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Csecsemőkorú
csillagok
Egy Föld körül keringő űrteleszkóp újabb tudo

mányos szenzációt nyújtott az emberiségnek: semm i
képpen nem  állítólag, hanem  valóságosan is sikerült 
lefényképezni az első, Naprendszeren kívüli bolygót. 
Az eddigi észlelések alapján így áll össze a forgató- 
könyv: a Taurus (vagyis a Bika) csillagkép irányában 
található gáz-és porfelhőben csillagképződés zajlik... 
H át nem  csodálatos? A m éretarányokat tekintve ez 
mégis jóval hatalmasabb, csak kevésbé érint annál, 
hogy Fukuyam a 1952-ben született japán szárm azású 
amerikai tudós kim ondta a nagy szót, s egyből világ
hírre emelkedett tőle a könyve: a történelemnek pedig 
vége! Ahhoz persze, hogy láthassuk, mi is történik 
majd hosszú távon odakinn a kozmoszban és ideha
za, neandervölgyi pupi W ashington tyűkudvarában 
— először túl kell élnünk valahogy a rövid távot. Mert 
hosszútávú és rövidtávú prognózisokban, jóslatok
ban és előírásokban, a Tízparancsolattól a holnap 
reggeli egymásnak ellentm ondó meteorológiai jelen
tésekig és hetyke vezércikkekig nincs hiány. Azt is 
lengeti a tudós vagy csak m indig tudákos fáma, hogy 
a genetikusok hiába próbálkoztak olyasmivel, hogy 
DNS-t nyerjenek borostyánba kövült rovarokból; az 
élelmesebbek ezért a Petőfi-család Kerepesi-temető- 
beli kriptájával akarnak foglalkozni, könnyebb sike
rek reményében. De igazán, tényleg, vajon például 
úgy százezer évig bár fennm aradhat-e a lét lényegé
nek bűvös hordozója, a DNS? A válasz egészen ko
moly, még hogyha bizonytalan is: talán igen. 1997-ben 
jelentették ném et kutatók, hogy a kábé százezeréves, 
embertől szárm azó csontokból sikerült DNS-t kivon
niuk és bizonyos szakaszait a spirálnak m egm enteni
ük. Milyen körülm ények szükségesek ahhoz, hogy az 
örökítő anyag az egyedi élethez képest viszonylag 
hosszú ideig épségben maradjon? N em  ritkák olyan 
tudom ányos közlemények, melyek szerint Szibériá
ban jégbefagyott 40 ezer éves m am utból vagy 2500 
éves egyiptomi m úm iából sikerült DNS-t kimenteni. 
De vajon m it sikerül kimenteni a ki tudja m ég m eddig 
e lv ise lh e tő  tö rtén e lem b ő l, m ely  fö lö tt nag y o n  
messze, még m indig csecsemőkorú csillagok kezde
nek el ragyogni?

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!
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SZŐCS ISTVÁN

ÚjraOLVASÓlámpa 
Hányán vannak 
az önkiválasztók?

mottó:
Minél több könyvet olvastok, 
annál hülyébbek lesztek!

(Mao ce Dun...?)
Több cikket is olvastam mostanában arról, 

hogy végül is hány százaléka sorolható egy  
adott népességnek a kreatív individuumok közé? 
"Ez a kreatív is új divatszó —  egy hirdetésben 
láttam: kreatív fodrásztanulókat keresnek — , a 
Szókincstár szerint: alkotó, létrehozó, teremtő; az 
adott szövegösszefüggésekben azonban sok
szor csak az az értelme, hogy tehetséges, vagyis 
"az átlagnál tehetségesebb", máskor, hogy önte
vékeny, vagy egyszerűen: újító. Van, aki a "sike
res, becsvágyó, önérvényesítésére különösen  
képes" értelmet adná neki, m ások ezzel szem 
ben éppen a nonkonformista m inőséget értik 
ezen.

A  legtöbb félreértés, sőt félremagyarázás a 
kreativitás és az intelligencia-fok között feltéte
lezett összefüggés tekintetében merül fel. Az IQ 
—  a z a z  intelligencia-hányados viszonylatában 
"az átlagtól való extrém eltérés pozitív irányban 
2,3%". Ugyanakkor a kreatívak arányát az össz- 
népességen belül általában 5-10% között adja 
m eg — vagy tételezi fel —  a legtöbb kutató; azaz 
m inden ezer emberből 50-100 "tehetségesebb" 
az átlagnál, 23 m eg éppenséggel rendkívül te
hetséges, illetve "magasabbrendű intelligenciá
val" bír. Viszont olykor úgy tűnik, ez a bizonyos 
23 nincs ott a többi 50 vagy 100 között!

"A m odern kutatások azonban egyértelmű
en kiderítették, az IQ egyáltalán nem azonos a 
kreativitással, mindenesetre ez a helyzet a leg
m agasabb in te lligen ciáva l rendelkezők vi
szonylatában. A z IQ 120 pontja felett található 
10%-nyi csoportban pedig egyáltalán nincs ko- 
reláció a kreativitás és az intelligencia között. 
Mindenesetre, am íg Kennedy amerikai elnök
nek az IQ-ja 116 volt, addig a popénekesnő 
Madonnának 140. Amikor H. Poincaré-nak, a 
zseniális francia matematikusnak Binet, az intel
ligenciatesztek megalkotója megmérte az intel
ligenciáját, az ő tesztje alapján a k isegítő  
iskolában lett volna a helye." Ehhez hozzátehet
jük, hogy egy zseniális amerikai feltaláló, más
k ü lön b en  m illiárdos (H ugh es) egyik  saját 
gyárába álnéven jelentkezve felvételre, nem bi
zonyult alkalmasnak segédmunkásnak sem.

Már a második világháború előtt íródtak 
nálunk is arról tanulmányok, hogy pl. a maga
sabbrendű értelmesség és a kézügyesség egy
m á ssa l n e g a tív  k orre lác iób an  van . (Ez 
m indaddig vigasztalt engem , amíg finomított 
részlettanulm ányokból ki nem derült, hogy 
nem mindég; a nagyon okos emberek között is 
akadnak jó kézügyességűek, ha nem is ez a 
többség.) Viszont a háború után roppant vi- 

ázni kellett minálunk a pszichológiában és 
pcsolt területein arra, nehogy a tehetség és a 

jó fizikai munkaképesség bárhogyan is ellentét
be kerüljön; ezért m ég a Binet-féle teszteket sem 
szerették, nemcsak alkalmazni, hanem vitatni 
vagy tanulmányozni sem.

Annyi elégtételem azonban mindenképpen 
marad — s ezt m ily szívesen idézem a jegyzet
ben m egadott szerzőtől! —, h ogy"megelégedéssel 
nyugtázzuk azt a messzemenő következtetésre alapot 
adó érdekes tényt, miszerint a szellemi képesség és a 
jövedelem között rendkívül csekély az összefüggés. 
Minden országban, ahol megvizsgálták ezt a kényes 
kérdést, a korrelációs együttható egyértelműen: 0,32.
S. Streufert pennsylvaniai professzor pedig laborató
riumi körülmények kűztítt ellenőrizte azt a paradox
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feltételezést, hogy egy bizonyos határon belül való
ban minél alacsonyabb valakinek az IQ-ja, annál jobb 
üzletember, katona, vagy újságíró."

Ez nem is annyira feltételezés, mint megfi
gyelés volt; és hozzátartozott még egy — itt 
tapintatosan elhallgatott — negyedik kategória 
is: a felsőfokú tanintézetek oktatói... Végered
ményben ez a jelenség nem is paradox: ugyanis 
az említett pályákhoz feltétlenül hozzátartozik 
a sztereotípiákkal való élni bírás; kell tudni is
mételni, sőt akár szajkózni is. A tehetséges em 
bert — különösen a zsenit — pedig semmi sem 
teszi annyira tönkre, mint ha sztereotípiákra 
kényszerül, azaz önmaga vagy mások produk
cióinak állandó ismételgetésére. A kommunista 
államokban létkorszakaik végére éppen ezáltal 
valósult m eg a nagyfokú kontraszelekció; azál
tal, hogy nemcsak a közélet, de a tudomány és 
a m űvészet is állandóan ismételgetésre utasítta- 
tott!

Szerzőnk különben sokféle vizsgálatok  
eredményeire támaszkodva, határozottan állít
ja, hogy a kiemelkedő kreatív réteg "bármely etni
kumnak nem az 5%-át, még kevésbé a 2 -át adja, 
ahogy hagyományosan, de hosszabb ideje feltétele
zik" (pl. Czeizel Endre)... "A  kreativitás egy sokkal 
nagyobb, nevezetesen 10% -os csoportot képez. Kon
cepciónkat a konkrét felméréseken alapuló kultúrszo- 
ciológiai adatok is közvetve támogatni látszanak. A 
nemzetközi összehasonlító felmérések alapján külön
bözőországokban egyaránt az autentikus magas kul
túra befogadása csupán a populáció 10%-át érinti; 
mint ahogy Abraham Moles bebizonyította: a rele
váns információ befogadása ilyen tíz százalékos ará
nyú. A  tudósok között végzett vizsgálatok  
szintén hasonló arányokat mutatnak. A tudo- 
mánymetriában régóta elfogadott tételnek szá
mít, hogy a kutatók tíz százaléka tekinthető 
kiemelkedőnek, rendkívül produktívnak."

Mindez valószerűnek tűnik, aprólékos utá- 
na-számolgatások nélkül is; mégis, azt hiszem, 
ez a bizonyos 10%-os fogékonyság a magasabb 
kultúra iránt csakis valamilyen összesítésben jön 
ki. Például, ami az irodalmat illeti, régóta gyak
ran idézett adat, hogy a lakosság négy százaléka 
olvas, akár van Gutenberg-galaxis, akár nincs... 
Olvas: ez  úgy értendő, hogy könyvet, azaz nem
csak újságot, magazint olvas; a könyv pedig eb
b en  az esetb en  regényt jelent; v isz o n t  a 
detektívregény, a limonádé, a bestseller is az; 
tehát ha mondjuk tizenhárom-millió magyar 
nyelvű lélek közül négy százalék olvas regényt, 
ez kb. félmillió regényolvasót jelentene, de fel
tételezhető, hogy e félmilliónak csak kisebb ré
sze olvassa a legjobb regényeket... Ha meg 
tízmillióból, mondjuk, esetleg egy millió hallgat 
is rendszeresen zenét, ennek a tömegnek meg
int csak a kisebb része — de hányszor kisebb? 
— szokott "magas" zenét nemcsak hallgatni, de 
rádióban, lemezen, koncerten meg is keresni.

Túrós László grafikája

Feltételezésem szerint egy m illió zenekedvelő
ből lehet százezer, aki a Jó operazenét hallgatja,
kb. ötvenezer, aki a klasszikus szim fonikus ze
nét, és —  száz, aki "a legmagasabb színvonalú  
kortárs zenét"; a százalékoknak nem is érdemes 
utánaszámolni...

Tehát a "releváns információ" befogadása 
nem kultúra-nemekként és nem szakterületen
ként tíz százalék, hanem összességében! Tudo
m ányt, irodalm at, m ű vészete t ö sszead va . 
Sokféle m egoszlás lehetséges: olvastam egyszer 
egy statisztikát arról, hogy bizonyos korszak
ban a Szovjetunió felsőoktatásában foglalkozta
tott tanszemélyzetnek csak tíz százaléka volt 
férfi. Viszont a kiemelkedő tudom ányos ered
ményeket elérő tanerőknek csak tíz százaléka 
—  nő!

Végül is, a tehetséges egyedek  eloszlási 
arányszáma olyanszerű, mint a rákbetegségé: 
csak összességében, nagyobb területekre és na
gyobb időszakokra nézve állandó! Ez viszont 
nagyon bonyolulttá teszi —  tenné —  a felm é
rendő területek parcellázását. Mekkora legyen  
az időszak, vagy a földrajzi kiterjedés? Ú gy
szólván minden nép életében vannak korsza
kok, am ikor tö m e g e se n  je le n tk e zn ek  
tehetségek (ez is egy szem pont lenne a kutatás
hoz, hogy a tehetség ritkán magányos, elszórt 
jelenség, bármennyire is áll a "zseni magányos
sága" tétele). Aztán vannak időszakok, amikor 
pangás és szürkeség következik...

Es van itt m ég egy nagyon számontartandó 
m ozzanat A kreativitás, vagyis a kiemelkedő 
teljesítmény nemcsak jobb szellem i képességek  
következtében jelentkezhet. Valaha az iskolai 
bizonyítványokban három rovatot töltöttek ki: 
1. tanulmányi előmenetel, 2. szorgalom, 3. erkölcsi 
magaviselet.

Amennyire tudom, szorgalom szerint már ré
gen nem osztályoznak —  már engem et sem  
osztályoztak, hatvan évvel ezelőtt. Pedig —  
nemcsak amiatt, hogy Goethe azt mondotta: 
Genie ist Fleisz —  a lángész: szorgalom —  hanem 
amiatt is, mert a kreativitás, mint bármilyen tehetség 
vagy képesség: törékeny és múlékony valami: nem  
tart egész életen át; és nem is m indig valósítja 
m eg önmagát. Ki lehet oltani; és kialszik magá
tól is. Mert amint a sztereotípia ellensége a te
hetségnek, ugyanúgy a tehetséges embernél az 
ismételgetés, az önism étlés —  már a tehetség 
kihunyásának tünete! Tehát nem azé, aki akarja, 
nem is azé, akifut, mégis: nemcsak az igaz, hogy  
egy bolond százat csinál; és hogy 2—3%-nyi 
aberrált szem élyiség m egfelelő tápközegben  
csőcselékké tudja zülleszteni egy nagyobb né
pességnek is 30—35% -át, de a kreativitás is ké
p es ragad n i, "fertőzni". H isze n  
végeredményben minden "kultúrmunka", köz
nevelés, a magasabb m űveltség terjesztése azon  
az elszánt reménykedésen alapszik, hogy a ma
gasabb kultúrának mégoly formális adagolása, 
permetezése, terítése is növeli "a releváns infor
máció befogadásának" képességét.

Sőt, nemcsak erről van szó. Mert igaz, hogy 
vannak szem élyiségek, akikből sem m iféle ógö
röggel vagy preklasszikussal nem lehet kultú- 
rembert faragni. Ennél sokkal megdöbbentőbb 
viszont, hogy vannak szem élyek, akik képesek 
a legmagasabb kultúra értékeinek felismerésé
re, előképzettség, kiművelés nélkül is, ha —  
találkoznak vele, ha egyáltalán kapcsolatba ke
rülnek magasabb értékekkel.

A kreatív szem élyek száma tehát akárme
lyik populáción vagy etnikumon belül attól is 
függ, hogy milyen "sugárzásnak" van a közös
ség kitéve: még ha ezek a találkozások véletle
nül is jönnek létre... de ha nincs kisugárzás, még 
véletlenek sem lehetségesek...

Jegyzet
* Veres Péter. Akreativitás aráni i az etnikum

ban. MTA Néprajzi Kutatóintézet (Kézirat)
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PÁLL LAJOS
V álasz H oratiu sn ak

Gálfalvi Györgynek 
Ne hagyj itt semmit, annál biztosabb, 
nem turkál utánad kincsvadász, 
nyelved pariik, majdani szavakat 
nem érted, mit a szél dudorász

utánad a síkon. Kifejti meg?
Eltűnni kell mint megannyi ős, 
egy ív úgy szép ha hibátlan kerek, 
minden horpadt balga ismerős.

Milyen mértékre szabta napjait
ki nyert vagy bukott, vagy támadt megint,
mert szűk a féregnek a járat,

hogy kik haltak előtted, utánad 
a te ruhád, akár az utálat, 
szolgának gönc, undorhoz szabott.

K épek
Be hamisak mind a kirakott képek, 
dicsérni nem szégyen, csupa kényelem, 
van aki rendezget, hogy mi fénytelen, 
hadd csillanjon föl tüze a szerénynek.

El-elnézed az ablaküvegen túl, 
mint kegyetlen rokonaid vonulnak, 
nagy tanúi a ködös mulandónak, 
s az árva néző így megint nem tanul.

De megveted, ki arcmást földhözcsapva, 
dühöng mint a részeg, s ráver a csapra, 
mert nem elég, mit tölt a reménysége,

hogy az emlékezet homálya jobban 
őrzi filmjét a cenzúrázta tokban, 
mi megmarad, nem szolgál tévedésre.

A  versek  h itele
Ó, boldog idők, mikor még a versek 
parancsolták annyira lelkesen, 
mint a harangszó "ma ünnep legyen " 
ti szürke napok, de könnyen temettek.

Hetet-havat az örökkévalóról 
összehordtak már, számon sem tartod, 
látod a rög, hogy szedi a sarcot 
a menetből, mért, senki vissza nem szól.

A  törvény, hogy csak egyszer veszíthetünk, 
a girhes gebén araszoló betűk 
sora már fegyvert régen nem fogott,

most gyűl a por a porhoz hitelesen, 
ahhoz, hogy ezért egyszer erőt vegyen; 
nem válaszok a mormolt verssorok.

VERSEI
B osch -u tán za t
Zárhatod a kaput, a por a ricsaj 
áttör a dió lombjai között,
Erinnys asszony ideköltözött 
s veri a dobot egy bűbájos bivaly.

És megy a dáridó holddal hold nélkül, 
remeg az orrcimpa, bűnt szimatol, 
a kecske kétlábon a bokrokon túl 
orgonát tépdes szarvaira ékül.

Minden kinyílt ettől a melegtől, 
ó csendes éj még egyszer támadj föl, 
szórjál illatot a rémeknek körül,

török átok, hogy a rózsalugas 
ha kell hát maradjon porsugaras, 
csupa banyát rejtsen a komló tüll.

T alálkozások
Ez nem az az arc, a homlokon barázda 
ezüst a haj, a tekintet réveteg, 
én nem vágytam így találkozni veled, 
nem menti a termést, ha a szél lerázza.

Ha ép ez a test, már minden rejtjelezve, 
jöhet az ellenség, semmit sem talál, 
zörgő csontok közt tart a földi bál 
az ékei közül nincs mit lopni le.

Tétlenség ez az elmélkedő látszat 
hol a megcsalt nem látja, reménykedik, 
párduc a kígyóval addig játszik itt,

míg jön harmadik, kit sebéért hibáztat, 
kevés volt az idő, birtokunk a por 
...ó, kis hercegem, ki tűzhányót kotor.

A z  angyal u tazása  
G yergyóban, Csíkban
Gábor, az Úr küldönce szebb útra indult 
s a gúny, hogy ingázó vonatra szállt, 
olcsó borszag, gőz, s gyakorszitát 
hiába ígérte az Úr, nem javult

semmit a molyos liszt, s a kártyázó nép.
A vonat rángott, alvó felriadt,
Gábor virrasztóit szárnyai alatt, 
hitte, próba, lesz, hogy szennyes földre lép.

Hírnököt nem vártok? nőtt benne a gőg
akár a glória a feje fölött
és mormolta, elsüllyed bűnében e völgy,

a hegy gerince, mely darabokra tört 
a futó ködtől, már nem érdemli meg, 
hogy lásson mást, csak rémeket, rémeket.

A z  ú t szélén festek
Tudom, hogy naponta kikacagnak 
ha festek, vagy nézem a patakot, 
a kérdés, hogy miért mennyit kapok. 
Jókedvem mindehhez hozzászokott.

Itt vonul a gólyahír a házhoz 
parancsoló az ajánlkozó szív, 
mire ebből az álom kihámoz, 
a halál maradna alternatív.

Szeretnék élni, tudva hogy miért, 
gyermekkorom minden mögött kísért, 
hogy akkor nem leltem meg az adagot,

azóta lettem gyáva szamuráj, 
ki számlát kér, ha oltár előtt áll 
és nincs is fény csak csupa alagút.

M akói fén yképekh ez
Mert nem alkudt itt a szerelemre, 
mint a többi, szépen hazudtolt, 
ujjak közt a vízzel kifutott 
nyűgélete és csak csörgött szerte.

Hiába a derűs polgár háza, 
kacér lánykéz kölcsönkabáton, 
kín nélkül lát túl a talányon 
ki jövőjét gőggel zongorázza.

Másra tart az élet, csupa másra, 
hol a hold a nyárfákat sikálja, 
a sógor kegye nem sokat ér.

Tagadd meg a maradék élted, 
szívedbe nyomul, rögökké -veret 
a költő, ki hitéből kitér.

A ján lás ta v a s sza l
Ó ez a kor titkolózó, édes, 
hites a csókot éppen hogy leheli, 
mitől lesz az álom rémektől teli, 
csupa csonkaszámyú angyal repdes

hajnalról hajnalra illetlenül, 
akár a meggyfa egynemű virágán, 
ott zsibong fönn a méhfullánkú ármány, 
hogy lám mi bájos, minden teljesül.

Ebbe veszhetek, mint a cigányútra
tévedt ital, fojt a köhögésbe,
ha már nem véd meg a százados lustra.

Aki próbálta ki nem törölte, 
ezért tanúim nem citálva gyűlnek, 
jámbor lehetsz, de szent csak együgyűnek.

Egy tó  fe le tt
Nem tó ez a teknő, hidba a köd, 
az erdő körbe kigyúl a magasban, 
mint szentkép mögött az ördög hívatlan 
néhány fenyő sötétzölden őrköd.

Mire megunnám át is lépek itt, 
mintha csak erre teremtették volna, 
így teljesüljön körötte a sorsa, 
mint hangaszál, még létezzen megint.

Kinek rejtették mint a virágot 
sivár szélben, magából kirámolt 
a pusztulás az öröm birtokosa.

Hallok egy dalt, de messzi a dallam, 
a fúga bukdácsol a koráiban 
miért is vártatok az arany gyapjúra.
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SIGMOND ISTVÁN

Mindenki múzsa szeretni lenni
I.

Egyáltalán nem  az a kérdés, hogy van 
kiút, vagy nincs kiút, ha van, hol van, ha 
nincs, m iért nincs, vagy volt m ár és nincs, 
vagy lesz, de m ost nincs, az ilyesmik gü- 
gyécske álm okban játszhatnak valamilyen 
szerepet, am ikor silány kis élőlényutánza
tok keresik az áhított egyedit, pedig mi jól 
tudjuk, hogy a szokványos és az a bizo
nyos áhított egyedi tulajdonképpen iker
testvérei egym ásnak, egypetéjűek, hogy 
m elyikük lép fel a hangadó'szerepköré
ben, attól függ, hogyan kerülnek lencse
végre, ezt a kabátossal nem  beszéltem  
meg, a kabátos tettekben szereti megfogal
m azni a kizárólag cselekvést jelentő igét, a 
mélázás tőle idegen, a természetes és m a
gától é rte tődő  dolgok m egtárgyalására 
nem  szokott időt vesztegetni, ezzel szem
ben én  szeretek  a laposan  m egfontolni 
m indent, s m iután részletekbe m enően ki
dolgozom  a teendőket, csak azután követ
kezhet a végrehajtás. És persze címet is kell 
adnom  a m unkának, de nem  akármilyent, 
a cím nek a líra bölcsőjéből kell szárnyra 
kelnie, s m iután körülrepüli a pelenka
gyolcsba ölelt gondolatot, büszkén előre
lép és m egm utatja magát, például "Nő si
kollyal", hát igen, ez igen. A képen rajta 
kell lennie egy sikolynak s egy nőnek. De 
nem  feltétlenül. Annál is inkább, m ert egy 
sikoly lefotózása igen bonyolult művészi 
feladat, m erthogy láthatatlan kontúrok ve
szik körül a nem  létező formát, de hatásá
ban érzékeltetni lehet létét, ottlétét és néha 
sorsformáló erejét, ahogy a szellemtestek 
is m egszám lálhatok a fotókon, ha behunyt 
szem ed m ögött egyetlenegy pontra kon
centrálva látni akarod az egészet, szóval 
sikolyt bárm ikor ide tudok képzelni, nőre 
viszont annak fizikai valóságában is szük
ségem  lesz. Szó sem  volt arról, hogy a 
kabátossal ne lennék beszélő viszonyban, 
nyugodtan m egkérhetném , hogy szerez
zen ide egy nőt, m erthogy sikoly, úgy
m ond, m ár van, de egyelőre nem  osztom 
m eg vele a gondjaim at, ebben a pillanat
ban elég messze vagyunk egymástól, s a- 
hogy így elnézem , az önemésztés fázi
sában leledzik, elég kedvetlenül fényesíti 
ugyanis a dorongját. Elképzelni sem  tu 
dom , hogy m iért kedvetlen, hiszen teljesen 
világos, hogy aki ad magára valamit, az 
tiszta, kifényesített doronggal indul m un
kába. Az önemésztés ismeretlen fogalom
ként esett ki a köztudatból, úgyhogy szá
m om ra a rejtély egyelőre megfejthetetlen 
m arad. Inkább azt kellene eldöntenem , 
hogy mi legyen a székekkel, m erthogy 
m egszám lálhatatlanul sok széket állítot
tak középre, szabad szemmel is látható, 
hogy szabályos kört alkotnak, egyetlen
egy, hajszálpontosan megrajzolt kört, s oly 
szorosan állnak egymás mellett, hogy nem 
lehetne átcsúszni közöttük. Az is igaz per
sze, hogy a női testek dom borulatainak 
változatossága csak valam ely szabályos 
form ába helyezve teheti jelentőssé önm a

gát, a székek között igencsak jól érvénye
sülne, egyébként a sikolyt is a kör közepé
re képzelem el, szinte m ár hallom is, ahogy 
a fülembe villan, a kalapácson, az üllőn s 
a kengyelen lovagol, megközelíteni vi
szont csak akkor lehetne, ha elmozdíta
nám  valamelyik széket, hogy behatolhas
sak a kör közepére, ahol az elképzelt sikoly 
forrását feltételezem, de ennek nem volna 
értelme, a hang önmagában nem egyéb 
egy egyszerű hangnál, nővel együtt vi
szont "nő sikollyal", s ez egészen más, a- 
mellett, hogy tartalm at adnak egymásnak, 
a kompozíció szempontjából is lényegbe
vágó az elemek ideális összhangja.

