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KIRÁLY LÁSZLÓ

H ó f o l t
Kányádi Sándornak, 
Hargita-fürdőre

Sándor, a borod jó volt.
Élőnkbe jött egy hófolt. 
Csúszkáltunk jobbra-balra.
Csak hazamenni akarva.
Ennyi kutya, és ennyi költő.
Ennyi cápa- és emberöltő.
Mikor testvéreim nyomában járok,

jönnek a kecskék, szaladárok.
Fiam keresem, szívem, a kutyám. 
Három kereszttel a Hargitán. 
Könnyű a szó, nehéz a fegyver. 
Fölemel, álít, ébreszt és megver. 
Föld, apa, anya — mind a három. 
Vélem, ezt járod, én is ezt járom. 
Sándor, a borod mindig jó volt. 
Élőnkbe jön folyton egy hófolt. 
Csúszkálunk-élünk jobbra és balra. 
De mindig csak haza-akarva.
Kolozsvár, 2001. május 29.

LÁSZLÓFFY ALADÁR

Csecsemőkorú csillagok
Egy Föld körül keringő űrte

leszkóp újabb tudományos szen
zációt nyújtott az emberiségnek: 
semmiképpen nem állítólag, ha
nem valóságosan is sikerült le
fényképezni az első, Naprend
szeren kívüli bolygót. Az eddigi 
észlelések alapján így áll össze a 
forgatókönyv: a Taurus (vagyis a 
Bika) csillagkép irányában találha
tó gáz- és porfelhőben csillagkép
ződés zajlik... Hát nem csodálatos? 
A m éretarányokat tekintve ez 
mégis jóval hatalmasabb, csak ke
vésbé érint annál, hogy Fukuyama 
1952-ben született japán szárma
zású amerikai tudós kimondta a 
nagy szót, s egyből világhírre e- 
melkedett tőle a könyve: a történe
lemnek pedig végei Ahhoz persze, 
hogy láthassuk, mi is történik 
majd hosszú távon odakinn a koz
moszban és idehaza, neandervöl
gyi pupi Washington tyúkudva
rában — először túl kell élnünk 
valahogy a rövidtávot. Mert hosz- 
szútávú és rövidtávú prognózi
sokban, jóslatokban  és elő
írásokban, a Tízparancsolattól a 
holnap reggeli egymásnak ellent
mondó meteorológiai jelentésekig 
és hetyke vezércikkekig nincs hi
ány. Azt is lengeti a tudós vagy

csak mindig tudákos fáma, hogy a 
genetikusok hiába próbálkoztak 
olyasmivel, hogy DNS-t nyerjenek 
borostyánba kövült rovarokból; az 
élelmesebbek ezért a Petőfi család 
Kerepesi-temetőbeli kriptájával 
akarnak foglalkozni, könnyebb si
kerek reményében. De igazán, 
tényleg, vajon például úgy száz
ezer évig bár fennmaradhat-e a lét 
lényegének bűvös hordozója, a 
DNS? A válasz egészen komoly, 
még hogyha bizonytalan is: talán 
igen. 1997-ben jelentették német 
kutatók, hogy a kábé százezer é- 
ves, embertől származó csontok
ból sikerült DNS-t kivonniuk és 
bizonyos szakaszait a spirálnak 
megmenteniük. Milyen körülmé
nyek szükségesek ahhoz, hogy az 
örökítő anyag az egyedi élethez 
képest viszonylag hosszú ideig 
épségben maradjon? Nem ritkák 
olyan tudományos közlemények, 
melyek szerint Szibériában jégbe
fagyott 40 ezer éves mammutból 
vagy 2500 éves egyiptomi múmiá
ból sikerült DNS-t kimenteni. De 
vajon mit sikerül kimenteni a ki
tudja még meddig elviselhető tör
ténelemből, mely fölött nagyon 
messze, még mindig csecsemőko
rú csillagok kezdenek el ragyogni?

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!
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SZŐCS ISTVÁN

ÚjraO LV A SÓ lám pa  
1. V aslovagok  —  
n y ú ló s  
m ű a n y a g b ó l
Mottó:
Te vaslovag! Jöjj és tusázoa, kacagva, lökve 
taszíts a táncba, te vaslovag!
Csodás lovag! A szőke haj lobogva lendül, 
szívem dobog a szerelemtül, te vaslovag,
Te tánclovag, nyújtsd vaskezed te, s röpíts 
szalag- s hajförgetegbe, te vaslovag! 
te csóklovag, lobogva lángol 
szemem golyója az ifjúságtól, te szent lovag!
Te szívlovag, megejt az álom, készítsd a táncban 
tüzes halálom, ó vaslovag, ó vaslovag!

(Kosztolányi Dezső)
N em  sokkal azután, hogy láttam  egy 

Rómeó és Júlia- előadást, m elynek első jele
netében ifjoncok nyargalnak be, egy lány 
leken egy pofot egy fiúnak, s az ugyan
csak csattanósan, kapásból visszapofoz
za , lá t ta m  egy  Peer Gynf-előadást is, 
m elynek első jeleneteiben egy lány meg
pofoz egy fiút, s az ugyancsak visszaadja 
neki jó durván... M ondom  a mellettem ülő 
ifjú nézőzőnek, na, itt az új sablon, vécé- 
kulcskeresés, urológizálás és altestenrú- 
gás u tán : a fiú-uisszapofozlányt. (Akkor 
m ég nem  tudtam , mi a lovagság vezér- 
eszméje.Fine.)

Miért? kérdezte ellenségesen a fiatal 
hölgy, az eredetiben is úgy van. M iután né
zőszom szédom  m esterfokozaton műveli 
az angol irodalm at, m űvészettörténész és 
külön dram aturg-hajlandóságokkal is bír, 
rohanok haza, végiglapozom  újra a Róme
ót: sehol, sehol nincs benne lány-visszapof, 
de m ég olyan helyet sem találok, ahova, 
m int rendező, be tudnék  szúrni egy ilyen 
jelenetet.

Ez végleg m eggyőz arról, a mai szín
házat, rendezőt, színészt, dram aturgot és 
persze, egy bizonyos minimális közönsé
get, főleg az előbbiek cimboráit, havereit, 
végleg nem  érdekli az irodalom  és a szín
háztörténeti előzmény, csakis bizonyos ex- 
hibíciók, m agam utogatások és kitárulko
zások, önkecsegtetések lehetősége érdekli a 
színpadon; a rem ekm ű legfennebb any- 
nyiból, hogy annak ürügyén, révén, kap
csán m in d ez t p rodukálhatja ; sőt, egy 
határon túl azt is feltételezi, hogy az erre 
a lkalm as helyek  eleve benne vannak a 
klasszikusokban, inkubálva; a mai rende
zőnek nemcsak lehetősége szerintük, ha
nem  kötelessége is, hogy a korízlés, il
letve, kordivat, sőt korhóbort kifejtve le
gyen a m ásra alkalm atlan poros irom ány
ból.

Arra a szám talanszor naivul feltett 
kérdésre, hogy hát akkor miért nem  írnak 
m aguknak olyan darabot, amelyben az 
em beriség nem  a nagy kérdéseinek m eg
oldását, hanem  az ám yékszékkulcsot ke
resi, s nem  kapván, ott könnyít magán, 
ahol tud, s am elyben a fiatal m űvésznők 
lábaikat szétvetvén, ülepüket kecsegtető
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kellemmel, ütem esen csapkodják a vilá
got jelentő deszkákhoz, az idősebbje meg 
köcsögkalapban csókolhatja szájon az 
amorosókat és a vaslovagokat? — szóval 
erre a rosszmájúnak szánt, de együgyű 
kérdésre nemcsak azzal válaszolhatunk, 
hogy: mivel nem  is tudnak írni; legfeljebb 
eurofeljelentéseket vagy fenyegető levele
ket, hanem  azt is a kérdező ellen vethet
jük, hogy hiszen arra nem  adna pénzt a 
m inisztérium , sem egy sor más alapít
vány; illetve, azt a pénzt is el kell valahogy 
halászni, amit a különböző alapoka hazai, 
egyetemes és közelmúltbeli klasszikusok 
játszatására utalnak ki, s ha a kérvényen 
és a színlapon fel van tüntetve, hogy Sha
kespeare, vagy am int legutóbb történt, Ib
sen Henrik, m ár meg is van a támogatás, 
természetesen bizonyos fokú, s amely még 
bizonyosfokúbb is lehet, ha ezt, vagy azt 
a színészt, díszlettervezőt, vagy zene-be
szerzőt vendégként felléptetik.

Ha m ár a zenénél tartunk, Grieg zenéje 
a Peer Gynthoz, egészen bizonyos, hogy 
az utóbbi kétszáz év legjobb három  szín
padi kísérőzenéje közül az egyik.

Itt köd, ború, fennséges zenelárma.
Norvég mezőn jégtömbök roppanása.
És a sötétló', tompa csenden által 
Egy véres szív dobog szomorú vággyal. 
Halljátok-e, mint súg az éjszaka?
Ez a ködön kesergő Grieg dala.
Kosztolányi versének egy másik sora, 

amely ugyan nem Criegről szól, mégis 
kulcsa a Peer Gynt-nek: a drám ai költe
ménynek is és a belőle fakadó zenének is: 

és az egész egy álom álma csak 
de kulcsa a m ű színre viteli lehetőségé

nek is.
Az álom: az élet kiélése; m aradéktala

nul, vagyis az a bizonyos önmegvalósítás, 
m inden lehetőség gátlástalan kipróbálá
sa, az individualizm us apoteózisa, a faus
ti ember stb. stb. Peer Gynt eleinte csak 
egy nagy mihaszna siheder, verekedő, le- 
ányszomorító, falurossza, anyja szívének 
marcangolója: "Most él! Izmai medveizmok. 
Robogni vízeséseken át! Tövestül tépni, törni 
ki fát! Ez lett, s mind, ami eztán vár még!... 
Orgiás éjszaka három pásztorleánnyal, a 
troliok (manók, gnómok) királyának lá
nyával kötött undorító  érdekházasság, 
majd lesz magányos erdei fanyűvő — és 
nem sokára m ultinacionális vállalkozó, 
csinos, középkorú , elegáns ú tiru h ás , 
arany lomyettos: A tőke az egyetlen titok, 
Ezzel minden kaput kinyitok; hol fenn, hol 
lenn; egyszer majomcsordákkal hadako
zik, majd oázisban keleti kényúr, törzsfő, 
varázsló, főleg próféta. Anitra, az Éden lá
nya az ágyasa, táncpartnere; aztán megint 
kifosztva; majd tudós kutató Egyiptom
ban; M emmon oszlopok, gizehi Szfinx, 
"lomyettán szemlélve", a kairói őrültek 
háza, végül a vándor kincseivel hazatér, 
de — vihar, hajótörés; és jön az alku a 
halállal, a szegény ember alkudozása a 
mese végén az ördöggel, azaz a Gombön
tővel, aki szerint nem érdemli meg a kü
lönleges mártírhalált, a nagy sorsot, csak 
a közös beolvasztást, nyersanyaggá, a tö
meggel, mert nem igazán nagy bűnöző: Se 
csupa folt, se csupa sugár, mert —

Lapos korunk ritkán alakít 
igazi nagy gazzá valakit; 
a bűnhöz nem mocsár meg iszap — 
hit kell, hit, mely lobogva kicsap.
A z  elhagyott Solvejg szerelme és az 

anyai szeretet felcsillantja az utolsó ke- 
resztútnál a fausti m enekvést, az örök női- 
ség magasba von —:

Anyám! Feleségem! Szűzi mátkám!
Győzz életem és halálom átkán!...
— és m indez körülbelül negyven, lá- 

zálom szerűen váltakozó színen! A látott 
e lőadás egye tlenegy  sz ín té ren  zajlik, 
amely az eredetieknek összesen csak két 
színéből van összehibridizálva: m alom 
udvar és vitorláshajó fedélzete egyben.

A huszadik század elején úgy tűnt, 
hogy jött valami új, a m ozgóképszínház, 
amely gyökeresen m ás, m int a színház, és 
el fogja venni a helyét. A XIX. század dra- 
maturgiáját figyelve úgy tűnik, hogy a 
színpad álmodta meg, m ondhatni, álmodta 
ki, és m egszü letésre , m eg v a ló su lásra  
kényszerítette a mozit. Ne is szóljunk a 
Faust látomásairól, de — csak m agyar vo
natkozásban is — m ár Teleki László, a 
Kegyencben, még a XIX. század első fel
ében, ve- tített jelenetet ír elő, Az ember 
tragédiája nem  egy helyén elképzelhetet
len vetítés nélkül (például a római szín 
végén, amikor a hegyekből vad lovasné
pek ereszkednek alá stb.), de  valamilyen 
okból, bizonyára mélyebb okokból, mert 
m indég m inden mélyebb okokból megy 
végbe, az történt, hogy nem  a színház 
futotta ki a mozgókép lehetőségeit, ha
nem  a mozi szívta fel, majd rágta m eg és 
köpte ki a színház izom zatát csakúgy, 
m int belsőségeit, a színház lett a mozgó
kép szolgája, s nem  fordítva.

Nos, ez ma m ár szinte m indegy — de 
a látott sepsiszentgyörgyi Peer Gynt-elő- 
adás nemcsak a költői víziók felszínéről 
m ondott le, de az egész gondolatm enetről 
is és a filozofikus reflexiók nagy soroza
tairól is; legfennebb egy-kettőt használva 
fel, beköpéssé demokratizálva; és vala
hogy kiretusálták a Gomböntő szerepét —, 
a transzcendenssé fokozható költői igaz
ságosztást — Solvejg sem  kelt dalra, ha
nem egy német bakabordély szenvelgőn 
durva stílusát lehelő filmkupléval vélte 
pótolhatni a — lírát.

