
SZU Erdély, Bánság, Körös-vidék és 
Máramaros magyarságához (1921).

A megrázkódtatás több hul
lámban é rt  Az első: hajdan, ami
kor először olvastam, fel sem 
tűnt, de most, a majd ötvenéves 
szerkesztői gyakorlattal megvert 
szememet megszúrja, hogy az 
Erdély &.... formulában nem a Ré
szek kifejezést használja, még bár 
a mostanság némileg modorosán 
újra divatba hozott Partium-ot 
sem, sem a "régens-korszak"... és 
Kelet-Magyarországát; hanem az 
akkori friss román politika-föld
rajzi névtár terminusát fordítja 
magyarra:... Crifana fi Maramu- 
ref... Keserű, fogcsikorgató dac 
van — volt — ebben.

Amikor, valaha, először ol
vastam a Kiáltó Szót: a józan hely
zetfelismerés, az ésszerű modus 
vivendi keresés, a "holnap is mu
száj élnünk valahogy" reálpoliti
kai zászlóbontás aktusát láttam 
benne, amelyben a "csakazértis 
élni fogunk" — Európának, és 
nem M agyarországnak szólt. 
Most már a címzet árulkodása 
nyomán feltűnnek ezek a sorok 
is: "nem én mondom neked, de a 
m egcsonkított M agyarország 
mondta ki a szentenciát rólunk:... 
Én rólatok, akiket erőszakkal le
szakítottak rólam: lemondok." Ez 
az érzelmi kitörés: — "Valljuk be: 
a mi hitünk nagyot csalódott. 
Valljuk be: fájt a csalódás, fájt, 
hogy el kell hajítanunk lelkünk 
hitét, merthogy nem igaz hit volt 
az..." — érthető; átélhető; együtt
érzést vált ki az elkeseredett, de 
az életnek újból nekirugaszkodni 
akaró kisebbségi politikus lelki- 
állapota ma is. Am a folytatás ez: 
"Dolgoznunk kell, ha élni aka
runk... De csak magunknak ezentúl, 
magunkért!" (Aláhúzás tőlem.)

De csak magunknak ha ti meg-

— nélkülük...
vagytok nélkülünk, mi is megva
gyunk nélkületek! [Mint a buka
resti kocsmában törökül beszélő 
székelyek: hogy (kidobtok) TŰK 
M ÜNKÖT? M ÜNK TÜKTÖ- 
KÖT!] Persze Kós Károly ezeken 
az indulatos szavakon kívül soha 
meg nem tagadta a magyarság 
in teg ritásá t^  élete, életm űve 
szemlélteti... Am ezt többen is — 
nem így fogják fel.

Anélkül, hogy kapcsolatot te
remtettem volna a Kiáltó Szó eme 
kitételei és az úgymond megcsö- 
köttek vagy fanyalgó defetisták kö
zött, sokszor nem győztem eleget 
csodálkozni szerkesztői pályafu
tásom során: hogy-hogy léteznek 
olyanok is, akik nem tekintik vív
mánynak, eredménynek pl. a ro
mániai magyar irodalom létét? 
Sőt, hol árulásnak, ügynökösdi- 
nek, hol önző egyéni viszketeg- 
ségnek, provinciális ágálásnak 
minősítik: Az "olyanok" között 
volt hihetetlenül olvasott, deka
dens könyvmoly, és volt hihetet
lenül maradi szakbarbár, amikor 
ókonzervatív, ugyanakkor ó- 
kommunista is. Az egyik szerint 
a külön erdélyi magyar irodalom 
célja: egyszerűen kivonni az itte
ni magyar olvasót az ottani hatá
sa alól; M agyarország hatás
körének a csonkítása; a másik 
szerint: "én magyar könyvet és 
magyar újságot, amit nem odaát 
csinálnak, kezembe nem veszek, 
mert tudom, amit tudok".

Tulajdonképpen sohasem  
mondották ki, kereken megfogal
mazva, de mindenki tudatában 
volt, hogy a kisebbségi létnek 
csak három megoldása lehet (a 
negyedik, az el-kivándorlás, az 
nem megoldás): 1. asszimiláció,
2. új, azaz más, külön nemzetté 
alakulás; 3. az anyanemzetbe ka
paszkodva, a lelki egységet meg
őrizve vagy újrateremtve, min
den lehetséges módon, amit a 
történelmi helyzet éppen kínál, 
onnét erőt szivattyúzva magunk
ba, annak meghosszabított része
ként fennmaradni.

Akik az asszimilációra — ész
revétlenre, vagy látványosra, kö
zömbösség vagy erőszak által 
siettetve, vagy ugyancsak kö
zömbösség vagy erőszak által 
késleltetve —, szóval akik nyíl
tan, de főleg titokban, legfőkép
pen pedig önmaguknak sem tisz- 
tázottan, a beolvadásra építenek, 
azok számára a kisebbségi lét: 
aggmenház. Biztos, hogy nem is 
olyan távoli jövőben, de minden
ki kimúlik egyszer; addig is te
remtsünk dvüizált, zavartalan 
körülményeket; egy kis kultúr
munka, bibliaolvasás, ima, meg
látogatnak népi tánccsoportok, 
karácsonykor kétnyelvű csokolá
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dé, népi diszítményes skatulyába 
csomagolt édességek... (Mindig 
eszembe jut Határ Győzőnek e- 
gyik régi színdarabja: egy alag
sorban hosszú-hosszú kazánsor; 
a kazánok ajtaja nyitva, látszanak 
a tomboló lángok; a kazánajtók 
felett keskeny párkány, és az öre
geknek azon kell üldögélniök e- 
gész nap, erélyes ápolónők fe
lügyeletével... am íg egyszer 
majd le nem szédülnek...)

Az önálló nemzetté alakulás 
nemcsak az irodalmi transzilvá- 
nistáknak volt az ábrándképe, 
hanem  az olyan dogm atikus 
kommunisták egy részének is, 
mint Kurkó Gyárfás, vagy Ba
logh Edgár... hogy ez a koncepció 
még csírájában sem mutatkozha
tott meg a nagytömegek előtt, an
nak nemcsak az utóbbi és hívei 
naivitása volt az oka, és nemcsak 
az a körülmény, hogy a romániai 
magyarság egy nagy része szór
ványban élt, és hogy virtuális 
összetartó erők, mint az egyhá
zak, amelyek az egyedüli lehetsé
ges keretet nyújthatták volna a 
szórványm agyarság kollektív 
önkifejezésére, olyan elviselhe
tetlen nyomásnak voltak kitéve; 
de a belső felkészültség és az el
képzelés világossága is hiány
zott.