A g o n do la tok  közö tti csem egézést 
kénytelen vagyok abbahagyni, megkezdő
dött ugyanis a munka.

Nem  tudom  eldönteni, hogy látnak-e 
minket vagy sem. Ha mi látjuk őket, ők is 
követhetnék m ozdulatainkat, persze ha i- 
denéznének. De miért néznének a leomlott 
házfalak egyikének a peremére, arra az 
egy-két arasznyi felületre, amikor a lehe
tetlenséggel határos még a feltételezése is 
annak, hogy rajtuk és Isten szolgáján kívül 
valaki is része volna a jelennek Ez utóbbi, 
vagyis a papi öltözetű egyén olyan relikvi
aszerű tünemény, annyira hozzánőtt a táj
hoz, hogy a félig-meddig térdre omlott 
templomfalak előterében gubbasztó, szakál
las alakja valószínűleg tartozéka lett a hely
nek s a m indig csak jelenben felfogható 
pillanatnak.

A mozgás, a fény, az illatok és a hangok 
közül ez utóbbit érzékeljük a leghama
rabb, nem  tekinthető m eglepetésnek tehát, 
hogy a kabátos, aki hason fekve helyezke
dett el a m ár jelzett falrész lecsonkított 
tetején, szájhoz emelt mutatóujjával int ó- 
vatosságra. Nem  beszélgetünk, m indket
ten tudjuk, hogy mi a dolgunk, jegyzetelni 
is felesleges, a szavak, amelyek itt elhang
zanak, vagy feltételezhetően el fognak 
hangzani, úgyis belevesznek az örökkéva
lóságba.

A csoport ráérősen  halad  odalent. 
Fényképezni egyelőre felesleges, noha a 
kabátoson és önm agám on kívül m inden 
élőt és valós helyzetet m eg kell örökíte
nem. Persze a szakmai követelményeknek 
is meg kell adni az őket megillető szerepet, 
ebből nem engedek, a felvételeken a kü
lönlegesen szép fényhatásoknak is érvé
nyesülniük kell, amelyek nemcsak a fény 
és az árnyék változásaira vonatkozhatnak, 
de bizonyos körülmények között meghök
kentő, m ondhatnám  azt is, hogy szemkáp
ráztató csillogást is jelenthetnek, a szó va-
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lós és elvonatkoztatott értelm ében is.
— Megvan! — suttogom a kabátosnak.
— Mi van meg? — csodálkozik a kabá

tos, és körülnéz, hogy vajon m it fedeztem  
fel, am it ő nem  vett észre.

— Miközben a nő sikolt, lubickolnia 
kell. így jobban csillog a bőre. Mit szól?

— H át majd lubickolni fog — m ondja a 
kabátos. — Ezen ne m úljék

Arról nem  volt szó, hogy beosztott len
nék, nem, nem így, inkább így: ...hogy va
lamelyikünk a másik beosztottja lenne, az 
együttm űködés viszont csak akkor m a
radhat töretlen, ha a kom prom isszum ra 
való készség m indkettőnkben fellelhető, 
sőt alkalomadtán a gyakorlatban is k im u
tatható.

— Egyelőre hallgassunk, jó?! Feküdjön 
a hátam  mögé, és csend!

Ez m ár az a bizonyos gyakorlat. H all
gatok és a háta mögé próbálok feküdni, 
csakhogy a fal két arasznyi tetején két test 
nem  fér el egymás mellett, így a fal belső 
felén csüngök lefelé, tíz ujjal m egkapasz
kodva egy tégladarab kiálló szélében.

— Mi van? — kérdezte, m ert szólni 
ugyan nem  szóltam, de elfojtott nyögdé- 
cselésemet nyilván meghallotta.

— Nem  könnyű — suttogom . — Tulaj
donképpen alig bírom.

— Csússzon mögém! — mondja. — 
Egyszerű, nem?

Nem, egyáltalán nem  volt egyszerű, de 
azért mögéje csúsztam, de így valahogy az 
egyik lába alá, vagy inkább a két lába közé 
került a fejem, ebben az idióta testhelyzet
ben követtük az eseményeket. Noha az 
intimebb testi érintkezések gyakorlatára 
nem  érzek m agam ban különösebb indítta
tást, próbáltam  meggyőzni m agam , hogy 
a félig-meddig rajtam fekvő test kipárolgá
sa nem  érintkezik a saját testem  kipárolgá
sával, a bőrfelületek közvetlen érintkezése 
kizárt, amit érzek, a kabátos egyik lábának 
a súlya, amely elviselhető tehernek tekint
hető. M indezeknek vajmi kevés közük van 
a hanghoz, nekem pedig m ost a hangokkal 
kell bíbelődnöm.

Az alant haladók lépteinek a zaját s a 
cipők alól elguruló kavicsok egymáshoz 
koccanó zörejét igen jól érzékeltem, szám 
talanszor megfigyelhettem az ilyen típusú 
tereket s az ezekből kivezető nyílvessző-si
kátorokat, egy kihűlt napkorong képzelet
be li su g a ra ik é n t ra k tá ro z ta m  el m a
gam ban a fényevesztett sikátor-sugarak 
látványát újfent, körös-körül, a nap-tér jár
dáján sorakozott fel a menet, s m intha va
lam iféle szertartás m egszabo tt rendjét 
követték volna, körbejárták a teret egyszer, 
kétszer, három szor egymás u tán , anélkül, 
hogy ritm ust váltottak volna, aztán felso
rakoztak a harang és a reverendás között, 
előbbi a kelyhével akart a földbe harapni, 
nyelvét m intha görcsbe m erevítette volna 
a félelem, feszes tartásban m utatott vala
merre, talán előre, talán semerre, a harang
test m aga félo ldalra  dő lve  sü lly ed t a 
kavicsos, k iszáradt talajba, a szakállas 
gnóm  pedig m ozdulatlanul gubbasztott a 
valamikori tem plom  valam ikori ajtajával 
szemközt.
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A hosszú, befejezhetetlennek tűnő vo
nulás, ami azután következett, azt az ér
z e te t  k e lte t te ,  h o g y  a v é g te le n  
kéznyújtásnyi távolságra került tőlünk, 
Isten lépteit is hallani fogjuk, lélegzetvé
telét nem különben, ha m indezeket nem  
tudom  lefotózni, a porszem  léte értelmét 
veszti, a gondolatról s a kvantum m echa
nikáról nem  is beszélve, a kabátos is sű
rű b b e n  k a p k o d o tt  lev e g ő  u tá n , 
izgalm ában m intha lökne is rajtam egyet- 
kettőt, ezt m ost egyáltalán nem  veszem  
zokon, m ert az én lélegzetem is elkezdett 
akadozni, am ikor m egláttam  a házak mö
gül elő vonuló balettkart. N em  lehet tudni, 
hányán vannak, az egyik nyílvessző-siká
torból bukkantak elő, s egy m ásikon eltű
nőben voltak, de a m enet elejét még látni 
lehetett, am ikor a vége m ég m indig szem  
előtt volt, körbehaladtak, m intha foglyok 
lettek volna egy képzeletbeli óra szám lap
ján, tulajdonképpen sem eleje, sem vége 
nem  volt a m enetnek, állandóan jöttek, 
jöttek és jöttek, aztán mentek, csak m en
tek, de  m indig előjöttek újra, hogy ugyan
azok jöttek-e, akik elm entek aztán, ezt 
nem  lehetett megállapítani, egyformák vol
tak, arcuk agyagszerűen sárgállott szem- 
k á p rá z ta tó a n  k ife s te tt, több sz ínben  
pom pázó szemgödreik alatt, arcukra rafa- 
gyott egy mosolyszerű fintor, vagy csak 
annyi történt, hogy ajkaik körkörös izmát 
széthúzták valamiért, valamikor, ki tudja, 
miért, s ki tudja, mikor? Mozdulatszimfó
nia? Igen. A balettkar megállíthatatlan tipe- 
gése, am ely  a m eg testesü lt végtelen t 
varázsolta a térre, mozgásban, hangban, 
látványban és illatban egyaránt, mozdulat
szimfóniában egyesült a szólisták közis
m ert m ozdulataiban beálló szünetjellel, 
azaz a mozdulatlanságból sugárzó áhítat
tal, tehát a szólistákéval, akik úgy sorakoz
tak fel a szakállas gnóm  előtt, mintha egy 
titánt tiszteltek volna benne, megnyilatko
zásra váró, rajongással elegyített kíván
csisággal.

— Gyagyásak ezek? — sziszegte a ka
bátos, pedig ő is láthatta a végtelenből 
jövő s a végtelen felé haladó balettkar vo
nulását, amelyből az öncélúság nyugod
tan kizárható, am i pedig a kettőnk közötti 
viszonyt illeti, noha az alárendeltségi vi
szonyt m ár eleve kizártam , ennek némi
képp ellentm ondott jobb kezének már- 
m ár fá jd a lm a t okozó  erő szakossága , 
m erthogy idegességében a hajamba mar
kolt.

— O tt van! — m ondtam  ellent. — Ott 
van! Ott van! Ott van a végtelen! — Ennél 
nyom atékosabb m ár nem  lehettem, m uto
gattam  a m induntalan előbbukanó, kike
m én y íte tt tü tü k  sokaságára, am elyek 
apró rebbenéseikkel életesebbek voltak 
m erev testtel tipegő viselőiknél, s noha 
ezek csak félig-meddig élő szoboralakok
nak tűntek, bennük volt az élet ígérete, a 
szinte m ozdulatlanul várakozó szólisták
kal ellentétben, akik valószínűleg egy szá
m om ra titokzatosnak érzett pillanat el
jövetelére számítanak; a várakozásban ér
zékelhető volt a pátosz, amelyet a nem  
tudn i honnan jövő dobpergés ütögetett az

agyakba, a kabátos elengedte a fejem, ta
lán belátta, hogy mégis van végtelen, 
vagy csak a jól kivihetően kidomborodó 
herék s a nőiesen kerekded ágyékok látvá
nya zavarta meg a káprázatokban tobzó
dó gondolatot, a kapkodó tekintet nem 
győzte befogadni a pukkadásig kidudo
rodó kebleket s a megfeszült deltaizmo
kat, bicepszeket és tricepszeket, az apró 
csilla goes Icákkal kidíszített csákókat s a 
csillogó papundekli vérteket, melyeket 
rózsa- és jázminszirmokból imitált pikke
lyek borítottak, a ruhadíszül szolgáló, 
klasszikusnak számító vékony, csillogó, 
kerek fémlemezkék csak reflektorfényben 
érvényesülhettek volna igazán, de itt a 
nap sem tisztelte meg szerelmesen per
zselő sugaraival a földet, az árnyékok sem 
kaptak körvonalat, valahol máshol kelt fel 
a nap, s nekünk csak a lenyugvás fényte
len fénye m aradt, nem  lesz könnyű fénye
ket és árnyékokat varázsolni a fotókra, és 
nem  voltak idomított pudlik sem, a kari- 
kázó majmokról és triplaszaltót ugró a- 
kármikről nem is beszélve, viszont a kí

gyónő, a labdazsonglőr és a buggyos nad
rágban pom pázó, bajszos késdobáló egy
más mellett álltak a sorban, a csodagye
rekről onnan lehetett tudni, hogy csoda
gyerek, hogy rá volt írva a hátára, hogy 
csodagyerek

— Csodagyerek! — m ondtam  a kabá
tosnak, a tartalmasnak érzett felfedezés 
örömével, mert az égi csodáktól a görény
szagig m inden hozzátartozik a végtelen
hez.

Be kell látnom, hogy így, félig-meddig 
egymáson fekve, a filozofikus gondolatok 
gellert kapnak az agytekervények labirin
tusában, a kabátos tehát csak annyit m on
dott, hogy "Nyelvet be!” A szófukarság 
nem bűn, de azért unalm asnak tűnik egy
folytában vizsgázni kompromisszumból, 
de megint csak nem  tudtam  kellő részle
tességgel kielemezni jogos berzenkedése
met, mert a szólistáknak nevezhető tün
döklők többségének az áhítatát a lóido
m ár és a légtomásznő nem érezte át iga

zán, s a csoportszellem et m egtagadva, 
egymásba költöztek. Ez gyakorlatilag azt 
jelentette, hogy az em lítettek nem  a lelki
ekben kapták meg az áhítat malasztját, 
hanem  a testiségben keresték az üdvösség 
kegyelmét, ebből kifolyólag a légtom ász
nő felvett egy szám ára term észetes és 
megszokott, fordított testhelyzetet, piciny 
lábacskái lassított filmként kalim páltak a 
fenti régiókban, szöszi kis fejecskéje a föld 
felé fordult, majd hirtelen eltűnt a lóido
m ár öltözéke alatt, m intha Psychének é- 
rezte volna m agát, ki Ám orra lel, va
lamivel rafináltabb kiadásban az eredeti
nél, s m iközben göndörre bodorított, ra 
koncátlan huncutkái meg-m eglibbentek a 
haránt hasizom  férfias vonulatán, a lóido
m ár vinnyogott. A dobpergés m ágikus 
duruzso lásnak  tűn t kezdetben, s noha 
ezek  az egyform ára  s ikeredett han g 
pöttyök egyre vészesebben tám adták az 
ijedten rezgő dobhártyákat, a férfiatlan, 
de igen intenzív nyüszítést nem  tudták 
közömbösíteni, egyes vélekedések szerint 
a kéj zsibbadásában fogant lidércek vijjog
nak ilyen égberikkantó hévvel, ezeknek se 
anyjuk, se istenük, ha m egm arkolnak egy 
buja pinát, belesom fordálnak véglegesen. 
Nem  hiszem, hogy a lóidom árt azzal lehe
tett volna vádolni, hogy elvi kifogásai let
tek volna a nyakába fonódó végtagok 
perzselő vonaglását illetően, am ikor a- 
zonban a nő combjaiban feszülő lábszár
közelítő izm ok és a négyfejű csontizmok 
bilincsbe szorították a férfi fejbiccentő iz
mait, a torz fintorokba vegyült áhítat-m o
solyokat felváltották a vad rángatózások, 
a hátracsuklott férfifej ritmikus csüggedt
sége összhangba került a m ár-m ár önkí
vületbe hajló egymásba feledkezéssel, de 
a buldózerkéj akkor kerítette hatalmába 
az idom árt, am ikor valamiféle nyerítést 
imitálva kiharapott egy falásnyi cafatot a 
felkínálkozó női altest m ám orban leve- 
dző, rózsaszín valóságából. A dobpergés 
em lék m aradt a velőtrázó hangvulkán 
agytipró jelenében, m indenki mozgásba 
lendült, m intha a szédülten jövő-menő 
bale ttesek  lelkesebben tipeg ték  volna 
tánctalan táncukat körbe-karücába, a kí
gyónő hengeres teste vészesen vonaglott 
saját, hangtalan zenéjének bűvöletében, a 
többiek is termi akartak valamit, a töpren
géstől m egnyúlt az orruk, és beesett az 
arcuk, de hát ők sem tudták, hogy a tett
ben nem  a m ozdulat a fontos, hanem  a 
gondolat.

— Selejt a divat! — élvezkedett a kabá
tos, az élet kom plexitását imigyen értel
mezve, valószínűleg nem  érzékelte, hogy 
a test s a szellem kiegészítői egymásnak, 
nem  az egységben kell keresni az ellent
m ondást, hanem  az ellentm ondásban az 
egységet, persze a csodagyerek kivétel
nek tekinthető, a titok, amely csodaszép 
arcáról sugárzott, egy m ásik titokkal tart
h a to tt kapcsolato t, valam i arra kény- 
szerített, hogy lehunyjam  a szemem, s 
am ikor m egint felnéztem , nem  láttam  
m ár a lányt, a székek egyikének a karfáján 
megjelent nyaksálat figyeltem, selyem le-
> » > >  folytatás a 6. oldalon
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^ ^ » > f o l y t a t á s  az 5. oldalról

hetett, m ert könnyedén  lebbent egyik 
székről a m ásikra, hol az ülőkékre telepe
dett le, hol a lábakat ölelgetve kúszott fel 
a karfák tetejére, form át változtatva tánci- 
kálta végig a teret, néha zászlóként leb
bent, néha hosszú nyakat formált belőle a 
szellő, m intha vonaglott volna kényes
kedve sikló lehelet-teste, majd rongyda
rabként hullott alá, nyaksálként fonódott 
össze a székek karfáján, aztán búcsút in
tett valakinek, talán a világnak, talán csak 
önm agának, m ert hirtelen eltűnt a körbe
állított székek között.

— Ez volt a nő? Vagy életre kelt a si
koly? — K érdezhettem  volna még többfé
leképpen, de a hüledező tétovaságot csak 
a m esékben értékelték valamikor.

— Né, né, né! — rikoltozott önelégül
ten a kabátos, m ert odalent m intha elsza- 
badulóban lett volna a pokol.

A dobpergésből hangorkán lett, olyan 
m onum entális, a tem plom  belsejéből zen- 
gedezett a külvilágra, a rem ény hírnökei 
verik szét ilyen elementáris erővel a múl
tat, és nem  veszik észre, hogy a jajokkal 
együtt szertefoszlatják a hurrákat is, de 
lehet, hogy ez nem  olyan term észetű, 
hogy m iközben ismételten megsüketíti a 
holtakat, elkergeti a jó szellemeket is, csak 
szárnyal, hol fennkölten, hol m intha csak 
feszengne, önm aga kelepcéjében talán, 
akárha saját gátjai állnák el útját a szabad
ságnak vélt, m egálm odott dim enziók felé, 
itt m ég senki sem tudja ugyanis, hogy a 
"személy, érző lény, dolog" dogm atikus 
felosztása m ár régen a m últé, az élőlé
nyek, tárgyak, fogalmak im m ár egyenér
tékűek, a fogalmak, lehet, hogy sejtik a 
valót, de  szám ukra ez röhejes fordulat, 
nem  drám a. Hiába tekinthető a tudatlan
ság öröm e a létezés egyik meghatározó 
alapélm ényének, ettől m inden időkben 
m egfosztottak a tudatlanok. Lám, a gnóm  
is. Megőrjítik a hangok? Előbb csak kö
vekkel kezdte el dobálni a templomot, a 
szólisták döbbenten nézik, ahogy a félig- 
m eddig  rom badőlt falakba újabb sebeket 
szakítanak a kődarabok, a tem plom ok vé
re nem  piros, de a málladozó tégladara
bok vöröses porral hintik be a földet, talán 
ezért nem  hallatszanak a rögökből fakadó 
jajszavak, pedig nem  biztos, hogy m inden 
rög a jajszavaktól olyan roskatag, néme
lyikben csak trágya van, jajszó vagy trá
gya, egyre megy, a balettkarnak legalábbis 
b izonyosan , m erthogy  agyagszerű , e- 
gyenfintorba m erevedett arcok sokasága
ként, változatlan m onotóniával menetel
nek körbe-karikába, és senki sem  kiált oda 
nekik, hogy ne hagyják azt az idióta fin
tort az utókorra, nemsokára elföldelik a 
jelent, lejár az óra. Csakhogy nekik semmi 
közük a jelenhez, a m últból jöttek s a jö
vőbe menetelnek, az értelm etlenségnek is 
a sorsszerűség a bölcsője, lám, az agg elő
recsúszik, hogy lábatlan testével megtá
madja a falakat, és csúszik, és mászik, és 
vonszolja m agát, — "Egysejtűek! — vihog 
a kabátos. — Im ádom  őket!", közben a 
szakállas fej rázuhan a bőrt, húst, csontot 
repesztő, éles kövekre. A következő ro

ham ban m ár van valami táncszerűség, a 
tébolyodottak pillangótánca volna ez az 
előrecsúszásba ötvöződött, különös lebe
gés?, azoknak a táncához hasonlít, akik 
valam ikor tudtak röpülni, de a belenyug
vás tébollyá változott, mérge besuhant 
szárnyaik erezetébe, ettől nem tudnak  fel
emelkedni a magasba. Az öreg közben 
újabb és újabb roham ot indít, és egyre 
véresebben, egyre szédültebben és megvi
seltebben kerül elő, de m indig előkerül, 
mintha az idő hadakozna a térrel, és nem 
tudják legyőzni egymást, mert ők egyek 
voltak m indenkoron. A csodagyerek is át
veszi ezt a különös lebegést, a titok az 
arcán öröklakást kapott, róla még azt is 
elhiszem, ha nagyon akarja, repülni fog, a 
többiek eszeveszetten  rikácsolnak, de 
hangjuk cirpelésnek tűnik a sötét tem p
lom ból k isuhanó hangorkánban, ha a 
m indenségbe sebeket lehetne szakítani, 
az öreg vijjogásától szétm állnának az 
egek, s m indannyiunkat a göröngyök alá 
tem etne a lezuhanó égi mennyezet.

A gnóm  karjai az égre merednek. Mi 
ez? Motyogás? Bömbölés? Mától kezdve 
van motyogó bömbölés, azt hiszem, m ert
hogy a darabokra szaggatott szótagok egy
mást akadályozva bizonytalankodnak elő, 
s noha a hang egy megviselt, valamikori 
háremőr utolsó sikolyának tűnik, amely
nek semmi köze a bömböléshez, ám  hatá
sában másnak nem nevezhető.

— Roskatag dögnyúzók! Hibbant úto- 
nállók! — Az áhítat, mely nemrég beleng
te a tájat, szertefoszlott, vagy csak kushad 
a falakat döngető jelzők alatt. — Az éjsza
ka csendje tapossa el bennetek a teremtés 
zaját, a kudarc, az iszony s a csőd zálog
házában maradjatok mindörökre kiváltat- 
lanul! És legyetek öregek! M egkövesedett 
szívemmel fogok szikrát csiholni. És én 
leszek az Úr! Bocsáss meg, A tyám

M egrendülés és örömmámor. E kettő 
együtt hajszolta őket odalent. A szókap
csolat különösnek tűnhet, de a téren álldo
gáló szólisták m egnyilvánulása messze 
túlnőtt valamiféle egyszerű boldogság-ki
törésen, merthogy itt kitaláltak valamit, 
lám, egyszerre és ugyanazon szavakkal 
átkozni és egyben dicsőíteni lehet Istent.