És — megint csak a zene? Grieg zenéje 
nem  aláfest, vagy illusztrál, hanem  a köl
tőével párhuzam os csillagpályán m ozog
va, teremt, m egteremt, megjelenít. Pótolja 
a have sok alkonyi világítását, vagy az oá
zis pálm áit, s a viharos tengerrel elárasz
tott horizontot. S lehet, éppen ezért volt 
felhasználhatatlan egy mai rendező szá
mára. Hangulatilag az ocsm ány lapossá
gok, am elyek lucskosan  rá te rü ln ek  a 
sz ín p ad ra , ö ssze fé rh e te tlen ek  a zene 
szépségével — és miért is hangzana fel 
Solvejg dala, ha a rendezőnő eszm ényké
pe Marlene Dietrich?

Igaz, akkor m ár az is m egkérdezhető, 
hogyan lehet versben beszélni egy cselek
ményében, szellemében, stílusában, m in
den vonatkozásban agyonprózaizált e- 
lőadásban? Szinte sehogy: Áprily fordítá
sának sorai fonnyadt pántlikacafatokként



szotyognak a színészek ajkairól Termé
szetesen elképzelhető, hogy rendkívüli 
raffinéria esetén ellensúlyozza a költői 
hangzás a prózaivá alázott színi valósá
got, hiszen m inden elképzelhető; de hol 
vagyon az a játékkultúra és rendezői "több- 
szólamúság", amelyben ez megélhetne? 
hol vagyon, ah, de:

Ily koldusán hull vissza ide 
a lélek a szürke semmibe.
Ebben a szélső-mai előadásban nem  is 

törekedett k itöm i belőle. (Az idézetek 
H ajdú H enrik fordításában.) Gynt nem 
vaslovag volt, m indössze egy kis izgága 
bugris.

2. A  csod álatos  
m andarin  
és a sz ín p a d i  
erotom ánia
Mottó:
Ó, e szent ruha tág, 
az öv bői és a harisnya vág.

(Ibsen)
Nem tudom, milyen lehetett valaha az a 

Mandarin-előadás, amelyet hetven egy-ne- 
hány évvel ezelőtt Adenauer, még mint kölni 
polgármester, erkölcstelenség vádjával betil
tott. Volt azonban valaha, tán közel négy 
évtizede is lehet, a kolozsvári magyar operá
nak egy kitűnő Csodálatos mandarinja, azóta 
sem láttam rendezői és koreográfiái elképze
lésében hatásosabb táncdrámát. Tökéletesen 
hű volt az eredeti szövegkönyvhöz: világvá
rosi utca éjjel, három apacs — szexmaffiózó, 
bandita, futtató vagy legegyszerűbben strici 
— csaléteknek utcára küld egy prostituáltat, 
a becsalogatott férfikat megveri, kirabolja. 
Aztán egyszerre csak egy csodálatos, egzoti
kus vendég érkezik, egy titokzatos kínai; 
nem tudják elverni a lányról, akit magáévá 
akar tenni, ezért megölik. Megölik, de — 
feltámad; újból meg kell ölni; és újból; addig 
nem hal meg, amíg a lányt magáévá nem 
teszi.

A cselekmény lebonyolítása s ezen be
lül a csodálatos kínai halállal sem  elfojtha
tó irracionális szeretkezési vágya m eg
rázó, félelmetes, iszonyú volt, és semmi 
"pikáns", semm i sikamlós, semmi pornó 
sem  volt benne, csak döbbenetes m űvészi 
mélység. Azonban a kitűnő rendező (St. R. 
Popescu) disszidált, az előadást a játék
rend rő l levették , soha több Csodálatos 
mandarint errefelé nem  láthattunk, évtize
dekig.

A kolozsvári m agyar színház Három
száz éves Jubileumán a budapesti opera ün 
nepi vendégjátékának egyik darabja A  
csodálatos mandarin volt. M egcsodálhattuk 
a mi vidéki színvonalunkhoz képest to
ronym agas tánctechnikát; az elegáns, kul
turált színpadot, az előadói biztonságot, 
de fanyarul kellett tudom ásul vennünk, 
hogy az előadásban a drám aiságot valami 
émelygős erotom ánia akarta pótolni. A ti
tokzatos kínai és a csalétekként használt 
utcalány szenvelgő, édelgő partnerekké 
váltak; az útonálló stricik szado-mazó já

tékmesterekké — fojtogassuk egy kicsit, 
most eresszünk egy kis levegőt neki, most 
kapjuk el megint —, és az akrobatikus 
tánctudás olyasmikben kulminált, m int 
közösülési kísérlet a csilláron... De hát 
örültünk a megtisztelő vendégjátéknak, 
tüntetőén tapsoltunk, és éppúgy csuklás 
nélkül lenyeltük, m int az ugyanakkor 
díszvendégjátékul előadott Zsámbéki- 
féle Revizort, amely ugyancsak magas szí
nészed színvonalon — a színpadi szemét 
apoteózisa volt. Reméltük, soha nem  kell 
majd hangosan szóba hoznunk.

Pár év múlva aztán keletkezett egy új 
hazai Mandarin, először Temesváron m u
tatkozott be. Ebben m ár nem egyetlen ut
calány szerepel, hanem  legalább ha- 
tan-heten henteregnek kéjesen; teljes szki- 
zofréniában Bartók zenéjével. A szomorú 
az, hogy mindez nem  azért, mintha a ren
dező-koreográfus nem értené a mestersé
gét... nagyon is jól érti, kitűnő képzettségű, 
tehetséges művész — csakhogy... csakhogy 
éppen azért, mert az, "jól tájékozódik", és 
tudja, hogy ma ez megy, ezt ma így csinálják, 
odakinn, a nagyvilágban.

Hogy mennyire erről van ma m indég 
szó, bizonyítja a megfilmesített Csodálatos 
mandarin. Mészáros Márta új filmje Bartók 
Béla Floridában élő kisebbik fiából, Bartók 
Péterből visszafogott, tartózkodó hangú, 
de tántoríthatatlan elutasítást váltott ki. A 
budapesti Magyar Nemzetnek írt leveléből 
íme nehány részlet:

"Édesapám jól értette a mesterségét, és 
műveit nagy gonddal szerkesztette meg... 
színpadi műveit nemcsak mint zenem ű
veket írta meg, amelyekkel valami tetszés 
szerinti tánc, színjáték előadható, hanem  
a színpadi cselekmény minden részletét fel
tüntette a zene partitúrájában, ami nemcsak 
lehetővé tette, de megkövetelte, hogy a 
színpadi előadók a cselekedeteiket a zené
vel összeegyeztessék... A csodálatos manda
rin m int m ű zenéből és meghatározott cse
lekményből áll... A  történet kritikus részei 
megtalálhatók a zene partitúrájában, ezt bár
ki megszerezheti... A film elkészült, de az 
eredeti szerzői elgondolásokat teljesen 
megváltoztatva, amivel a történet értel
mét vesztette. Az eltérések a m ű lényegét 
érintik. Míg az eredeti elképzelésben a Manda
rintól fél a lány és menekül ölelési kísérletei 
elől, a filmben a lány öleli át lábaival a Man
darint. További eltérés például az is, ami
kor a lánynak integetni kellene az utcán 
járókelőknek, a filmben több férfi tapogat
ja a mellét és hasát. Ezek az eltérések azt 
jelzik, hogy a film készítői figyelmen kí
vül hagyták a partitúrát, vagy talán meg 
se nézték. Egy pár nappal ezelőtt megje
lent interjúban a film rendezője azt a kije
lentést tette, hogy "nem ismerjük Bartók 
Béla elképzelését a színpadi megjelenítés
ről". Ha a rendezőnő nem  ismerte apám  
elképzelését, az csak úgy lehetséges: nem 
vette a fáradságot, hogy elolvassa a partitúrát, 
tehát mások előadásaiból próbált a művel meg
ismerkedni. " (A levél egyes sorait én húz
tam  alá, Sz.I.)

A lényeg ebben az utóbbi megállapí
tásban van: a legtöbb mai rendező számára a

kiindulási pont nem az írott dráma, hanem egy 
valahol látott és valamiért ajnározott előadás! 
A z  eredetiség látszatához a legkényelme
sebb út, ha a vaslovagnak pávatolíat d u 
gok a hátuljába, vagy páncél helyett m ű
anyag tasakokba öltöztetem; ha kiderül, 
hogy nem  is lovag, hanem  egy csámpás, 
vigyorgó srác stb.

Ezeknek a frivolizáló m egoldásoknak 
a hívei erkölcsi tám pontjukat abban kere
sik, hogy m indég az a jobb, ami — újabb. 
Ha a fentebb kifogásolt eljárások valaki
nek nem tetszenek, az nincs tisztában "az 
új" értékével, s ez az elképzelhető legna
gyobb bűn és gyengeség a Szép Új Világ
ban.

Pedig szó sincs olyan nagy újdonság
ról: amióta színjátékkal próbálkozik az 
emberiség, m indég találkoznia kellett az 
exhibicionizmus leküzdhetetlen kísértésével és 
a fajankók marháskodási kényszerével; és ta
lált rá megoldást: kifutási keretet biztosí
tott szám ukra. Ilyenek voltak m ár a sza- 
tírjátékok is, amelyeket a nagy tragédiák 
szüneteiben adtak elő, s amelyekben a 
szereplők félöles falloszokat viseltek, ked
vükre henteregtek és bukfenceztek "E 
szokás ősi, akár a kígyó". A z  idők folyamán 
még szám talan más m egoldást találtak: 
pantom im es keretjátékot; a színház előtt, 
de m indenesetre a színpadon kívül, leg
feljebb előterében rendezett közjátékokat; 
voltak műfajok, amelyek kapturálták be
tétekként a keretjátékokat, s m agukba 
szippantva a fajankóskodást, külön sze
repkört terem tettek számukra: például az 
operett és elődjei az operai — és vásári — 
színpadokon... lásd például a táncos-ko
mikus szerepkörét; nem  beszélve az olasz 
"közkomédiáról"...

Egyszóval semmi sem  újdonság, leg
feljebb a szakítás azzal a törvénnyel, hogy 
m indent lehet ugyan, de mindent a maga 
helyén...

A  lovag, akár vasból van, akár üveg
szálas gyantából, azért m indég arról is
m erszik meg, hogy egy kicsit önérzetes:

Az ember egészen az, ami.
Se makogni, se hajlongani.
A  lovag akkor is lovag, ha a pénzes

zsákon ficánkol, paripa helyett. De — a 
pénzes-zsákot is egyenes derékkal kéne 
megülni — a színháznak is.

Ui. Most tudtam  csak meg, vén fejjel, 
hogy am ikor éppen lovaggá ütik, a lovag 
mond valamit: "ez volt az utolsó ütés, a- 
mit nem torolok meg"... Ezért befejezés 
helyett újraolvasandó az első rész m ottó
jának első bekezdése: da capo al fine.

-  HELIKON----------------------
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CSOÓRI SÁNDOR

Szamárfül
Itt volt a híres, nevezetes sarokpad, köz

vetlenül a kerítésünk mellett. Tanárid Sándor, 
a sánta parasztboltos ácsoltatta ide Szíjártó 
István asztalos mesterrel, mert arra gondolt, 
hogy reklámnak és üzletnek is jó, ha élet 
zsibong a boltja körül. Például, ha az új utcai 
férfiak este, munka után nem a saját házuk 
előtti kispadra ülnek ki kettesével vagy hár
masával, hanem odaszállingóznak a boltja 
elé nyolcán, tízen, és pipázgatva, cigarettáz
va megbeszélik a nap eseményeit, s termé
szetesen a nagyvilágét is. "Parasztkaszinó" — 
így nevezték el a pad körül kialakított teret, 
amely akkora volt csak, hogy két pokróccal le 
lehetett volna takarni. Szűkösségét azonban 
nemcsak a meghittsége ellensúlyozta, hanem 
a magassága is. A kaszinó mennyezete maga 
a csillagos ég volt, ahol freskóangyalkák he
lyett denevérek röpdöstek otthonosan.

A férfiak közé a padra magamkorú gye
rek nem ülhetett, de a kerítésünk dúcára igen. 
Kicsit kényelmetlen kakasülő volt, de a mai 
eszemmel se cserélném el piros bársonnyal 
bérelt páholyokra. Ott göndörgött előttem pi
pafüst és cigarettafüst, ott köröztek érdeke
sebbnél érdekesebb történetek és viták, sőt, 
néha egész jeleneteket nézhettem végig rög
tönzött színielőadásként, mert egy-egy ese
mény attól vált igazán hitelessé, ahogy nagy 
beleéléssel előadták őket.

Ma is emlékszem egy olyan "utcaszínházi 
jelenetre", amelyben a maguknak való Csiz- 
madiáék lóvátevését játszották el a résztve
vők. Négy legény összebeszélt, hogy "bere- 
zeltetik" a családfőt, illetve csúffá teszik vala
hogy: ne hordja már olyan magasan az orrát. 
Babonás napon, Luca napjának éjszakáján 
egy életnagyságú hóembert állítottak a kony
haajtójuk elé. Föl is öltöztették ügyesen. Fe
kete parasztnagykabátot adtak rá, a fejébe 
kucsmát nyomtak és a kezébe egy pislákoló 
viharlámpát. Nagy körültekintéssel készítet
ték elő a jelenetet, s pont éjfélkor zörgették 
rájuk az ablakot:

— Na, ti híres Csizmadiák, ha mertek, 
gyertek ki, most elszámolhatunk. Ti legeltet
tétek le a kövér herénket a Förtés kútnál két 
ökrötökkel. És ezt csak most tudtuk meg! 
Elég volt a sunyiskodásból, tolvajok, kapca
betyárok! Gyertek elő, ha van vér a pucátok
ban!