Az elnyomó hatalom az akko
ri magyar "autonóm" tartományt 
is csak átmeneti rossznak tartot
ta, eléggé szemlélteti ezt az az 
eset, hogy amikor egyes kiváló 
közgazdászok és kommunista 
aktivisták (Keszi-Harmath és 
Szövérffy) egy tervezetet dolgoz
tak ki a magyar "autonóm" tarto
mány önálló belső gazdasági fej
lesztésére, a felsőbb pártszervek 
kemény reagálására futólépés
ben kellett elhagyniok a tarto
mányt, hogy megússzák a se
lyem zsinórt. Annak ellenére, 
hogy a nemzetközi kommunista 
sajtó hevesen támadta azt a ban- 
tusztánrendszert, ami akkoriban 
valósult meg Dél-Afrikában - -  
területileg össze nem függő re
zervátumok mozaikjából alakí
tott jogi-igazgatási, művelődési 
képződmény — a titkos vágy so
kunkban élt egy hasonló megol
dás iránt: a Székelyföldön kívül 
még egy-két nagyobb "parüumi” 
és több apróbb autonóm körzet 
alkotta rendszer nyújthatott vol
na keretet egy új "etnogenezis
nek", s különösen inspirálónak é- 
reztük, hogy az egyik nagyobb 
zulukaffer bantusztánnak a "fő
városa" saját területén kívül, a Dé
lafrikai Köztársaság egyik hely
ségében volt; így szerettük volna 
elképzelni, hogy Kolozsvár, a 
már nem magyar többségű város, 
legyen mégis a magyar többségű 
területeknek is a központja; ezt 
az elképzelést azonban — mai 
napig! — a kisebb magyar köz
pontok még hevesebb ellenke

zéssel fogadták, mint a román 
politika!

Kós Károly és Balogh Edgá- 
rék előtt nyilván a szász autonó
m ia példája  lebegett, am ely 
szintén "bantusztán-szerkezetű” 
volt, és közel háromnegyed évez
redig kitűnően működött, már 
mint a szászok szempontjából, — 
ám ez a páratlan autonómia csak 
a magyar királyság nyújtotta elő
jogok, privilégiumok alapján, egy, a 
környezetével szemben elnyomó 
gazdasági rendszerre épülhetett 
fel (s ennek ellenére a mai szé- 
kelység olyan nagy esszéistái, 
mint Bíró Béla, olyasmiket írnak, 
hogy "az autonómia képzete ide
gen a magyar politikai gondolko
dástól", nyilván sohasem hallot
tak a szászokén és a bányaváro
sokén kívül is létezett szabad ki
rályi városokról, a jász-kun ke
rületekről, sőt magáról a várme
gyei autonómiáról sem!)

Jellemző, hogy a magyar ki
rályság s az általa biztosított gaz
dasági háttér nélkül nemcsak a 
szász autonómia szűnt meg, ha
nem nyolcvan év alatt jóformán 
az erdélyi szász élet is, túlnyomo- 
rórészben.

Nyilvánvalóvá lehetett min
denki előtt, hogy a kisebbségi 
sorba és sorsba került magyar- 
nyelvűek előtt bárhol a világon, 
nemcsak az utódállamok terüle
tén egyetlen, úgy ahogy járható 
út marad a magyarságuk meg
tartására: a lelki-szellemi vezeté
kek, járatok épségben tartása az 
összmagyarsággal; a felelősség 
vállalása a nyelv őrzéséért és — 
továbbadásáért (!) és az erkölcsi szo
lidaritás a magyarság egészével. Saj
nos azonban, az utóbbi évtizedek 
során sorra alakultak ki olyan 
magyar szervezetek, amelyek
nek valami ilyesmi volt a straté
giai elképzelésük: magyarság — 
Magyarország nélkül! (Ennek a 
pendantja: Magyarország — ma
gyarok nélkül!)... Magyarország
nak legfennebb mint időnként 
lefejhető pénzeszsáknak volna 
szerepe e koncepciókban. Emiatt 
a kétely és bizalmatlanság is ért
hető e szervezetek, mozgalmak, 
irodalmi körök iránt, és az is, 
hogy a történelem évszázadai
hoz képest miért tiszavirág életű
ek, és: saját közösségeik szem
pontjából is, miért hatástalanok? 
Pillangó-lét, s annak is mi a felté
tele?

(folytatjuk)
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LÁSZLÓFFY ZSOLT

Z e n e i  v o n a tk o z á s o k  
T e le k i J ó z s e f  g r ó f  
ú tin a p ló já b a n ,  
1759—17611
Letűnt korok emlékirat-irodalma valósá

gos kincsesbánya azok számára, akik egy 
régebbi kor minél átfogóbb megismerése ré
vén a jelent szeretnék jobban megérteni, en
nek "új s új" kérdéseire kívánnak a múltban 
gyökerező magyarázattal szolgálni. A szel
lemtörténeti kutatómunka ugyanakkor sok 
esetben a legtisztább műélvezettel is páro
sulhat: ilyenkor az olvasó-kutató olyan, job
bára tankönyvből, monográfiákból ismert 
történelmi személyiségek vagy események 
bűvkörébe kerül, akik (vagy amelyek) a le
írás során a legtermészetesebb módon eleve
nednek meg, és lépnek ki a pusztán "kul
túrtörténeti adat" szótárlap dimenziójából. 
Valóban, ennek a páratlan élménynek talán 
legfőbb jellemzője az évszázadokon átsugár- 
zó frisseség, amely a mégoly remekbe sza
bott történelmi tárgyú irodalmi művekből is 
hiányzik olykor.

Teleki József útinaplója ilyen jellegű él
ményeket tartogat az olvasó számára. És itt 
nemcsak az ifjú erdélyi gróf Voltaire-rel vagy 
Rousseau-val való találkozásának avant la 
lettre filmnovellába illő passzusaira, az egy
szeri leírás hitelének megismételhetetlensé- 
gére gondolok. A kulturális antropológus 
szemével nézve ez a munka, irodalomtörté
neti jelentőségén túlmenően, komoly tudo
mány- és vallástörténeti, bölcseleti, nyel
vészeti, képzőművészeti, zenetörténeti és ál
talános szociográfiai értékkel bír. Mindez 
egybevág azzal a megállapítással, amelyre 
Halász Gábor mutat rá tanulmányában2: ne
vezetesen arra, hogy a reformáció idején ki
alakult szegény vándordiák-típust a XVIII. 
században felváltja az utazó nagyúr, akinek 
neveltetését, idehaza végzett tanulmányait 
külföldi utazás fejezi be; továbbá, aki több
nyire felkeresi a műveikből már idehaza 
megismert személyiségeket; végül, aki az or
szágokat nem apró különlegességekért járja 
be, mint a régiek, hanem hogy az ottani szo
kásokat, intézmények működését, tudo
m ányok, erkölcsök, törvények helyzetét 
megfigyelje.

De Lássuk, miről is van szó.
Teleki József3 1738-ban, a Máramaros 

megyei Huszton4 született
A fiatal gróf alig múlt húszesztendős, 

amikor itthoni tanulmányai betetőzéséül 
nyugat-európai útra készül. így ír erről az 
elhatározásáról a Másik didriumban:

"Már csecsemőkoromban belém rögződ
vén az idegen országok látására való vágyó
dás, ezen indulat az idővel és a tisztességes 
tudományokban való gyarapodással neve- 
kedett bennem, azért kivált, hogy azokat a 
tudományokat, amelyeket hazámban meg
kóstoltam, idegen országi akadémiákban 
jobban tökéletességre vihetni reménylettem. 
Melyre nézve mentői nagyobb volt bennem 
a vágyódás, és mentői bizonyosabbnak tar
tottam annak idejiben való kimehetésemet, 
annál nehezebben esett, amidőn már azt az 
időt elértem volna, amelyben elindulhattam

Elindulását különféle körülmények 
akadályozzák. Kezdetben a családi féltés 
vet gátat elképzelése megvalósításának, 
majd a hétéves háború, azaz "a prussiai 
királlyal való hadakozás" kirobbanása: a 
kiutazáshoz most különleges királyi en
gedély szükséges, melyet azonban a szü
letett diplomáciai érzékkel megáldott 
fiatal Telekinek, Mária Terézia császámő- 
nél kért kihallgatása eredményeként, 
protestáns létére is sikerül megszereznie. 