— Legyetek öregek! Öregek! Öregek! 
— csattan a refrénszerűen megismételt á- 
tok, ezúttal a m aroknyi szólista kénysze
ríti térdre a hangok templomból kiáramló 
zuhatagát, mely a szerteguruló kavicsok 
között kap magának vánkost.

— Fotó! Fotó! — A kabátos hátranyúl, 
belem arkol a hajamba, hogy m unkára 
buzdítson, mintha rászorulnék a buzdí
tásra, nevetséges, hiszen nincs annál ne
mesebb feladat, m int az átok szövegéből 
előkotomi, majd lefotózni az imákat, s a 
m ozdulatlanságban észrevenni a m ozdu
latot, löknöm kellett, többször is meg kel
lett löknöm  az egyre agresszívabb ka
bátost, nem, egyáltalán nem  érzem  hibás
nak magam, hogy a két arasznyi fal tetején 
egyedül m aradtam , csak megfeszült ujj
hegyeit látom  s a kifehéredett körmöcské- 
ket, tudom , hogy m ilyen érzés lefele 
csüngeni, én aztán tudom , de nekem most

a mámorra kell odafigyelnem, a m ám orra, 
mely magáévá tette a tájat és felsiklott a 
falon, végre, most kizárólag a m unkám ra 
figyelhetek, tehát adva van a rikácsolásba 
elegyedett örömérzet, a m ennyei és a föld- 
szagú igazságok összefonódásának a ta
núja lehetek, hogy végre térden állva is 
lehet gyűlölni és m egátkozni az isteneket, 
pedig tudjuk, hogy nem  fog rajtuk semmi, 
és akkor mi van?, szóval a hullám okban 
születő érzelmek varázslata a legmaga
sabb szintű hivatástudattá m agasztosult 
idefent, igen, én tudom , mi a teendő, elő
ször meg kell állapítani a végleges képha
tárokat, idáig rendben van a dolog, de ha 
az ember nem ismeri a fényképezés eszté
tikájának legfontosabb elemeit, m ár eleve 
le kell m ondania a fényképszerűségről, 
csakhogy itt térhatásról van szó mindeneke
lőtt, m árpedig igazi fény nélkül m ég arra 
sem lehet számítani, hogy a lebegő por
szemek parányi fényforrásokká változza
nak , an n y it teh e tek , hogy  felosz tom  
előtérre, középtérre és háttérre a teret, s 
kiválasztom  a főtáigyat, am ely a közép
térre kerül, s ez nem  lehet m ás, m int az 
agg, ki várja, hogy a szikrából tűz legyen, 
a nemlétből élet, az arcokra fagyott finto
rok mosolyba öltözzenek, visszatartom  a 
lélegzetem, hogy ne m ozdítsam  m eg a 
gépet, ezúttal a Polaroidot vettem  elő, ez 
volt kézügyben, kikeresem a gombocská
ját, de nem  nyom om  meg, m ég nem  sza
bad megnyomni, nem  bizony, m ert végre 
a csodagyerek is mozgásba lendül, s mit 
tehetne mást, m int műveli a csodát, m ert
hogy lételeme lett az állandó csodagyár
tás, s ebben az ü n n ep in ek  érze tt p il
lanatban, am ikor vérzőt a tem plom , az 
istenek átkokkal küszködnek, az egyre 
csak áramló hitükből lassan búcsút vesz a 
végtelen, nagyon kell figyelnem, nehogy 
elszalasszam a legfontosabbat, a csoda
gyerek ugyanis bizonyára repülni készül, 
m ert vetkőzni kezd. Ráérősen kezdte, 
merthogy nem  volt időhöz kötve a m űve
let, a m ozdulatlan, csak alig-alig lebegő 
test lassan veszi fel a föld m occanásának 
csak az égiek számára érzékelhető ritm u
sát, ez hasonlatos egy születéshez, nevez
hetjük feltám adásnak is, anélkül, hogy a 
szentség jelét felfedezhettük volna benne, 
hiszen itt senkit sem  tettek a kegyelem 
részesévé, noha ahogy a hirtelen leszakí
tott blúzról repülni kezdtek a gom bok 
szerteszét, s a darabokra szaggatott alsó
nem ű a selymek apró sikolyával távozott 
a testről, m indez, lehet, hogy nagyon 
messze van a szentség kegyelmétől, de az 
is elképzelhető, hogy itt és m ost maga volt 
a szentség kegyelme. A lány arcán ú rva
csorát ü lt a diadal, szája megnyílt, féltem, 
hogy szólni fog, vagy vihogni, azazhogy 
szétfoszlik körülötte a varázs, m arad egy 
csóré kis rüfke az emlékek alsó polcainak 
egyikén, de ez a tizenhét-tizennyolc éves, 
nimfa testű tünem ény csengettyűk csilin
gelősét varázsolta elő magából, messze 
volt tőlem, nem  érezhettem  az illatát, de 
selymes bőre m intha a tenyerem be sim ult 
volna, ujjaimban zsolozsm ázott a gyö
nyör, ahogy hófehér testén kitapogattam
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a dim bes-dom bos csodák sokaságát, az
tán  a m ellb im bók  játékára figyeltem , 
m intha kergetőztek volna a durcás kis bo
gyók, a tenyerem be kérezkedtek, majd 
m eg -m eg p ih e n te k  tes tem  k ü lönböző  
pontjain, hogy végül szám  nedvétől kap
janak újra életet, aztán a testből nem  lát
tam  egyebet, csak a göm bölyded tompo
rok völgybe epekedő vonulatát, s egy ke
zet, mely vibrálni kezdett az ágyék bejára
tán, de  el kellett válnom  tőle, mert azért 
vagyok itt, hogy lefotózzam az élet jeleit, 
és m egnyom tam  a fényképezőgép gomb
ját.

Nem sokára elkészült a fénykép, lassan 
megjelent a doboz oldalán, rajta volt a 
tem plom nak az a részlete, amely csak se
beket ejt, csontokat s lelkeket hasít, ott 
voltak azok a kövek, melyekről lepereg
nek az átkok, az imák, rajta volt az agg 
titán, karjai az éggel perlekednek, a döb
benet is leolvasható a szólisták m egnyúlt 
orrán, beesett arcán, de a lány, az a lány, 
nem, nem  volt rajta a lány. Tudtam, hogy 
el fog repülni, de arra nem  voltam felké
szülve, hogy a jelenén kívül megfoszt en
gem  a miiltjától is, látomás m arad, vagy 
annyi sem, ennek az emléke csupán, a 
kabátos sem m it sem láthatott, biztosan 
nyüszített volna, hogy "fotó, fotó!", hát 
akkor m égsem  lát át a falon, néha felnyög, 
de nem  nyújtom  le utána a karom, m agam  
sem  tudom , hogy mire várakozom, oda
lent is várnak valamire, mintha termetre 
csökkentek volna a méretek, vagy a moz
dulatlan  em ber jelentéktelenebb, ha nem  
csinál egyebet, csak mereng? A balettkar 
tagjai is lassabban keringenek, csak a félig 
leomlott tem plom falak állnak változatla
n u l !  zuhanni készülő egekre meredve, az 
agytekervényeken is lehúzták a rollókat, 
m ert egy fuvallatnyi gondolat sem sétál a 
m egbutult arcokon, csak a késdobáló te
kinthető kivételnek, gondolatai ugyan ne
ki sincsenek, de ösztönei elővétetik vele a 
késeket, próbálom  lencsevégre kapni a le
vegőben m egperdülő acélpengék csilla- 
nását, de a csillanás csak a képzelet játéka 
lehet, a fénytelen, borongós környezetben 
az árnyékot is szentségként tisztelhet
nénk , a csillanásról végleg lekéstünk, 
m egfosztott tőle az örökös napfogyatko
zás, a biblikus bosszú, mely beárnyékolja 
a jelent, a kések viszont sorban besuhan
nak a tem plom ba vezető ajtórésen, és el
tűnnek a sötétben. Senki sem  ordít fel o- 
dabent, a lerombolt templomokból kiköl
töztek az istenek, talán m ég a dobpergés 
is szünetel, egy-két kés viszont célt té
vesztve szikrákat csihol a falakból kiálló 
köveken. Lábak nélkül hogyan lehet ug
rani, nem  tudom , de az agg mintha a fal
hoz szökkenve tépné le a kövekről a 
szikrákat, összeszorított kézzel érkezik 
vissza, hozza az élet titkát az ujja alatt, s 
m iközben rongyokba bugyolált csonkjain 
csúszkál a m ozdulatlanná m erevedett ba
lerinák között, m indegyik előtt megáll 
egy-egy pillanatra, m intha számba akar
ná venni az elvonatkoztatott létezés su
gallatát, mely a nemlétben is érzékelhető, 
s am it végtelennek neveznek odalent, bo

zontos feje a kikeményített, fodros tüll- 
szoknyák alatt vonul végig az egyformára 
kidolgozott, m ozdulatlan combok erdejé
ben, a balerinek a háttérben nézik a jele
netet, aztán a ráncokkal borított, göcsör- 
tös kéz belemélyed az ágyékokba sorban, 
akárha a méhekben kotorászva próbálná 
újraéleszteni az árnyékba vonult életet, 
igen, mintha m ozdulnának a testek, de 
megint csak az. a tipegés, merev arc, érzé
ketlen szemérem, a halál utáni élet, ha 
van, ilyen lehet, m ozdulat parancsszóra, 
amit hallani nem lehet, de érezni igen, 
jobbra át, balra át, hátra are, terpeszállás, 
guggolás, imához, a szó csak azért maradt 
fenn, hogy gyászolhassa a mondatot, erre1 
m árazt is lehetne mondani, hogy elvégez
tetett. Csakhogy az agg titán nem adja fel, 
nem tudja elfogadni, hogy az. evolúció 
ellentétpárja az erősebb, hogy a személy
ből csupán érző lény lett, aztán dologgá 
silányodott, s így jegyzik majd az öröklét
ben, valamit tenni kell, az öreg belemarkol 
a fenekekbe, tépi, húzza, üti rajtuk a húst, 
megpróbálja eddig nem  látott m ozdula
tokra késztetni az agyagbabákat, a karju
kat emelgeti, a lábukat görbíti előre-hátra,

Orbán István grafikái

az érzékiség érzete talán visszahozza be
léjük az életet, kitapogatja a kéjérzés szer
vét egyik-másik szeméremrésben, a hü
velyk- és mutatóujja között dörzsölgeti 
őket hosszasan, de m arad a fintor s az az 
agyalágyult tipegés, ezt m ár a kabátos is 
végignézi, mert közben lovaglóülésben 
felült a fal tetejére, az emberi tehetetlenség 
látványa számára igézet lehet, a bűn ott 
könyököl az ilyenek arcán, s a fertelem 
kárörvendő grim aszokban élvezkedik. 
Közben valami történt a székek körül, 
odafordítom  a kamerát, valamit látok, de 
nem  tudom , mi az, m intha m inden egyes 
széken ülne valaki, testformájuk van, de 
árnyékok csupán, öltözéküket nem  látha
tom, de nem biztos, hogy öltözékük van, 
m ozdulatlanságukból ünnepélyesség su
gárzik, fennköltség, titok, aztán megjele
nik a nyaksál is, végiglebben a kontúrok 
nélküli, fenséges testeken, utólag jövök rá, 
hogy így gyűjtötte össze a bolyongásban

m egpihent istenségekből a lélek részeit, 
hogy aztán ráfonódjék az egyik baleriná
ra, majd egy másikra, egy harm adikra, és 
sorban m indegyik testét végigsimogatja, 
"Fotó! Fotó!", csakhogy én nem  tudom , 
hogy mit fotózzak ham arább, az egyik 
oldalon a megelevenedett balettkar him- 
nikus táncát rögzíthetném, szem ükben a 
delejes csillogást, s ahogy ujjongva, önfe
ledten ropd ősnek a fénytelen égbolt alatt, 
s noha a másik oldalon nincs látnivaló, de 
a megváltozott díszletet kellene m egörö
kíteni, m ár nem látom a körbe áhított szé
keket, a kendő is elveszett, varázslatos 
lebegését bizonyára megőrzi az emléke
zet, igen, ez a kiüresedett tér azt rejtegeti, 
amit nem fogunk megfejteni sohasem, e- 
gyedül az öreg tudhat még valamit, csak
hogy ő is menni készül, kitépett egy kést 
a késdobáló réz veretes övének egyik reke
széből, két kézre fogta a kés nyelét, és 
maga felé fordította a pengét.

— Hé! Ne tedd! — A kabátos ordítása 
m ennydörgésként csattant a fejekben.

A kabátos úgy jelent m eg a téren, m int 
egy élőlény, egy tárgy s egy fogalom  
együttvéve. H osszú léptei jól hallhatóan 
döngenek a tér kőkeményre taposott tala
ján, az egyik fényképezőgépet készenlét
ben tartva én is m ögötte aprítok, nincs 
cirpelés, kutyaugatás, fénycsíkból kime
nekülő poloska a falon, nincs hurrá, m o
soly, melldöngetés és virágcsokor, nem  
sírnak sziromkönnyeket az erkélyekre fel
kúszott futórózsák a mindenfelé om lado
zó falakon, nem  folytatom, m erthogy sem 
illat, sem  m ozdulat nem  volt sehol, vala
mi hang kísérte a döngő lépteket, m agasz
tos öröm ódának nevezhető, egyetlenegy 
zenei lélegzetvétel, a szférák zenéjét imi
tálják így a földiek, hogy honnan érkezett, 
nem  tudom , a kabátos megáll az agg titán 
előtt, kezéből kiveszi a kést, a földön kop- 
pan a éles acél, aztán a torzonborz fejhez 
közelebb hajol.

— Kisütött a nap! — suttogja, s nekem 
is beint, m intha nem  tudnám , hogy itt a 
m ásodpercnyi töredékeket is fotózni kell, 
ahogy az agg arcon megjelenik a kétely, 
amely lassan szétfoszlik, m int idegen test 
a hit tengerében, a vak szem ek az égre 
tágulva m erednek a szürkére m ázolt e- 
gekre, arcán diadal, a győzelem  révülete.

— Élet! — delirál a titán, széttárt ujjai 
úgy merednek felfele, hogy szinte érik az 
eget, nem bökdösni, simogatni szeretné a 
végtelent, ez az, ennél jobb m ár én sem 
lehetek, az istenek lehelete is ott lesz a ké
peken, aztán lesújt a dorong a feje tetejére.

Az ütés szakszerű volt, a homlokcson
tot és a jobb halántékcsontot zúzta szét, az 
objektum megcélzása és a pontos, gyors 
kivitelezés tökéletesnek bizonyult, a ko
ponya szinte kettéhasadt, az agyvelő fé- 
lig-meddig kiloccsant a fejtetőre. Remél
tem, hogy a fehér agy velő biztosítani fogja 
a színek kontrasztját, ennek  esztétikai 
szempontból igen jó hatása van a fotók
nál, csakhogy ez az agyvelő olyan piszkos 
szürke volt. Hogy m ennyi mocskot cipel 
magával az ember! Hihetetlen.

(folytatjuk)
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ha majd minden rabszolga nép szerkeszti: _nn1
jármát megunva olajra lép Fekete Vince Z U U l

F E K E T E  V I N C E  V E R S E I
H a l k u l ó  d e c e m b e r i

d é l u t á n  ( '8 9 )
(Huszonötödik levél) 
ahogy lassan súlytalanná lesz minden 
körülöttünk nem marad más e mély 
közömbösségben a halkuló évszázad 
utolsó fellobbanásaiban csak a szív 
dübörgése az érverés számonkérő 
és lemondó monotóniája s az örökösen 
kongató üresség fülledten sugárzó 
melege 
*
mert hirtelen maradtunk magunkre e 
végeérhetetlennek tűnő mozdulatlanságban 
akkor amikor azt hittük már-már 
vége szakadt s hogy meglendült körülöttünk 
minden s hogy egyetlen ütemre 
működik majd az a télvégi évtizedvégnyi 
délután furcsa ritmus dobogott a tér 
házai között a szökőkút befagyott 
vizében a kockakövek közé beszivárgó 
fényben a lassan omló tömeg füstjeiben 
a tárgyakban és az égő könyvkupacban 
s a sokezemyi láb tompa dobogása 
tisztán kalimpáló hangjátéka 
egyszeriben elfeledtetett minden 
addigi kétségbeesést és mindazt ami addig 
annyira fájdalmasnak és szánalmasnak tűnt 
mindazt ami addig a sok-sok év során 
istenem hát velünk
velünk is megtörténhetett 
*
és keressük asszonyom de nem 
találjuk kérdéseinkre csak a 
feleletek valami olcsó pótlékát

V i s s z a f e l é
(Huszonkilencedik levél)
Csak vágyakozva áhítozva tudjuk felidézni 
az izgatottság valamikori édességét a feszült 
várakozás és a reménykedés pezsdítő 
zamatát azt az ünnepélyességet hogy megvan 
hogy aztán innen kezdődik el majd valami 
aminek magával ragadó 
huzatát akkor érezni véltük
aztán
váltókon zakatoltunk át együtt
úsztunk röpültünk a boldogságban
fürödtünk a száguldás zsongító örömében
és ha valamikor hát éppen most
most hogy megértük hogy
végre felszusszanhatunk
hogy leporolhatjuk ruháinkról a port és
elégedetten egymásra nézünk
hát most lenne az ideje a beteljesülés
örömteli izgalmának az igazi gyermeki
megelégedettségnek

de csak szédelgünk pihegve 
a nyugtalanság valami 
teljesen hódító állapotában 
levegőért kapkodva 
a lágyan simogató szélben 
és nézzük hogyan ragyognak 
és rohannak el 
visszafelé 
hátunk mögé 
a csillagok

M i n t  e g y  v é l e t l e n  

a k a d á l y o n
(Harmincadik levél)
És rá kellett jönnünk asszonyom hogy nem 
volt és nem is lesz soha szó köztünk semmiféle 
igazi érzelemről a gyors élvezetekre az azonnali 
kielégülésekre törekedtünk csupán még akkor is 
amikor azt hittük és azt vallottuk hogy nem igaz 
hogy nem is így van amikor még üdítően tiszta 
volt (tisztának tűnt) közöttünk minden

és — úgy van — rajtunk múlt csakis rajtunk hogy
most elgyötörtén térünk külön-külön
haza úgy mint aki holnaptól de talán már
ettől a perctől kezdve nem látja
semmi de semmi értelmét a folytatásnak
mint aki beletörődik abba hogy túl kell
jutni rajta mint egy véletlen akadályon
és el kell felejteni egymást azonnal
mert hiába volt minden az a cémaszál
az a vékony valami soha nem fog
igazából összebogozódni többé

E lcsitu l m inden za j
(Harminckettedik levél)
És aztán az egymás közötti érintkezésnek 
önmagunkat is becsapó látszatáról mondunk 
le végül
csalódottan hitevesztetten és

megkeseredetten 
méregetjük immár távolról egymást 
mert nem érdekel már semmiféle ok sem 
semminő okozat 
csak elillanni
egyszerűen csak elpárologni 
ebből a közös térből 
az elhagyatottság 
sivár mélységeibe 
egy többé már
nem módosítható állandóságba 
mint akik elfelejtették hogy 
e világon egymásért még tenniük 
is lehetett volna valamit 
ott abban a félhomályban 
ahol együtt addig éltek ahol 
elhalkult már minden szó 
és elcsitult minden zörej 
s most egymástól elszakadva 
félig süketen és félig 
vakon araszolnak 
percet perc mögé 
órát napot hónapot évet 
egymás után

a
E s  n i n c s  s e n k i
(Harmincegyedik levél)

Márai Sándor
Középen vagyunk
valahol az ég kékje és föld göröngyei között 
az Úrtól és az ördögöktől ugyanannyira 
és nem ismerünk egyetlen olyan 
mozdulatot amellyel feléjük közeledhetnénk

lebegünk ég és a föld istenei és ördögei között 
a pokol és a menny hullámterében 
és nem ismerünk egyetlen olyan szót
amellyel őket megszólíthatnánk 
*
tanácstalanok vagyunk
és bizonytalanok
és nincs senki
aki e tanácstalanságban
megsegítsen
és nincs senki
aki e bizonytalanságban
tanácsot adjon

az oktalan bűntudat érzése árad 
szét a szivacsos emlékezetben 
s egyre merevebb egymásutánban 
követik szemeink előtt egymást 
a képek s ami köztünk maradt az 
a bizalmatlanság és valami 
kézzelfogható utáni vágy 
glazúros fénye miközben 
az idegesen kapkodó szél 
fásult arcainkba csapja az 
új évezred hópihéit és 
számonkérőn sajognak és 
lüktetnek kérdő tekinteteink 
a decemberi délutánban
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SZIGETI LAJOS SÁNDOR

"A forma: jellem”
Németh László formatörténeti szilánkjai
Szokatlan esszé következik, ugyanis a 

fenti címmel arról szeretnék szólni, milyen 
kérdéseket tartogatnak a ma olvasójának a- 
zok a Németh László-tanulmányok és esz- 
szék, amelyek a magyar forma mibenlétét 
járták körül. Ehhez előbb fel kell vennünk 
egy másik terminust, mégpedig a dekonst- 
rukdó fogalmát!

A literátorok többsége a dekonstrukdót 
az irodalomtudomány, az irodalomelmélet 
kategóriájaként, esetleg irodalomtudományi 
iskolaként ismeri, pedig legalább ilyen fon
tos az utóbbi időben politológiai és jogelmé
leti használata is, mely szerint a "szétpar- 
cellázódást" jelenti, az Amerikai Egyesült Ál
lamok vezette globalizádó széleit mutatja. 
Magam metaforikusán használom, jelesen a 
szépirodalomra, mégpedig a lírára vonat
koztatva, s a széténeklés terminusaként vélem 
autentikusnak, s még ebben az értelemben is 
többféle fogalmiságot és trendet tulajdonítva 
a kifejezésnek. Magyarázatként kicsit ko
rábbról kell indítanom, mégpedig az ötvenes 
évek elejéről, ekkor fogalmazta meg ugyanis 
az 1957-ben kiadott A magyar vers útja dm ű 
tanulmányát Németh László, aki minden bi
zonnyal kitűnő orvos lett volna, ugyanis 
nem csak kitűnő diagnosztának bizonyult, 
de legalább olyan jónak minősült prognózisa 
is, még akkor is, ha a maga teljességében nem 
is valósult meg a jóslat. Mert miről van szó? 
Németh László gondolatmenete — az érzé
kelésmód jellegzetesen huszadik századi 
széttagolódásának elmélete, annak magyar 
változata — a századforduló líráját úgy jel
lemzi, mint ösztön és tudatosság szétválását, 
ahol az egyik Ady, a másik Babits költészeté
ben érhető tetten leginkább, sőt — meggyő
ződése szerint — ösztön és intellektus sza
kadása jellemző bizonyos fokig egész irodal
munkra. Berzsenyi és Kölcsey, "az órjás és a 
literátor" vitáját ebbe a sorba helyezve tartja 
különösen jelképesnek, a Nyugat lírikusait 
pedig Bartók példájával szembesíti, s az el
napolt feladat megoldását, a szintézis — új
bóli (?) — m egterem tését tekinti líránk 
hosszútávú stratégiájának. Nagy László köl
tészetét is ennek a programnak a szellemé
ben értelmezi s benne véli meglelni a prog
ram beteljesítésének ígéretét: népiségében 
annak az ősi mélyrétegnek ("kimélyült emlé
kezetnek") a működését, mely fölött "az új 
korszak embere" megépíthető. Prognózist 
látszik mutatni Németh László gondolatme
netének másik, az akkori (ne felejtsük el, az 
ötvenes évek derekán vagyunk csak!) kortár
si költészetre vonatkozó eleme is: metaforája, 
mely szerint líránk "színképe" Weöres Sán
dort követően ismét szétválik a "hősugarak 
zónája felé" és az "ibolyántúli felé eső spekt
rumsávra", egyben alkalmul szolgál az érzé
kelt két "tábor" (és milyen jó, hogy nem ur
bánusokról és népi szekértáborról beszél!) 
szerinte vélt vezéregyéniségeinek nem csak 
szembenállására, de lehetséges egyesülésé
re, szimbiózisba fordulására is: a komple
mentaritás elve lehetővé látszik tenni, hogy 
a különbözés és a rokonság alapján kiegészít
heti egymást Nagy László és Pilinszky János 
költészete: "e két irány nemcsak megértheti,

méltányolhatja egymást, de szimbiózisba is 
léphet — méghozzá igen termékenybe."1 A 
jósolt kölcsönhatás e szempontból (is) ké
sőbb látszik igazolódni: a Versben bujdosó kö
tetről állapítja majd meg Csetri Lajos: 
"visszaszorulnak a képáradatok, erősödik a 
szentendózusság, mely töredékgondolatok 
látszatra alig kapcsolódó, szabad asszodatív 
egymásutánjából teremt költeményt, erősen 
közeledve Pilinszky versmodelljéhez."