Mozgás, széktaszigálás bentről, szitkozó- 
dás, harag, s az ajtót a családfő szakítja föl, 
kezében a nagy disznóölő kés, és ahogy a 
villany tál an falusi éjszakában megpillantja a 
viharlámpás alakot, gondolkodás nélkül a 
hasába szúrja.

Ebben a pillanatban, jajdulás helyett, ka
ján nevetést hall Cseh Sándorék kerítése mö
gül, mondhatnám: megsemmisítő hahotát, s 
négy kivehetetlen alak iszkol el az új telep 
felé. Gatyában, ingben, papucsban még csak 
üldözni se lehet őket a havas éjszakában.

Az ilyen bolondos vígjátéki történet mel
lett persze több volt a komoly, a keserves, a 
megrázó történet abban a parasztkaszinó
ban. Talán mondanom is fölösleges, hogy zö
mük az első világháborúról szólt: a galíciai 
frontról, Doberdóról és az orosz hadifogság
ról. A szántáshoz, a vetéshez, a szénakaszá
láshoz, a kukorica töréshez szokott fiatal 
parasztkatonákat ezek sodorták bele elkép
zelhetetlen helyzetekbe, nagy, egyetemes ka

landokba. Ha úgy tetszik: magába a történe
lembe. A maguk zárt, hétköznapi világából 
egyik napról a másikra úgy kerültek át a 
túlhajszolt élet és túlhajszolt halál szertelen, 
tágas világába, mint amikor egy Afrika-mélyi 
néger a sástetejű kunyhóból minden átmenet 
nélkül New York felhőkarcolós vadonába sod
ródik át. A taligák mellől a mozsárágyúk fará
hoz kerültek, a barázdákból a nagy lövész- 
árok-rendszerekbe, az istállólámpák csöndes 
fényköréből a tüzérségi össztüzek világvégi 
tombolásába. A háború eseményeitől életük 
minden korábbi tapasztalata átértékelődött 
és próbán esett át. Más súlyt és más távlatot 
kapott a bátorság, a gyávaság, a bajtársiasság, 
az otthon képe, a haza, mást a halál és az 
önfeláldozás ösztöne. A belső világ kitágulá
sával életük külső tere is kitágult. Életükben 
először ismerkedtek meg más népekkel, más 
országokkal, először láttak tengert, sóbányát, 
aranybányát, ortodox templomokat, s az ölés 
mesterségét is kint a fronton kellett megta
nulniuk, mert életük feltétele lett ez is. Min
den mesélni való, ami a háborúig belefért 
egy-egy csattanós történetbe, a háború és a 
hadifogság "nagy eseményei" után már csak 
tolsztoji formákba fért volna igazán bele. 
Hogy ez mennyire így volt, számomra abból 
derült ki, hogy némelyik történetüket, ha hu
szadszor mondták is el, halálos csönd támadt 
körülöttük, s ők maguk is majdnem belehal
tak az emlékezésbe.

*
Otthon, a házunkban, öt könyv volt 

mindössze. Első helyen a Biblia állt, a máso
dikon Petőfi Sándor költeményei, a harmadi
kon egy Bogár Imréről szóló ponyvaregény s 
a végén két kalendárium. És hát ezeket is csak 
nagy ritkán lapozgattuk. Szégyen vagy nem, 
az olvasásra én valamikor tizenöt-tizenhat

éves koromban kezdtem rászokni. Addig 
szinte csak a történetek változatos közegében 
forgolódtam. S bevallom, hogy a bolt előtti 
"kaszinóban" hallott történetekre még ma is 
elevenebben emlékszem, mint a világhírű re
gények nagy jeleneteire. Minden történethez 
egy arc társul ma is. Gesztusok, nevetések és 
elborulások. Talán nem túlzók, ha megállapí
tom, hogy a gyerekkoromban hallott törté
netek  legalább  an n y it a la k íto tta k  és 
csiszoltak rajtam, mint később bizonyos esz
mék és magasban járó gondolatok. Átéltem 
sokszor, hogy mennyire megmámorosítja az 
embert a vakmerő, tiszta logika, a jégtörő ész, 
de gyakran még az észnél is jobban magával 
ragadott egy-egy kiteljesedő, sodró történet, 
amelyet kétségbeesés, remény, végzetes aka
rat vagy a szerelem ragadott föl a földről. A 
történet nemcsak az agyunkat tüzesíti át, de 
mozgásba hozza egész életünket, a múltun
kat, a képzeletünket, egyetlen szippantással 
kiszívja belőlünk az oxigént, s otthagyja ver
gődni tüdőnket a bordáink között. A gondo
lat nem m indig vonatkozik ránk, de a 
szenvedés, a balsors, a részvét mindig. Az 
igazi történetek mögött én a teljes életet lá
tom: erőteljes folyamatokat, átvirrasztott 
éveket, árván maradt gyerekkocsit, száműze
tést, szobasarkot, ahonnét könnyen előkerül 
egy-egy Hamlet kezébe illő koponya. Mert 
Hamvas Bélával együtt én is azt gondolom, 
hogy az embernek nem környezete van, ha
nem világa.

Anélkül, hogy rangsort keresnék törté
netek és értelmezések között, elmondhatom, 
hogy aránylag sok történelmi tanulmányt, 
könyvet olvastam el a második világháború
ról, a lágerekről, doni katasztrófánkról, az 
ötvenhatos forradalomról s mindarról, ami 
utánuk következett, de ha bármilyen ese
mény, bármely korszak kerül közülük szóba, 
előszörre sosem az okfejtések jutnak eszem
be, hanem egy-egy felejthetetlen történet, 
amely úgy jellemzi a korszakokat külön-kü- 
lön is, ahogy Prométheusz vagy Sziszüphosz 
mítosza a görögség természetét és gondolko
dásmódját. Minden eredendő történet egy 
bonyolult kristályosodási folyamat eredmé
nye. Létmetafora. Más hasonlattal szólva: 
olyan nagyítólencse, amely látomássá növeli 
azt, ami nélküle csupán csak látható volna.

Gondolom, hogy akik a jelenkori iroda
lom akusztikai terében hallgatják mondatai
m at, fö lényesen  vagy  szánakozva  
legyintenek: megint egy irgalmas okoskodó 
jelentkezik a múltból, egy irodalmi ócskás, 
aki négykerekű babakocsit ajánl a holduta
záshoz. Történetek? Ugyan hol vannak ma 
már ebben a fénytöréses, posztmodem világ
ban?! A szónoki kérdésre könnyű válaszol
nom: amíg ember él a földön, addig mindig 
lesznek történetek. Mint ahogy most is van
nak, csupán a viszonyunk változott meg hoz
zájuk.

E változás első élményére határozottan 
emlékszem ma is. A hatvanas évek elején 
jelent meg magyarul Camus "nagy ebeszélé- 
se", a Bukás. Együltó helyemben úgy olvas
tam el, m in t egy sz íve t m eghajszo ló  
kalandregényt, vad történetet, holott az 
egész írásban csak egyetlen eseményszerű 
jelenet villan elénk. Clamence, a "történet hő
se" egyik éjszaka a Király-hídon megy át a 
Szajna fölött. Önfeledt ballagása közben egy 
fiatal nőt pillant meg a közdben, amint épp 
áthajol a korláton. Az éjszakai jelenet lehetne 
idilli is: valaki a sötéten hömpölygő Szajnát
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csodálja, a vízben ringatózó lámpákat és ka
pálózó árnyakat. S miért ne lehetne ez a va
lak i egy nő? C lam ence m egy tovább 
ártatlanul, de egy másodperccel később csob- 
banást hall, súlyos, visszhangos csobbanást,. 
egy test zuhant a folyóba. A hang egyértel
mű: a nő öngyilkosságot követett el. Qamen- 
ce-ban megmoccan az ösztön: vissza kéne 
fordulnia, hogy segítsen, de gyorsan elfojtja 
ezt az ösztönt magában. Úgy viselkedik, 
mint aki nem hallott és nem látott semmit. 
Amúgy is késő volna már minden igyekezet. 
Másnap még az újságokat se olvassa el, a 
halálhírek között nem szeretne rábukkanni 
az öngyilkos lányról szóló hírre.

Napok múlva azonban beléhasít a felis
merés: bűnt követett el. Végzetes és megbo
csáthatatlan  bűnt. Csupán közönyös és 
kívülálló akart maradni, pedig valójában ő a 
cserbenhagyás morálisan, sőt búóilag is elíté
lendő bűnét követte el akkor este.

A rádöbbenés órájától kezdve már soha 
többé nem tudja elviselni magát. Olyan 
Adám lesz, akit Éva nélkül űz ki a sors a 
Paradicsomból. Se nyugta, se reménye, se 
hazája. M indenütt csak a lelkifurdalás és az 
önvád. Ráköszönhet szép holdas este is; Hol
landia mint egyetlen álom, de mindez csak 
hamis fényűzés, mert a következő pillanat
ban rengeni kezd egész élete, s megindulnak 
benne a történetek. Minden, ami erkölcs volt 
és erkölcstelenség, hitványság, gőg, háborús 
mámor, képmutatás, hatalom, hétköznapi 
vagy ünnepi kárhozat. Egyszóval: a husza
dik század emberiségének az a világa, amely 
könyörtelen tapasztalatokból leszűrődve, 
történetek nélkül is kialakult az egyénben. A 
reflexeiben, a tudatalattijában, a szörnyűsé
gektől megrongált kultúrájában.

Camus-nek a második vüágháború után 
csak erkölcsileg kellett választania, esztétika
ilag nem. A Pestist, ezt a parabolisztikus re
g ény t u g y a n ú g y  a lkalm as form ának 
érezhette, mint a Bukást, a regényesség nél
küli regényt, vagy cselekményen alapuló el
beszéléseit. A történette l és a történet 
nélküliséggel még úgy lehetett, mint a szóbe
liséggel és az írásbeliséggel: mindkettőt egy
formán az élet és az emberi kultúra nagy 
ajándékának tartotta, s nem kívánta őket 
semmilyen rangsorba belegyömöszölni.

A világhelyzet — s ezen belül a civilizáci
ós és minden másfajta léthelyzetünk — Ca
m us halála óta alaposan m egváltozott. 
Alaposan? Azt is mondhatnánk, hogy töké
letesen.

Ez a változás nem hagyja érintetlenül a 
történetet sem. Megszaporodtak körülötte a 
szigorú paradoxonok s a nehezen követhető 
értelmezések. Minél több esemény zajlott le 
és zajlik azóta is a földön, annál kevesebb 
történet fejlődik ki és érik meg körülöttünk. 
Ennek egyik oka az, hogy a jóléti társadal
mak és diktatórikus társadalmak labirintusá
ban egyaránt elveszítette az ember a sorsát. 
A végzet sokkal inkább kívülről támadta 
meg, mint belülről. Ellenállás és erőfeszítés 
helyett átengedte magát a sodratásnak, a be
teges reflexióknak, a mélylélektan bugyrai
nak. A bugyrokban pedig nincs cselekvés. 
Legföljebb susogás van és ordibálás, képze
lődés és lázbeszéd. Az egyén saját maga ügy
nöke még a p iád  világban se lehet, hogyan 
lehetne akkor a világra ható eszmék világá
ban? Apokaliptikus erejűnek kellene lennie 
ahhoz, hogy valamit kezdeményezhessen és 
véghez is vihessen. De kiben van ilyen erő?

Senkiben. De hát ha volna is, olyan személy
telen erőkkel kellene szembeszállnia, ame
lyek életen túli erőként képesek befolyásolni 
minden történést.

Elég, ha a rengeteg folyamatból csak 
egyet említek. Napról napra tapasztalhatjuk, 
hogy kezd valami lemocorogni, fesleni a sze
münk előtt. Néha már sisteregni is. Mielőtt 
azonban kiderülne róla, hogy mivé válhatna, 
nagyon gyorsan hír lesz belőle, közhír, világ
hír, tiszavirág-életű informádó. Ettől máris 
elveszíti eredetiségét és távlatát. Megindul a 
spekuládó, és a nyilvánosság habzó perver
zitásában előbb megszületik a tanulság, a 
végeredmény, mint ahogy a történet befeje
ződne. No de meddig marad életben egy-egy 
ilyen tanulság? Addig, amíg nem jelenik meg 
egy újabb. Mert a verseny törvénye az, hogy 
az érdekesebb dolgot azonnal félrelöki a még 
érdekesebb, a még izgalmasabb, a rosszat a 
még rosszabb. Emiatt egyetlen történetnek 
sincs meg a saját ideje arra, hogy lezajlódjék. 
Ady a huszadik század elején még úgy fogal
mazott, hogy minden egész eltörött; nekünk 
már azt a tényt kell megállapítanunk, hogy a 
látható világban semmiből se jöhet létre 
olyan valami, ami egész.

Az úgynevezett posztmodem irodalom, 
a mai idők "realista irodalma" elfogadta ezt a 
széthullást, és sok-sok leleménnyel, bohód 
zsenialitással, beöltözve és kivetkőzve, zsib
vásárokat és poklokat járó nyelvvel próbálja 
meg ábrázolni. Az eredmény többnyire in
kább irodalmi tűzijáték, mint irodalom. Meg
rendülés vagy megvilágosodás helyett a 
reflexiók "története".