Következhet már a nagy út, melyről diáriu- 
mot vezet, mert "amit látok, ne csak azért 
lássam, hogy ismét elfelejtsem, hanem in
kább, hogy előttem tarthassam másszor is, és 
ami jó leszen benne, magam javára jövendő
ben fordítsam, ami rossz pedig, azt is annak 
érdeme szerint becsülhessem..."6

Utazása több "szakaszra" oszlik ("első 
szakaszában ír az 1759. "július holnapról"):

1. utazás Svájcba [1759. július 2-26.]
2. Bázel [augusztus 17. — 1760. május28.]
3. utazás Hollandiába [május 29. — júni

us 25.]
4. Hollandia [június 25. — október 17.]
5. utazás Franciaországba [október 18. — 

november 2.]
6. Párizs [november 4. — 1761. március

12.]
7. hazautazás [március 13. — május].
A naplójegyzések általában véve közvet

len hangúak és jobbára elbeszélő jellegűek. 
Anapló végigolvasásakor ugyanakkor meg
figyelhető az a finom árnyalatú stílusbeli 
változás, amely a bázeli hónapokat a párizsi
akkal összehasonlítva, az egyes bejegyzések 
hosszának és egyénítettségének tekinteté
ben fokozódó tendenciát mutat. Ez a észre
vétel érvényes a zenei tárgyú bejegyzésekre 
nézve is, amelyek az évek során egyre diffe
renciáltabbakká, részletgazdagabbakká vál
nak, fokozatosan érvényre juttatva szerző
jük alapvetően konzervatív nézeteit.

Ide kívánkozik az a Jegyzetekben olvasha
tó megállapítás, mely szerint a "két korszak 
határán" álló Teleki valójában "a határtól in
nen, s nem pedig a felvilágosodás világában 
is"7 alkot, hiszen főműve, az Essai sur la foib- 
less des Esprits-fort "nem Voltaire és Holbach 
szellemében íródott (...), hanem a felvilágo
sult filozófia hitetlensége ellen szól, mint az 
időszak katolikus és protestáns vitairatai."8

Az ifjú Teleki jellemző módon elutasítja a 
francia operát, érveit azonban igyekszik 
majd m indig Rousseau szállóigévé vált 
mondatával alátámasztani. A következő idé
zet a párizsi opera 1760. november 14-i előa
dása után érzett általános nemtetszésének a 
naplóbeli kifejeződése (az opera szerzőjét és 
címét ma már csak találgathatjuk):

”(...) Mentem estve az Operába, hol ám
bár sokat fizettem, mert bizonyos tekéntet- 
ből az első helyre menvén, 7 L. 1 /2  s-t adtam. 
Mégis igen csekély dolgot láttam. A teátrum 
szép; spektátorok is igen sokan voltak, de én 
nékem úgy tetszik valósággal, hogy egy jó 
dudát vagy furulyát nem adtam volna az 
éneklésért. Holott a jó muzsikában nagyon 
gyönyörködöm. Az éneklésen kívül az e- 
gyéb muzsika meglehetős is volt, de az ének 
minden kedvesség nélkül való, s íztelen volt. 
Úgy hogy méltán lehet rajta csudálkozni, 
hogy mégis ezek a magok nemzetét szemte
lenül dicsérő franciák nem akarják ma is 
megadni az olaszoknak az elsőséget a mu
zsikában, pedig bizony éppen igaznak ta
pasztaltam ma kivált, a Rousseau uram a

francia éneklésiül való megjegyzésit, hogy 
az nem egyéb, hanem szüntelenül való uga
tás."9

És hogy nem egyszerűen egy rossz előa
dásról, hanem a "francia éneklés" iránti ne
gatív elfogultságról van szó az ifjú Teleki 
gróf esetében, kitűnik az alábbi bejegyzés
ből, amely más időpontban, más helyszínen 
hallott más műfajú zenére utal (szerző, dm  
ismét talány):

"(...) Délután a concert spirituelben vol
tam. E minden héten szokott itten vasárna
pokon esni. Egy kis tallért fizet az ember. Én 
most voltam legelőször benne, s csak franda 
utálatos ordításnak tapasztaltam az éneket, 
melyet a franda mégis nemcsak szeret, ha
nem csudái. Némelyek ugyan közülük is 
megvallják, hogy semmit sem ér, de nem 
mindenek."10

A "franda muzsika” rossz emlékként in 
absentia is megjelenik a naplóban; erre vonat
kozik a hazautazás müncheni pihenője al
kalmával született következő bejegyzés:

"(...) Annak utána mentünk a Koncert 
Haliéba, hol egy kis olasz opera comiquot 
játszottak. (...) A komédia nem sokat ért. A 
muzsika jó volt. Itten már nem hall az ember 
sehol franda muzsikát, mellyel oly nagyon 
kínozzák az idegeneket a franciák Párizsban; 
mégpedig azon fejül azt is megkívánják, 
hogy az ember szépnek tartsa."11

Ha azonban választania kell, Teleki a 
hangszeres (kamara)zenét részesíti előny
ben, melyért őszintén lelkesedik. Érthető, hi
szen m aga is o lyan sz in ten  k épzett 
hangszerjátékos, aki vállalja akár kellő rutin 
hiányában is, a nyüvános fellépés kockáza
tát: "Délután a koncertben voltam, és ottan 
magamat legelőször megpróbáltam a hege
dűben."12

A fenti mondat mintegy szigetként szere
pel a naplóban; tartalma egyszerű ténymegál
lapítás minden kommentár nélkül. Figye
lemre méltó, hogy a más esetekben oly "bőbe
szédű" ifjú ezúttal mennyire kimért, lakoni- 
kus. Mindössze kétszer tűnik fel a naplóban 
egy-egy, a saját hegedűtanárra utaló fordulat 
"mestere, aki ugyan engemet is tanított"13, il
letve "az én hegedűben való mesterem, Ka
chel"14; fizetett zenetanulásra pedig egyetlen 
hely vonatkozik: "Gautier nevű muzsikust 
megfogadtam 20 óráért két aranyon"15.