Miért idéztem Németh Lászlót? Mert úgy 
gondolom, lett légyen bár részben igaza, 
azaz a feltételezett párhuzamosoknak bár
mennyire kötelezően találkozniuk kellett 
volna, mégsem találkoztak, mármint Pi
linszky és Nagy László költészetének műkö
désében és mások által történt működte
tésében, mégis egy bizonyos, abban mégis
csak igaza volt Németh László jóslatának, 
hogy tulajdonképpen érzékelhető volt az el
múlt évtizedekben az a folyamat, amdyben 
követhetők voltak a lehetőségek, legalábbis 
abban az értelemben, hogy a színkép átlátha
tó volt: hagyományként — korábbi termi
nussal élve — mesterként volt követhető 
Weöres Sándor és Illyés, illetve Nagy László 
és Pilinszky János. Ennél nem kevésbé fontos 
az, amire végül is példa akart lenni az idézett 
Németh László-szöveg, ugyanis ezzel most 
csak arra kívántam felhívni a figyelmet, hogy 
napjainkban— írd és mondd: az ezredfordu
lón — egészen más időket élünk és — saját 
fdelősségünkre — egészen más ítéleteket tu
dunk hozni, amelyek szerint éppen azt sze
retném kimondani, hogy a Németh László-i 
jóslat bár nem igazolódott, mert bár matema
tikai értelemben a párhuzamosok valóban 
találkozhatnak, az irodalom írja a maga im
manens történetét minden irodalom-elmde- 
tésztől és irodalomtörténésztől függetlenül, 
s ha valaki immanens irodalomban és imma
nens irodalomtörténetben próbál meg gon
dolkodni — ami tudván tudva nem könnyű, 
hiszen mindennapi érdeket és politikát nél
külöz — annak is tudnia kell, hogy napjaink
ban egészen más helyzet alakult ki, mint 
amilyet Németh László maga elé próbált és 
tudhatott képzelni, ő csupán abban tévedett, 
hogy azt hitte: a spektrum ilyen "szűk" lesz, 
mert bár igaz az, hogy hosszú időn keresztül 
tényleg szinte nyomon követhető volt, ki 
mutatott vissza az említett három, illetve — 
Illyéssel együtt — immáron négy mesterre. 
Ugyanakkor, e költők halálával megszűnt a 
közvetlen hagyomány klasszifikált viszonyí
tási pontjainak iskolateremtő, a korábbi érte
lemben vett mesterkövető indíttatásának 
lehetősége, azaz az általam lírai dekonstruk- 
dónak, "széténeklésnek" nevezett folyamat 
következtében "a színkép ma komoly hitellel 
markáns irányzatokra aligha volna szétszá- 
lazható, másrészt pedig az érvényes versértés 
fdtétele csak a soknydvűség aktív meghal- 
lása, s nem az elutasítás indulata, vagy az 
érzelmi bdogadás azonosuló ájulata lehet. 
Már csak azért sem, mert a nyolcvanas évti
zed legfontosabb líratörténeti fejleményei
nek nyomán a tradidonális szerepminták 
áthagyományozódott változataihoz történő 
deklaratív ragaszkodás passzív poétikai

megnyilvánulásainak minden korábbinál 
élesebben kellett önnön határaikkal szembe
sülniük. Mindebből nemcsak a sok esetben 
egymással is diszkurzív, intertextuális vi
szonyban álló párhuzamos költői utak ter
mékeny, alig áttekinthető sokfélesége kö
vetkezik, hanem a huszadik századi magyar 
irodalomban páratlan líratörténeti szituádó, 
amikor a bármiféle «fősodorhoz», vagy akár 
többféle kitüntetett, »uralkodó« trendhez vi
szonyított önértelmezés lehetősége éppúgy 
nem adott, mint ahogyan az sem, hogy a 
kilencvenes évek pályakezdőinek népes tá
bora a szembefordulás, a tagadás bevett, ter
mészetes nem zedékalkotó gesztusaiban 
definiálja önmagát."3 Ezzel kapcsolatban 
legfeljebb csak az lehet kérdés, ki fér be a 
magunk kánonába — úgymond — ezredvé
gi mesterként, ha még létező kategóriaként 
működtetjük a fogalmat. A közhelyszámba 
menő névsorba — Petri György, Tandori De
zső, Oravecz Imre, Tolnai Ottó — magam 
bekapcsolnám a kevésbé kanonizált Utassy 
József, Bertók László és a nemrég elhunyt 
Baka István költői személyiségét is, azzal 
együtt, hogy bár nem tekinthetők mesternek, 
mégis a mai költői diskurzus nincs meg o- 
lyan költők nélkül, mint amilyen Orbán Ottó 
vagy Rába György, sőt hadd lépjek tovább, 
egy másik vonalon az utóbbi időben elfelej
tett költőketőst említhetek még: Csoóri Sán
dort és Tornai Józsefet: két olyan költői é- 
letműről van szó, amelyek méltatlanul nem 
az őket megillető helyen vannak! És ne felejt
sük el, mindezt Németh László gondolkodá
sának eredményeként követ(het)jük így nyo
mon.

De menjünk vissza kicsit még korábbra is 
és keressük indokát annak, miért fordulunk 
e látszólag periferikus részletéhez az életmű
nek. Az első hasonló nagy formatörténeti 
műre rámutatva az sem mellékes, hogy a 
Németh-életműben búvópatakként, néha ki
szélesedő folyóvá válva, éppen mikor talál
kozunk a magyar lírára vagy épp a magyar 
formára vonatkozó megnyilatkozással. A 
mind terjedelmében, mind önértékében és a 
— mindmáig fehér foltot jelentő — magyar 
formatörténet egésze szemportjából legie- 

folytatás a 10. oldalon
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folytatás a 9. oldalról

lentősebb idevonatkozó tanulmányát, a Ma
gyar ritmust 1939-ben írta Németh László. 
Ezt az időszakot a jószerencse gondoskodó 
idejének vallja a szakirodalom. Vekerdi 
László így fogalmaz: "A jószerencsét Né
meth művek gazdag sorával nyugtázta. A 
Tanú-tanu lm án y o k  m eghökken tőbbek , 
egyénibbek, csillogóbbak, sokszínűbbek; a 
sejkódi esszék nagyobb hotizontra nyílók, 
nyugodtabbak, objektívebbek, fölényeseb
bek. A Tanu-tanulmányok huszadik száza
d ib b ak , a sa jkód iak  eu rópa ibbak . A 
Kisebbségben-évék írásain azonban a jósze
rencse utánozhatatlan, ritka fénye ragyog: a 
sors és a kivételes ember találkozása."4 Ma
gáról az időszakról pedig így ír: "Mohács óta 
nem állott oly közel a megsemmisüléshez a 
magyarság, mint a negyvenes évek elején. 
Az őrült háború vaktában vagdalkozó vas
öklében élt az ország, egyetlen véletlen szo
rítás elég, s vége. Ország ebben a marokban 
épen nem maradhat, de egy nép-spóra elbúj
hat a páncélosok között. S ki lett volna ilyen 
spóra-képzésre alkalmasabb Némethnél? A 
Kisebbségben: spóra-terv. [...] A Kisebbségben 
nagy tanulmányai (köztük a Magyar ritmus 
[Sz.LS.]) ezt a spórát próbálták definiálni, 
megpróbálták a kor gyakran zavaros ma
gyarságoldatából valami magyarság-kris
tályt kiválasztani."5 De maga Németh László 
is nyilatkozik mind a kötet, mind a tanul
mány létrejöttéről. A könyv megszületését 
azzal magyarázza, hogy egy debreceni író
olvasó találkozón kérdezték meg tőle, miért 
nem ír egy magyar irodalomtörténetet vagy 
miért nem állít össze egy kötetet iroda
lomtörténeti tárgyú tanulmányaiból. A saj- 
kodi diófa alatt a köteteim is kipattant: "Az 
én katedrám", amely utal a debreceni meghi
úsult professzori pályázatra, de egyúttal fog
lalata az ilyen tárgyú írásoknak, amelyeken 
ott vannak a professzori esztendőre készülés 
nyomai: Németh László főkollégiumként a 
romantikáról beszélt volna, szemináriumi 
anyag a huszadik század, az, amit Vásárhe
lyen mint a "Magyar agónia" korát tanította, 
Ady felléptétől a második nemzedék, kortár
sai érett műveiig.

Miért tartom fontosnak, hogy röviden 
beletekintsünk Németh Lászlónak e kivéte
lesen izgalmas formatörténeti tanulmányá
ba? Azért, mert láthatóvá válhat, milyen je
lentőséget tulajdonított a formának, nem va
lamiféle buroknak vagy dísznek tekintette, 
mint tették és teszik még ma is irodalmárok, 
tanárok, amikor szinte lényegtelenként tár
gyalják, hanem olyan jelenségként, amely 
épp a lényeget is megmutatja. Mint írja: "Á 
versforma olyan, mint a jellem; nem azt 
szabja meg, hogy az ember mit tesz, hanem 
hogy mit tehet. [...] A jellemnek alig van 
nagyobb jelzője, mint az, hogy »egyenes«. Ez 
a szó nemigen használható sem észre, sem 
erőre, sem szépségre — csakis a jellemre." 
Hozzáteszi, hogy a költészethez keveset ér
tők "nagy formaművészként" rendesen azo
kat ünnepük, akik sokféle versformát egy
forma könnyedén használnak, ezzel szem
ben azt állítja, hogy "a formában nem a »sok« 
a fontos, hanem az »igaz«." Majd érzékelteti, 
hogy a nemzeti karakter is megmutatkozik 
benne: "A nyelveknek is van jellemük, s min
den nyelvben ott szunnyad egy forma (vagy 
mondjuk formai rendszer), amelyben ő a leg
természetesebben tudja költői zsákmányát 
megragadni." Gondolatmenetét a görögök

től indítja, a latinokon, a franciákon, olaszo
kon, angolokon, németeken át vezeti, hogy 
megállapíthassa: hogy mi nem merhettünk a 
magyar líráról mint öntörvényű vüágról 
szólni, "azért nem a népi géniuszt, hanem 
létünk kuszaságát okolhatjuk, amely akár
csak történelmünket és szellemünket, for
máink fejlődését is fölszabdalta, az eredetit 
elnyomta, s a kölcsönvetett összekavarta." 
És innen ered a Gábor Ignácra és Horváth 
Jánosra utaló, mégis önáüó elmélete a ma
gyar tagoló versről. Maga a Magyar ritmus 
tehát tulajdonképpen olvasni tanít, mégpe
dig úgy, hogy közben szerzője költészettör
ténetet, szellemtörténetet, funkciótörténetet 
ad. Nem is annyira magukra a tagoló versre 
vonatkozó verselméleti meglátásaira hívom 
itt fel a figyelmet, jóllehet verstanaink szer
zői is komoly vitába bocsátkoztak a kérdés
ről, hanem arra, hogy e formatörténeti szem
pontot is mindig a funkcióra figyelve érvé
nyesíti, hiszen ezt mondja: "A magyar vers 
az értelemből születik, a hangsúly csak kö
vetkezmény", majd hozzáteszi: "A tagoló 
vers a legegyenesebb magyar versforma." S 
ennek bizonyítását a Kalevalával kezdi s úgy 
jut el a magyar költészettörténetben egészen 
a tanulmány megírásának idejéig. A nyugati 
nyelvekről azt állapítja meg, hogy azok e- 
lemzők. Horatius híres sorát "Integer vitae 
scelerisque purus" a francia tíz szóval adja 
vissza: "L'homme irréprochable en sa vie et 
pur de crime", ezzel szemben a kelet-európai 
nyelvek: szlávok, finnugorok még ma is "ó- 
koriak", épp ez az összetevő voltuk a stílus
határ, amelyet a német nyelvész a Nyemen- 
nél vagy a Lajtánál egyformán megérez. Pél
daként Preserennek egy sorát idézi: "Pozdra- 
vit presnjega veselja mesto". A sort a szlovén 
nyelvtan így ülteti át németbe: "Noch einmal 
zu begrüssen der früheren GlückseÜgkeit 
statte" s ezzel bizonyítja, hogy bár a német 
fordítás is tömör, de a szláv, mint a latin, még 
több terhet tud egy-egy szóra rakni.

Érdekes megjegyezni, hogy a magyar 
forma történet e Németh László-i megközelí
tése is elvezet a szimultán ritmus felismeré
séhez, azaz akaratlanul és egymás idevo
natkozó meggondolásairól nem tudva, egy
szerre fogalmazzák meg a korszak költői is e 
belátást, mégpedig Babits és József Attila. 
Németh László a disztichonként fordított 
korai szövegemlékeinket is "kétritmusúnak" 
látja, ezért mondhatja: "Erdősi János diszti
chonjai is igen jól olvashatók tagoló versnek. 
"Próféták I által szólt / rígen / néked az Isten, // 
Az kit igtrt / ímé / vígre / meg adta fiát." Amikor 
Berzsenyiről szól, kinél a görög mérték meg- 
magyarosodott, úgy ítéli meg, csak tovább 
kellett volna menni az ő nyomán, s hogy nem 
így történt, annak csak egyik oka a klasszi
kus vers merevsége, "a másik: — mondja — 
a magyarság lassú elidegenedése önnön mé
lyeitől." (40) így, ilyen dohogva szemlézi a 
magyar felvilágosodás és romantika, a klasz- 
szikus magyar irodalom költői alkotásait, 
hogy kimondhassa, Vajda és Reviczky lírájá
nak is maradt csak a nyugati verselés. A 
modemitáshoz érve Kassák, Sárközi, Illyés 
verseiről szól részletesebben, kiemelendő
nek azonban Babits Mihályt s még inkább 
Ady Endrét tartja. Előbbiről azt mondja, 
hogy rendszerből rendszerbe szállt, mint 
egy verstani Ahasvér, a verselés minden 
nyelvét megtanulta, anélkül, hogy anya
nyelve lett volna—az izgalmon kívül, amely 
a sokféle formán végighajtotta. S ez az izga

lom az, ami miatt költészete verstani szem
pontból is több példatárnál. Egy vad formai 
honvágy emésztődését érezni a formáin — 
amely jelképe leheti az egész magyar költé
szet formai emésztődésének és hontalansá
gának is és a Sziget és tenger első szakával 
jellemzi költészetét, illetve költészetünket. 
Az igazi forradalmárnak azonban Adyt tart
ja. "Mi volt az Ady vívmánya?" — teszi fel a 
kérdést s így válaszol: "Visszaállította verse
lésünk folytonosságát első versemlékeinktől 
— a jövevény versformákon át — máig. Föl
újította a tagoló verset, s megmutatta, hogy 
keü az időmértéket a legmagyarosabban és 
a legváltozatosabban belevonni és kihasz
nálni. Ez a tagoló-időmértékes vers egyetlen 
nagy formacsaládba foglalja nemzeti és jöve
vény versalakjainkat. Az ütemes vers épp
úgy szélső esete neki, mint a jambus vagy 
görög vers. Ha a tag merev szótagszámot 
kap, a vers ütemez, ha a tagolás nem rombol
ja szét az időmértéket: nyugati, sőt ha a tagok 
ritmikailag is állandósulnak, akár az alkaio- 
szi is kijátszható rajta. S az ismertek között 
mekkora birodalma a kiaknázatlan formák
nak. Az időmértékes költő az új-ősi magyar 
ritmusbozót közepén ül, s innen csap ki: a 
régi ismert formákra is. Ady teremtette meg 
az egész magyar verselés egységét." Magát a 
Magyar ritmus című tanulmányát pedig így 
fejezi be, megismételve a kezdeti tézist: 
"Mert a forma: jellem, s aki mondanivalójá
ban folyton alkalmazkodik, az verstanában 
sem érzi az egyenesség szorítását. Bele kell 
nyugodnunk, hogy ez Ady ellenére is így 
marad? Várom a géniuszt." (Itt jegyzem 
meg, hogy a tanulmány idézett posztuládó- 
jához mind a mai napig érvényes, megfonto
landó jegyzetet fűz, mely szerint fontosnak 
érzi a szláv — lengyel-délszláv — összeha
sonlítást, melyre könyvtáraink fogyatékos
sága miatt afig van mód, s hozzáteszi: "Ha 
valaki az itt hajlott egy ilyen összehasonlító 
munka megírására — fölbuzdíthat, legszebb 
jutalmam lesz.")

így és csak így, ezt az 1939-ben megfogal
mazott tanulmányt szemlézve érdemes im
már újraolvasni azokat a rövid dolgozatokat, 
amelyeket az ötvenes évek elején írt Németh 
László. Egyrészt így értjük meg őket igazán, 
másrészt így tudjuk méltányolni a szerző 
következetességét. Térjünk tehát vissza rövi
den a Megmentett gondolatok és a Magyar mű
hely ciklusba rendezett írásokhoz!

Az előbbi keletkezéséről így vall Né
meth: "A Megmentett gondolatok — többnyire 
1954 április-júliusában keletkezett tanul
mányaim — a háború után írtak közt tán a 
leggazdagabb gyűjteményem. A betegség 
hangban s a kifejtés méretében szerénységre 
s takarékosságra kényszerített; azt gondol
tam, napi teendőimhez kapcsolódva vetek 
egy-egy összefoglaló pillantást az örökre ott
hagyandó mezőkre. Egy költőnő a verseit 
küldte meg [mint azt egy későbbi írásából 
tudjuk: Tóth Eszterről van szó — Sz.L.S.], s 
adósa voltam a felelettel: ehhez fűztem A  
líráról szóló tanulmányt, mely nemcsak a líra 
helyét, feladatát keresi természettudomá
nyos sugallató dviÜzádónkban, de az újkori 
dvilizádóról tervbe vett könyvem fő tételeit 
is odalopta a húsz-harminc oldalnyi szöveg
be." Ebből az esszéjéből most egyetlen gon
dolatot emelek ki, azt, amely egy egészséges 
globalizádó keretében képzeU el a magyar
ság és más kis nemzetek feladatát pontosab
ban: az egyetemes kultúrára váró kihívások
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közt a magyar lírikus lehetséges kötelezett
ségét. Úgy gondolja, hogy e szükségszerűsé
gek felismerésében a költőt maga az élet és a 
jó ösztön majd útbaigazítja. Miről is van szó? 
Tulajdonképpen szinte összefoglalja az 1939- 
ben írtakat s a felülírásban is látható a követ
k eze te sség  úgyanúgy , m in t ahogy a 
m odem itás kihívásainak való megfelelés 
szándéka. "A magyar líra — írja — csak a 
Baudelaire-hatásig követte a Nyugatot. Va
jon valóban csak a nagy kockázattól vissza
hőkölő magyar természet óvatossága volt 
ennek az oka? Alig hiszem. A modem lírának 
egyik makacs gesztusa a kihívás, amely, 
amint mondták: évtizedről évtizedre új mód
szert talált ki a schock-keltésre. Ez a kihívás 
Adyban, mint tudjuk, igen erős volt: no, 
csürhe, ugye nem értetek? De már Ady is 
azon kapta magát, hogy ha botrányok közt 
is, de egy fölfelé hágó mozgalom vezére lett. 
S egy-két szerencsétlen esettől eltekintve: a 
magyar költőnek azóta sincs oka, hogy vala
mi műfaji dac kristályába zárja magát; a kö
zönség különcségeiben is utána megy, el
hallgattatásában is számon tartja, ott forgatja 
szívében a szavát." Megfogalmazza a fel
adatkijelölést is. A huszadik századi művé
sz e t leg fo n to sab b  h iv a tá sak én t a 
következőket adja meg: 'lemenni oda az em
berbe, kínaiba, négerbe, magyarba, ahol a 
nemzeti jelleg már nem elváló olaj-víz elem, 
ahol a szétágazó sajátságok alatt a közös em
ber kezdődik, s így teremti meg a szellemben 
is a különfejlődött ősi kultúrákat egybeölelő 
új civilizáció alapjait. Ha valakinek, a lírikus
nak módja van (Ady adott ebből ízelítőt) 
föltárni, kinyitni lelkében ezeket az elduga
szolt, ősi padmalyokat, olyan hangszer-tes
tet szerelni húrjai alá, hogy az egész emberi 
vele rezegjen. [...] A líra egyszólamúsága, a- 
mely az újkor századaiban oly kényelmetlen 
korlát volt, lehet nagyhatalom is: az eredő 
meghúzása, a "vállalt én" kimondása, az új 
anthroposz kikristályosítása."