Ha az elmúlt tíz évben folyamatosan ben
ne éltem volna az irodalomban, bátran mon
danék ítéletet is, így azonban csak dörmögök 
és zsörtölődöm magamban. Keresem annak 
az ellentmondásnak a föloldását, hogy amíg 
a komoly irodalom azon rágódik: van-e tör
ténet korunkban, vagy már végképp kifa
kult, a maguk törvénye szerint élő tömegek 
száz kilométer hosszúságú filmtörténeteket 
is végignéznek, mindennapos odaadással. 
Százötven részes amerikai sorozatot, nyolc
vanrészes mexikóit vagy brazilt, még akkor 
is, ha ezeknek a filmeknek egyetlen kockáján 
sem ismernek magukra. Nem is beszélve 
most a krimikről, amelyek kiszámított, ha
mis lélektani kitaládók, matematikai drama
turgiával fölépített kutyulékok.

Kaphat-e a sorstól gótikusabb szamárfü
let az irodalom, mint amikor azt kell tudomá
sul vennie, hogy a kortárs emberiség hamis 
történeteket bámul egy olyan korban, amely
ben lassan száz éve Szophoklészhez, Danié
hoz, Shakespeare-hez és Madáchhoz méltó, 
igaz történetek sokasága zajlott le elképzel
hetetlen mennyiségben. Bosznia, Koszovó, 
Belgrád, Izrael és a palesztin területek leg
utóbbi eseményei csak apró villanások azok
hoz a nagy történetekhez viszonyítva, 
amelyeket a század világháborúi, forradal
mai, diktatúrái, haláltáborai, gonosz kényel
me s véres üzleti harcai fölhalmoztak.

A föntebb már megidézett Camus A hódí
tás dm ű kis esszéjében arról ír, hogy mindig 
eljön az idő, amikor választani kell szemlélő
dés és cselekvés között. O, boldog idők, mi
kor még voltak ilyen klasszikus tiszta 
helyzetek! Nekünk ez már nem adatott meg. 
Mi, ha választunk, csak együtt választhatjuk 
mind a kettőt. Ki tudja, hogy túl divatokon 
és esztétikákon nem ettől a feszültségtől vá
lik-e újra eseménnyé maga az irodalom is?

S U L Y O K  V IN C E

ő sz i szorongás, ő s z i  tenger
Punta de Mar, mondom magamban 
s a távcső' derengő üveglapján 
megjelenő szirtfokát nézem, 
hol sziporkázó októberi fényben 
emberalakok ácsorognak, 
imbolyognak és jönnek-mennek 
a szálloda és a gyémántló víztükör 
közötti sávon
a sziporkázó tengerrel hátuk mögött.

Valami rettenetes béke 
testesül meg ebben az egész képben, 
akkora már, hogy szinte szívet bénító, 
hogy szinte fel se fogható.

Lomha hajók nehézkes vonulása 
a látóhatár peremén 
s vitorlások, madárként billenők 
és repdesők — s egy igazi madár, 
amint beszáll a lencse üvegébe...

Mit is keresek itt 
idegenként az idegenben, 
távol mindattól, ami voltam, 
ahol járkáltam, ahol éltem.

S a léttől is minden napommal távolodva, 
anélkül majdnem, hogy belőle 
jottányit bár, akármilyen kicsit, 
de megértettem volna!

Torrevieja, 1998. okt. 14.

A k á r h a  h a l o t t  v o l n á l
Ha tiszta nyári délutánokon 
a Sokoró szelíd dombsorai 
az ablakodig kéklenek: 
emlékezz akkor kékszürke szememre!

Ha szél borzolja körötted a lombot 
s a lapályon a búzaföldeket, 
emlékezz akkor hajadat simító, 
hajadba túró lázas ujjaimra!

Ha feljön a hold rézvörös korongja 
a Rába-menti fasorok fölött, 
emlékezz akkor esteli padunkra 
s arra az ódon városra alant!

Emlékezz minden érintésre, szóra, 
a fájdalmasan kevéske időre, 
a sebesen elrohanóra, 
mi számunkra kiméretett!

Olykor még hangod vélem hallani: 
évtizedek mélyéről mintha ideszólnál.
Élsz még, tudom, s azt is tudom, hol élsz. 
És mégis: akárha halott volnál.
Oslo, 1977. szeptember 18.

Orbán István grafikája
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KOZMA MÁRIA

A belülről 
látott élet
1995-ben (1997: utánnyomás) ugyancsak 

a Pallas-Akadémia Kiadónál jelent meg dr. 
Nagy András (1905-1982) Csíkszeredái szüle
tésű orvos nagysikerű könyve, a Városkép és 
ami hozzá tartozik, amely a második világhá
ború előtti Csíkszeredáról szóló emlékirat. 
Az 1978-ban befejezett s most megjelent Lót 
visszanéz önéletírás, de szerves folytatása is 
előző könyvének.

Emlékirat és önéletírás között műfajilag 
összemosódnak a határok, de talán az ön
életírásra kifejezettebben jellemző a szemé
lyesség. Szerzőik nemegyszer hangsúlyoz
zák, hogy saját életük eseményeit, az ezek
hez fűződő szubjektív magyarázatokat nem 
a széles olvasóréteg, hanem családjuk, szű- 
kebb környezetük részére vetették papírra. 
Naplóról, emlékiratról, önéletírásról beszél
ve óhatatlanul fölvetődik a történetiség kér
dése: a múltbeli példák éppúgy, mint a hi
telesség, hiszen tagadhatatlan, hogy a jó em
lékirodalom  dokum entum értékű forrás
anyag is egyben az adott kort tanulmá
nyozók számára. A szerző önarcképe több
nyire egy bonyolult társadalmi összefüggés- 
rendszerben jelenik meg, s ez talán annak a 
következménye, hogy a kiadásra kerülő, te
hát nyomtatásban megjelenő önéletírások 
szerzői — e megállapítást az utóbbi két-há- 
rom évtizedre vonatkoztatva — olyan ese
mények szemtanúi, átélői vagy éppen moz
gatói voltak, amelyek meghatározták a tár
sadalmi élet egészét az adott történelmi kor
szakban. Az írás pedig a szubjektív látásmód 
és a történelmi hitelesség metszéspontján 
irodalmi jelenséggé (is), és annak részévé 
válhat, amikor is az epikus forma és az író 
önmaga felé fordulása — illetve kitárulkozá
sa — szerencsés módon ötvöződik. Emlék
irat és önéletírás — a belülről látott élet: az 
írója fontosnak tartja emlékeit, élettapaszta
latát átadni, mintegy megállítani az időt az 
utódok számára.

"Csíkszereda szép lesz és nagy — írja pl. 
dr. Nagy András Városkép és ami hozzá tarto
zik dm ű könyvében. — Szép lesz és nagy, de 
már nem a régi. Nagyapáink egy hétig utaz
tak Kolozsvárig, unokáink ennyi idő alatt 
világrészeket is bekalandoznak. A régi város 
elmerül az újban, ahogy az ősök elmerülnek 
az utódokban. Az a fontos, hogy egykor volt. 
Mert ha a kicsi, alig-alig város nem létezett 
volna, nem létezne majd utódja, a nagy, a 
szép, az öntudatos — és gyökértelen volna 
az az unoka, ki nem gondolna arra, hogy ő 
azért lakik az újban, mert voltak elmúlt, ado
mákba kívánkozó ősök, akik laktak a régi
ben." Ez a Csíkszeredáról szóló emlékirat 
színes és tanulságos olvasmány a második 
világháború előtti kisváros épületeiről, la
kóiról, jellegzetes alakjairól, emlékezetes 
eseményeiről. A személyes emlékek a hely- 
történet adattárát gazdagítják: hogy pl. mi
kortól datálható az első kövezett utca, s 
mikor érkezett és kinek a jóvoltából a város
ba az első öntöző autó, melyek voltak a gim
náziumban tanított tantárgyak, milyen volt 
a művelődési és a vallásos élet, majd a "ka
tonavilág", kik voltak az itt letelepedő iparos 
családok a század elején, hogyan illeszked
tek be a "trurvkusok" (bennszülött csíkiak)

közé stb. Bírálat érheti ugyan az emlékezet 
megbízhatóságát, a felhasznált források hiá
nyos voltát, ám számba véve a kort, melyben 
a szerző papírra vetette gondolatait, és az 
őszinte szeretetet, mellyel városáról ír, úgy 
az esetleges tévedések eltörpülnek a meg
örökítésre méltó— vagy a szerző által annak 
ítélt — dolgok szépsége és érdekessége mel
lett.

Lót visszanéz. A hétszáz oldalas — betol
dásokkal, kiegészítésekkel megközelíti a 
nyolcszázat — kéziratra a szerző írta fel ha
tározott kézvonással e címet. A kézirat két 
évtizede van a szerző gyermekeinek tulajdo
nában, hányatott sorsához hozzá tartozik a 
padláson beléharapó tűz is, mely körbeéget
te a lapokat, melyeket aztán a szerző később 
oldalanként rekonstruált, hozzá tartozik a 
kölcsönkért írógép, s a menekülések láncola
ta Székelyföldről egészen Bajorországig, 
majd haza Csíkba. "A mai idők Lótja hátra
nézett — írja 1978-ban, amikor lezárja a kéz
iratot. — Látta vüága és népe pusztulását, de 
mint élni akaró ember előre is tekintett. Mit 
láthatott? Az atomveszélyt? A túlszaporo- 
dást? Irtóháborúkat? Környezetrombolást? 
Egy kataklizma közeledtét, vagy más egyéb 
tárult a szeme elé? És mégis, mert örök em
beri lelkében élt az átmentés, a végtelen idő
ben való folytatódás vágya, csak ennyit szól
hatott: Jön december, takarjuk be a rózsát...” 
A jelképessé emelkedő utolsó mondat tulaj
donképpen stilisztikai érdekességként is föl
fogható a könyvben. írója, bár szereti és szí
vesen idézi a költőket, a vüágos, nyüt be
szédközlés híve, egyszerűségre törekszik, el
beszélése pontos és célratörő, közel áll az 
élőbeszéd spontaneitásához, nem kell a so
rok között olvasni, mert mondandója teljes
séggel nélkülözi a mögöttes jelentéseket, 
illetve többértelműséget vonzó modorossá
got, a műkedvelő "irodalmiaskodást". Mind
ez még inkább emeli a szavahihetőségét, a- 
nélkül hogy a könyv mint olvasmány veszí
tene az élményszerűségéből.

Jelen kötetben 1946-ig a szerző saját éle
tének tükrében kaphatunk hiteles képet a 
századelő székely kisvárosának polgárcsa
ládjáról, egy készen kapott — székelyföldi, 
polgáriasuló-városiasodó, de félig-meddig 
még a hagyományos faluközösséget idéző 
— erkölcsi értékrend követelményei között 
töltött gyermekkorról, a két világháború kö
zötti időszak bukaresti magyar diákszerve
ződéseiről, egy vidéki — szombathelyi (Ma
gyarország) — magánklinika és egy párizsi 
kórház orvostársadalmáról, majd a két világ
háború következményeiről, menekülésről, 
idegenben való hányattatásról és arról, mi
ként élte meg mindezt Nagy András és csa
ládja, s végső soron az adott kor társadalma 
a Csíki-medencétől Magyarországon, A- 
usztrián át Bajorországig... s végül újra itt
hon. Nagy András könyve jóval több, mint 
családtörténet. Talán személyes sorsának 
rendkívülisége miatt is, hiszen egy kicsit 
mindig "kilógott a sorból", a megszokottból: 
közvetlenül Trianon után nem Budapesten, 
hanem Bukarestben végzi az orvosi egyete
met, ami akkor több volt, mint szokatlan, 
sokak szemében valósággal a magyarság el
leni árulásnak számított. Nagy András pe
dig nem annyira a szavak, mint a tettek em
bere volt: Bukarestben a magyar egyetemis
ták kis csoportjával — köztük Szemlér Fe
renccel, Nagy Sándorral, Kányádi Bélával, 
Nagy Borbálával (Nagy András testvére, ké