Elismeréssel ír viszont a Bázelben kon
certező olasz ikerpár lantjátékáról:

"Délután voltam és magammal a Schult- 
heiss Wolleb uram léányát is elvittem ígére
tem szerint két Collá un nevű egytestvér o- 
lasznak a Három Királynál lévő koncertjibe 
— kik egy új muzsikának nemin, melynek a 
prímáját colasdondnonak, a basszusát pe
dig co'asdncinek nevezik, igen jelesen mu
zsikáltak; ldvált az egyik szép mesterségit 
mutatta."1

Egy másik vendégművész koncertje kap
csán arról is említést tesz, hogy a Svájcban 
fellépő művészek miért szabnak meg oly 
magas helyárakat:

"Délután egy Petersburgumból jövő bé
csi musikásnak, akit Homburtnak hívtak, a 
koncertjében voltam, a musikáját Pantalon- 
nak hívják, majd olyanforma, mint a cimba
lom, csakhogy igen hosszú, és mind a felső, 
mind az alsó oldalán húrok vágynak, s igen 
tömötten is vágynak rajta a húrok, melyek 
rész szerint bél, rész szerint réz húrok. A 
mester igen nagy applaususs. 1 játszódott

» » » » » »
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mester igen nagy applausussal játszódott 
rajta. Szépen is muzsikált, 20 pásztot fizetett 
az ember. Ezek a muzsikások, akik virtuozu- 
soknak tartatnak, amidőn Helvécián által- 
mennek, többire igen meg szokták taksálni a 
schweizereket, amint némelyek obszervál- 
ják. Én ezt az okát gondolom, hogy a shwei- 
zerek is megtaksálják őket; mert utazóknak 
sehol talán több költségek nincsen, mint Hel
véciában, akár az étel, akár a szekérre nézye, 
mely az Extra-Postnál jóval is drágább."1

Teleki gróf a legkülönfélébb zenei meg
nyilvánulások résztvevője: a már említett ka
m arazenei, koncert- és operaelőadások 
mellett színházi és balettelőadások látogató
ja, de bálba, lakodalomba is elmegy, továbbá 
jelen van Bázel jubileumán, ahol "a kórusban 
levő muzsikás sereg" énekét hallgatja. A kö
vetkező táblázat műfaji rendben jeleníti meg 
az útinapló hangzó viíágát.(Lásd a jegyetek 
után.)

Jegyzetek
1 Egy erdélyi gróf a felvilágosult Európában (Teleki 

József utazásai, 1759-1761). Sajtó alá rendezte, a 
bevezető tanulmányt, a mutatót és magyarázó 
jegyzeteket írta Tolnai Gábor. Akadémiai Kiadó, 
Budapest, 1987. [Akiadás jegyzeteiből arról értesü
lünk, hogy Teleki naplójának egyes részei francia 
nyelven már 1943 nyarán napvilágot láttak (La cour 
de Louis XV, Journal de voyage du comte Joseph 
Teleki, publié par Gabriel Tolnai, Bibliothéque de la 
Revue d'Historie Comparée I. Editée par l'Institut 
Paul Teleki, Budapest et par TInstitut Hongrois de 
Paris. 1943); a magyar nyelvű betűhű kiadás szöve
ge és jegyzetanyaga, amely ezzel egyidőben jelent 
volna meg Kolozsváron az Erdélyi Tudományos 
Intézet gondozásában, több mint négy évtizedet 
késett.]

2 Halász Gábor. Külföldjáró magyarok. In: Halász 
Gábor válogatott írásai, Budapest, 1959.

3 A protestáns Teleki József közveüen leszárma
zottja az erdélyi fejedelemség utolsó jelentős politi
kusának, Teleki Mihálynak. Édesapja, Teleki László 
főkonnánytanácsos, édesanyja II. Rákóczi Ferenc 
nevezetes kancellárjának, Ráday Pálnak volt a le
ánya; Teleki József nagynénje az emékiratíró Beth
len Kata (1700— 1759), unokatestvérei Teleki Ádám 
(Comeiile Cid;ének első magyar fordítója) és Teleki 
Sámuel (a marosvásárhelyi Teleki-könyvtár későb
bi megalapítója, Janus Pannonius műveinek sajtó 
alá rendezője).

4 Huszt a Tisza jobb partján, a mai Kárpátalja 
(Ukrajna) területén fekszik.

51.m., 256. 61.m., 257—258. 71.m., 315.
8 Uo. 9 lm ., 163. 10 Lm., 182. 111.rn. 230.
121.m. 92 131.m. 74. 141.m. 92. 151.m. 131.
16 Lm. 87. 17 Lm. 100—101.
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L á b a d o z ó  s z a v a k k a l
Fosztó Lászlónak

Eredj meg, fűzág.
Fölemeltél: megtartasz, Isten.
Víz habja, túzldng.
Fölemeltél: megtartasz, Isten.
Indulj, mánus, 
térítő, térülj,
tűnj, félelem, a lelkem közepéből, 
tűnj, fájdalom, a porcikámból! 
Hulltam —
s fölemeltél: megtartasz, Isten.
Emelkedj, szívem.
A csillagzuhanásban 
érthetetlen 
igékké, jellé váltan 
csak magam voltam.
Láttam a fényt, 
de sem elevenen, 
sem holtan:
nem hittem, hogy közel hajolsz,
(s megborzad tükrödben a torz), 
hogy lassítasz, intesz fohászra, 
s könnyed zuhog a zuhanásra:
kételyeimben 
bizonyossággal őrzői.
Isten.

G on dola tform a1
Péntek Jánosnak

Furkóing, furkóing, 
bagoly- 

files kézelői 
Sonkoly- 

Idő
hely, vész
tő, vésztő: 
fütyögő 
lepedő!

Kétnyüstös
szoszoászony,

kétmákú
borsóhím,

légyszámyas
szál

vonás,
közbürső hím!

Kert, gyepű, kert, kert, 
kert, gyepű, gyepű, kert, 
kert, gyepű, gyepű, gyepű, 
kert, határ, gyepű, kert!

Húsos som, veresgyűrű som, 
tüskés vadrózsafa, 

ostormén fa! 
Pruno-Crataegetum,

Prunion Spínosa, 
jaj, Kant, jaj Spinoza: 

megkínoza!
Sós sóskaborbolya, 
vad almafagomba, 

bimbó-
(Eredj meg, fűzág. 
Erek, forradjatok. 
Szilánkjaim, ág
bogaim, egymásba 
fogóz
zatok: 
rátok lehel 
Isten.)

bimbóöltés: etnokötés! 
Szocio-lingalló, 
lésza, nyüst, kék 

palló,
rezgőnyár, mo

gyoró, 
ezer-jó-fő.

Hat: határ- 
átlépés, 

hatvan gyepű- 
ködés,

szemantikai gyep, 
formamező.

(Kert, gyepű, 
kert, gyepű, 
kert, gyepű, 
kert, határ,

kert, kert, 
gyepű, kert, 
gyepű, gyepű 
gyepű kert.)