A nemzeti és egyetemes aránya és iránya 
foglalkoztatta akkor is, amikor a Magyar mű
hely ciklus összeállításán töprengett, s nem 
kis nemzeti öntudattal vallotta, hogy a hu
szadik század lehet(ne) magyar műhely, 
"úgy, ahogy a tizenhetedik századnak volt 
egy francia, a tizennyolcadik századnak egy 
angol, majd német, a tizenkilencediknek egy 
orosz műhelye, amelyben a nemzeti felada
tok az egyetemes algebra szerint az egész 
világ használatára oldódnak meg." E ciklus 
első fontos kisdklusa a Műfaji kérdések dmű, 
amely közvetlenül kapcsolódik a címadó í- 
ráshoz, többek közt abban is, hogy nem az 
irodalomtörténeti, hanem sokkal inkább a 
pedagógiai szellem hatja át, azzal együtt, 
hogy — s ezt maga Németh László is meg
erősíti — "míg a Megmentett gondolatok az 
eszmények átadása volt, a Műfaji kérdések a 
mesterségbeli tudásé." A Magyar műhely 
megfogalmazásakor is kibújt belőle az orvos, 
amikor így magyarázta a fogalmat: "A mű
hely szót ki is tágíthatjuk. Nemcsak egy la
boratórium, intézet dolgozóit értjük rajta, 
hanem egy körben, egymás közelében élő 
tudósokat, akiket jól felismerhető közös fel
adat kapcsol össze. A szónak ebben az értel
mében volt műhely az a francia belgyó
gyász-iskola, amely a múlt század első felé
ben a gondos kórtörténet-írás, a kortörténet 
és kórbonctani lelet összehasonlításának a 
jelentőségét felismerve, egész sorát írta le a 
ritkább kórformáknak, mint amilyen az Ad-

dison-kór, a vészes vérszegénység vagy a 
májdrrhozis." A magyar kulturális műhely 
hiányához fordulva azt idézi fel, amikor Ba
bits egyik panaszos tanulmányával együtt 
töprengett nemzedéke azon, mi az oka, hogy 
a magyar irodalom annyi költő tehetség elle
nére, alig-alig tudott világirodalmi szintre 
emelkedni? "Nagy tehetségek, kis irodalom"
— mondja a húszas évekre vonatkozóan is. 
Elképzelt, lehetséges műhelyként tulajdon
képpen a magyar népi irodalmat és annak 
örökségét állítja példaként. Mindig a nyelv
ből indul ki, mint amikor például Kosztolá
nyi és Mészöly Rómeó és jú /iá-fordítását 
hasonlítja össze s meglepődve állapítja meg, 
milyen jól állja a versenyt Mészöly Dezső a 
nagy gyakorlatú költővel, ennek okát abban 
látja, hogy "a rímtelen jambus a magyarban 
nem olyan magától értetődő jó vers, mint az 
angolban vagy az oroszban is [...] A magyar 
jambus — ha csak az — vagy nem eléggé 
vers, vagy ha erőltetik, kínvers." (A Shakespe
are-fordításokról). Versformákról dm ű írása is
mét meggyőzhet bennünket, hogy Németh 
László minden esetben funkciójában vizsgál
ta a formát. Mint írja: "A versformát én nem 
külsőségnek tekintettem, hanem egy-egy d- 
vilizádó, történeti korszak, kivételes egyéni
ség alkatát, már-már milieu intérieurjét ki
fejező s a versek hangulatát, sőt tartalmát is 
szabályozó képződménynek. Az új forma 
egy részről új lelki igények jele, másrészt új 
szellemi tájak köszöbe is." Ebben a szössze- 
netében adja történeti magyarázatát és indo
koltságát a valamikori Magyar ritmusnak, í- 
rását azoknak a fiatal költőknek szánja, akik
— s itt megint megszólal az orvos is újra — 
"nem tömték be elmélettel a fülük s a hosszú, 
megszokott gyakorlattól sem kaptak még rit
mikai otoszklerózist". Újra meghirdeti, hogy 
ami a vüág művészetében folyik: "a kollektív 
emlékezet mélyítése, tágítása". Innen már 
érthetőbb A magyar vers útja, s az, mi volt az 
oka nálunk a líra túlsúlyának, hogy a tempó 
kisimulása "a húszas évek végétől megint 
egy epikaibb költőnemzedékben, Erdélyi, 
Illyés, Szabó Lőrinc műveiben [...] történik 
meg." Magának a század lírájának forma tör
ténetét így adja meg: "Juhász Gyulában talán 
több volt, mint társaiban a magyar emléke
zet, Babits Mihályban nagyobb a kísérletező 
kedv s az elméleti hajlam, de Juhász állt leg
távolabb a tudósságtól, s Babitsban volt a 
legkisebb a ráérzés a magyar szellem geoló
giájára. [...] A mi nemzedékünk a történelem 
morgásával teli világban s a történelem elől 
fület befogó hazában (a nemzetből kizárt nép 
s a nemzet helyett aluvó értelmiség közt) 
annyira a tájékozódás és tájékoztatás, az 
apostoli ébresztés munkájára adta magát, 
hogy lírájának a hangját is ez a komoly hely
zetből eredő komolyság adta meg; a jelentke
ző József Attilát például, aki az apostoli iz
galmakat már a következő nemzedék játé-

kosságával örvényezte, e komolyság vélt hi
ánya miatt nem ismertük fel [...] A követke
ző, po litikátó l szétzilált nem zedékben 
Weöres Sándor hozománya lett az eldobott 
örökség." A nyugati spektrum sáv "vonal" 
költői közül pedig Pilinszky Jánost és Nemes 
Nagy Ágnest említi, hogy azután Juhász Fe
renc, Fodor András, Nagy László vonulatból 
az utóbbit emelhesse ki és utána megfogal
mazhassa a két irány jellegzetességeit, még
pedig, mint már utaltunk rá, hihetetlen jó 
érzékkel, Pilinszkyben és Nagy Lászlóban 
látva lehetséges kiteljesedésüket. Az 1957- 
ben megjelent tanulmány befejezésében a — 
mai terminussal — globalizádónak, mun- 
dializádónak nevezett folyamatot is megjó
solja ("alakuló világdvilizádó"-nak mond
va) pozitívan, hittel: 'S hadd figyelmeztes
sek még arra, hogy e két irány, mely az újkori 
nyugati civilizáció utolsó, fullasztónak ér
zett szakában a tiltakozás két útja-módja 
volt, az alakuló világcivilizációban — ha ez 
nem dermed halálos jégpáncél alá — az épít
kezés, a kultúra szervezés két kiegészítő irá
nyává válhat: a "népiség" mint az emberi 
emlékezet nagy kotrógépe, a modem élet 
elzátonyosodásától őriz, az a szellemi aszké- 
zis pedig, amely a modem líra prése volt, 
kemény, rendező, normatív erővé lehet, a- 
mely egy új világ körvonalait látva maga 
körül, halkan, a lényeget vállalva, s közben 
még mindig tiltakozva is, építi a kimélyült 
emlékezet fölött az új korszak emberét, nem 
a tájékozódást vesztett századvég prófétáit 
utánozva, hanem az emberi életből kivont 
törvények csendes és szívós mérnökeként".

Ha ez így túlságosan pozitívnak, esetleg 
a mi szemünkkel, innen, a harmadik évez
redből nézve, hamisan biztatónak tetszik, 
emlékezzünk csak vissza arra, hogyan fejez
te be Németh László a Magyar ritmust: 'Mert 
a forma: jellem, s aki mondanivalójában foly
ton alkalmazkodik, az verstanában sem érzi 
az egyenesség szorítását. Bele kell nyugod
nunk, hogy ez Ady ellenére is így marad? 
Várom a géniuszt." Én pedig hadd tegyem 
hozzá: és a Megváltót. Még egyikük sem jött 
el!6

Jegyzetek
1 Vö. Németh László: A magyar vers útja. In: 

Megmentett gondolatok. Magvető-Szépiro
dalmi, 1975. 224—23Z

2 Csetri Lajos: Nagy László: Versek és mű
fordítások. Tiszatáj, 1975. 7. 74—82. ih. 82. 
Ugyanerről a kérdésről legújabban: Jánosi Zol
tán: "Két part között a hit" Pilinszky-érintkezé- 
sek Nagy Gáspár költészetében. In: In honorem 
Tamás Áttila. Kossuth Egyetemi Könyvkiadó 
Debrecen, 2000. 366—380.

3 Keresztury Tibor Az öntudat rehabilitása. 
A kilencvenes évek magyar költészetéről. In: In 
honorem Tamás Attila. Kossuth Egyetemi 
Könyvkiadó Debrecen, 2000., 399—200.

*Vekerdi László: Németh László. Arcok és 
vallomások. 209.

5Uo.
6 Elhangzott Szegeden 2001. április 25-én a 

Szegedi Tudományegyetem Modem Magyar 
Irodalmi Tanszéke, a Szegedi Akadémiai Bi
zottság Nyelv- és Irodalomtudományi Szakbi
zottsága, a Tiszatáj szerkesztősége, a Németh 
László Társaság és a Magyar Irodalomtörténeti 
Társaság ünnepi felolvasó ülésén, amelyet a 
Németh László-centenárium alkalmából és 
Grezsa Ferenc halálának tizedik évfordulójára 
emlékezve rendeztünk. Előadó volt még: Sán
dor Iván, Görömbei András, Monostori Imre, 
Bányai János és Olasz Sándor.
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HELIKON

LÁSZLÓFFY CSABA

Minden hangulatváltás villámcsapás
(játék két részben)

M ásodik felvonás 
1. Kép
Ugyanaz a helyszín, de kopottabb, eklekti- 

kusabb, átmenetibbnek tűnik. Hámlásos falak; 
balra egy összecsukható ágy, mellette letört 
furnérú fiókos szekrény; a bőr díványon s a 
foteleken levetett ing, szennyes fuszeídik, egy 
hokedlin orvosságok, kenőcsös tégelyek. A  ré
gies hangulatot indézőgramofon helyett a fal
nak támasztva egy gitár. A  gobelinekbá is 
hiányzik; a fekvőhely mögött egy ízléstelen 
poszter: vadkacsa-vadászat, az előtérben 
hattyúkkal.

Két év telt el —  ez a szereplő személyeken 
külsőleg is meglátszik: Öregúr trotytyosan 
jár, szakálla fésületlen és nagyot hall. M á
rnán jobban elhízott és házsártosabb; Yvonne 
kontyba tűzte a haját, s kissé molettebb (a 
szülés után).

ÖREGÚR (pizsamában, félig felülve fek
helyén, lába kilóg a takaró alól; Mamanhoz, aki 
be szeretne menni a belső szobába, az ajtó 
kilincsével vacakol) Tegyen vajat is a főtt 
krum pliba.

MAMAN (a kilincs a kezében maradt; 
ingerülten) Tome össze m ár minél ham a
rabb... Az egész ház! (Az öreg felé fordulva.) 
Egy falat vaj sincs. Legfeljebb egy kis tej. 
Lehet, hogy az is savanyú... De mi lenne, 
ha felkelne már! (Minden súlyát beleadva, 
belöki az ajtót.)

ÖREGÚR (szemrehányó hangon kiáltva 
utána) Azt m ondta, keljek fel?!... Máma 
m ég be sem  adta az orvosságaimat.

MAMAN (hangja a belső szobából) Ne 
m ind hisztériázzon, m intha csak maga 
lenne beteg... A vízcsapokat nem  lehet el
zárni, a kert is csupa gaz, m aholnap a tető 
is rán k  szakad . E lhanyagolt m inden. 
Nincs egy férfi a házban. Csak egy mu- 
lya... (A zsörtölődés abbamarad.)

ÖREGÚR Buja!... Ez én vagyok... A ter
m észet is buja. (Elégedetten röhécsel.)

MAMAN (bekukkant, csak a fejével) Zu
hanyozott az este?... (Az öreg nem méltatja 
feleletre, vagy nem hallotta a kérdést; feltá- 
pászkodik, a papucsát keresgéli az ágy alatt.) 
Zuhanyoznia kéne. S utána vegyen tiszta 
inget. (Feltűnik, egy lábassal a kezében.) Ha 
a m agáéból egy sincs már, adok abból, 
am it az első u ram  itt hagyott; tart még a 
készlet.

ÖREGÚR (föltápászkodik, megindul a há- 
tulsó ajtó felé. Elhaladva Maman mellett fin
torog.) N em  vagyok jól.

MAMAN Szimuláns... (Megenyhülve.) 
Van egy kis sárgarépa főzelék is.

ÖREGÚR Pfuj!... (Az ajtóban egymásnak 
préselődve tárnak: nem lehet tudni, melyikük 
fog engedni. Addig folyik a kedélyes társalgás.) 
Melegítse m eg inkább a hamburgert. Teg
nap nem  volt hozzá gusztusom.

MAMAN Gyomorégést kap a sok fa- 
sírttól

ÖREGÚR A lefekvés meg a felkelés

rossz, már m ondtam  Napközben elmúlik...
MAMAN Hiszem, ha akarom.
Mielőtt eltűnne a szemünk elől, lök egyet 

a csámpás, ügyefogyott alakon, aki közben a fél 
papucsát is elhagyta.

Kopogtatnak; a kert felőli ajtó előtt áll va
laki. Az öreg előbb nem hallja meg, követi az 
asszonyt.

Újabb, hangosabb kopogtatás.
ÖREGÚR (hangja bentről) Yvonne hol 

van?
MAMAN (hangja) Elment a gyerm ek

kel egyet levegőzni.
ÖREGÚR (visszatér; tele van a szája étel

lel. A  kopogtatástól kissé megriad; nagyokat 
nyelve, előbb csak magának, félhangosan, kap
kodva.) Ki az isten lehet... pont most?!... 
M indig m agam ra hagynak. (A hátsó ajtó 
felé, neheztelően.) Hol vagy, te lepcses?... 
(Kezével megtöröli a száját, fennhangon.) Me
gyek már! (A pizsamanadrágját fogva a dere
kánál, a bejárati ajtóhoz csoszog. Megforgatja 
a kulcsot a zárban.)

HUGÓ (áll az ajtóban; vállán degeszre 
tömött sporttáska, kezében bőröndöt cipel.) 
Nem  ismer meg, tata?! (Az öreg egyelőre 
elállja az útját. A  fiú — rövid kefehajjal de 
frissen borotváltan, nyakkendővel — zavart- 
nak látszik.) Rég nem  jártam itt...

ÖREGÚR (végre beengedi) Te vagy az... 
Én ne tudnám ? Azt hittem, a vízszereló 
jött vissza. Az, akivel én állítólag vesze
kedtem. (Csalódott képpel koslat.) Senki sem 
várt. Legalábbis nekem  nem  szólt a pá
rom, hogy ma itt vendégfogadás lesz... 
Lejobb, ha visszafekszem egyelőre. Ilyen
kor szoktam  reggelizni. Az em ber nem  
mindenkivel lehet kedves. (Lerúgja lábáról 
a papucsot, megigazítja a párnáját, lefekszik és 
magára a húzza a takarót.) Te persze más 
vagy. Tedd m ár le azt a fene nagy bőrön
döt, ha m ár annyi idő után eszedbe jutot
tam

HUGÓ (csomagjaitól megszabadulva, kö
rülnéz. Tudnivaló, hogy Yvonne-t keresi, nem 
az öreghez jött; de egyelőre tár. Rekedt hangon 
kérdi.) A gramofon?

ÖREGÚR Eladtuk. (A fiú lépni akar, ci
pője orrával belebotlik a régi bőröndbe; a zár 
felpattan. Hugó lehajol, a kikandikáló alsóne
műt igazgatja. A z öreg bizalmatlanul bámulja 
a jövevényt.) Csak nem  akarsz hozzánk 
költözni te is? (Ezúttal a fiú látszik megle
pődni.) Tulajdonképpen honnan kerültél 
elő? (A/iú felnéz az öregre; gondolkodik, hall
gat.)

MAMAN (jön a konyhából az öreg ételé
vel. Megpillantja Hugót.) Á, te vagy az?! 
(Nyugalmat erőltet magára, bár ugrik ki a 
bőréből ettől a nem várt izgalomtól.) M egke
rültél? (A fiú zavartan bólogat, odalép az 
asszonyhoz, az ölelés esetlenre sikeredik; Ma
man mutatja, hogy foglalt a keze. A z  öreghez.) 
Elfelejtettem tálcát hozni, hogy le ne cse
pegtesse az ágynem űt. (Az öreg kezébe 
nyomja a tányért meg a kanalat. Majd hirtelen 
ötlettel Hugóhoz.) Tudod-e, hogy apáddal 
azóta nem  beszélünk?...

HUGÓ (halkan és változatlanul zavartan) 
Mióta?

MAMAN H át amióta... De ezt jobb, 
hogyha Yvonne m ondja el neked.

HUGÓ (felcsillanó szemmel, élénken) Ő 
hol van?... Ez volt az első utam , m iután 
megmondták...

MAMAN (közbevág) Hogy itt kell ke
resn i (enyhe iróniával) a "nagy szere l
medet"!... (Fürkésző tekintettel.) N em  az 
apád m ondta meg, hogy itt fogod m egta
lálni Yvonne-t.

HUGÓ (az öreg közben a szaftos krumpli- 
pürét kanalazva tele szájjal hümmög) N e m - 
Két év után nem  tudtam , hogy hol keres
sem

M AM AN (könnyen mozog; úgy siet, 
hogy Hugó alig tud vele lépést tartani, az 
ajtóból még visszaszól az öregnek — ez a "ki- 
szolgálós-játék" nyilván a vendégnek is szól) 
Szalvétát is hozok.

ÖREGÚR M ár kész is vagyok vele, 
nem  kell a tálca sem  (Az asszony kezébe 
nyomja.)

M AM AN (a fiúhoz) Te n e m  v a g y  
éhes?... Vagy inkább inni szeretnél vala
mit...

HUGÓ Köszönöm. M egvárom  Yvon
ne-t.

MAMAN Legalább ülj le. (Az öreghez.) 
Elek, beszélgessenek. (Eltűnik az ajtó mö
gött-)

ÖREGÚR (az utolsó kanál ételt habzsolja 
fel a fiú háta mögött. Leteszi az üres tányért a 
székre, lever egy orvosságos üvegecskét. Hugó 
sietve hajol le utána. A z öreg, még mindig az 
ágyban trónolva, miután jobban szemügyre 
vette a fiút.) A  városban mi az újság?... 
M ért nem  ülsz m ár le?

HUGÓ (a bőrdívány sarkában foglal he
lyet; kényszeredetten) H át sok m inden vál
tozott bizonyára...

ÖREGÚR (magabiztosan) Akárcsak itt... 
nálunk. M ondanám , hogy szolgáld ki ma
gad (az italos szekrény felé mutat), de hát 
nem találsz benne olyasm it, am i neked 
való... (Megtörli a szakállát, kitép egy kunkori 
szőrszálat.) Én szeszes italt azon a napon 
ittam  utoljára. Vasárnapra esett...

HUGO Mi esett vasárnapra?
ÖREGÚR H át az esküvőnk ezzel a fe- 

hém éppel. (A fiú ezen megütközik, de hango
san nincs hozzáfűznivalója.) A fekélyem 
miatt se bor, se pálinka. A sört Dedig soha
sem kedveltem

A fiú kifejezéstelen ábrázattal hallgatja. Az
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öreg addig nyújtózkodik, amíg eléri a fiókos 
szekrényt, a felső fiókból kivesz egy gyűrött 
papírpénzt, és a Hugó kezébe nyomja.

ÖREGÚR Nesze, vegyél vele vodkát 
m agadnak.

HU GÓ (visszateszi a pénzt a fiókba) Kö
szönöm, de m egvárom  inkább Yvonne-t. 
Együtt elm együnk majd valahová.

ÖREGÚR (cinkosan Hugóra kacsintva; 
nem veszi észre, hogy Maman a nyitott ajtó
ban áll, és éberen figyel) Szóval kiengedtek... 
(A fiú mereven ül és maga elé bámul...) Azt 
gondoltam; ki-ki a maga szenvedélyével!... 
Az asszony csak teát vagy házilag koty
vasztott limonádét szokott felszolgálni

MAMAN (megfigyelő állásából előlépve, 
korholni kezdi az öreget) Tán elfelejtette, 
hogy mire kérte m eg Yvonne? Vén szeni
lis!... Hogy ne tudjon róla.

ÖREGÚR (Hugóhoz, kínos vigyorgással) 
Látod, öcsém? Ez jár ki annak, aki megnő
sül.

M A M A N  M ié rt, ta lá n  n incs  iga
zam?!...

ÖREGÚR (továbbra is a fiúhoz) Jobb lett 
volna, ha m egjátszom  veled a hülyét? 
M egkérdeztem  volna tőled: "Beteg voltál? 
Ilyen sokáig?!... Talán kórházban is vol
tál?"... Ez a két fehém ép arra tanított, hogy 
köntörfalazzak előtted. Csakhogy én nem  
vagyok olyan jó színész. (Megpróbál rögtö
nözni.) "A zo k  a m éregerős pálinkák!... 
M ég  m in d ig  tö m é n y t fo g y a s z ta s z , 
ugye?!"... (Más, józan hangnemben ismét.) 
T ulajdonképpen  "elvonókúrán" voltál. 
Ebben m ár van némi igazság...

MAMAN (férje: az őszinteségével, azzal, 
hogy "kibeszéli" az igazat, mintha őt szándé
kozott volna sérteni) Végre maga is felöltöz
hetne; m indjárt itthon lesz Yvonne.

A z öreg szó nélkül szedelőzködik, bemegy 
a hátsó ajtón.

(Hugónak) Egész délelőtt képes itt he- 
verészni a hallban. A hálószobából pedig, 
ha rajta m iiina, nappalit kéne csinálni.

Hugó most hirtelen mozdulattal feláll, 
mint aki meg akar iramodni. Megszédül. Ha 
nem lenne ott a fiókos szekrény, hogy rátá
maszkodjék, el is esne. Mindez pillanatok alatt 
történik, a nagy lelkierővel megáldott Mamant 
is meglepi.

MAMAN (ijedten) Mi van veled? Egé
szen elsápadtál!

HUGO Rám jött a hányinger...
HAM AN Ittál valahol? (A fiú határozott 

nemet int fejével.) Akkor biztosan üres a 
gyomrod.

HU GÓ (bizonytalanul bólint) Egy kis 
harapnivalót... m ost elfogadnék.

MAMAN (sietve indul meg, beleütközik 
a nadrágtartóját csattogtató öregbe, aki közben 
felöltözött. Parancsoló hangon.) Jöjjön, hoz
zon gyorsan egy pohár vizet, amíg én va
lam i étel u tán  nézek! H ugó rosszul van, 
elszédült.

A  fiú magára marad. Leroskad az egyik 
fotelba; két tenyerébe temeti arcát.

Csaknem egyszerre érkezik az öreg a pohár 
vízzel és nyílik a kertre nyüó külső ajtó: Yvon
ne lép be, ölében a kisgyerekkel.

A  fiú idegesen kapja föl fejét, hol az egyikre, 
hol a másikra bámul.

ÖREGÚR (előbb Yvonne-nak súgja, jó 
hangosan) Hugó az előbb rosszul lett. Ma
m an attól tart, hogy hányni fog. Tudod, 
hogy félti m indig a szőnyegeket.

Hugó a fotelból fölugoroa néhány bátorta
lan lépést tesz Yvonne felé.

ÖREGÚR (szellemeskedésével talán szé
píteni szeretné a helyzetet, de szokása szerint: 
"szarva közt a tőgyét!" -módra ezúttal is. 
Yvonne-hoz.) A régi fiú. Remélem, megis
mered. (Ugratásnak szánja.) Ez itt csak 
víz!...

Yvonne tartózkodóan, szemébe kiül a bizal
matlanság.

HUGÓ (a lány elutasító arckifejezése lát
tán — a /börtön/évek alatt felgyűlt idegenség, 
a visszafojtott vágy és bűntudat felfokozzák 
benne a pillanat kockázatát — rátámad a neki 
vizet kínáló öregre) Mit akar?! (Ellenséget lát 
benne; közben Yvonne-nak, kiabálva.) Nem  
igaz! Nem  az italtól lettem  rosszul; ne 
higgy neki!...

A  gyerek felsír. Yvonne — őis mást, többet 
várt ettől a találkozástól —  a kislányt magához

szorítva, feldúl tan fut be a házba.
MAMAN (a nyitott ajtón át behallatszó 

hangja) Mi tö r té n t ,  a ra n y o m ?  M ié rt 
könnyezel?... (Kis idő múlva.) Ez a vénem
ber megbolondult? Ha nem  hisztériázik, 
akkor egyvégben handabandázik!

ÖREGÚR (mint aki nem egészen érti, 
hogy mi történik, pincérudvariassággal nyújt
ja oda Hugónak a kistányéron egyensúlyozó, 
vázéi telt poharat. A  fiú szándÁosan, vagy 
mert épp akkor iramodik meg aggódva Yvonne 
után, kiveri a kezéből. A  víz szétfröccsen a 
párnára és a lepedőre.

(Sötétség)

Z Kép
Nem sokkal később, ugyanott.
MAMAN (az öreggel szemtől szemben; 

kissé feszélyezetten, mint aki védekezésre szo
rul) Igen, én mondtam. Azt, hogy a szere
lem hosszú távon érdektelen. Az érdek

viszont nem zedékeken át kitart. Mire m a
ga, emlékezzék csak vissza, arrogáns m ó
don azt kérdezte: "Mire olyan büszke ez a 
lány? A becsületére?!”... Yvonne m indezt 
jól hallotta; akkor m ár a harm adik hónap
ban volt, ez sem volt titok maga előtt. Mit 
felelhettem volna egyebet, a m eggondo
latlan kiszólására, hogy enyhítsék a hely
zeten, elvégre maga az unokanagybácsija 
annak a börtönbe zárt H ugónak, akitől 
Yvonne gyereket várt, és aki még ma, két 
esztendő m últán  sem  tudja, hogy apa 
lett?!

ÖREGÚR (méltatlankodva) Ezt jól ki
főzte. M indig én vagyok a bűnbak m agá
nak.

A  nadrágtartóját — úgy látszik, szokásává 
vált — csattogtatja. Észreveszik a kert felől 
érkező fiatalokat, akik elmerülten beszélget
nek.

MAMAN (fojtott hangon) Jól van, me
gyek. Ma valami különlegesebbet főzök, 
hogyha m ár m ind együtt vagyunk. Bese
gíthetnél te is...

ÖREGÚR (elérti a célzást) Máma reggel- 
m ár adtam  a konyhára. Szinte egy hétre 
valót.