sőbbi írónő) — megalakítják a Koós Ferenc 
Kör Diákosztályát, amelynek első elnöke 
Nagy András volt, vállalva a diák önsegélye
zés és anyanyelvi önnevelés feladatait. Bu
karestben a magyar diákok száma akkor már 
meghaladta a százat, volt köztük orvostan
hallgató, képzőművész, joghallgató, köz
gazdász- és mémökjelölt. Egyik rendezvé
nyük fővédnöke többek között Iorga volt, 
akinek nyári szabadegyetemét akkor már 
sok magyar diák is látogatta. Nagy András 
három évig volt a Diákosztály elnöke. Társai 
annyira tisztelték, hogy megválasztották "ö- 
rökös díszelnöknek". Miután summa cum 
laude diplomázott, egy szombathelyi ma
gánklinikán dolgozott, majd a párizsi Salpet- 
riere-kórházban nyert asszisztensi címet. Ez 
időben írt tanulmánya a rákkutatásról a 
francia Presse Medicale d m ű  szakfolyóirat
ban jelent meg. A harmincas években Gyula- 
fehérváron élt: Majláth püspök kezelőor
vosa, a medicina pastoralis tanára a teológi
án. A negyvenes években újra Csíkszeredá
ban telepedett le: Csíksomlyón megalakí
totta a vidék első szülőotthonát. Fiatal korá
tól kezdődően foglalkozott egészségügyi ne
veléssel (két tankönyvet is írt: a medicina 
pastoralis jegyzetét még hosszú évek múl
tán, az ő tanárkodása után is használták a 
gyulafehérvári teológia diákjai, mindaddig, 
amíg ezt a tantárgyat tanították/tanulták, 
ezenkívül fémjelzi a nevét egy egészségügyi 
nevelést szolgáló középiskolai tankönyv 
(1938) is, amelyet Erdély középiskoláinak 
fdsőbb osztályaiban csaknem egy évtizedig 
használtak, e témában Erdély-szerte előadá
sokat tartott, ismeretterjesztő cikkeket írt. 
Orvosi elhivatottságát mi sem bizonyítja job
ban, mint önéletírásában a sokszor fölbukka
nó önelemző lelkiismereti aggály — min
dent megtettem-e, amit emberi és szakmai 
erőm, képességem engedett? —, amelyet az 
őszinte és mindig szolgálatkész segítenivá- 
gyás, a hallatlan szerénység táplál és nem 
utolsósorban az a tiszta lélekből születő val
lásos hit, amely az embert, a szellemiséget és 
lelket soha egyetlen pillanatig sem rendeli 
alá az anyagi javaknak. A könyvben megje
lent történet utolsó napja 1946. május 16., 
amikor a menekülő család — immár békei
dőben — Bajorországból hazatér és Kolozs
várra érkezik: "Ott álltunk a reggeli nap
sütésben Kolozsvár vasútállomásán. Felsó- 
hajtottu nk. Aztán — jobb híján — egy kézi 
targoncára raktuk fel megmaradt csomagja
inkat és elindultunk mellette, gyalogszerrel, 
befelé a városba, az egykori Ferenc József, de 
akkor már ismét Horea úton, új honfoglalás
ra..." A könyvben olvasható önéletrajz itt be
fejeződik, de tudjuk, hogy a sors újabb ki
hívások sorozatát tartogatta a szerző számá
ra: a kommunizmus éveiben alcsíki — csík
szentkirályi — körorvosként páciensei kö
rében nagy tiszteletnek örvendett követke
zetes és soha el nem titkolt katolikus — val
lásos — magatartása miatt, de hát ez nem 
volt rokonszenves az akkori hatalmasságok 
szemében; a háborúk és menekülések, a min- 
dentelvesztések megpróbáltatásai után még 
1956-ot is megszenvedi: fiát, Benedeket bör
tönbe zárják... Mintha egy korszak erdélyi 
magyar értelmiségének minden keresztjét 
hordania kellett volna!

A szerző ritkán kommentálja az esemé
nyeket, amelyeknek részese volt. Az esemé
nyekre bízza a szót, ez érthető is, hiszen a
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kor, amelyben született, olyannyira bonyo
lult volt, hogy ha megpróbálná értelmezni, 
akkor kénytelen lenne a politikai nézetektől 
az erkölcsi állásfoglalásig mindent átvilágí
tani. Szerénysége, jó ízlése és emberi méltó- 
ságérzete visszatartja ettől, s ezzel tulajdon
képpen olyan író-narrátorrá válik, akinek 
írói módszere lehetőséget nyújt a "belülről 
látott élet" objektívebb ábrázolására. Nem 
vállalkozik bonyolult lélektani elemzésekre, 
de az események fölvonultatása már önma
gában is megteremti a maga jól körülhatárol
ható magyarázatait és emberi jellemeit. A 
többit az olvasóra bízza— nem utolsósorban 
az olvasó történelmi ismereteire —, és ezzel 
a családtörténeten túli továbbgondolásra 
ösztönzi. Az önéletírók többsége elsősorban 
a válságos élethelyzeteket járja körül, ezek 
utólagos magyarázata, a megértésre való tö
rekvés készteti őket írásra. Ha egy ilyen élet
helyzet csak a szerzőre jellemző, akkor az 
olvasmány sokszor nem is haladja meg az 
érdekesség szintjét, de a "Lót" által megélt 
történések fél- századnyi időt, s egy egész 
nemzedék életét is jelentik: két világháború 
(majd a kommunizmus évei), menekülések 
és bizonytalan élethelyzetek, amelyekből 
semmilyen kiút nem volt, ha csak azt a belső 
lélekerőt nem vesszük annak, ami segített 
megmaradni és reménykedni.

Dr. Nagy András életének nagy részét 
Csíkban élte le, s bár magas fokú képzettsége 
lehetőséget jelentheti volna számára a szülő
föld elhagyásához, mindvégig az otthonma
radás hirdetője és példaképe maradt... míg 
élt, emberi méltósága által, s most a szemé
lyes cselekvés helyett a könyvvel — élete 
eseményeinek feltárásával — buzdítva ön
zetlen szolgálatra, s ha életünk úgy hozza, 
áldozatvállalásra is mindenütt és mindenkor 
az emberség s a tisztesség nevében.

dr. Nagy András: Lót visszanéz. Csíksze
reda, Pallas-Akadémia Könyvkiadó, 2001

Balázs Imre: Anya gyermekével

SZÉLES KLÁRA

Kolozsvár "kér éltet vagy halált"? 
A föl nem adható városról
"Nem is forgott Erdélyben egy város 

annyi változásokon, a kincses Kolozs
várból lón..." — írta Cserei Mihály, a jeles 
erdélyi historikus a Rákóczi-szabadság- 
harc idején. S talán még soha nem  idéz
ték teljesebb joggal ót, m int ahogy most 
idézi (sajnos) utószavában Kántor Lajos.

A m egpróbáltatásokban és felülke- 
rekedésekben oly gazdag m últat idézik 
fel a szerzők, e m últ örökösei, hagyomá
nyának őrzői — mai kolozsváriak. A 
várost lakó, féltve szerető tudósok, m ű
vészek, polgárok szólalnak meg, régibb 
és legifjabb generációk tagjai. A város 
jelenének, jövőjének féltésében egyetért 
magyar, román, német és más nemzeti
ségű polgár. Hiszen a jogos büszkeség
gel őrzött "kincses" évszázadok után  — 
a két világháborút, a Ceausescu-dikta- 
túrát követően — most "Funar-korsza- 
kát" éli a település.

A kincsesből kincstelenné, koldussá 
tett Kolozsvár útját a kötet a mából visz- 
szapillantva, a lehető legellenőrizhe- 
tóbb dokumentáció alapján mutatja fel. 
Meggyőzően érvényesül az a törekvés, 
hogy ez a gyűjtemény messzemenően 
elkerülje az egyoldalúságot, az elfogult
ságot. A megszólalók legtöbbje m ögött 
tekintélyes tudom ányos életút vagy 
m űvészi pálya áll. Bátor szókim ondás
sal jellemzi a válságos helyzetet Ciprian 
Mihali kolozsvári filozófiatanár "...ápo- 
rodott levegőjű és esztétikailag m eg
nyom oríto tt város" m ost Kolozsvár. 
"Fullasztő és logikátlan" erőszak, "szim
bolikus grandománia" jellemzi, és a leg
fontosabb, a "közönséges polgári fele
lősség" az, ami hiányzik. Noha utóbbi a 
város történetének éltető, fenntartó ere
je. Erről tanúskodik többek között a XI. 
századi kolozsmonostori apátság, céh
szabályzatok sorozata (1467-től), az első 
gyógyszertár és hivatalos orvos (1591, 
1673), első városi mérnök (1833), a vi
lágelső takarékpénztár (Bölöni Farkas 
Sándor Kolozsvári Gondoskodó Társa
sága).

Amikor Wilfried E. Schreiber geográ
fus — a sajnos csupán kis számban itt 
m aradt németség városhoz hű tagja — 
az "én Kolozsvárom"-ról beszél, ugyan
csak ezt a teremtő kultúrát hangsúlyoz
za. A város mindennapjait elképzelhe
tetlennek tartja felsőfokú oktatási intéz
ményei, két színháza, operája, "nagy
szerű filharmonikus zenekara", "annyi 
örömet szerző múzeumai" nélkül — de 
a kis etnikum ok jelenléte nélkül is. A 
köznapokhoz éppúgy hozzátartoznak 
az utcai beszélgetések, a zsidó-, ör
ményviccek, m int a Német Fórum  vagy 
az Octavian Buracu alapította Interetni- 
kus Párbeszéd Szövetsége. Egybevág ez 
azzal a képpel, amelyet Camil Muresan

történész vetít elénk eszményképként. 
Szerinte olyan szellemi központ, "kö
zeg" kell hogy legyen ez az ősi város a 
XXI. században is, "amely magába ol
vasztja, ugyanakkor sugározza a nem 
zeti kultúrákat — a m aguk kom ple
m enter, k reatív  eredetiségében, köl
csönhatásában és egymásmellettiségé- 
ben".

Több szerző hívja fel a figyelmet ar
ra, hogy igen fontos a kolozsváriak és a 
Kolozsváron lakók közötti m egkülön
böztetés. A kulcsos város egyik kulcs
kérdése: kik határozhatnak jövőjéről? 
Azok, "akikben él a város”, vagy azok, 
"akik csak élnek a városban" (Vetési 
László lelkész). Hatalm as a távolság a 
jelenkori, felduzzasztott lakosságú (s 
ugyanakkor nem  felelős városi polgár- 
ságú) település és a betöltésre váró fel- 
dat, hivatás, lehetséges kolozsvári táv
lat között. A cél: "magyarság és rom án
ság kibékülésének és Európába való kö
zös ille sz k e d é sé n e k "  je lk é p év é  és 
központjává válni — az elzászi ném et
francia példához hasonlóan. (így fogal
maz Fejtő Ferenc a fent idézett Camil 
M uresannal s a kötet alaphangjával 
egybehangzóan.)

"Kolozsvár ma 2000 (ingerküszö 
bén pihen, m int a kitett Gyermek a m a
ga csecsemőesélyei és m erénylő He- 
ródesei közelében" — írja szemléletes 
metaforaként Lászlóffy Aladár. N em  ke
vésbé m arkánsan fogalmaz Mircea Di- 
nescu, am ikor "Funar tata" tevékeny
ségét tűzi vitriolba m ártott tolla hegyé
re: "hol a kolozsvári káposzta betiltásá
ra" koncentrál, hol arra kötelezné a spe
ciális rendeltetésű vendéglőket, hogy "a 
m enü élére friss m agyarokból darált 
hús kerüljön". S m indez harm onizál az
zal a tömör, költői m ondattal, amelyet 
okkal idéz Csíki László Szilágyi Domokos
tól: "Végidőkig tűrhetetlen, am it tűrve 
ülhetek."

A kötet gondolatai, szavai önm a
gukban is égetően időszerű üzenet hor
d o zó i. Kós Károly h a jd a n i rö p ira ta  
mintájára "égre kiáltó szó"-nak nevez
hetnénk. Ezt nyomatékosítja a könyv 
külleme, Deák Ferenc kiemelkedő grafi
kusi munkája. A Kolozsvár műkincsei 
alapján készült "képíró" vázlatlapok 
nemcsak emlékezetesen őrzik, hanem  
egyben gyarapítják is ezeket a városhoz 
fűződő értékeket. A fedőlap Szent Se
bestyéné ékesen szól, akár a szavak: a 
vázolt helyzet szimbóluma.

(Kulcsok Kolozsvárhoz. A föl nem 
adható város, Korunk Baráti Társaság, 
Kolozsvár, Mozaik Kiadó, Szeged, 2000. 
Ára: 2840 forint)

Magyar Nemzet Magazin
2001. március 31., szombat
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PAPP ATTILA ZSOLT VERSEI
N a r k i s s z o s z  á t v á l t o z i k

Egy Dali-festmény alá
Akartam írni sok nagyszerű verset, 
érzelmeket, mit lélek ujja festett

hogy majd a város fölé nőhetsz. Most 
eszeld ki, hogy mit kellene lépned. 
Öltözz fel gyorsan. Talán eléred, 
ha sietsz, az utolsó villamost.

Az ágyban vár, ha megjövök, 
pucéran mint egy földi angyal, 
s köszönés gyanánt megkínál 
ajkaival: két félnaranccsal.

egy égszínkén hatalmas paravánra.
Most, hogy távozom, nem marad más hátra,

mint végleges kudarcom bevallani: 
hogy szelíd hazugság volt minden, ami

arról szólt, hogy közöm volt néha máshoz. 
Nem adtam a világnak semmit, bárhogy

szerettem volna kimondani bátran 
nagy eszméket. S lám: elfér egy virágban,

mit szerelemről, létről szólt az ajkam.
Nem tudok mást — bár sosem ezt akartam —

mint előhívni újra másik énem 
és arcomat ott lent a tó vizében.

B u d a p e s t  b y  n i g h t
Ha az érzelmeket mímelni kell, 
jóval könnyebb a poéta dolga.
A szív elé vont rózsaszín lepel 
elrejti, mintha sosem lett volna 
e valószínűtlen éji város.
Más a légkör, savanyúbb a bor ma

s minden nem őszinte szó halálos. 
Képtelen vagyok már megidézni 
és elképzelni, hogy újra vár most,

ha időm a vers mértana méri.
A  pesti éj is így lesz majd talány — 
mert hogy lehetne úgy újraélni,

hogy ne halott kép legyen valahány, 
mint egy olcsó, színes képeslapon: 
Lánchíd, kék Duna meg egy szőke lány...

Eh, de jobb, hogyha nem is folytatom.

A z  u t o l s ó  v i l l a m o s
A folyosó végén egy karosszék, 
csikkek, hamutál, bor, könyv. S a sötét. 
Odakint a város. Szemöldökét 
ráncolva nézi a férfi. Most még

jól megvagy boroddal, könyveiddel 
s a nőkkel is, akiket nem szeretsz, 
gondolja, ám e helyen csak lelenc 
módjára élhetsz. A város, hidd el, 
sohasem ismert. A metsző fények 
s a sötétség közti senkiföldjén 
élsz, elfuserált isten. De törvény, 
szó sem szabhat határt a reménynek,

V e le n c e i  f é l s z o n e t t
Velencében a Sóhajok hídján 
nevetni fogunk sóhajok híján, 
s nem érdekel a jövő, az (Unok, 
hogy megcsaltak-e egykor az álmok,

egy gondolán ringva Velencében 
elandalodunk s meghalunk szépen. 
Na bőgjetek már, most mire vártok?!