1 A.m. vállfőminta. Lásd Péntek János: 
A kalotaszegi népi hímzés és szókincse. 
Kriterion, Bukarest 1979.188.

Sorszám Műfaj, ka tegória Em lítések szám a E lőfordulás helye (oldalsz.)
1. egyéb 3 61, 65, 127
2. bál, lakodalom 7 62, 77, 80, 168, 191(2), 194
3. kam arazene

(M usicus C o n c e rtu s , 
M usicum  C ollegium )

12 64, 74, 78(2), 81, 103(3), 
199, 206, 211, 215

4. koncert
(M usicas A cadem ia)

34 65, 72, 73, 74, 75, 76, 77(2), 
78, 79, 81, 82, 84, 85, 87(2), 
89, 90, 91, 92(2), 93, 94, 95, 

96, 97(2), 100, 101, 116, 
118, 144, 182, 195

5. hangszertanu lás 3 74, 92, 131
6. hangszerjáték 2? 9 2 ,1 3 1 ?
7. balett 8 101, 118, 129, 130, 133, 

1 4 6 ,1 7 7 ,1 7 8
8. kórus 2 103(2)
9. opera 7 136, 163, 170, 179, 194, 

2 0 5 ,2 0 8
10. színdarab-zene 2 1 8 7 ,2 3 0
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KOVÁCS ESZTER
Szép régi képek az európai színház történetéhez
The Sopron Collection of Jesuit Stage D esigns
A Magyarorezágon 1980 óta fel

lendült iskoladráma-kutatás eddigi 
kiadványai között a jezsuita színját
szás díszlettervei azért érdemelnek 
különös figyelmet, mert végre a szö
vegek ’környezetét" képező látványe
lemeket is felmutatva, nyüvánosságra 
hozva — a mindenkori színházi él
mény teljességét jelzik. A kiadvány 
színes lapjaival, az ábrák figuratív 
alapkoncepciójával, gyakran csak 
vázlatos megoldásaival is az alkalma
zott művészet körébe tartozik. Ezért is 
lehetett szükség az itt közreadott terv
gyűjtemény megközelítésekor több 
nézőpontra, interdiszciplináris jellegű 
megközelítésekre.

A Sopronban őrzött, vitatott szár
mazású és (az ábrázolástechnikát, az 
eredeti reprezentációs vagy teátrális 
funkciókat tekintve) heterogén, min
dent egybevetve azonban igen értékes 
barokk gyűjtemény valóságos provo
káció: a színháztörténet ugyan forrá
sai közé sorolhatja, de több kérdést vet 
fel, mint ahány végleges megoldást 
felkínál.

Az értelmezők többsége szerint az 
iskoladráma illúzióteremtésének kel
lékeit vehetjük itt szemügyre.

Az iskoladráma egyezményesen 
az 1800-ig terjedő időszaknak az isko
lai tanuláshoz köthető színjátszó ha
gyománya. Az erre vonatkozó ma
gyarországi alapkutatások keretén 
belül megjelent már az iskolai színját
szás hatkötetes adattára, több mint 
120 kéziratos régi magyar dráma szö
vege, a színháztörténet több forráska
talógusa, a protestáns, a minorita, il
letve a ferences iskolai színjátszás kis
monográfiája. Ennél korábban elkez
dődött a hivatásos színjátszás for
rásvidékének kutatása. Legizgalma
sabbnak azonban az olyan közlemé
nyek bizonyulnak, amelyek e kétféle 
színháztörténeti területet összefüggé
seikben képesek láttatni: például a ha
gyományos, iskolai műveltség és a 
szórakoztatáshoz kapcsolódó állandó 
színpadok, illetőleg a társadalmi hely
zetet látványosan megjelenítő ünne
pek kölcsönhatását. E kapcsolatke
reső, forrásértékű művek sorába ü- 
leszkedik be a soproni jezsuita színját
szás díszletterveiről szóló kiadvány.

Az angol nyelvű könyv imponáló 
kivitelezése a millecentenáriumi ün
nepélyesség és a frankfurti könyvvá
sár igényességének jegyeit viseli ma
gán (600 számozott példányban jelent 
meg). Több szerző munkája, nyilván
valóan ambiciózus vállalkozás. A gra
fikák itt megszólaló értelmezőit kettős 
tendencia jellemzi: egyrészt ezt a kivé
teles gyűjteményt, amely gazdagsága 
miatt méltán vár él külföldi elismerést 
is, bele kívánják helyezni a magyaror
szági iskolai színjátszás hagyományá
ba, másrészt pedig kísérletet tesznek 
az itt megjelenő képi világ rokonításá- 
ra a kor fontosabb (főként itáliai) mű
vészeti iskoláival, mestereivel. Kilián 
István a jezsuita színjátszás magyar- 
országi jegyeit összefoglaló tanulmá
nyában az előbbi irányt képviseli: 
konkrét adatokra támaszkodik, és lehe
tővé teszi a gyűjtemény civilizációs hát
terének és a magyar nyelvterületen 
feltárt analóg jelenségeknek jobb meg
értését 5566 jezsuita teátrális esemény 
magyarországi nyomaira utal Kilián!

Más összefüggésben mutatja be a 
gyűjteményt Marcello Fagiolo elősza
va; a képek motivikus rendszerét, va
lamint egyes kiemelt szimbólumokat 
(a kert, a győzelem képi megjeleníté
seinek formáit) elemezve arra a követ
keztetésre jut, hogy a soproni gyűj
temény színpadképei kétségtelen mó
don a nagynevű olasz díszletfestő-is- 
kola olyan alkotóinak művészi vüá- 
gából ihletődnek, mint Giovanni és 
Ludovico Bumadni, Andrea Pozzo és 
Francisco Galli-Bibiena. Fagiolo elő
szavában a képek belső vüágával, 
egymáshoz kapcsolódó szimbólum- 
rendszerével foglalkozik.

Mind Kilián István, mind Marcel
lo Fagiolo tanulmánya művelődés- és 
művészettörténeti rendszereket tart 
szem előtt: az előbbi a gyűjteményt a 
magyar kulturális örökség darabjai
ként, az utóbbi pedig a barokk Európa 
művészetének szerves részeként lát
tatja.

A soproni gyűjtemény egyedi tör
ténetének, fontosabb aspektusainak 
leírását Knapp Éva vállalta. Staud Gé
za nyomain indul el, aki doktori 
disszertációjában elsőként foglalko
zott behatóan a soproni jezsuita dísz
lettervek itt látható gyűjteményével. A 
"korpusz" művészettöréneti feltárása 
akadályokba ütközik, mivel az idők 
folyamán a lapok sorrendje bizo
nyíthatóan módosult. A lokalizálás, 
datálás kérdéseihez, a képek helyes 
sorrendjének, illetve a hozzájuk kap
csolódó szöveg (darab, jelenet) re
konstrukciójához Knapp Éva ter
mészetesen saját kutatási eredménye
it is felhasználva közelít. A gyűjte
mény keletkezését az 1676— 1724 
közötti periódusra helyezi; a képek 
alapos strukturális és ikonográfiái 
vizsgálatával arra a következtetésre 
jut, hogy a gyűjtemény I. Lipót Habs
burg császár udvari komponistájá
nak, Ferdinand Tobias Richtemek a 
tulajdona lehetett. Ennek halála után 
— a feltételezés szerint — a díszletter
vek fiához, Anton Kari Richterhez ke
rültek, 1711 után pedig a soproni 
jezsuiták rendházába; itt került sor 
1728-ban katalogizálásukra. Később 
vásárlás útján szerezte meg a kollekci
ót a híres műgyűjtő, Storno Ferenc.