MAMAN Nem  mással: ötlettel!... Ma
gának csak a pénz jár az eszében.

ÖREGÚR Bagoly m ondja verébnek.
MAMAN (az utolsó "petárda " azért még

is az övé kell hogy legyen.) Legalább az ingét 
tegye be hátul, hogy ne lássák, milyen 
rendetlen. (Mézes mosolyt küldve Hugó és 
Yvonne felé, a kiharcolt fölény tudatával vonul 
ki.)

YVONNE (az öreghez, aki vigyorogva ad
ja értésükre, hogy rajtafogta őket: már egymás 
kezét fogják! — vidáman) Éppen m ost me
séltem Hugónak, hogy Elek bácsi és Ma
man együtt vannak azóta.

ÖREGÚR És nem  csodálkozott rajta, 
hogy kibírtam?

YVONNE Ezt m ondja el a "vőlegény" 
maga. Én addig  m egyek és segítek főzni. 
(Elengedi a Hugó kezét, az ijedten, nem kis 
szorongással néz utána.)

ÖREGÚR Ettél valamit?
HUGÓ Ettem.
ÖRFGÚR (hátrapillantva, nincs-e a kö

zelben Maman, bizalmasan hajol a fiú füléhez) 
Ami az italt illeti, tartozom  neked egy 
vallomással... Amikor úgy istenigazából 
"összeakaszkodtunk" őnagyságával— ér
ted, ugye —, alaposan felöntöttem  a ga
ratra. Nincs mit kerteljek előtted: részeg 
voltam, m int egy disznó... (Leül és kénye
lembe helyezkedik a bőrdíványon.) Jobb sze
retném, ha te is leülnél m ellém  (Hugó 
engedelmeskedik.) Nem  sok élm ényem  m a
radt abból a fertelmes éjszakából. Csak 
arra emlékszem, hogy nyöszöigött alat
tam  egyszer-kétszer — nem  úgy, m int 
máskor, a gyönyörtől. Éreztem, hogy csak 
teszi magát. Aznap éjjel formálisan be
szartam  Azt h ittem  vége!... N em  túlzók, 
m ár arra gondoltam , hogy végezni fogok 
magammal. H a impotens vagyok!... (Afiú  
ostoba képét látva, megropogtatja a Hugó kes
keny vállát, és kacagni kezd.) Aztán elmúlt... 
(Kissé zavartan, mint aki nem volt egészen
> » > >  folytatás a 14. oldalon
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HELIKON
folytatás a 13. oldalról

őszinte.) Mindegy, hogy ezzel vagy egy 
m ásik őnagyságával esett m eg a dolog. 
Ezért van, hogy csupán próbaházasságot 
kötötem  M amannal. Ez azt jelenti, hogy a 
"zsíros m aradékot" nem  feltétlenül m u
száj kimártani. (Újabb, erőltetett kacagás. Ér
zi, hogy a legénykedése nem jól sült el.) 
M am an is, m int m inden fehém ép, folyton 
a gyepre vágyik. Nekem  azonban, be kell 
vallanom , elszorul a szívem, ha fiatalokat 
látok az illatos fűben henteregni. M ind
egyik csajnak (nem lekezelően, inkább fenn- 
költen ejti ki, mint valami ritka idegen szót), 
jól m ondom ? (Hugóra kacsint) a combja, 
ülepe, turbékolása: m indene a helyén van, 
s illik az Isten terem tette tájhoz. Én pedig, 
m int egy félnótás a senkiföldjén, szédeleg- 
ve lépek a nyom ukba, esik ki u tánuk a 
szemem... M inek folytassam?! Bármelyi
kük az unokám  lehetne.

Váratlanul könnyedén emelkedik talpra, a 
falnak támasztott gitárhoz megy, fölveszi, és 
pengetni kezdi a húrokat. Előbb lassú ütemben, 
halkan játszik; de aztán egyre vadabb ritmusú 
dallamokba csap át.

ÖREGÚR Mit szólsz hozzá. Ez nem 
csinált zene! Ebben vitam in van!

Rögtönöz, persze falsul. Valósággal tépi a 
hangszert. A  fiú ámultán hallgatja.

OREGÚR (váratlanul őszinte kifakadás- 
sal) Tudtam , hogy nem  foglak elámítani. 
De valamivel agyon kell ütni az időt, nincs 
igazam? (A sarokba löki a gitárt.) A  mi kor
osztályunkhoz tartozóknál m ár csak a sok 
mélabú!... Pedig egy csipetnyi derű nélkül 
az élet szart sem  ér...

MAMAN (jön, felpakolva tányérokkal, evő
eszközökkel, damasztabrosszal és -szalvétákkal; 
dénken) Ma kivételes nap van. A teraszon 
eszünk, a szabadban. (Tágra nyitja az üvegaj
tót, s kimegy megteríteni az asztalt.)

W O N N E  (tűnik föl kötényben, a kenye
res tállal meg a sótartóval; a két férfinak, csil
logó tekintettel) Felébredt a kicsi, ó a leg
ékesebb közülünk. (A nyitott ajtóban össze
találkozik Mamannal.)

MAMAN (a férfiaknak) Mi szóltok hoz
zá? Ezt a kötényt én varrtam  Yvonne-nak... 
Hugó, mi van veled? Olyan szontyoli képet 
vágsz.

W O N N E  Lehet, hogy álm os. Sze
m élyvonatban zötyögött egész éjjel.

MAMAN (a lánynak "súgja";a többiek is 
hallják persze) H ugó m int egy kedves kis
fiú: olyan — hogy szokták mondani? — 
m elodram atikusan tette fel a kérdést... ez 
m ég akkor volt, am ikor titokban találkoz
tatok itt nálam , egyszóval aggódva kér
d ez te  tő lem , hogy: "R em élhetek-e Y- 
vonne-nál?!"... "Mostanában örökké olyan 
búval baszott képed van", válaszoltam ne
ki, akkor persze még én se sejtettem, hogy 
milyen árat fog fizetni a könnyelműségé
ért... szóval, nem  tagadom , megszántam: 
'Te tisztán vak vagy", m ondtam  neki. "Az 
ablakból szokott nézni u tánad, és mikor 
m ár nem  látszol, akkor integet neked"... (A 
lány szeme könnybe lábad.) Ezt m ost csak 
azért meséltem  el, m ert Yvonne, ahogy én 
ism erem , a szirupos filmektől is m eg szo
kott hatódni...

ÖREGÚR (kissé rosszmájúan) A M aman 
hígított lelkifröccseinek egyike. A kocsmá
ban "hosszúlépés" volt valamikor a neve.

MAMAN (bosszúsan) Talán van valami 
kifogása ellene?

OREGÚR Nyilván, ahogyan ő szokott 
emlékezni.

MAMAN Elhallgat már, maga hálát
lan?!...

Maman bemegy a hátsó ajtón. Feszült 
csend.

ÖREGÚR (Yvonne-nak, önigazoláskép
pen) Arra bezzeg m ár nem  emlékszik, mit 
m ondott neked, am ikor H ugót letartóz
tatták?! Hogy (Mamant idézi) jobban ten
néd, ha férjhez mennél egy ügyvédhez!...

YVONNE (kérlelő hangon) Ezt m ost 
hagyjuk.

ÓREGÚR (oda se figyel rá, paprikás han
gulatban van már) Azoké a jövő!— m ondta. 
— Egykettőre m indent megszereznek, a- 
m it akarnak  Ahol sok a lelkizés, ott kevés 
a pénz!

W O N N E  (suttogva) Elek bácsi, kö
nyörgöm!

MAMAN (tér vissza; Hugó különös te

kintettel néz rá. Egy kicsit megütközik.) Mi 
van, Hugó? Remélem, jobban éized m a
gad. (Ünnepélyes bejelentésnek szánja.) Bor
júpörkölt lesz, nem  fagyasztott húsból 
készült... Nokedlivel. (Az öregnek; foghegy
ről.) Ma kivételesen az árulók is asztalhoz 
ülhetnek

ÖREGÚR (kétértelműen) Elárulhatom, 
mi van Hugóval. (Sejtelmes vigyorral bámul 
a komor zárkózottsággal álló Hugóra.)

MAMAN Inkább azt meséljétek el H u
gónak, hogyan támadta ki az ő apja két 
évvel ezelőtt ezt a szegény lányt. Volt po
fája Yvonne-t felelőssé tenni a történtek 
miatt! (Kinéz, még egyszer szemügyre veszi a 
megterített asztalt. Ahogy megfordul, még 
mindig kínos csend fogadja. A z öreghez.) Az 
innivalóról neked kéne gondoskodnod.

W O N N E  Én elszaladok, és hozok va
lamit...

MAMAN N em  szükséges. Találtam 
egy kis áfonyalikőrt. N em  is emlékszem 
rá, mikor dugtam  el. (Megpróbál mosolyog
ni.) Kenyér, savanyúság van. M ár csak a 
pörkölt hiányzik. (Elviharzik.)

W O N N E  (szemrehányóan az öregnek) 
Nem  kellett volna a mai napot is!...

ÖREGÚR (sértett önérzettel) Vajon csak 
attól borult ki Hugó, am it én mondtam?!

Bentről gyereksírás hallatszik.
W O N N E  Felébredt! (Beszalad.)
ÖREGÚR (gonosz pillantást lövell a lány 

után) H átra van m ég egy felvonás. A gye
rek!

A  kislány bugyiban, mezítláb, fél zokniját 
a markában szorongatva, sikítozva fu t be, 
Yvonne a nyomában. A  gyerek megbotlik a 
dívány lábában, hasra vágódik. Yvonne felkap
ja; a gyermek kapálózik az ölében, mintha rá 
haragudna. Zsémbes.

W O N N E  (kedvesen, türelmesen) Azt 
hittem, kialudtad magad... Gyere, neked 
is fel kell öltözni, hogy szép legyél, am ikor 
asztalhoz ülsz. Kész az ebéd... (Visszaviszi 
a szobába.)

ÖREGÚR (nyílt gonoszkodásnak szánja) 
A  páva kinyiffant. M ost m eg ez a kölyök 
rikoltozik itt egész nap.

HUGÓ (meglepődik) Yvonne azt m ond
ta, hogy csak felvigyáz rá.

ÖREGÚR (habozik, hogy mennyit merjen 
elszólni a fiú előtt. Kitérően.) Más: kutyát 
sétáltat... (Ravasz hunyorgással.) Ezért is fi
zetség jár  ̂úgy látszik.

HUGÓ Miért?
ÖREGÚR Hát, a gyerekhordozásért... 

Ha ölbe veszed, ez bepisil. A kutya tudja, 
hogy hol kell üríteni.

HUGÓ Elek bácsi, lefogadom , soha 
nem  állhatta a gyermekeket.

ÖREGÚR Amióta felnőttem. Azelőtt 
persze... Nem  igen emlékszem  m ár rá. 
(Szellemességnek szánja.) A k á rh o g y  is 
vesszük, én sem születtem  egyből felnőtt
nek.

HUGÓ (mint aki nem kapott eléggé meg
nyugtató választ az imént) Am ikor látoga
tóba jön vele, a kislány is itt szokott 
enni?...

ÖREGÚR Ki jön látogatóba?! (Röhé- 
cselve.) Yvonne m ár régóta itt lakik.

HUGÓ (elképedve, halkan) Ezt nekem  
nem  említette...

ÖREGÚR Téged, lehet, hogy ok nél
kül, de bedutyiztak. Időközben — még 
m ielőtt mi összeházasodtunk volna — 
volt egy kis afférom az apáddal. Ki kellett 
dobnom  a házból. M ikor m egtudta, hogy 
a lánya...

A  gyermek, ezúttal felöltözve, végigtipeg a 
halion, s kimegy a szabadba. Yvonne későn jön 
utána — az öreg mindent lát, de hagyja.

HUGÓ (háttal állva nem veszi észre; az 
öreghez) E gyáltalán  m it kerese tt itt az 
apám?!...

Újabb, ezúttal keserves sírás, kintről. 
Yvonne rohan át a halion, kiszalad, majd ölben 
hozza a kislányt.

YVONNE Elesett. Vérzik a szája, be
verte a lépcsőbe!...
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MAM AN (jön bentről) Mi ez a sírás 
megint?!

YVONNE Kifutott és elesett.
MAM AN M ondtam  m ár neked, hogy 

vigyázz. Olyan sebesen szalad, hogy en
gem  is kifullaszt, m ire utolérem.

YVONNE N ézd csak? A foga itt elől... 
mozog.

M AM AN (mosolyogva) Kicsi korom 
ban a három kerekű biciklimmel nekihaj
to ttam  egy betonfalnak, s két tejfogam 
kezdett lógni nekem  is, de az apám  meg 
se várta, hogy kiköpjem a vért a számból, 
v isszadugta őket. "Visszaragasztotta"... 
(Szemügyre veszi a gyermeket.) Egy ennyitől 
kutya baja se lesz, meglátod. (Yvonne bevi
szi a szipogó gyermeket. Maman a férfiak felé.) 
Tálalhatok?

ÖREGÚR Éntőlem L. (Maman is be
megy Yvonne után.)

H U G Ó  (az öregnek) O tt tarto ttunk , 
hogy volt egy "kis afférja" az öregemmel.

OREGÚR (megint belekezd, de aztán, 
mint aki újra "kapcsol", hogy kiről, miről is 
van szó, hirtelen abbahagyja) "Inkább legyen 
kurva" — m ondta nagy mellénnyel, mi
kor m egtudta, hogy...

HUGÓ M it tudott meg?... (Az öreg nem 
felel. Csak most kezd gyanakodni, megrázza az 
öreg vállát.) M it kelle tt m eg tudn ia  az 
apámnak?!...

ÖREGÚR (nem mer a fiú szemébe nézni) 
Amikor... látta, hogy én is méregbe guru
lok, tudta, hogy nincs mese! Kénytelen 
volt beletörődni a helyzetbe...

HUGÓ És M aman? Ő, aki azelőtt m in
den t m egtett, hogy lebeszélje Yvonne-t...

ÖREGÚR Jól emlékszel rá. Mihelyt te 
eltűntél a láthatárról, M aman új lemezt tett 
föl Yvonne-nak: "Egy börtönviselt férfival 
akarod  leélni az életedet?"... N em  azt 
m ondta, hogy "bűnöző", csak "börtönvi
selt"... "Megéred a pénzedet te is" — ezt én 
vágtam  a nejem képébe. De aztán m in
denki láthatta, hogy a te Yvonne-od re
m énytelen eset, s belátható időn belül 
nem  fog megváltozni... S lám, m ost m ár 
együtt laknak velünk.

HUGÓ Kik laknak együtt magukkal?!... 
(Mint akinek a gyanakvása beigazolódik.) Ez 
a gyerm ek kié?!

ÖREGÚR (gúnyos grimasszal, hogyha 
már "szabad a vásár")

H allh a ttad  Yvonne-t. így csak egy 
anya képes sikoltani... (Hugó megrendültén 
roskad a fotelba.) Tudtam, hogy nem  vagy 
olyan naiv.

HUGÓ De hát miért akartak félreve
zetni? Maga is?!...

ÖREGUR Én azt tettem, amire meg
kértek. Arról se volt szabad tudnom , hogy 
annyi ideig hol voltál. Látod, mit kaptam  
érte M amantól, mert elszóltam  magam. 
K épest azt m ondani, hogy: szenilis az 
öreg! De hogyha egyszerre több m indent 
m egtiltanak az embernek, csak elvéti egy
szer, és kikottyantja az igazat.

HUGÓ (megmakacsolja magát) Én m ás
sal erről nem  beszéltem  Nem  volt szép 
m agától, hogy félrevezetett.

OREGÚR (mérgesen) Eredj a babádhoz, 
és tőle kérd számon, ne tőlem! Azt, hogy

kié a gyerek, és miért titkolózik a világ 
előtt!

HU GÓ M ost m ár tudom ... A hogy 
visszagondolok rá, első perctől fogva gya
nús volt nekem  az Yvonne viselkedése.

Az ajtóban épp most jelenik meg Yvonne, 
a kislánnyal kézen fogva.

YVONNE (mosolyogva) Még szontyoli, 
de nagyon éhesek vagyunk.

Kisétálnak a szabadba.
HUGÓ (fojtott indulattal sürgeti az öre

get) És a gyerm ek kitől van?...
ÖREGUR (kétes vigyorral) Kitől?!... Ha 

nem  tudod, és olyan nagylegénynek ér
zed m agad, itt van Yvonne, őt faggas
sad!... (Hugó reszketni kezd. Belecsim
paszkodik az öreg mellényébe.)

ÖREGÚR (csúfondárosan) Csak le ne 
szakítsd a gombjaimat! (Neki az egész ügy 
csak játék, amelybe lehet, hogy az emlékek is 
besegítenek.)

Egy ilyen szép nőt nem  tanácsos ma
gára hagyni, m ert sokan megkívánják. A- 
zok a remek combok. S a mellei, mintha

még m ost is kukkra állnának. Hányszor 
kell csalódottan konstatálnunk, am ikor a 
melltartó lekerül róla, hogy a képzelt mell 
nem az az igazi, helyes mellecske, van 
m ikor csak a szivacs tartja benne a "lelket". 
(A fiú arca mind jobban eltorzul az öreg élve
teg duruzsolása közben.) A nő valódi lelkét 
a far, a térd dom borulatában, az ágyék 
hajlatában kell keresni, nem  máshol.

HUGÓ (a magába fojtott féltékenység, te
hetetlenség és egyéb kisebbrendűségi komple
xusok az ingerküszöböt meghaladva 
agresszivitásba csapnak át) Maga is megkör
nyékezte?... Ha nem  egyenesen?!... (Bever 
egyet neki. Azon áll bosszút, aki fölingerelte.)

A  nyitott ajtón belépőYvonne épp ekkor éri 
utol a szabadból beszaladó gyermeket. Látja, 
amint az öreg a gyomrához kap, és felszisszen. 
A  kislány megint iszkolni készül, s hahotázik.

ÖREGÚR A fekélyem, (összecsuklik.)
YVONNE (kétségbeesetten, erőtlenül fog

ja le a Hugó kezét. A  fiúhoz, suttogva.) ÍG 
tudja, kikkel voltál összezárva.

KISLÁNY (a szőnyegen összekucorodva 
fekvő bácsira mutat, selypítve) Éjek!... (Tapsol 
is hozzá.) Éjek báci!

MAMAN (ebben a pillanatban ér oda. 
Hangjában több a neheztelés, mint a bók) A z  
Elek újabb mutatványa... a gyerm ek előtt.

HU GÓ (gátlásossága felülkerekedik is
mét: nyomban megbánta, amit tett. Fölsegíti a 
földről az öreget.)

ÖREGÚR (ügyetlenül tartja pacsira a ke
zét a hozzá szaladó kislánynak, aki hahotázik. 
Keserű öniróniával.) Én is így nevettem  a 
nagyapám  rovására.

MAMAN (ő az egészből annyit lát meg, 
hogy a két férfi egymást átkarolja) Látom, jó 
hangulatban vannak az urak! De ki ne 
hűljön a pörkölt. (S már tereli őket a kijárat 
felé.) Lesz még időtök örülni a találkozás
n a k  (A szokásos fontoskodással hátraszól 
Yvonne-nak.) A gyermekkel m ostatok ke
zet?

Yvonne még mindig nem tudott megnyu
godni; hátramarad. Hugónak sikerül valahogy 
kiszabadítania magát az öreg szorító karjai 
közül, s ő  is hátramarad a kislány mellé gug
goló Yvonne-nal.

ÖREGÚR (kissé kábult ugyan, de jó ideje 
már egyvégtében szövegel. Csak egyedül Ma
man figyel rá, igaz, habár ő sem nagyon érti a 
szónoklatot, melyben korholás és bűnbánat ke
veredik.) H ittanköteles nebulóként vala
m ikor úgy tanultam , és el is hittem, hogy 
csak a Sátán bírhatja rá az em bert a leg
rosszabbra. De rá fogsz jönni, barátocs- 
kám  (tekintete Hugót keresi), hogy az em ber 
tanítja nap m int nap a benne sunyító Sá
tánt újabb rafinériára. (Elemében van, senki 
se packázik vele, megszenvedett ezért a pilla
natért: most végre kedvére kiszerepelheti ma
gát.) Elég, ha nevetségessé teszed magad 
m ások előtt, máris m egrendül a hited, 
vagy elér a főfájás.

MAMAN (csitítani próbálja) Épp azért, 
abbahagyhatná már... Üljünk asztalhoz.

Kimennek a teraszra. A  kislány talpra áll, 
és szaladni kezd Maman után.

HUGÓ (Yvonne-nak) M egint m indent 
félreértesz, tudom .. M int legutóbb is tör
tént.

YVONNE (fagyosan) Ha volna bár fo
galm ad arról, hogy a te "legutóbbad" óta mi 
m inden történt!

HUGÓ Tegyük fel, hogy: van... Leg
alábbis a legfontosabbról.

YVONNE (ránéz, mint aki nem érti) A 
színházban jártál?

HUGÓ Még n e m  Egyenesen idejöt
tem  (Célzásnak szánja.) De annyi, m intha 
színházba jöttem volna.

YVONNE (csodálkozva fordul szembe a 
fiúval) Nem  nekem  jár taps az iménti ala
kításért. M intha új szerepkörben akarnál 
bem utatkozni.

HUGÓ A partnert, sajnos, nem  én vá
lasztottam  meg.

YVONNE A "hatásos alakítás" viszont 
a te érdemed.

» » >  Jb/ylatás a 16. oldalon

— HELIKON----------------------

15



HELIKON

folytatás a 15. oldalról
MAMAN (hangja kintről) Tálalva van! 

(A Hugó és Yvonne közti fojtott párbeszéd 
alatt az asztalhoz hívogató kiáltás még megis
métlődhet.)

HU GÓ N em  akartam  brutális lenni, de 
túl sok élmény ért egyszerre. Az utazás is 
hozzájárulhatott, hogy nem  aludtam  ki 
magam.

YVONNE (lopva szemügyre veszi a fiút; 
enyhültebb hangon) Ezután alhatsz. És en
ned is többet kell. Lefogytál; biztos sokat 
koplaltál.

HUGÓ Essünk túl az ebéden. (Tesz egy
két lépést a terasz felé.) Az öregnek m ár 
m ondtam , hogy nem  m aradok sokáig... A 
kedvem  is elment.

YVONNE Akárhogy is, rokonok vagy
to k  N em  értem , mi történt köztetek.

HUGÓ N em  csupán köztünk. Én sok
kal több m indent nem  értek.

YVONNE (fájdalmasan gúnyos) Ig a 
zán?!... Az utolsó találkozásunk ott lett 
volna a színház bárjában, ahol te nem  a- 
kartál megismerni... Akkor m ár bizonyára 
figyeltek téged, s én meg is értettem, hogy 
am íg a dolgok nem  tisztázódnak, kerül
nünk  kell egymást. De te nem  csupán a 
hangos köszönésről m ondtál le (a fiú elfor
dítja fejét, hallgat), hanem  a pincém ő sze
m e láttára — aki m ár régóta tudta, hogy 
összetartozunk— m ég a fejedet is elfordí
tottad... úgy, ahogy m ost teszed, és sietve 
színházjegyekről kezd tél el beszélni, anél
kül, hogy legalább egy bátorító pillantást 
küldtél volna felém.

H U G Ó  N em  akartalak  belekeverni 
semmibe... Akkor még reméltem, hogy 
megúszom... és m inden olyan lesz majd, 
m int azelőtt. Veled is. (A hangja m ost meg
keményedik.) Ezt a két évet a polgárm ester 
fiának köszönhetem.

YVONNE H onnan tudod ennyire biz
tosan? Volt vele valam ilyen összetűzé
sed?

HUGÓ N em  vagyok benne teljesen 
biztos, csak gondolom. Egy sofőr, aki tu 
do tt a kábítószer-ügyről, egy este, m ikor 
több órán át bennünket, színészeket fuva
rozott, elszólta m agát, hogy a polgárm es
ter fia be akar mócerolni s "aduként" ki
játszani — engem, akinek fogalma sem 
volt arról, m ilyen boríték lapul a zsebem
ben!... M eg is ígérte, hogy ha kell, tanús
kodni fog mellettem , bár félt nagyon a 
bonyodalm aktól. Mire aztán sor került a 
tárgyalásra, hirtelen nyom a veszett, a 
rendőrség  sem  találta... De a városházán 
á llító lag  holm i jutalom pénzről: do llá
rokról rebesgettek valam it.