M í g  f e  lö  I tö  z ö t t
Félig lehunyt szempillákkal néztem, 
ahogy kibújt a takaró alól 
s éreztem, hogy nincs mitől félnem, 
mert mindig otthonom a hely, ahol

reggelente ő lép ki az ágyból.
S nem tépheti többé semmi már szét 
az illúziót, hogy valahányszor 
felébredek, a reggeli kávét

őfőzi meg nekem. Rágyújtottam 
egy cigarettára s vékony testén 
végigfuttattam szemeim. Tudtam,

hogy észrevétlen, míg felöltözött, 
ottmaradtak ujjaim a mellén 
és nyelvem hegye combjai között.

H e r c e g n ő m  b u s s z a l  é r k e z i k
—  a szerelmes és naiv apród dicsérő éneke

Hercegnőm busszal érkezik 
vagy taxival, ha sok a pénze.
A megállóban várom én, 
anélkül is, hogy erre kéme.

Lábához szőnyeget teszek, 
rózsával, gyöngyökkel kirakva, 
elkísérem kocsmába is, 
vagy krumplit venni a piacra.

Hercegnőm nem feminista — 
kékvérűnek az nem is áll jól, 
tudja, hogy egy bájmosollyal 
bármit kihúz a lovagjából.
Hercegnőm busszal érkezik, 
utcasarat nem ér a lába, 
s én is busszal megyek hozzá 
a városszéli palotába.

A képzelt baldachin mögött 
majd. maradnak némi bűnjelek, 
míg vígan kukkolja nászunk, 
hercegi házunk — a kültelek.

J ó s l a t  n é l k ü l
Pezsgőspohár a kezekben 
és szóljon a régi valcer.
Most nem mondható el szebben, 
hogy mi lesz még, mi fog majd el, 
ha búcsút intünk a nyárnak.
Látod, a kezem megremeg, 
csak remélhetem, hogy várnak 
a küszöbön túl gyermeteg 
csodák, s ott, a túloldalon, 
a kapu mögött, a téren 
egy percig áll a forgalom 
és a kétezredik télben 
nesztelen kihajt a Szépség, 
az úton, hol annyit jártam 
megmossa arcát a kék ég 
a kávészín pocsolyában.
Ünneplő emberek jönnek.
Álom ez. Aztán a Semmi: 
hajnala újabb időknek.

Most többet még nem. Most ennyi.

A  b lu e s  m a  é j s z a k a
"Can't get no antidote for blues"

Dire Straits
Ma éjszaka ismét legyűrt a blues. 
Feszes gitárhúrokon érkezett, 
szaxofonon is persze, s bevonta 
szobámban az ágyat, a székeket

s a többi régi bútordarabot 
azzal az édes melankóliával, 
mely ernyedtté tesz, akár egy jól 
sikerült szeretkezés. És nem átall

befurakodni a bőröm alá, 
a pórusaimba. Lassan kiürül 
az egész szoba, csak a blues marad 
a dohányfüstben úszva. Aki örül 
ma este valaminek, azt gyűlölöm.
A hangulatot is. Ne kérdezd, mi van. 
Önsajnálat. A szokásos. Már megint

pokolian hiányzol, 
pokolian.

8



HELIKON

S. KIRÁLY BÉLA

Láncszemek
A közreadó 
nyilatkozata
Z árkózott, a névtelenséghez csökö

nyösen ragaszkodó fiatalember volt a ba
rátom . Ism eretlenségét végül is magával 
vitte a túlvilágra. A krisztusi kort átlépve, 
nem  bírta elviselni a rendszerváltás utáni 
kiábrándulást, az emberi meghasonlások 
végtelen hosszúnak tűnő sorozatát és egy 
m agyarországi kiruccanása során, a budai 
Nagy-Hárs hegyen — közel a Báthori bar
langhoz — m egm érgezte magát.

Korai, váratlan halála és pár soros, ne
kem  cím zett végrendelete kész tények elé 
állított: felveszem  készülő kötetembe né
hány irodalm i vonatkozású  töredékét. 
Készségesen teszek eleget utolsó kérésé
nek, hiszen gondolatvilágunk annyi m in
d e n b e n  h a s o n lí to t t .  U g y a n a k k o r  
tanulságosnak érzem  az életét, a sorsát. 
Évekig tervezgettük, hogy közösen adunk 
ki egy verskötetet Vállvetve címmel. Ezt is 
pótolni kívánom  a lehetőségekhez mér
ten, am ikor szellemi fejlődésének kalauza 
próbálok lenni. (Mivel ritkán adott címet 
írásainak, kénytelen voltam  zárójeles cím
mel ellátni vers- és próza fogalm azványa
it.)

Rajongott Novalisért, Kierkegaardért 
és Kármán Józsefért. Csoda-e hát, ha írásai 
zöm m el töredékben m aradtak, ha ötletei
nek szirm ait — szeret? nem  szeret? — 
szétszórta a délkeleti szélben? Am úgy is 
későn érő, kínosan tiszta ember volt, vagy 
inkább az akart lenni.

A  fogalom túl száraz volt neki az önki
fejezéshez, a metafora meg túl híg. "Lennie 
kell a két szélsőség között egy vékony 
harm adik  tartománynak! Az lesz az én 
hazám!" — hajtogatta...

H áta m ögött szépléleknek, szerény
nek, baleknek vagy halkszavú törekvőnek 
titulálták. Hiába skandálta félálmában a 
jam bikus trim etert vagy az alkaioszi ti- 
zenkilencest, az életben nem  találta m eg a 
kellő kádenciát, m ondhatnánk a közvéle
m ény megejtő könnyelműségével. Azon 
em észtődött, hogy sem  szűkebb, sem  tá- 
gabb hazája nem  találja helyét a "szép új 
világban". Nem  tudott olyan személyiség
gé kiforrni, am ilyennek szeretett volna, 
azaz a forrpontot épp a halál jelentette.

A prózai vallomásokból általam  össze
állított, stilizált önéletrajznak számomra 
legalább egy tanulsága van: a századvég 
és annak előzm énye üyen Wilhelm Meis- 
tereket farag belőlünk, és nincs más fogó
dzónk, m int saját hajunk, amelynek se
gítségével M ünchausenként húzhatjuk ki 
m agunkat a lem ondás, a belenyugvás ré
m isztő mocsarából.

Kétségeim azért m aradtak vállalkozá
som at illetően, hiszen annyira közelálló 
lélekről van szó, hogy meglehet, nem  a 
legjobb, hanem  a legszemélyesebb szöve
geit válogattam  ki és fűztem  füzérbe.

Mégis, remélem, összeállt belőle egy, a 
személyes életen túlm utató kép. A lelkem 
rajta, Nyájas Olvasó!

1.
(buborék)
a kukoricásban 
még az árvíz előtt 
nem-János nem— Sándor 
szülő küldte gyermek 
némán megjelensz

bolyongsz botladozol 
buta répafejek 
vöröslő céklák tökindák közt 
csípős csíkokat szerzel 
arcodra vállaidra

kurjantani szeretnél 
a szél megelőz alkonyul 
zizegnek sziszegnek 
rázzák hervadó kardjuk 
a kétméteresek

azt hiszed néked int 
ez a termesztett világ

2 .
(G éza kék az ég)
Harmónia: gyönyörű szó, igaz? H ar

mónia. Annál a szónál is szebb, hogy: vi- 
olinkulcs.

Fáradtan ülök a széken, nézem  lepkék 
körözését az udvari villanykörte körül. 
Sötét van. Anyám, nagyanyám  halkan ve
szik magukhoz az ételt. Dédnagyapám, a 
szeretett nagyapó hallgatása feszíti a csen
det. Kés-, villacsörrenés. Vacsorázunk 

Ü lünk a nyári színben, harminc lépésre 
tőlünk a sötétbe burkolózott, szőlővel kör- 
befuttatott emeletes házunk. Az egyetlen 
házsarki, udvari égő önti magából a fényt, 
m agához csalogatva az éjjeli lepkéket.

Mónika! Vele játszottam délután. Sza
ladgáltunk, bújócskáztunk Kár volt any- 
nyit szaladni, utána ismét belázasodtam. 
Éppen most, am ikor néhány nap múlva 
nyolc éves leszek "Fénylik a szemed" — 
ingatja aggodalmasan fejét anyám .. Mó
nika — milyen csúnya a szomszéd kislány 
neve! Mónika, Monica, Monique... Félig 
ülepedett műveltség-zacc a falu kulturális 
kávéscsészéjében — (gondolom a mostani 
eszemmel) —, avagy a francia filmek ha
tása ebben a Kis-Küküllő menti faluban, 
1965-ben? Ó, nejlonharisnyás bakfisok, 
m iniszoknyás lányok, boldog kikapós 
menyecskék! Ó Gerard Philippe!

H arm ónikaszó kúszik át a kőkeríté
sen: "Marina, M arina, M arina Úgy kér
lek, hogy légy az enyém..." Bandi, az 
agglegény gyakorol m akacsul a harm a
dik szom szédban; időnként mellébillen
ty ű z ik ,  d e  h a l lg a tn i  n e k e m  így  is 
kellemes.

Nagyapó lecsapja a villát: "Nem tudok 
nyugodtan enni, nem esik jól az étel, s 
megint m egvastagodik a nyakam!"

"Fjappojomágy...!" Valahogy így ká
romkodik, mióta hazajött az orosz fogság
ból. (Első világháború!) Még az énekszót 
sem tűri azóta evés közben a nemrég ku-

láklistás nagyapó. "Fjappojomágy..."
D édnagyapám  presbiter a református 

egyházközösségünkben. Ő a rangidős 
öreg; nyolcvanéves is elm últ, de jól búja 
magát. A fogság u tán  ritkán károm kodik 
magyarul: nyugodt lélekkel veszi m agá
hoz az úrvacsorát. Reméljük, az Ú r bizo
nyára csak m agyarul ért, különben vesz
tett ügye van nagyapónak.

Délután még nem  voltam  lázas. Ül
tünk a m álnabokrok közt, a szénáscsűr 
háta m ögött a kertben, majd házascsigát 
kerestünk Mónikával. Aztán hanyatt fe
küdtünk a bágyadt szeptem ber eleji nap
fényben, és néztük a vonuló bárányfel
hőket. "Géza — szólongatott a nevemen, 
majd kuncogva fűzte hozzá: kék az ég". 
Odafent a N ap felé bégettek az ostoba 
bárányfelhők "Végem, bégem! Veéégeem, 
bééégem".

Mónika, harm onika, harmonika... Ma- 
dám yelven is kipróbálom: haparm opóni- 
piapa.

3.
(D ísz let egy  nyárhoz)
...leszakítatlan virágok,
méhek, méhszúrások,
vidámfűz, amint hajlik szomorú víz fölé,
repülő lány kéz,
szeplőtlen égbolt,
barna halánték,
éktelen kék folt a testemen,

barátok, parittyák, csínyek — bármi: 
fintor von karinthy, báj á la kosz- 
tolányi.

4.
(Rolls — Joyce)
e század őszén Ulysses hazatér 
néma csak emléke van nincs 
mondanivalója please tátong 
az üres csűr csavar előtte 
apja bora mögötte zűrzavar

angol tanárom becézget anyám 
rímek keringnek fejemben nem 
fogom szaván mosolygok még este 
míg fordítom: géza kék az ég

5.
(N agybátyám  és a vers)
M occanatlan fekszem szüleim  ágyá

ban. Ismét beteg vagyok! Miért, miért?! 
Nézem  a frissen m eszelt mennyezetet. 
(Miért m ondja a szomszéd, hogy plafon?) 
Különféle rajzolatokat különböztetek meg 
odafent. Ha m ozdulatlanul kell feküd
nöm, ez a leggyakoribb játékom. Most ép
pen egy cukrászsapkát látok.

Légy repül rá. Hogy képes fejjel lefelé 
szöszmötölni a mennyezeten? N em  szé
dül? És van-e szíve? Kari, az erdész sógo
rom azt erősítette a m inap, hogy m inden 
állatnak olyan szíve van, m int az em ber
nek. Csak kicsiben. Még a bolhának is, a 
kullancsnak is. Vajon csak ugratni akart?

Tekintetem a semmibe réved. (Nagy
mama szerint ilyenkor báva vagyok.) Fi-

> > » > / b / y t a l á s a  10. oldalon
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» > »  folytatás a 9. oldalról

gyelm em  m egállapodik egy régi, az üveg 
alatt is sárguló képen. Karnyújtásnyira 
függ tőlem  a frissen meszelt falon. Apá- 
m ék legénykori képe. H eten voltak testvé
rek, m int a gonoszok. Bizonyára a fény
képész töm örítette ennyire természetel
lenesen közel a két férjhez menés előtt álló 
lányt és a négy berukkolásra váró fiút. Az 
Ú r 1939. esztendejét írták akkor, tekinte
tük  m ég bizakodva kémleli a jövőt. M int
ha engem  néznének, engem  biztatnának; 
"gyógyulj meg, öcskös, hiszen te m aradtál 
a nagy rokonság legutolsó unokája."