A gyűjtemény darabjai az eddigi

rendszerezés alapján négy csoportba 
rendezhetők: egyetlen előadáshoz ké
szített tervek, komplex díszlettervek 
és keretjelenetek vázlatai, szerepek 
jelmeztervei, illetőleg különböző cé
lokra készült vázlatok. Egymás mellé 
kerültek temetési és esküvői tematiká
jú grafikus lapok, mitológiai és törté
nelm i tárgyú sz ín i előadások  
látványtervei. Egy castrum doloris 
nyugtalan vonalú pompája (a nürn
bergi Paul Deckertől a XVII. század 
végéről) és egy allegorikus esküvő lát
ványtervei 1710-ből Bécsből: Sacer 
Hymenaeus de profano amore vidor in S. 
Amalia, Flandriáé palrona (Szent Hüme- 
naiosz győzelme a profán szerelem fölött). 
Több kép jezsuita szentek oltárához 
készült vázlat.

Több díszlettervet láthatunk a Ve
nus Jalouse című több felvonásos ope
rából, am elyet valam elyik itáliai 
színházban és a párizsi királyi udvar
ban egyaránt bemutattak a XVII. szá
zadban (ezek színezett metszetek).

Az egyes lapok ikonográfiái feltá
rását Bárdi Terézia végzi el, minden 
egyes esetben megemlítve Knapp Éva 
hipotézisét is. Előfordul, hogy a két 
képinterpretáció nem azonos, de ez i  
széttartó feltáró eljárás a posztmo
dern korszak tudományosságában 
nem ismeretlen.

Az iskolai módszerek közt a szín
játszást tudatosan alkalmazó jezsui
ták nem zárkóztak el a leglátványo
sabb színházi megoldások használa

tától sem: a hatás intenzitása mint 
köztes cél a lélek érzelmi kiművelését 
szolgálta a drámaszöveg nyelvétől 
függetlenüL Ugyanez mondható el a 
témákról: a görög és római antikvitás
nak a barokk kor iskolában használa
tos, m ito lóg ia i va g y  történelm i 
eredetű "sztorijai" metaforaként vagy 
allegorikus történetként jelennek meg 
ezeken a lapokon XVII—XVIII. száza
di ünnepek nyomaiként. így valósá
gos nyomozássá válik minden egyes 
kép szemlélése, az interpretáci(^ja
vaslatokkal való egybevetése. És ezért 
szerettünk volna még többet olvasni a 
jezsuita színjátszás eddigrekonstruált 
megoldásairól. A fenségesség teóriája, 
a rémítés, a megindítás eljárásai kö
vethetők e színes lapokon, mindaddig 
elliptikus szerkesztményként, míg 
melléjük nem írható valamelyik elő
kelő, sőt társadalmi jelentőséggel áb
rázolt családi esemény, színmű, opera 
vagy balett cselekménye, alkalman
ként az ott elhangzó szöveg. Ilyesmi 
hiányában azonban megnő a kiegészí
tő fantázia vagy a melléolvasás szere
pe. A továbbgondolásé.

A jezsuita iskolai színjátszás forrá
sairól szóló 1984-ben megjelent mun
kájában Staud Géza a narratív forrá
sok (História Domus, a Litterae Annu- 
ae), a programma, a szövegkönyv, az 
iskoladráma-szövegek mellett a képe
ire is utalt: "a magyarországi iskolai 
színjátékok forrásai között képes a- 
nyaggal is rendelkezünk, mely euró
pai viszonylatban is egyedülállónak 
mondható a maga nemében. Ez a sop
roni jezsuiták díszletterv-gyűjtemé
nye, amelynek 106 darab vázlata a 
soproni kollégium iskolai előadásai
nak vizuális elemeit őrizte meg szá
munkra." A képek most tehát szé
lesebb közönség számára szolgálhat
nak okulásul (a művészettörténeti ku
tatásnak vezérfonaluk mert a képek, a 
festék anyagát, a színek intenzitását a 
magas színvonalú könyvgrafika sem 
képes maradéktalanul közvetítem...).

Ez a könyv valójában jegyzetelt 
katalógus, több bevezetője, képértel
mezése, magyarázó jegyzete, bibliog
ráfiai útm utatója kündulópontul 
szolgálhat európai kitekintésű vagy 
regionális művészettörténeti és kom- 
paratisztikai vizsgálódásoknak. A 
színháztörténész, a reprezentációk 
kutatója, a kommunikáció nem nyelvi 
változatai iránt érdeklődő egyaránt 
használhatja. Ha tud angolul. A szö
vegeket David Stanton, Béres Zsuzsa, 
Kozma Zsolt fordította angolra, Nigel 
Griffin lektorálta. A szép könyv grafi
kusa Kaszta Mónika.

1 Enciklopédia Publishing Hou
se, Budapest, 1999. 291 lap.
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‘KÓ'jyzx—
ZENE — TEGNAP,  M A, H O L N A P  7.

O rganikus zene
Az egyetem  mellett ápolónői tanfolyamra is beirat

koztam. A kórházban szem besültem  igazán a háborúval, 
am ikor a sebesült katonákkal találkoztam. Ekkor m ár a 
zsidóüldözések is folytak. Én Kolozsvárott anyám  báty
jánál, Bethlen Györgynél laktam, aki a M agyar Pártnak 
volt az elnöke. Felesége, Jósika Paula mélyen vallásos, 
nagy m űveltségű asszony volt, aki a nyilas időkben 
nagyon sok zsidó családon segített, például a híres Stei
ner orvosprofesszort és a családját is nagybátyáimék 
bújtatták a Majális utcai villájukban. Tragikus idők vol
tak. Első szerelm em  nevelőapám  egyik unokaöccse volt, 
aki Sztálingrádnál megsebesült, az ünnepekre nem  tu
do tt hazautazni, s így nálunk, M arosgombáson töltötte 
1943-ban a karácsonyt és a szilvesztert. Tőle hallottam 
először, hogy mi történik valójában Németországban. 
Stauffenberg unokaöccse volt, s vele együtt részt vett a 
H itler elleni m erényletkísérletben, ami m iatt aztán 1944. 
július 20-án őt is kivégezték. Mivel m ostohaapám  bajor 
volt, vissza kellett térnie Németországba. Szüleim ter
m észetesen nem  akarták, hogy egyedül m aradjak ott
hon. Szerették volna, ha velük megyek, én viszont 
sem m iképp sem  akartam  abban a Ném etországban lete
lepedni. Akkoriban m ár komolyan udvarolt nekem  Ke
nyeres János huszárhadnagy. Bár nagyon tiszteltem  
bátor, becsületes nyilasellenes m agatartásáért, nem  gon
doltam  házasságra, túlságosan bizonytalan voltam  ma
gam ban. Az oroszok előre nyom ulása, a huszárok  
vesztesége a pripjeti mocsaraknál, az ajtó előtt álló búcsú 
a szülőktől, végül is döntésre késztettek. A szülők meg
nyugvására hivatalosan is eljegyeztük egymást. A szü
lők augusztusban  elindultak  Bajorországba, János a 
frontra, én pedig  János m enyasszonyaként a Kenyeres
szülőkhöz kerültem , a Pest megyei Gombára. Otthonuk, 
egy nagyon csinos kúria, nagy kerttel, anyósom  édes
anyjának, H orthy Erzsébetnek, a kormányzó nővérének 
volt a tulajdona. Vele együtt hallgattuk a Szabad Európa 
és más külföldi, titkos adók h íreit— aggód tunk Jánosért, 
aki aztán egy szép napon teljesen váratlanul azzal a 
hírrel érkezett haza, hogy ezredét családostul együtt 
Sopron mellé helyezték, pakoljunk össze m indent, ha
m arosan indulnunk kell. így kerültünk a Sopron melletti 
kicsi faluba, Peresztegre, ahol egy parasztházban utaltak 
ki szállást nekünk. Anyósomékkal és az akkor tizenhá
rom  éves kis sógornőm m el laktunk egy szobában. 1944. 
október 18-án, a civil esketést követően, a peresztegi 
katolikus tem plom ban tartottuk meg az esküvőnket. Az 
esküvőnk utáni néhány nap szabadságot Budapesten 
töltöttük, János civilben járt, bujkálnunk kellett, mert 
egy aktív huszártiszt (aki ráadásul az ellenállási mozga
lom tagja és szabotálásra buzdít) akkoriban az életével 
játszott. A szabadság leteltével a nagycenki Széchenyi- 
kastélyban kaptunk külön lakást, a karácsonyt és a szil
vesztert még ott töltöttük. Nagyon zavaros, szomorú 
hetek voltak ezek, Budapestet m ár bekerítették, de az 
ostrom  borzalmairól még csak alig szivárogtak ki a hí
rek. Nem  tudtuk, ki m aradt életben, ki halt meg. Közben 
januárban áldott állapotba kerültem, és a sok izgalom 
következtében gyakran éreztem rosszul magam. A hu
szárok között egyre inkább eluralkodott az egy nap a 
világ hangulat, hiszen mindenki tudta, hogy a háborút 
az ország elvesztette. A férjem egyre jobban féltett, fel
vette a kapcsolatot a szüleimmel, hogy mielőbb kivihes- 
sen hozzájuk, Bajorországba.