YVONNE (kedvetlenül) Hagyjuk.
HU GÓ Valóban nincs értelme ennyit 

m agyarázkodnom  neked! Most m ár úgy
se számít: eső u tán  köpenyeg... Egy vala
m i azonban szám ít, legalábbis nekem. 
(Ünnepélyes csend következik.) T udom , 
hogy nem  csaltál meg...

YVONNE (ingerülten) Nálatok, férfi
aknál ilyen egyszerű képletre redukáló
d ik  m inden. (Feldúlt arccal hagyja faképnél 
Hugót, besiet a hátsó ajtón. A  kislány ijedten 
indul meg utána.)

ÖREGÚR (már korábban bejött a terasz
ról; a nyitott ajtóban állva most a gyermek 
után szól) TotyiL.

A kislány megtorpan, visszanéz, ő meg 
grimaszol neki — egy kis rögtönzés, de nyil
ván nem először csinálja! —, majd odamegy 
és magasba emeli. A  mindezt csodálkozva bá
muló fiúhoz lépve, karjai közt a gyermekkel.

ÖREGÚR (csendesen) Egyik éjjel — te 
akkor m ár nem  voltál itt, és nem is tudtuk 
még pontosan, mi történt veled — Yvonne 
ki akart ugrani az ablakon... Az a kis to
ronylyuk az övé még ma is, valamikor 
cselédszoba volt. Szerencsére kapaszko
dás közben felborította a széket, én pedig 
nagyon éber alvó vagyok... Beszaladtama 
szobájába, fent állt az ablakdeszkán, a ha
ja kibontva... m int valami eszelős. Azóta 
sem értem, mi jött rá; előbb azt hittem, 
hogy holdkóros... Ám ahogy meglátott, 
felsikoltott; szemében kislányos ijedtség 
volt. Engedelmesen hagyta, hogy vissza
fektessem  ágyába. Megkért, hogy még 
M amannak se szóljak róla. Az orvosom, 
akinek pár szóban elmeséltem, depresszi
óra hivatkozott. "Az ilyesmi m ostanában 
elég gyakori — m ondta —, m ondhatni 
szokványos."

HUGÓ (most rendült meg igazán; szünet 
után töprengve) Akkor m ár a terhességéről 
is tudhatott?...

ÖREGÚR (határozottan bólint) M ond
tam  neki, hogy verje ki a marhaságot a 
fejéből.

Közben a gyermek fészkelődik, nyűgös. Az 
öreg ahogy lábra állítja, erélyesen paskolja meg 
a hátsófelét. A  kislány lekuporodva morcosán 
néz föl rá. Hugó leguggol melléje, és ujjaival 
megérinti a vastag copfba font selymes hajat. A  
gyermek rámosolyog, s ő  nem veszi el a kezét.

HUGÓ (kételkedésnek is vehető) Épp ma

gától kell ezt hallanom  és látnom. Magá
tól, aki...

ÖREGÚR Rühellem a gyermekeket... 
(Tőle szokatlanul ható szemérmességgel.) 
Úgy általában. (Megpillantván a közeledő 
Yvonne-t, kimegy a teraszra.)

YVONNE (a lassan fölegyenesedő Hugó
hoz érve, szó nélkül a vállára hajtja fejét. Köz
ben a kislány is feláll.) H iányoztatok... 
nagyon. (Hugó karja nem mozdul, hogy meg
ölelje.)

HUGÓ Hogy hívják?
YVONNE Tímeának. (Elneveti magát.) 

Totyinak.
HUGÓ (tesztnek szánja) M ikor viszed 

vissza?
YVONNE Hova? (Habozik a válasszal— 

érdemes-e tovább titkolózni?) E béd u tán  
aludni szokott... Ha fáradt vagy, te is le- 
fekhetsz.

HUGÓ Éjjel a vonaton le se tud tam  
hunyni a szemem... Az em ber mindenféle 
hülyeségre gondol. Néha okos dologra is 
persze, amiket valam ikor összeolvasott... 
De ha eszembe jut, hogy tulajdonképpen 
semmim sincs? Se lakásom , se állásom, 
se... (Elakad. Az Yvonne tekintetét keresi.) 
Bár egy m egfogható emlék, am ibe bele 
lehet kapaszkodni...

YVONNE (engesztelőén) Te beszélsz, 
aki annyi m indenre vissza tudsz emlékez
ni?! Úgy követik egym ást fejedben az em 
lékek, ahogy a gyorsvonatok közleked
nek, percnyi pon tossággal m enetrend 
szerint.

HUGÓ (sötéten) Elég egy karam bol, és 
emlékeid sincsenek már... (Váratlanul meg
jelenik mellettük a kislány.) Egy ilyen kis
lányt azért elfogadnék.

MAMAN (hangja kintről) A gyermek 
sem éhes?

YVONNE (megragadja a kislány kezét) 
Gyere, Totyikám, üljünk asztalhoz.

A  gyermek odatolakszik a két felnőtt
közé.

HUGÓ (lepillant rá) M ennyi idős most?
YVONNE (szünet után) Még nincs két

éves.
HUGÓ A m ikor én elm entem ...? (A 

hangja elcsuklik.)
YVONNE M ár útban volt.
MAMAN (jelenik meg a nyitott ajtóban) 

Kihűl az ebéd. (Észreveszi, hogy Hugó sír.) 
Pardon. (Ahogy visszaindul a teraszra, maga 
elé.) A gyengébb nem! Elhagyja magát; 
most ez a divat.

HUGÓ Miért nem  szóltál? (Makacsul 
hajtogatja.) Akkor sem, m ost sem.

YVONNE És te?!... Te m ennyi m indent 
elhallgattál előlem.

HUGÓ De legalább azután szólhattál 
volna. (Zokogás rázza.)

MAMAN (meggondolja magát, vissza
szól.) H ugó, az áfonyapálinka azt üzeni: 
ha várt néhány évig, ez a kicsi idő m ár 
nem  számít! (Tűnődve nézi őket, majd kilép 
a szabadba.)

YV O N N E Az azután... m ég  h á tra  
van.

Belekarol a fiúba, aki nyakába emeli a 
kislányt, és megindulnak Maman után.

(Függöny)



HELIKON

BERTHA ZOLTÁN

Határon tú li magyar irodalm ak
A legutóbbi időkben a határon túli és az 

anyaországi magyar irodalom integrációja 
felgyorsult; a szellemi értelemben egysége
sülő egyetemes nemzeti kultúra folyamatai 
feloldják a szétszóratásból következő elzáró
dások merevségét. A kapcsolattartás termé
szetes lehetőségeinek felszabadulása a kü
lönféle művészi irányzatoknak, törekvések
nek az egyes régióktól független, határokon 
átívelő eszmei-elvi szerveződését, valamint 
a gyakorlati— például a publikációs (könyvki
adási, folyóirat-szerkesztési stb.) — együttmű
ködés változatos formáinak megteremtését 
eredményezi. Mindazonáltal fennmaradnak a 
szomszédos országokban élő magyarság (az el
szakított nemzetrészek) millióinak léthelyzeti 
adottságai (a kisebbségjség alapvetően méltat
lan politikai-társadalmi körülményei), illetve a 
közösségi identitásőrzés, a kollektív autonómia 
szükségletének emberjogi és erkölcsi eviden
ciái Továbbra is érvényesülnek a sajátszerű re
gionális (táji-természeti, szülőföldi, történelmi, 
etnikai, folklorisztikus, vallási stb.) értékhagyo
mányok, a nyelvi-kulturális örökség meghatá
rozó tényezői valamint a kisebbségi nemzeti 
közösségek igényei a mindezt fenntartani és 
ápolni-építeni kívánó anyanyelvi művelődési 
intézmények működtetésére. A fenyegető ve
szélyek közegében folytonosan problematikus
nak tekinthető (mert annak bizonyuló) meg
maradás érzelmi-lelki és eszmei összetevői az 
"ahogy lehet" sorsküzdelmei és a "sajátosság 
méltóságának" tudattartalmai így egyszerre 
mutatkozhatnak az elemi és demokratikus sza
badságkövetelés közvetlen közéletiségében, és 
művészeti alkotások, irodalmi művek élmény- 
és jelentésvilágának áttételes nyelvi-esztétikai 
közegében, hangulati és gondolati övezeteiben. 
Az emberi létezés egyetemes sorsreflexiói tehát 
magukba szervesíthetik mind a konkrét gond
tapasztalat, mind az attól elvonatkoztató létér
telmezés szellemi vetületeit. — A (Kárpát
medencei) kisebbségi irodalom jelenlegi státu
sának izgalmas kérdéseit, illetve a tematikai jel
legtől független értékteremtés teljes színképét 
tekinti át — a mai erdélyi (romániai), felvidéki 
(szlovákiai), délvidéki, vajdasági (szerbiai vagy 
jugoszláviai, illetve horvátországi, szlovéniai) 
és kárpátaljai (ukrajnai) magyar irodalom köré
ben — a Nemzetiségi magyar irodalmak az ezredvé
gen (2000) című többszerzős tanulmánykötet

Erdély
A romániai írók részint a régebbi vagy 

újabb alapítású könyvkiadók (Kriterien, Po
llis, Mentor, Pallas-Akadémia, Erdélyi Híradó) és 
folyóiratok (Korunk, Látó, Székelyföld, Heli
kon, A Hét) keretei között, részint (elsősor
ban, mint már határon túliak is) Magyaror
szágon megjelentetett munkáikkal gazdagítják 
életművüket és irodalmunkat, bővítve egyszer
smind a különböző nemzedéki és ízléstenden
ciák roppant színes együttesét

Sütő András újabb drámái a groteszk tör
ténelmi játék és a tragikomikus bohózat po- 
étikumával tarkítják a XIX. és XX. századi 
egyéni és közösségi kiszolgáltatottság ko
mor példázatait: a Habsburg-elnyomás, ü- 
letve a Ceausescu-terror alatt sínylődő er
délyiek kétségbeesett (olykor önpusztító) ki
útkeresésének valóságalapú modell-szituá- 
dó it (Az ugató madár, 1993; Balkáni gerle,
1998). A  népsorsot vigyázó aggodalom

hangja szövi át Sütő lírai-filozofikus esszéit, 
naplóit, az elvándorlás és az asszimiládó 
szüntelen veszélyével birkózó vallomásos 
tűnődéseit is (Erdélyi változatlanságok, 2001.). 
Kányádi Sándor klasszikus erejű és veretű 
költészetét szintén a közösségi szorongás el- 
bizonytalanító (afféle posztkoloniális) élet
érzése telíti, a szenvedés nehezen elhárítható 
atmoszférája (Kupié a vörös villamosról) — a 
szelíd sirám és az átható gunyorossság, az 
elégikus lamentádó és az irónia összetett 
tónusú létösszegzéseiben ("egyberostált" 
versd: Valaki jár a fák hegyén, 1997; műfordí
tásai: Csipkebokor az alkonyaiban 1999). Lász- 
lóffy Aladár műfajok sokaságában (vers, 
elbeszélés, regény, esszé) klasszidzálja az 
emberi műveltség végtelen vüágtörténeti 
térségeit bejáró kulturális időutazásainak 
reflexív tanulságait: sziporkázó képzettársí
tó felismeréseit— mint intellektuális Erdély- 
verseinek (Vándor idő balladája, Ó, iskoláim, 
drága iskolák!) míves retorikájában is (Keleti 
reneszánsz, 1993; A Seregek Ura, 1998; Versei,
1999).

Az orwelli abszurd parabola (és paródia) 
élességével és a biblikus-apokaliptikus láto
más fűtöttségével jeleníti meg az erdélyi ma
gyarság kálváriájának félmúltját — az esze
lős diktatúra korszakait — Bálint Tibor nagy
szerű regénye, a Bábel toronyháza (19%). A 
sűrű történelmi levegőt árasztó személyiség- 
ábrázolás (sugallatos lélektaniság és sorsa
nalízis) m estere — s az Agancsbozótban 
(1990) a hatalmi megalázottság rémületes ví
zióját kivetítő regényíró —, Szilágyi István a 
zűrzavaros török időkben, a reformádó ko
rában mélyed el (Hollóidő, 2001). S további 
prózapoétikai irányvonalak érvényesülnek 
— a riportszodográfiától, a dokumentatív 
elbeszéléstől a modem fikdóig terjedő válto
zatosságban — Szabó Gyulától, Fodor Sán
dortól, Pusztai Jánostól Kozma Máriáig, E- 
gyed Péterig és Mózes Attiláig. És a lírában, 
drámában, epikában egyaránt érzékletes 
pszichikai és historikus magatartásvizsgála
tokat végző Lászlóffy Csabáig (Hosszú galopp 
Liliputban, 1999), a szintén sokműfajú (az ál
mot, mesét, kalandot vegyítő regényciklus
ban vagy a szövegjátékos "átiratok múzeu
mában" is otthonos) Bogdán Lászlóig (Öf 
korsó sör a Golgotában, 2000), a bizarr és 
groteszk hum orú történetek novellistájáig, 
S igm ond  Istv án ig  (Gyászhuszárüvöltés, 
1996), a fantasztikumot és illúziótlan reali
tást posztmodem beszédmódban összeját
szató Láng Zsoltig (Bestiárium Transsylva
niáé, 1997).

Az erdélyi líra egyik markáns vonulatá
nak egyfajta újtranszszilvánizmusa a sors- 
vállaló — a fájdalmas sorvadással, a drá
maian vagy rezignáltan felpanaszolt pusztu
lással is szembenéző — helytállás erkölcsisé- 
gével aktualizálja a népkultúra ihlető for
máit — jellegzetes (főként székelyföldi) ér
tékvilágot, (mitikus) hangulatokat is felidéz
ve (Farkas Árpád: A szivárgásban, 1991; Er
délyi asszonyok, 2001; Ferenczes István: Hó 
hull örök vadászmezőkre, 1996; Sekler songs, 
2001; Páll Lajos: Partraszállás, 1994; Magyari 
Lajos: Út az alkonyatba, 1994). A másféle mo
dem és nyers hangütéseket a merengő elégia 
bensőségességével összeötvöző Király Lász
ló (Éjféli esők, 1998) és a bölcselő töprengéseit

az ezredvégen
leginkább a szonett dallamfutamaiba hajlító 
Markó Béla (Szétszedett világ, 2000) is élénken 
kapcsolódik bizonyos újtradidonalizmushoz. 
Hasonlóképpen Visky András (Romániai ma
gyar négykezesek (Tompa Gáborral, 1994).

Jellegadó az ezredforduló művészetfel
fogásában a posztmodem lét- és nyelvszem
lélet; a jelentést többértelműsítő nyelvjáték 
vezérszerepe. A szövegköziség elbűvölő ek
lektikájának ebbe a misztériumszerű sugár- 
körébe vonja be a költő Szőcs Géza (A ven
dégszerető avagy Szindbád Marienbadban, 
1992) a magyarság érték- és azonosságtudat
zavarainak, sőt létvesztésének sejtelmes-ke
serű kérdéseit is — például Ki cserélte el a 
népet? (1996) című dram a tik us jelenetsorá
ban. Kovács András Ferenc kivételes nyelvte
remtő fantáziával — leleménybőséggel és 
virtuozitással — elevenít meg legkülönfé
lébb költői beszédtípusokat; és a parafrázi
sok is stílusimitációk, a maszkok, gesztusok, 
szerepek, próteuszi alakváltások forgatagá
ba — az emlékezetalakító újraírás művészi 
univerzalitásába — épülnek be a "Depressio 
Transsylvaniae" vagy a "Psalmus Transsyl- 
vanicus" ("Isten se tudja: megvagyunk-e 
még" — Erdélyi töredék) hangjai is (Kompletó- 
rium, 2000). A legfiatalabb nemzedéket kép
viselő (az Előretolt Helyőrséget szerkesztő) 
Orbán János Dénes formavariációiban pedig 
a profanizálás, az alulstilizálás szenvedélye 
feszül (Párbaj a Grand Hotelben, 2000). — 
Mindezeket az egyetemes esztétikai értéke
ket olyan vezető irodalomkritikusok tudato
sítják, mint a kolozsvári Kántor Lajos és Cs. 
Gyímesi Éva.

Felvidék
Az 1989—90-es rendszerváltás után (a to

vábbélő többségi nacionalizmus ellenére is) 
nőtt a szlovákiai kiadók (Madách, Kalligram, 
NAP, AB—ART, Lilium Aurum) és lapok (Iro
dalmi Szemle, Kalligram, a fiatal nemzedéket 
tömörítő Szőrös Kő) száma. Kiteljesednek az 
idősebbek pályái. Duba Gyula újabb hatal
mas epikus vállakózása — a második világ
háború utáni időket számvető dokumenta- 
rizmussal és életrajzi vallomásossággal fel
táró nagyrealista nemzetiségi sorsregény-fo- 
lyama -  - a kilencvenes évek derekán indul 
(Álmodtak tengert, 1993—94); hasonlóképpen 
Mács József tablószerű családtörténete (Örö
ködbe, Uram, 1998). Gazdagodik Ozsvald Ár
pád szülőföldi emlékezést vibráltató me
lankolikus élménylírája (A nagy sási kígyó,
2000), Cselényi László "Duna-táji téridőmí
toszainak" — kombinatorikus szövegstruk
túráinak— avantgardizmusa (Elvetélt szivár
vány, 1993; Az eggyé vált sok/k, Sokknyomozó 
történelem, 1995), Zs. Nagy Lajos karikatu- 
risztikus groteszkjeinek kesernyés humora 
(Édeni vihar, 1994; Zsénagyzolás, 1996). Ki
emelkedik Tőzsér Árpád közép-európai "köz- 
tességben" (a "mittelszolipszizmus" fénytö
résében) megélt helyzetek tárgyiasságát és 
elvont filozofikus elemzését szintetizáló köl
tészete — egzisztenciális titkokat faggató lét- 
értelm ező (szem ély telenül szem élyes) 
intellektualizmusa (Négy negyed, 1999). Gál 
Sándor nagyszabású lírai (és elbeszélő-, esz- 
széprózai) munkásságának külfönféle da
rabjaiban a "genius lód" áthatolta felvidéki

folytatás a 18. oldalon
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tájak (falvak, folyók, dombok, városok) ké
pei a morális-érzelmi azonosulás (a siratóé
nek, a könyörgés) légkörében sűrűsödnek 
metaforikus sorslátomásokká, gyakran szo
morú "Új Atlantisz"-os jelképekké (Egybe
gyűjtött művei. 1. Versek, 2000). Elsüllyedő 
paraszti-népi értékminőségekről tudósíta
nak szociográfiái (miként az irodalomtudós 
Koncsol Lászlóéi és Zalabai Zsigmondéi). — 
Hasonló jellegű sorsérzékenységről tanús
kodik Kulcsár Ferenc (Tündöklő hontalanság, 
1999), Barak László (Titanic-verzió, 1996), Bet
tes István (Mit tudom én?, 1993), Kövesdi 
Károly (Az utolsó szoba, 1996), Soóky László 
és mások líravilága, illetve Berede József 
(Végső visszaszámlálás, 1993), Fülöp Antal 
(Piszkos ember, 1992) prózaírása.

A "világszerűségtől" a megalkotott "szö
vegszerűség", az ontologikum és a képzelet, 
a neovantgarde stíluskísérletek és a poszt
modem látásmód felé mozdulnak áz újabb 
generádók lírikusai (Fambauer Gábor: Az 
ibolya illata, 1992; Hizsnyai Zoltán: A stigma 
krátere, 1994; Z. Németh István, Csehy Zol
tán) és elbeszélői (Vajkai Miklós: Forte piano, 
1997; Győry Attila; s a fiatalon elhunyt Tála
mon Alfonz). — Grendel Lajos nagy hatású 
életműve távlatos (és nemzedékeket is ösz- 
szekötő) szemléletköröket fog át; az "abszur- 
disztáni" társadalmi-történelmi valóság iro
nikus-szatirikus áttételei banalitást és mí
toszt, szürrealisztikus álmot és képtelen fan
tasztikumot, hétköznapiságot és esszéizált 
metafikdót villantanak össze. A nézőpont
váltogató formaszerkesztés, a reflexív nyelvi 
polifónia vagy a fekete humor újabb regé
nyeinek is sajátja (Thészeusz és a fekete özvegy, 
1991; Einstein harangjai, 1992; És eljön az ő  
országa, 1996; Tömegsír, 1999).

Fontos kézikönyvek Fonod Zoltán és 
Szeberényi Zoltán (korszak-) monográfiái, a 
Szélén az országúinak (1990), a Tudósítás egy 
ország elvesztéséről (1992) dm ű  antológiák, A 
(csehjszlovákiai magyar művelődés története 
1918— 1998 1—IV. (1998—2000) és A cseh/ 
szlovákiai magyar irodalom lexikona 1918— 
1995 (1997).

Kárpátalja
Az elmúlt évtizedre jellemző lendületes 

szellemi megújulás a kárpátaljaiak önszer
veződését, a közlés szabadságát és a könyv- 
publikádók sokaságát hozta (a Hatodik Síp, a 
Pánsíp dm ű folyóiratok, illetve a Galéria, In
termix stb. kiadók révén) — a lélekszáma- 
pasztó kivándorlás és általában a társadalmi 
nyomorúság jelenségei viszont mindegyre 
sorvasztják a lehetőségeket. — A sorsláttató 
önkifejezés határait Bállá László nagyívű 
(1990-től íródó) kortörténeti regényciklus
ban tágítja (A végtelenben találkoznak), Balia D. 
Károly pedig minden műnemben az (önkri
tikus létfelmérés gondolati dimenzióit ár
nyalja — az "árokszélre" vagy az "ezredvégi 
éjszakába" vettetés reménytelenségében is 
(Halott madárral, 1999). Hagy Zoltán Mihály a 
lélekfeltáró népi expresszionizmus és a má
gikus realizmus drámai-balladai erőteljes
ségével idézi fel az 1944—45-ös szovjet meg
szállás rémtetteit, a kényszermunka-táborba 
("malenkij robotra") mintegy negyvenezres 
nagyságrendben elhurcolt ártatlan magya
rok, a meggyalázott nők sorsát s a falvak 
sztálinista tönkretételét (A sátán fattya, 1991). 
S tudatregény Penckófer János jelentékeny 
műve, a Hamuther is (2000).

Az örökös veszteség és kiszolgáltatottság 
borúja, a kitaszító hontalanság tragikus érze
te telíti az itt termő poézis alaphangját is — 
s a szülőhaza összes hiteles értékhagyomá
nyába kapaszkodó megmaradásvágy vallo- 
m ásos igazsága. Vári Fábián László a 
száműzött Mikes hitétől az Ady-horizontig 
deríti föl a megtartó identitás, a lelki-szel
lemi kötődések biztosítékait (Kivont kardok 
közt, 1992), Fodor Géza (Fenyvesek árnyéká
ban, 1997) és Füzesi Magda (Táj gesztenyékkel, 
1998) szimbolikus külső és belső tájakba ve
títi a szorongattatás dilemmáit — hasonlóan 
másokhoz (Dupka György, Horváth Sándor, 
Zselicki József, Kőszeghy Elemér). — Átfogó 
antológiák: Vergődő szél (1990), Sors, megírva 
(1993), Nézz töretlen homlokomra (1994), Töre
dék hazácska (1994).