Nincs m it csinálnom, mióta fekszem, 
tizedikszer "veszem számba őket". Ez itt 
A ndrás bátyám , a legfiatalabb. Ő a front
ról tüdőbajjal tért vissza, amely nemsoká
ra végképp elvitte közülünk. Akkor én 
m ég nem  voltam  a világon. Ez itt az apám; 
m ég nem  tudja, hogy négy évet fog síny
lődni egy ukrajnai szénbányában. Ez meg 
L ad  bátyám , aki tanító lett idehaza, aki 
engem  is tanít történelemre, zenére, tánc
ra. A pám  1944-ben egy frontháta mögötti 
halottaskam rában bukkant rá. Légnyo
más érte, eszm életét vesztette és a halot
tak közé hajították. A kép jobb oldalán 
Jusztina néném  és Albert bátyám  áll, akik 
Kolozsvárra szakadtak, estek— érett gyü
mölcsként — az otthon, a falunk almafá
jától. A szélén Róza néném et látom, ő Deb
recenbe m ent férjhez, még a "magyar vi
lágban".

Debrecenbe kéne m enni, pulykaka
kast kéne venni, lassan... igen, lassan a 
testtel... A szobába lépett nagyanyám, és 
újfent nyelnem  kell az undok  orvosságot. 
Gyógyszer, betegség: mit kezdjek ezzel a 
vézna, cingár testtel? Hogy lesz belőlem 
Gagarin? H iszen elég csupán egy egész 
napos gyaloglás osztálytársaimm al a falu 
határában, a Bekecs alatt, estére m ár lázas 
vagyok.

"Fénylik a szemed" — mondja aggód
va anyám.

*
Évtizeddel később, az egyetem szüni

dejében, Géza hosszan nézte ismét e ké
pet. O daképzelte csikófrizurás hajdani 
önm agát is. O tt állt a szülői ház legkisebb 
szobájában, égő cigarettával szájában, és 
tudom ásul vette a kép alatt található fal
védő életbölcsességét, annak  ellenére, 
hogy nem  m ost szállt le a falvédőről; 
"Nincsen rózsa tövis nélkül, nincsen élet 
bánat nélkül."

Lám  csak, a testvérek közül a legna
gyobb, Pista nagybátyja hiányzik a cso
portképről. N em  volt akkor odahaza. Pe
d ig  milyen jól m utatna itt a többiek kö
zött, hiszen ő volt a legtekintélyesebb. Te
hetséggel m egáldott em ber volt ő is, de 
irodalm i képességeit csak lakodalm ak
ban, ház- és csűravatáson érvényesíthette. 
H am ar sértődő, ham ar sértő em ber volt. 
Benne egy fokkal erősebben élt az, ami 
testvéreiben: tágítani szerette volna a vi
lágot — m ég akkor is, ha az leggyakrab
ban szülőföldje, szülőfaluja képében in
cselkedett vele —, m ert határait szűknek 
érezte.

De e világ határhegységeitől m indegy
re vissza vettetett a valóságba, ahonnan — 
akárcsak László és Béla testvére — egyre 
mélyülő rezignációval és — ennek ellen
hatásaként — fel-fellobbanó daccal élte át 
a földi dolgok okozta gyalázatot, az em
beri torzsalkodások, a kegyetlen történel
mi változások okozta letargiát, ürességet.

L eh e tő ség e i, am b íc ió i, hogy  úgy  
mondjam, valóban szöges ellentétben áll
tak egymással. Asztalos lett, de még mi
lyen. Irta, egyre hosszabb strófákban ver
selte m eg családja, testvérei életének 
"sorsdöntő" eseményeit. A vonalas füze
tek egyre teltek, kezén az ujjai egyre fogy
tak. Nem  lehet két úrnak szolgálni: nem 
lehet asztalos szerszámmal, "cirkulával" 
dolgozni, ha lelkünk csordultig tele az áb
rándokkal. Munka közben is versek züm 
mögtek fejében, és ő hol innen, hol onnan 
faragott le az ujjából.

Egy verse, a "legjobban sikerült", vég
képp m egragadt Géza emlékezetében. 
Ezt, a neki, a néhai "jól tanuló öcsémnek" 
többször is felolvasott verset bármikor, 
bárkinek el tudná mondani, pedig nagy
bátyja m ár régen halott, és Géza felett is 
elrepült jónéhányszor Kassák nikkelsza
movárja.

6.
(Blanka kivétel)
Századunk hetedik évtizedének utolsó 

napján félméteres hótakaró borította Ko
lozsvárt. A házak menyasszonyi ruhát öl
töttek és párás ablakszemekkel kémlelték 
a bandukoló fiút, akit a reggeli éhség űzött 
ki bérelt szobájából.

Az éj folyamán nyoma veszett a hófel- 
legeknek, s így a hajnal zavartalanul kár
pitozta világoskékre az ég boltozatát. 
Mintha Jókaitól tanulta volna, olyan hoz
záértéssel erősítette oda e gyönyörű színt 
a közeli hegység csúcsaihoz. Do Iga végez
tével menten tovább is állt.

Géza a hóeke szabta sávban haladt. 
Időnként a hóba lépett, udvariasan utat 
engedve a háta mögött lihegő troliknak. 
Mint a város láncra kötött kutyái, rohan
tak ezek előre-hátra a kifeszített dróthuza
lon, méregszikrákat szórva a kanyarok
ban. Az idő még túl korai volt ahhoz, hogy 
portájuk előtt sepregető emberekkel talál
kozhasson. A nemrég nyitott főtéri tal
ponálló, önkiszolgáló előtt is csak most fo
gott m unkába a pincér. "Mennyi nyűgtől 
szabadulna az ember, ha nem  kellene ét
keznie" — porolta le a bejáratnál egy ré
gebbi, még az ősszel fogant gondolatát. 
"Nyugodtan folytathattam volna Weinin- 
ger olvasását a meleg paplan alatt, s ha 
belefáradnék, jobb híján bám ulnám  a jég
virágos ablakot, vagy Wilhelm Meister 
sorsán gondolkodnék."

Odabent az elhízott szakácsnő bam 
bán m eredt maga elé. Csípőre tett kézzel 
állt s csak a tálcacsörrenésre riadt fel. Géza 
fizetett, evett és távozott. Kint úgy érezte 
magát, m int a veréb a darvak táncában. 
Ingerült volt és ilyenkor m indenkiben el
lenséget látott. Ösztöndíja elfogyott, ott
honról pedig csak kis összegeket tudtak

küldeni, hiszen arra nem  szám ítottak, 
hogy szünidőben is az egyetemi városban 
m arad. A létm inim um ra szorította hát 
kulturális kiruccanásait, vagyis beszün
tette a koncert- és operalátogatást. Csak a 
színház m aradt. Jól beosztva a pénzt, ki is 
húzta volna a januári ösztöndíjig, de jött 
az a keddi nap, és az antikvárium ban nem 
tudott ellenállni egy könyv csábításának, 
am iért végül is csinos összeget fizetett. A 
kiszemelt kötet W eininger Nem és jellem 
című m űve volt. Egy, a perinatális ellátást 
taglaló orvosi szakkönyv és a legújabb 
fiatal költők antológiája között húzódott 
meg.

Felütötte a könyvet, és az első bővített 
m ondat, amely a szemébe ötlött, máris 
pénzért kiáltott: "Férfi és nő, tehát két 
anyag, m ely kü lönböző  keveredésben 
van m eg az élő egyénekben anélkül, hogy 
az egyik koeficiense bárm ikor nulla lehet
ne. A tapasztalatban nincs sem  férfi, sem  
nő, csak férfias és nőies egyén." Továbbá: 
"A nem  nem olyasmi, am i csak egy bizo
nyos helyen van, vagy am i bizonyos szerv 
által nyilatkozik meg, hanem  az egész 
lény által hat, és annak m inden pontján 
kifejlődött."

"Helyben vagyunk" — m otyogta, m i
után  fizetett és nyom ban betért a legköze
lebbi utcasarkon gubbasztó kávéházba. 
Sajnálta, hogy barátai, az évfolyamtársai 
m ár nincsenek itt a városban. Laci és Zsolt 
javában vakációztak. Az egyik a hegyek
ben, a másik a szüleinél.

"Ennek a könyvnek m inden m ondata 
zseniális és egyben triviális" — bökte ki 
félhangosan, im m ár a harm adik  cigaretta 
u tán  nyúlva. Mosolyogva m orfondírozott 
tovább magában: "Mi is tetszett nekem 
Maciban? Az, ami női, vagy az, am i férfias 
vonású benne? Vagy m indkettő? Értelmes 
így feltenni a kérdést? Vagy: ki írta hozzá 
a legsikerültebb kam aszkori versem? Az, 
aki vagy ami bennem  férfias vagy nőies?" 
Kitekintett a behavazott utcára és hallgat
ta a "Yesterday" puhán  om ló dallamait, 
ím e itt van szüveszter kora délutánja, és ő 
nem  leli sehol sem a helyét. Egyebet sem 
tett a mai nap, csak emlékezett, csak em
lékezeti...

Bezzeg a többiek... Laci hazam ent A- 
radra. Lehetséges, hogy e pillanatban az 
apjával borozgat a m agyar TV előtt, vagy 
barátságát újítja fel egy régebben bevált 
haverinájával. Zoli a hegyek közé, Gyí- 
mesbe vonult hetedm agával, s m ost síe
lésből hazatérve szervezik  az estélyt. 
H ívták őt is, hiszen egy gitárosra m inden
képpen szükség lett volna, de képtelen 
volt tudtukra adni, hogy szűkében van a 
pénznek. "Magamra szeretnék m aradni 
egy kicsit. A szüléimhez sem  megyek haza. 
Történt egy s más velem, és szeretném tisz
tázni viszonyomat e világgal" — válaszolta 
végül Zolinak, majd búcsúzóul kezet ráz
tak.

Egyszeriben azon kapta m agát, hogy a 
város egyetlen, a nők részére fenntartott 
bárja előtt állingál. Mivel a bejárat túl kö
zel volt, átm ent a túlsó járdára. H irtelen 
kíváncsiság fogta el: ugyan kicsoda for-
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dúlhat m eg itt szilveszter délutánján? A 
válltáskájába nyúlt egy cigarettáért és rá
gyújtott. "Amíg ez elfogy, itt állok néma 
lesben" — határozta el. Eszébe jutott ked
venc olvasm ányának a címe: Egy vadász 
feljegyzései. "Mit írhat ehhez hasonlót 
naplója fedelére korunk soros hőse? Talán 
ezt, hiszen férfimunka ebben a nyom orult 
országban csak ilyesmi akad: Egy szoknya
vadász feljegyzései, vagy választékosabban: 
Egy vadász eljegyzései." Belerúgott egy lába 
elé tévedő hópehelybe, és eldobta cigijét.

Ebben a p illanatban kinyílt a bár ajtaja, 
és egy tünem ény jelent m eg a küszöbön. 
Feltehetően a barátnőjével lehetett, aki kö
vette őt és akivel karon fogva vidám an 
indultak  el a gyér hóhullásban. A barátnő 
hirtelen a fejéhez kapott, majd csodálkoz
va csapta össze kezeit: "Blanka — m ondta 
hangosan —, m a m ár m ásodszor indulok 
el kesztyű nélkül! Ott felejtettem most is 
az asztalon! Te, ez valam it biztosan jelent!"

Géza két lépést tett a szem látomást tü 
relm etlenül várakozó leány felé, majd té
tován megállt. Tekintetük találkozott, és 
azonnal érezte, m int kezd piruettbe tíze

is ritmikus hullámzásba kényszerítették. 
"Minél több nő van egy hölgyben, annál 
kevésbé fogja megérteni a férfit, annál job
ban fog rá a férfi nemi sajátosságaival hat
ni." — tolult emlékzetébe egy Weininger- 
idézet.

Bicepszére sandított, amely szerényen 
húzódott meg télikabátja alatt. Tisztában 
volt azzal, hogy ez egyetlen "gyenge" 
pontja férfiasságának. Sajnálta, hogy nem 
súlyzózott rendszeresen, s csak néhanap
ján fanyalodott arra, hogy megtáncoltassa 
a "fülbevalókat" a levegőben.

Menet közben a lány barátnője füléhez 
hajolt, mire az lopva hátrapillantott. "Szé
pen ü ldözővé váltam . Tetszik nekem  
Blanka, itt megyek, m ásként nem  tehetek. 
Hogy tudnék bem utatkozni és értésére 
adni, hogy »szándékaim tisztességesek«? 
Különben várjunk a bemutatkozással, hi
szen ezek rég megbeszélt szilveszterezés- 
re igyekezhetnek? Kérdezni kellene va
lamit! Ó, egy miniinterjút senki sem vehet 
rossz néven!"

"Ha egy nőt megkérdezünk, mit ért 
saját Énje alatt, akkor sohasem tud egye

zer apró ördög a bőre alatt. Nagyon szép
nek találta őt. Lázasan fénylő szemei gya
nakvóan kémlelték a külvilágot hosszú 
szem pillái m ögül, m íg ajkai fegyelmezet
ten feszültek szabályos orra alatt. Ennek 
ellenére m ozdulatai révén valami belső 
ha rm ó n ia  su g á rzo tt lényéből. A lány 
szem látom ást nem  talált megfelelő ellen
szert a kitartó tekintet semlegesítésére. Er
re pedig  szüksége lett volna, mert az is
meretlen m ég egy lépést bátorkodott felé
je, és észrevehetően biccentett. Blanka le
sütötte szemét, majd hirtelen az ajtó felé 
irányította, ahonnan m ár érkezett is a se
gítség, kesztyűjét lóbálva.

Géza kivárta, m íg tisztes távolságba 
kerülnek, majd csizmája talpát Blanka ap
ró lábnyom aiba helyezve követte őket. Az 
egyre sűrűsödő havazás ellenére látta, m i
lyen jól rím elnek a csinos alakkal a kato
nás léptek. Blanka léptei dús fekete haját

bet elképzelni, m int saját testét." — ellen
pontozott Weininger.