B e s z é lg e té s  C ZJZEK  ÉV Ával, V ig ilia , 2000. 
ll.szám .

— 1‘HV‘EX.

írásom elé mottót szántam, de 
aztán lemondtam róla, mert nem 
tudom, hogy ki mondta, nem tud
nám mottómat "aláírással" ellátni, 
így szövegbe ágyazottan "mon
dom" el: "a tökéletesség csak ben
nünk fogalmazódik meg, az élet 
tökéletlen."

Az élet organikus jelenség: ke- 
letkezik-kifejlődik-elmúlik. A zene is 
ilyen.

M inden korszak valahol a 
szülés vajúdásával indul útjára, 
hogy bejárja a felnőttéválás, majd 
az öregkori hanyatlás és végül a 
halál útját. Mi valahogyan azt 
hisszük, azt várjuk a zenétől, 
hogy afféle halhatatlan istenség 
legyen, amely egyszerűen VAN! 
Az emberiség története világosan 
bejelzi az istenséggé válás gondo
latának, vágyálmának állandó kí
sértését. Ez a vágy a zenében 
látszott a leginkább megvalósít
hatónak. A zenei tökéletesség az 
istenséggé válás hordozójává 
vált. Egyébként mindenfajta tö
kéletességre törekvésünk ebből 
az istenné válásból táplálkozik. 
Az egyházi zene évszázadokon át 
erre a tökéletességre áhítozott. 
Palestrina alkotásaiban erre a tö
rekvésre kapott választ. Ezért je
lent meg ma is, számunkra tö
kéletes modellt ez a zene. Palest- 
rinának sikerült annyira letisztí
tania zenéje szövetét, hogy az va
lóságosan kristálytökéletességű
vé vált. Először sikerült a zene 
kristálylétének a megteremtése. 
Ha Palestrina nem írt volna kora 
divatos madrigálzenéjének szel
lemében csodálatos élőlényzené- 
ket, akkor valóban azt hihetnénk, 
az egyetlen ideál a kristályszerke
zetű zene, mint a tökéletesség i- 
dőtlen modellje. Mert Palestrina 
az időt állította meg: zenéje oly 
egyenletesen sugározza energiá
it, hogy benne elvész az időérzé
kelés. Ebben a pillanatban lép be 
a képbe a legnagyobb ellentmon
dás: a zene időben játszódó, idő
höz láncolt hangzásfolyamat, ho
gyan lehet elvenni tőle éppen az 
IDŐT? Sehogyan! Palestrina ze
néje —egyházi művei — csak lát

szólagosan fogják hálóba az időt, 
csak az idő eltűnésének illúzióját 
teremtik meg. A dallamok, a har
móniák végigjárják az organikus 
folyamat minden szakaszát.

Életes zene a Palastrináé, még 
akkor is, ha szenvedélymentes. 
Lám, őneki sem sikerült a tökéle
tesség isteni fogalmával megbir
kóznia a zenéből.

Nem sikerült ugyanez a ké
sőbbi korszakokban sem. Bach 
művészete is emberi, még az is
tenséggel való dialógusaiban is 
(A fúga művészete), Beethoven 
már tudatosan organikus zenét 
komponál. A romantika még to
vább megy ezen az úton. Csak a 
20. század technicista törekvései 
térnek vissza a tökéletesség gon
dolatához, mégpedig a technikai 
kivitelezés tökéletes, isteni meg
valósításához. Minden 20. száza
di zenetechnika valahogyan su
gallja a tökéletesség meghódítá
sának vágyálmát. A tökéletesben 
láttuk, látjuk az emberi alkotás 
végső célját. Vakon hiszünk a 
technika, a számítógépek tökéle
tességében. Ezek alkalmazása a 
zenében óriási reményeket keltett 
és kelt manapság is. Ha a mate
matikát ÁTFORDÍTANÁK zené
re, elérhetnénk a tökéletességet...

De mi lesz akkor, ha egyszer 
elértük a tökéletességet?

Rossz rágondolni! Ott és ak
kor kezdődik a vég. A tökéletes
ség, éppen természeténél fogva 
elérhetetlen, csak haladni lehet 
feléje, megközelíteni, sejtetni, il
lúzióját kelteni.

Az organikus zene eleve le
mond erről a kísérletről. Tudato
san vállalja élőlény voltát. Meg
küzd  a felemelkedésért, bele
nyugszik az elmúlásba. Minden 
hangjegyével, zenei gondolatá
val, leíki rezdülésével átéli élő
lény mivoltát. Nem tiltakozik 
ellene, nem akarja megkerülni, 
nem vesz magára lényegét taga
dó vonásokat: emberként létezik. A  
könnyűzene nem szégyenli, hogy 
múló pillanat az élete, nem törek
szik halhatatlanságra. A komoly
zene örök dilemmája, hogy el
lentmond a pillanatnak és az ö- 
rökkévalóságot hajszolja. Ezért is 
"harcol" a tökéletességért. A töké
letes örökké él, halhatatlan. Ahal- 
hatatlanságot ostromoljuk, vagy 
annak egy darabkáját, száz évet, 
kétszázat — ki hogyan álmodja 
meg. Úgy látszik, nemcsak az em
bernek mint biológiai lénynek, de 
a zenének is vissza kell térnie az 
ORGANIKUS BIOLÓGIAI LÉT
BE. Máris túl messzire mentünk, 
de még nem késő visszatérni: az 
ÉLETBE.