Délvidék
A közelmúltbeli jugoszláviai háborús e- 

semények és a kitelepülések meglehetősen 
szétzilálták a délvidéki magyarság irodalmi 
életét; a megmaradt orgánumok (Híd, Üze
net, Symposion; illetve a Forum Könyvkiadó) — 
néhány újabb mellett — azonban természet
szerűleg tovább küzdenek a humán kultúra 
minden ágának fennmaradásáért és gyara
pításáért. — Meghatározó személyisége en
nek a literatúrának Tolnai Ottó. Különös és 
szuverén összegezője ő a modernség sokféle 
világképi és formanyelvi (műnemi-poétikai) 
áramlatának — a szürrelizmustól egy újfajta 
depoetizáló tárgyiasságon és anti-líraiságon 
át az intertextuális szövegképzésig. A bohóc
tréfától az abszurd vízióg, a konkrét-neorea- 
lista leírástól és a kollázsprózától a rémme
séig terjedő esztétikai alakzatokban érzékel
teti a megrendült emberi létezés kataklizmá
it, köztük a balkáni téboly és káosz "fertelme
it" (Versek könyve, 1992; Wilhelm-dalok, 1992; 
Árvacsáth, 1992; Kékítőgolyó, 1994; Végei föl
adás, 1996; Balkáni babér, 2001). Anegativitás 
léttapasztalata, az irracionalitás nyomasztó 
atmoszférája tölti fel a szintén széles műfaji 
területeket bejáró — s az objektivizmushoz, 
illetve a szabadon burjánzó képzettársítások 
modernizmusához vonzódó — Brasnyó Ist
ván műveit is (Bestiárium, 1990; Az írmag, 
1992; Kész regény, 1996). A felbolydító és foj
togató élettények átszűrődnek mind az el- 
vontabban filozofikus (Böndör Pál: Eleai ta
nítvány, 1997; Danyi Magdolna: Palicsi versek, 
1995), mind az élményközelibb, szenvedé
lyesebb lírai kifezejésmódba (Jung Károly: 
Barbaricum, 1991; Tari István: Napszél, 1998). 
A vajdasági irodalom erős avantgarde ha
gyományai így mintegy kiegészülnek a sors- 
és valóságirodalmiság vonásaival — a drá
mában (Deák Ferenc), s a dokumentáris esz- 
szénapló, a publicisztikus, önéletrajzi tény- 
regény, a riportszociográfia számos prózatí
pusában is (Végei László: Újvidéki trilógia, 
1993; Exterritórium, 2000; Gobby Fehér Gyu
la: A sötét árnyéka— Újvidéki dekameron, 1999; 
Bosnyák István: Kis magyar balkáni krónika
1962—1997,1998; Varga Zoltán, Major Nán
dor, Németh István, Csorba Béla, Dudás Ká
roly, Cs. Simon Istán, Beder István, Matuska 
Márton). Kontra Ferenc a lelki sérülések (fé
lelmek, szorongások) pontos rajzát, bensó- 
ség és erőszak ütközéseinek közelképeit fi
nomítva ötvöz drávaszögi történelmiséget 
mítoszi sugallatokkal (ősök jussán, 1993; 
Gyilkosság a joghurt miatt, 1998). (S karaktere
sek Harkai Vass Éva, Lovas Ildikó írásai is.)

Bori Imre, Vajda Gábor, Bányai János,

Utasi Csaba kritikai összefoglalásai mellett 
alapmunka Gerold László könyve: Jugoszlá
viai magyar irodalmi lexikon (1918—2000) 
(2001); gazdag antológia a Barométer (1997) 
és a szlovéniai Mura-vidékiek versgyűjte
ménye: Igét őrizve (1998).

Nyugat
Az ezredvégen tovább folytatódik a nyu

gati magyar irodalom örvendetes összeépü- 
lése a hazai (és az összmagyar) kultúrával; a 
k in t szü le te tt m űvek itthon  is megje- 
len(het)nek, hagyományos lapokat együtt 
szerkesztenek, megmaradt szervezeteket 
együtt működtetnek külföldről és Magyar- 
országról (Magyar Műhely; Európai Protestáns 
Magyar Szabadegyetem, ITT—OTT). Az integ
ráció együtt jár a nyugati magyarság hajdani 
(a szovjetizált keleti térségekhez viszonyuló) 
demokratikus-kritikai, korrekdós-szembe- 
sítő szerepének átalakulásával. Az emigrád- 
ós magyarság napjainkig teljes történetét 
ha ta lm as m onográfiákban , tan u l
mánykötetekben, kézikönyvekben (lexikon, 
bibliográfia) leíró-összefoglaló Borbándi 
Gyula így fogalmaz az ezredfordulón: "Az 
irodalmi intézményrendszer összeomlott 
(...) Az emigráns irodalom nyugati magyar 
irodalommá vált"; de "amíg vannak — és jó 
ideig lesznek — Nyugaton élő magyar írók, 
irodalom is lesz, ha nem is olyan jelentős és 
tekintélyes, mint volt."

Itthon is egyre (el)ismertebbek a nagy 
formátumú (és intellektuális sokoldalúsá
gukban is megmutatkozó) életművek; Határ 
Győző áradó, enciklopédikus bölcseleti mo
numentalitásukban is műfaj- és formaterem
tő szöveg-együttesei (Golghelóghi, 1976—78; 
Bábel tornya, 1996; Válogatott versek, 1998; 
Szélhárfa, 2000; A Karkasszban, 2000), Kemenes 
Géfin László különleges "eposzai" (Fehérlófia, 
1991), Ferdinandy György egzotikumot villó- 
dzó narratív szerkezetekbe tömörítő, "vad
nyugati" elbeszélései (Nézem az életemet, 
1998; Egy régi placc, 1999; Mágneses erővona
lak, 2000), Karátson Endre (Lélekvándorlás, 
1995) vagy Monoszlóy Dezső, Sárközi Má
tyás novellái, Kabdebó Tamás "folyamregé
nye" (Danubius Danubia, 1998), Vitéz György 
(Az ájtatos manó imája, 1991; Haza Tér Es, 
1998), Gömöri György (őszi magánbeszéd, 
1997), Csokits János (Látogatás egy égitesten, 
1991; Egy hajótörött naplójából, 1998), Ba- 
ránszkv László (Kosztolányi húga, 1998), Ki- 
bédi Varga Áron (Hántani, fosztani, 2000), 
Horváth Elemér (A szélrózsa gyökerei, 1990), 
Makkai Ádám (Jupiter szeme, 1991), András 
Sándor (Emberpassió, 1999), Mózsi Ferenc (B- 
irodalmam, 1997) metafizikummal telített lí
rája (és M ajor-Zala Lajosé, Kolum bán 
Miklósé), Czigány Lóránt, Albert Pál esszéi, 
Nagy Pál (Journal in-time, 1984— 1994), Papp 
Tibor (Vendégszövegek, 1971—1997; Térvers ké
pek, 1998), Bujdosó Álpár (Vetített irodalom, 
1993) teoretikus értekezésekkel is megalapo
zott költészeti kísérletd — vizuális konst- 
rukdóik, képverseik, foto-szöveg montá
zsaik, a betűverstől a számítógépes alkotáso
kig ágazó (neo)avantgarde törekvéseik. — 
Alapos életrajzi adattár: Nagy Csaba: A ma
gyar emigráns irodalom lexikona (2000).
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Nagyenyedi születésű vagyok. Ez a város a régi várm e

gyei beosztás szerint Alsó-Fehér vármegyében volt, de hát 
én Rom ániában születtem, 1931-ben, március huszonhete- 
dikén.

Az apám  akkor a nagyenyedi fegyháznak volt a gond
noka. Ő az elvetélt generációhoz tartozott, amelyiknek az 
olasz fogságban, tizenkilencben, a kérdőívre rá kellett ír
nia, hová megy haza. Magyarországra. S m ondták, igen, 
de hova? H át Szamosújvárra, hogy folytassa az egyetemet, 
am it Kolozsváron abbahagyott a háború miatt. Kolozsvár? 
Megnézzük! No, az m ár nem  Magyarország. Értse meg, 
kérem, az m ár Románia.

Rémes sebesüléssel jött haza, a jobb karja béna volt, a 
vállán találta egy dum dum -golyó. M ég szerencsésnek 
m ondhatta magát, m ert Rom ániának járt Voröskereszt-se- 
gély; ha M agyarországra jön haza, nem  kap segélyt, mert 
M agyarország vesztes ország volt. Valami barátja hívta a 
nagyenyedi börtönhöz tisztviselőnek, így lett belőle gond
n o k  Később a puszta szuggesztív jelenlétével lecsendesí
tett egy börtönlázadást, ezért hálából kinevezték a fogarasi 
kis fogház igazgatójává. Ettől kezdve m int fegyintézeti 
vezető folytatta az életét, 1945-ig. A bécsi döntés az erdélyi 
Besztercén ért minket. Csodálatos történelmi városka; a 
H unyadiak birtoka volt, szép, árkádos főtérrel, káprázatos 
XV. századi szász gótikus tem plom m al, sőt még egy koráb
bi, valam ikor katolikus m agyar tem plom m al, amit aztán a 
görög katolikus egyház vett meg. Alapjában szász városka 
volt. A lakosságnak, azt hiszem, 1940 környékén m ég több 
m int ötven százaléka szász volt, a többiek románok, m a
gyarok. így az én gyerm ekkorom  Besztercéhez kötődik; 
körülbelül ötéves voltam  ekkor.

A m ásik nagyapám  a Makkai családból származik. Ez 
a família lazán kötődik az em yei (Maros megye) famíliá
hoz, de elszegényedett család. Nagyapám, M akkai József, 
aki m egunta a szegénységet, a hétszilvafás nemességet, 
mesterséget tanult, bádogosm űhelyt nyitott Kolozsvárt. 
Szépen gyarapodott, s am ikor — ez még a század elején 
volt — valami vásáron, talán Lipcsében, alum ínium lem e
zeket látott (ami akkor újdonság volt), annyira beleszere
tett, hogy elhatározta: alum ínium edényeket fog gyártani. 
Prágában talált szakembert, egy Slezák nevezetű m űveze
tőt, Ném etországból gépeket hozatott, s először öt-hat gép
pel m egindította az üzem et a kolozsvári Hosszú utcában, 
ez a Dézsma utcának a folytatása. Én m ég gyermekkorom
ban láttam  az épület hom lokzatán — nem lehetett levakar
ni —: M akkai József alumínium. Aztán igazi gyárat épí
tettek a M alom-árok partján.

Szamosújvárról, azt m ondhatom , örmény város volt. 
De hát ezek "dühödt m agyar örmények" voltak. Már nem 
beszéltek örm ényül, csak a legöregebbek, de tartották a 
m aguk szokásait. Inkább vallási kötődés volt ez, büszkén 
m ondogatták, hogy ők örmény katolikusok, s illett nekik 
örm ényül tudni a m iatyánkot meg az üdvözlégyet. Talán 
ők voltak a legnacionalistább m agyarok Egészen addig, 
hogy az a Pongrácz Gergő, aki a játszópajtásom volt Sza- 
m osújváron, lett a testvéreivel együtt a Corvin-köz főnöke 
1956-ban.

Nagynéném , apám nak legkisebb húga, Lolli néni egy 
rom ániai göröghöz m ent férjhez. Nagy, Krétáról származó 
famíliába került. A Novákok szeretettel fogadták be az 
újabb rokonságot. Nagynéném  sógora Stavru bácsi euró
pai hírű építész volt. Párizsi neveltetése okán jellegzetesen 
európai gondolkodó. Később, a háború után Bukarestben, 
nagy beszélgetéseim  voltak vele.

f lá t  ilyen volt erdélyi "nagy családom".

N ovák Ferenc: Ö rm ény m agyarok ivadéka, Napút, 
2001. m ájus.

ZENE — TEGNAP,  MA, H O L N A P  6.
"Minden Egész eltörött"

------------------------ HELIKON----------------—

M ostanában gyakran jut e- 
szembe Ady Kocsi-út az éjszakában 
című versének néhány sora. A 
hetvenes évek elején zenésítettem 
meg a verset. Akkoriban a vers 
hangi és zenei háttere érdekelt, a 
költemény aurája. És a sokféle 
mozgáskép: a "rossz szekér" dö
cögőse, a "jaj-szó szállna" rakéta- 
mpzgása és a darabokra törött E- 
GÉSZ szilánkos robbanása. Har
minc évvel ezelőtt hangzás-szín
játékot "hallottam" ki a szavakból, 
gesztikuládót és egy csipetnyi re
torikát. Ma már másképpen hal
lom Ady versét. A címül válasz
tott sora nem volt aktuálisabb 
még sohasem annyira, mint ép
pen napjainkban: kiüresedett kor
ban élünk. Voltak még hasonló 
időszakok!

A Szeretném ha szeretnének kö
tet megjelenésének éve, 1909 is 
ilyen évekre utal. Az ezt megelő
ző két évtized — a 19. századot 
záró tíz év és a huszadikat nyitó 
évek a művészetben éppen azért 
keresték a m egújhodást, mert 
mindenfajta szellemi és lelki ener
gia kimerülni látszott. És nem
csak LÁTSZOTT. A p osz tro 
mantika már végleg kiengedte 
kezéből az irányítást. Az új még 
csak születőben volt. A kettő kö
zött mindig hézag keletkezik, va
lamiféle különös üresség. Ennek 
vagyunk tanúi napjainkban is. 
Akárcsak száz évvel ezelőtt, most 
is két évtized művészeti kiürese
dése jelzi a válságot. A posztmo
dern, akárcsak annak idején a 
posztromantika nem nyit valami
lyen új felé, hanem inkább elhasz
nálja — az utolsó pillanatokban 
— a modem művészet maradék 
energiáját. Az új évszázad első 
évei biztosan felmutatják majd az 
új EGÉSZRE való törekvés első 
jeleit. Szerény, tétova, félő meg
nyilatkozásait. De egyelőre még a 
kiüresedés "élményével" küszkö
dünk. Kellemetlen érzés. Min
denki átéli — a művész mindenki 
m ásnál érzékenyebben — és 
szenvedünk tőle. Kimutatni nem 
akarjuk, néha nem is tudjuk meg
tenni, hiszen eufóriát kell JÁT
SZANUNK. Mint minden más, a 
boldogság-érzésünk sem igazi, 
tehát nem is őszinte. Mímeljük a 
felszabadultságot. Sejtetjük, hogy

van művészetünknek valamiféle 
perspektívája. Hogy mindaz, a- 
mit csinálunk, halad valamerre.

De mi, mai művészek tudjuk 
a legjobban, hogy mindez csak 
afféle csillogó látszat, DESIGN.

"Minden láng csak részekben 
lobban.”

Látnoki szavak. Avers szerző
je átélte, megszenvedte a semmi
vé foszlás minden kínját. Ezt teszi 
a ma művésze is. Nem akarja — 
rákényszerül. Körülötte van a foj
togató SEMMI, és lassan teljesen 
beléhatol.

'M inden szerelem darabok
ban".

Minden szeretet szilánkokra 
törve — tehetnénk Ady verssorá
hoz. Szeretetlen korban élünk. És 
ez a legfőbb veszteségünk. Sem
mit és lassanként senkit sem sze
retünk. Nem könnyű megélni, 
nem egyszerű visszamenekülni a 
SZERETETHEZ. Mert nincs is 
VISSZAÚT. Csak előre mehe
tünk, minél hamarabb át kell ha
ladnunk a kiüresedésen. Az a- 
lagút vége még egyáltalán nem 
látszik. Még közbülső jelzőfé
nyek sem villannak fel. Nem ve
zet semmiféle eszme, gondolat- 
ötlet, ösztönszikra, a sötétben ha
ladunk.

HALADUNK!?
Vajon mi vár ránk az alagúton 

túl? Egy újabb modernség? Alig
ha valószínű. Legalábbis abban a 
formájában, ahogyan azt a 20. 
században elképzeltük. A meg
szokott újkereső módszerek is el
avultak. Á kísérletezgetés divatja 
is kiélte magát. Az alagút végén 
eredményeket várunk a művé
szettől és az ÉLETTŐL is. Megol
dásokat, célokat, távlatokat, új 
reményeket, új EGÉSZET.

A Kocsi-út az éjszakában vers 
után közvetlenül egy másik Ady- 
vers áll. Most fedeztem fel ma
gamnak, s mert aktuális, ideírom 
minden sorát: "Hunyok, de nem 
kell a huny ósdi, /  Pedig érkeznek 
szép szavak. /  Nem játszom to
vább, bánom is én, /  Hogy 'föl', 
'csitt', 'Szabad', 'nem szabad', /  
Bánom is én, bánom is én. / /  
Nem akarom, amit akartam. /  
Nem akarom, aki akar /  S a gyű
lölőket bánom is én, /  Engem 
most szent közöny takar, /  Bá
nom is én, bánom is én. / /  Meg- 
istenülök, magamért csak, /  Vagy 
megdöglök csak magamért, /  Á 
többit pedig bánom is én, /  A 
pénzt, a kedvet, a babért, /  Bá
nom is én, bánom is én."

A művészet kilábol a kiürese
désből, de minket vajon magával 
visz-e az ÚJ VILÁGBA?

TERENYI EDE
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HELIKON

HOL-
Radnóti Miklós-díjat vehetett át mások 

mellett Sárközi Sándor is. A Magyar Ellenál
lók és Antifasiszták Szövetsége az idén először 
ítélte oda díját, melyet olyan közéleti sze
mélyiségek kaphattak meg, akik részt vál
lalnak a rasszizmus elleni küzdelemből. A 
díjat Szili Katalin, a parlament szocialista 
alelnöke adta át a faji megkülönböztetés 
elleni világnapon az Országházban.

A  2001. évi Sziveri János-díjat Mezei 
Kinga, az újvidéki színház művésze vehet
te át, a költő műveinek színpadi megjelení
téséért.

A  Madách Színházban a Színházi Világ
nap alkalmából díjátadásra került sor. Heve
si Sándor-díjban részesült mások mellett 
Nagy András író is.

A  Szépírók Társasága először adta át Szépí
rók 2001 elnevezésű díjait. Az elismerést 
Márton László Árnyas főutca című regénye, 
Oravecz Imre a Halászó ember című verses

könyve, Radnóti Sándor A piknik című 
esszékötete érdemelte ki. Kiemelkedő iro
dalomközvetítői tevékenységéért a Magyar 
Rádió Irodalmi Osztályát is kitüntették.

A  Tiszatáj-díjat Tandori Dezső és Zalán 
Tibor vehette át a szegedi megyeházán. Az 
ünnepséget követően Tisza táj-estet rendez
tek a Juhász Gyula Művelődési Központban, 
Olasz Sándor mondott bevezetőt.

A  Kölcsey-díjat a Költészet Napja alkal
m ából ad ták  át Bíró Z oltán  iroda
lom tö rténésznek , D ippo ld  Pál szer
kesztőnek, Pribojszky Mátyás írónak és 
Szervácz József költőnek a Lakitelki Népfőis
kolán.

A  Magyar Rádióban adták át a legjobb 
dokumentum- és hangjátéknak járó elis
meréseket. Hangjáték kategóriában írói dí
jat kapott Márton László A Tűz, a Tenger és 
a dán kirdlyß dm ű művéért.

Choli Daróczi József író, költő a Cigány 
kultúráért és művészetért emlékplakettet ve
hette át Farkas Flóriántól, az Országos Ci
gány Önkormányzat elnökétől a szervezet

megalakulásának hatodik évfordulóján 
megrendezett ünnepségen.

Janikovszky Éva a magyar gyermek
kultúráért végzett kiemelkedő tevékenysé
ge elismeréseként vehette át a — Móra 
Ferenc Kiadó által alapított és első ízben oda
ítélt — Móra-díjat az író 75. születésnapjára 
rendezett ünnepségen, a Buda Stage színpa
dán.

A z év kiadóját és az év könyvkereske
dőjét titkos szavazással választották meg a 
könyvszakma képviselői. A kitüntető cí
met a VIII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesz
tivál zá ró n ap ján  a d ták  át az Európa 
Kiadónak és a Libri Kht-nek.

Münchhausen-díjjal tüntette ki Boden- 
werder városa Ephraim Kishontot (Kis
hont Ferencet), a 77 éves magyar szár
mazású izraeli humoristát, írót, akinek 35 
nyelvre (köztük magyarra) fordított m ű
vei 41 millió példányban keltek el világ
szerte.

I l i i ....... -Mí '

Vers-bírálat
Áprily Lajos versét idézzük a vízszin

tes 1., függőleges 15., 36. és vízszintes 
25. számú sorban.

VÍZSZINTES: 1. A  vers első sora 
(zárt betűk: C, A, I, É, D). 15. Spanyol 
festőm űvész, grafikus, keram ikus 
(Joan). 16. Flauderoz. 17. Idegen Im 
re. 18. Belül szűkít! 19. Ezerszáz a régi 
Rómában. 22. Nehézkes. 23. Hom o- 
m an  vésett alakos ábrával díszített 
ékkő. 25. A  vers utolsó sora (zárt betűk 
E, R, E, I). 27. Idegen olaj. 28. Híres 
országgyűlés jelzője. 29. Napszak. 30. 
Romba...: összeomlanak. 33. Diákét
kezde. 35. Édes egynem ű hangzói. 
36. Driblizni kezd! 37. Sóhaj. 39. Be- 
rillium  és tellúr vegyjele. 40. Európai 
nép. 42. Azonos betűk. 43. Elképesz
tően ügyes és vakm erő teljesítmény. 
47. R am azu ri. 48. N ag y zen ek ari 
h an g v e rsen y ek  e lő ad ására  képes 
együttesek. 50. Kis Imre. 52. Kossuth- 
díjas színész. 53. Olasz király. 54. Eti
ópiái tó. 56. Anita...: amerikai írónő 
volt. 57. Egyhangúan ígér! 58. Me
reng páros betűi. 59. Lélegzik. 60. 
Emberfajta. 65. Lőszert tartó láda. 67. 
Becézett Ágnes. 69. N ém etországi 
város. 70. DYE. 74. Gyümölcsöt szá
rítással tartósít. 77. Mocsaras vagy 
szikes helyen élő, rövid csőrű kisebb 
madár. 78. Ruhadarab! 79. A 80. alatti 
szem élyneve. 80. H olland festő és 
rézkarcoló (1607—74). 82. Vágja a ga
bonát. 84. Ideiglenes varrásra való 
cérna.

FÜGGŐLEGES: 2. M agyar diplo
m ata, a Fekete-Afrika története című 
könyv szerzője. 3. Urasan való élet. 4. 
Olaszország legnagyobb folyója. 5. 
Mechanikai, röv. 6. Régi m ezopotá
miai város. 7. Muzsikus. 8. Nívó. 9. 
Szemtelenül hetyke. 10. Annyi mint. 
11. Káposztaféleség. 12. A szó m űvé
sze. 13. Kossuth-díjas költő, m űfordí
tó (István). 14. Német történész (Te
odor). 15. A  vers második sora (zárt 
betűk: N, F, M). 19. Air...: légiposta. 
21. Cérium  vegyjele. 24. Nyom da e- 
gyik fele! 26. Latin kettős m agán
h an g z ó . 31. E rd e i á lla t. 32. Tó, 
románul. 33. ... alkohol: faszesz. 34. 
Erkölcstan!. 36. A  vers harmadik sora 
(zárt betűk: M, L, N, L). 38. Izlandi 
város a Skaga-fjordnál. 39. A legki
sebb hazai váltópénz. 41. Szövetségi 
Köztársaság. 43. Névelő. 44. Elöl Id- 
bújik! 45. Rúdféle eszközzel ver. 46. 
Az ételízesítő. 48. Vágány. 49. Csont, 
latinul. 51. Fővárosa Kuala Lumpur.
53. Kiváló ábrázat (két szó). 55. Kari
kagyűrűs lány. 58. A hónap első nap
ja. 61. Elavult római pénz. 62. M unka 
végzésére használt igás állat. 63. Dél
koreai város. 64. Vég nélkül esik! 66. 
Itt a ..., nem  disznóláb. 67. Középér
ték. 68. Balzsam 71. Elza német vál
to z a ta . 72. N ik k e l vegyjele. 73. 
Tisztán hallja. 75. Vissza: Lehár-ke- 
ringő. 76. Vadászhely. 81. Pénzdarab!
83.... ovo: eleve. 84. Állat kicsinye.

RÁMAY TIBOR

rejtvény megfejtése: Uram szüntesd a héséget /  Mert 
magunkat is eléget.
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