TERÉNYI EDE
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Szeptemberi évfordulók
1 — 200 éve halt meg Robert Bage angol író
2 — 140 éve született Mircea Demetriade román író
3 — 110 éve született Alexandru Vitianu román költő
4 — 120 éve született George Bacovia román költő 

100 éve született Paul Osbome amerikai író
5 — 80 éve született Adrian Marino román kritikus
6 — 25 éve halt meg Laco Novomesky szlovák költő
7 — 25 éve halt meg Albrecht Dezső publicista 

120 éve született Guido da Verona olasz író
170 éve született Victorien Sardou francia drámaíró

8 — 75 éve született Stefan Banulescu román író 
170 éve született Wilhelm Raabe német író

10 — 180 éve született Jules Champfleury francia író 
130 éve született Marcel Proust francia író
180 éve halt meg Frandszek Zablocki lengyel író

11 — 140 éve született Juhani Aho finn író 
120 éve született Dutka Ákos költő
240 éve született Jósé Agostinho de Macedo portugál költő 
40 éve halt meg Szántó György erdélyi író

12 — 130 éve halt meg Júlio Dinis portugál író 
80 éve született Idrusz indonéz író
80 éve született Stanislaw Lem lengyel író 
20 éve halt meg Eugenio Montale olasz költő

13 — 125 éve született Sherwood Anderson amerikai író 
680 éve halt meg Alighieri Dante olasz költő
130 éve halt meg Ibráhim Sinászi török költő

14 — 210 éve született Franz Bopp német nyelvész
150 éve halt meg James Fenimore Cooper amerikai író

15 — 110 éve született Agathe Christie angol írónő
150 éve született Emilia de Pardo Bazán spanyol írónő

16 — 125 éve halt meg Mikó Imre történész 
75 éve született Simon István költő

17 — 190 éve született August Theodor Blanche svéd író
18 — 140 éve halt meg Antoni Górecki lengyel író 

280 éve halt meg Matthew Prior angol költő
19 — 90 éve született William Golding angol író
20 — 100 éve született Bácski György erdélyi műfordító 

180 éve született Luigi Mercantini olasz költő
230 éve halt meg Tobias George Smollett angol író

21 — 425 éve halt meg Geronimo Cardano olasz filozófus 
80 éve halt meg Eugen Kari Dühring német filozófus 
225 éve halt meg Ludwig Heinrich Christian Hölty 
német költő
90 éve született Alexandru Jár román költő 
210 éve született Széchenyi István gondolkodó 
25 éve halt meg Vámszer Géza erdélyi néprajzos 
2020 éve halt meg Publius Vergilius Maró római költő

22 — 100 éve született Csuka Zoltán író
175 éve halt meg Johann Peter Hebel német költő 
140 éve született Sebők Zsigmond író 
760 éve halt meg Snorri Sturluson izlandi író 
80 éve halt meg Ivan Vazov bolgár költő

23 — 200 éve halt meg Pray György irodalomtörténész
24 — 500 éve született Geronimo Cardano olasz filozófus 

460 éve halt meg Theophrastos Bombastus Paracelsus 
német humanista

25 — 375 éve született Théophile de Viau francia költő
26 — 175 éve született Ljubomir Nenadovic szerb író
27 — 180 éve született Henri-Frédéric Amiéi svájci író
28 — 110 éve halt meg Herman Melville amerikai író 

125 éve halt meg Constantin Negri román író
29 — 70 éve született Marosi Barna erdélyi publicista
30 — 140 éve született Szabolcska Mihály költő

Nyugtalan
tavasszal
Rejtvényünkben Tompa László versé

nek két sorát idézzük a vízszintes 2. és 
függőleges 1. sorokban.

VÍZSZINTES:
12. "Fa ha fának vagy virága" 

(Petőfi). 13. Kós Károly "szava". 14. 
K iejtett m ássalhangzó. 15. Ném et 
Mihály. 17. Gina rokonnem ű hang
zói. 18. Ő, franciául. 19. Becézett női 
név. 21. Ism ert József Attila-vers. 24. 
Idegen férfinév. 25. Férfi becenév. 26. 
Mózes öt könyve. 28. Ezerötszáz ró
mai számmal. 29. Lant. 30. Szőnyeget 
tisztít. 31. Szajkózva tanulgató. 33. 
Női név. 35. ...plán, repülőgép. 36. 
Kovács László. 37. Huszár-vezény
szó. 38. Száj része. 39. Becézett Mária. 
40. Vásárt előzi meg. 41.... -ball, kézi
labda angolul. 42. Num ero. 44. Sze
m élyes névm ás. 45. L u técium  és 
h id rogén  vegyjele. 46. Székely ..., 
Hargita megyei község. 49. Lefékez.

FÜGGŐLEGES:
2. A m agyar porcelángyártás fel

legvára. 3. Kötőszó. 4. Az esőben áll
ni. 5. Petőfi tábornoka. 6. Baku köz
pontjában áll. 7. Hasító eszköz. 8. 
Balti főváros. 9. Európai nép. 10. To
va. 11. M agyar Távirati Iroda. 16. 
Orosz népi hangszer. 20. Helyhatáro
zó rag. 21. Fémforgácsoló eszköz. 22. 
Kérdőnévmás. 23.... Tibor, temesvári 
atomfizikus. 25. Szövetség. 26. Ma
g y a r szerencsejáték . 27. Vés. 29. 
Orosz személygépkocsi márka. 30. 
Zöldövezet. 31.... m egvénülünk, Jó- 
kai-regény. 32. Germ ánium  és arany 
vegyjele. 34. Háziállat. 36. Szenve
dés. 38. Rangfokozat. 39. Szultánke
nyér. 40. Illatos virágú fa. 41. Victor 
..., nagy francia író. 43. Toldalék. 44. 
Elődje. 45. Titkon figyel. 47. Azonos 
m ássalhangzók 48. Székely '48-as tá
bornokunk névbetűi. 49. Ezerszáz, 
római számmal. 50. Lőre.

K. KOVÁCS A N D R Á S

A HELIKON 15. szám ában kö
zölt, Vers-bírálat című rejtvény meg
fejtése: Csupa muzsika. Kissé halk s 
hideg. / Műgonddal formálsz, mint a ré
giek. H De mit ér dallam és zengőbilincs, 
I ha énekednek új értelme nincs?

társ:

ISTV/ÍN
LASZLÖEFYÁlADÁR; 
KJAKAR ANTAL vers, I

KIRÁLY LÁSZLÓ S.
Ftífelős tíftofrr SICMOND ISTVÁN SZ<

Számítógépes tördelés: NAGY MARI A; ny«
S . - Á '^ k e s j ^  -diné: 34QÖ önjJSfepoca,. strJ.

j e le n ik  m e g  -  k ia d j a  a

a Mis2 tótfalusi Kis Miklós református
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MÓZES ATTILA: próza,, kritika 
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