"Jobb lett volna a keleti életfilozófiák, 
Rabindra Nath Tagore búvárlása helyett 
egy kis hipnózist elsajátítani! Nem  segít 
most rajtam a bölcs belenyugvás! Isten 
veled, ataraxia!" — villant át indulatosan 
agyán öniróniába hajolva e gondolat. 'Tel
jessé válna ez a hindu Világmindenség, ha 
Blanka hozzám  sétálna, belém karolna és 
a fülembe suttogná: belátom, igaza van a 
te Weiningerednek, a nők m indig más dol
gokból vezetik le a m aguk értékét, m int 
például a divat, a társadalmi pozíció. Én 
sem vagyok kivétel, csupán a viszonyítási 
alap számomra te vagy!"

Nézte Blankát, am int elvegyült a trolit 
váró em bertöm egben és olyanná vált, 
m int ők, akik várnak, fecsegnek, tűrnek, 
csak tűrnek, csak várnak, m indig m indent 
csak várnak... Mintha megalázná Blankát

ez a várakozás. N em  vette le a tekintetét 
róla, m iközben egyre inkább bizonyossá 
vált benne az a gondolat, hogy cinikussá 
teszik az em bert bizonyos kelet-európai 
körülm ények között az olvasmányai. Az
tán némileg felengedett hangulata és ki
egészítette Hegelt, m iszerint az abszolút 
tudás nemcsak lehangoló, kiábrándító, de 
cinikussá is tesz.

N yüszítve fékezett a 26-os, és Blanka 
az elsők között jutott fel, ügyesen lavíroz
va a nekiduhajkodó tömegben. Pillanatok 
alatt világossá vált, hogy a töm eg egyne
gyede biztosan lem arad, és ez a tény ter
m észe tesen  őreá is v o n a tk o z ik . Sze
rencséjére "érzelme tárgya" az ablakhoz 
közel került, m egadva a lehetőséget arra, 
hogy eddigi szemlélődését cselekvés kö
vethesse. Géza kézzel-lábbal igyekezett 
felhívni magára a lány figyelmét. M ikor 
ez sikerült, az ablakhoz lépett és gyorsan 
két trolijegyet kotort elő zsebéből. Az ép 
jegyet a lány felé nyújtotta, m íg a hasz
nálttal m agára m utatott és enyhén m eg
hajolt. Még láthatta, am int a lány tágra 
nyitja szemét, és vagy a sajnálat suhant át 
az arcán, vagy — s ez valószínűbb — ki
zökkent addigi kedélyállapotából, de bá
josan e lm oso lyodo tt, m ajd az indu ló  
troliból hátrafordulva nézte m indaddig 
őt, míg a távolsággal arányosan erősödő 
szürkület függönyt nem  bocsájtott közé
jük.

Felvillanyozva a mosolytól, Géza ru 
ganyos léptekkel indult el a szem ben levő 
vendéglő felé. "Ez neked vendéglő? — 
akadékoskodott Weininger. Ez egy kö
zönséges kocsma, melyet a hely szelleme 
A Zöld Takonyhoz névvel illet!" "Sebaj — 
rándított a vállán Géza —, az Elvont Esz
me most engedélyez m agának egy fél ü- 
veg vinkót, kárpótlásul azért, hogy el
illant orra előtt az Érzéki Zsenialitás."

"A jövő a miénk lesz — fogadkozott a 
söntésre tám aszkodva. Előbb ide kukkint- 
sunk be jövő ilyenkor, majd elm együnk 
valahová, melléje telepszem  és hallgatom, 
csak hallgatom  őt, ahogy..."

"A nőknek m egvan a nyelv adománya, 
de nem a beszédé. — vetette közbe Otto 
Weininger."

"Meglehet, de Blanka kivétel" — vá
gott vissza Géza, és elindult kifelé.

A Szilvesztert egyedül töltötte, és re
m énykedve hallgatta az éjféli harangok 
zúgását.

7.
(Elszakadó láncszem)

— dialógus —

— "Keresztrejtvényben szunnyadnak
a nevek.

Jelentés nincs, a jel szembenevet.
Féltve őrzi titkát a buja iniciálé.
Fóliánsba aszalódon a hajdani élet."

— "S a miénk milyen? És mire jó a vers?
Hisz nevünk is rejtély, s a szó nagyon nyers.
Csak a dal zsongít, népdal, néger spirituálé,
az ének, az ének, az ének, az ének..."

Önkezükkel vetettek véget a versnek
és önkifejezésükkel az életüknek.

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

HAKLIK NORBERT

Magyar planetárium avagy 
egy bankrablás története
Magyar kalendárium, augusztus, sperhakninovella

Tisztelt Haklik Úr!
Bizonyára meglepődött, amikor kézhez 

kapta küldeményemet, már csak a bélyeg 
láttán is, elvégre Id a fene küldene magának 
levelet egy ilyen távoli országból. Miután 
néhányszor már láthattam Önt egy-egy fel
olvasóestjén, s ezen alkalmakkor volt szeren
csém megbizonyosodni afelől, hogy — fi
noman szólva — nincs híján egészséges ön
bizalomnak, abban is biztos vagyok: végül 
arra a következtetésre jutott, hogy talán va
lamely, idegenbe szakadt lelkes olvasója kí
ván ekképpen hangot adni az Ön iránt érzett 
csodálatának. Ez valamelyest fedi is a való
ságot, de csak részben, Haklik úr! Talán még 
az is megfordult a fejében — tudja, nekem is 
volt már alkalmam belekóstolni a magyaror
szági toliforgatósorsba, s van néhány sejté
sem azt illetően, miféle levélküldemények 
szerepelhetnek az írómesterség művelőinek 
legdédelgetettebb álmaiban —, hogy valami 
dúsgazdag, magyar ősöktől született brazil 
szappanopera-gyárosnak tetszettek meg 
annyira a művei, hogy Önt kívánja megbízni 
legújabb remekbe szabott sorozata forgató- 
könyvének megírásával. És, tisztelt Haklik 
úr, nem is téved nagyot, ha így vélekedik, de 
még ez sem a teljes igazság. De percig se 
aggódjék: levelemben hamarosan szólni fo
gok a megbízásról, amelyet Önnek szánok. 
Nem is csigázom tovább a kíváncsiságát; rá
térek a lényegre, de ahhoz, hogy tisztán lás
sa, miért is fordulok most Önhöz, meg kell 
ismertetnem azon események történetével, 
amelyek elmaradtának esetén nem kerülhe
tett volna ez a levél az Ön nagybecsű posta
ládájába.

Kezdjük a legelején: Donászi Etelének 
hívnak, Békés megyében születtem egy ki
csiny faluban, majd Szegedre kerültem gim
náziumba, s ott végeztem felsőfokú tanul
mányaimat is, a tanárképző főiskolán. Akár
csak tudomásom szerint Ön, a diploma meg
szerzése után én is kevés kedvet éreztem 
arra, hogy képesítésemnek megfelelően a 
nemzet napszámosaként helyezkedjem el, 
így inkább elmentem újságími a megyei na
pilaphoz. Miután ott is lehúztam néhány hó
napot, rádöbbentem, hogy — bár dolog- 
talanság szempontjából nagyon előnyös ez a 
szakma — a zsurnalisztáknál sem aranyru- 
dakból fonják a kerítést. Már majdnem rá
szántam magam, hogy mégis valamely ál
talános iskola katedráján folytassam pálya
futásomat, amikor végre felvillant előttem a 
munka nélkül való meggazdagodás lehető
sége, mely egyúttal a művészi lét magaslata
iba is emel — s ezúttal nem túlzás, ha a 
csillagok szerencsés állását tesszük felelőssé 
felismerésemért.

Akkortájt már csak dolgozni jártam be 
Szegedre — hogy megspórolhassak vala
mennyit a rezsiköltségeken, a közeli Csong- 
rád ipakon béreltem  lakást. Ön, tisztelt 
Haklik úr, aligha hallott erről a településről 
- ismerem a magához hasonló hegyi kecské
ket, olyan nekik a falu, mintha nem is lenne,

ha nincs mellette egy dombocska legalább. 
Mindenesetre tény, hogy a levelemben vázo
landó események bekövetkeztéig Csongrá- 
dipak még szűkebb környezetében sem tett 
szert számottevő ismertségre. A falu vezető
sége éppen ezen akart változtatni, s emiatt 
alakulhatott úgy, hogy eleinte a szépírás, ké
sőbb pedig — rövid vendéglátóipari kitérőt 
követően — a bűnözés művészetének terén 
óhajtottam kibontakoztatni tehetségemet, és 
végül arra kényszerültem, hogy az Ón segít
ségéért folyamodjak ebben a levélben.

Csongrádipakra ezerkilencszázkilenc
vennyolc nyarán költöztem, alig egy eszten
dővel azelőtt, hogy teljes napfogyatkozás 
örvendeztette meg kicsiny hazánk lakóit. A 
lakóhelyemül választott falu vezetősége kü
lönösen nagy jelentőséget tulajdonított a rit
ka csillagászati eseménynek, mivel Csong- 
rádipak azon az augusztusi napon a totalitás 
zónájába került. Ezt a tényt a lehető legjob
ban ki akartak használni a falu vezérei: úgy 
vélték, a napfogyatkozás nagyszerű alkal
mat teremt a csongrádipaki turizmus fellen
dítésére, és egyúttal kultúrkörökben is is
mertté teheti a településnevét. Ennek elérése 
végett Csongrádipak önkormányzata meg
hirdette fennállásának első szépprózapályá
zatát — a kiírás szerint a versengés győztese 
az egykori nagyszerű csillagászunkról, Hell 
Miksáról elnevezett ösztöndíjat nyeri el, mi
által a faluvezetőség egy esztendőn keresz
tül havi félszázezer forinttal gondoskodik 
arról, hogy a legjobbnak ítélt írójelölt min
den idejét a pályázati anyagában felvázolt 
mű megírására fordíthassa, mely műnek a 
napfogyatkozáshoz kell kapcsolódnia.

A kiírást elolvasván tüstént eldöntöttem: 
én leszek az a nagyformátumú tehetség, aki 
elnyeri Csongrádipak önkormányzatának 
ösztöndíját. A döntőbírák között sok olyan 
akadt, akit már régebbről ismertem újságí- 
róskodásom révén, és nem sajnáltam rá a 
pénzt, hogy kocsmázással töltött esték során 
fokozzam irántam érzett szimpátiájukat. I- 
gaz, abban, hogy végül én ítéltettem a leg
jobbnak, meggyőződésem szerint zseniális

munkatervemnek is komoly szerepe van. 
Magyar planetárium munkacímmel benyúj
tott szinopszisom alapötlete a következő: ab
ból kiindulván, hogy Magyarországon az 
ezerkilencszázkilencvenkilencest követően 
csak nyolcvanakárhány év múlva lesz nap- 
fogyatkozás, eljátszottam a gondolattal, mi
szerint történelmünk során mindig nagy
jából ilyen időközönként sötétítette el a hold 
árnyéka a Napot. Ilyenténképpen megálla
pítottam, hogy a trianoni békediktátum alá
írását teljes nagyfogyatkozásnak kellett 
megelőznie, csakúgy, mint az ezernyolcszáz- 
negyvennyolcas forradalmat. Egészen a 
honfoglalás koráig visszamenően adtam 
meg tudósaink által korábban nem ismert 
hasonló csillagászati események időpontját, 
ráadásul úgy, hogy minden egyes hónapra 
jusson egy napfogyatkozás — s így egy no
vella is; ezáltal Csongrádipak népének egész 
története újraírhatóvá válik: tatárokat, törö
köket csépelhetnek a falu büszke vitézei az 
eltűnő napkorong halovány fényében.

A kuratórium ítészei mindenesetre be
kapták a horgot: alig fél évvel a napfogyat
kozás várva várt dátuma előtt, a csong
rádipaki polgármesteri hivatalban fogadhat
tam a falu első emberének gratulációját, s azt 
is megtudtam, hogy már a rákövetkező hó
naptól folyósítani fogják számomra a kiírás
ban megállapított összeget. Rögvest el is 
döntöttem: nem fogok megyénk napilapjá
ban félanalfabéta politikusokat és házuktól 
három utcányira teljességgel ismeretlen hí
rességeket éhbérért népszerűsíteni — fel- 
mondtam az újságnál, s csekély anyagi 
tartalékaimat apasztgatva, szerény bérlemé
nyemben ülve vártam, hogy falunk dicső 
önkormányzata átutalja a folyószámlámra a 
Hell Miksa-ösztöndíj első esedékes részletét.

Ám a pénznek sehogy sem akaródzott 
megérkeznie. Hamarosan azon kaptam ma
gam, hogy nemsokára ennivalót sem lesz 
miből vennem, így kénytelen-kelletlen fáj
dalmas elhatározásra jutottam. Nekiálltam 
állást keresni. Tucatszámra vásároltam a hir
detőújságokat, ám minden, számomra nem 
túlságosan visszataszító munkához vagy túl 
fiatalnak, vagy túl okosnak bizonyultam. 
Végül már majdnem rászántam  magam, 
hogy visszakönyörögjem magam az újság
hoz, amikor megakadt a szemem egy hirde
tésen, miszerint "csongrádipaki vendég
látóhely nyelveket tudó recepcióst keres"; és 
már láttam is magam, amint elegáns egyen
ruhában, bőséges baksisért fogadom a lu
xusautókban érkező nyugati vendégeket 
egy felettébb előkelő étterem ajtajánál — 
csak arra nem tudtam sehogy sem rájönni, 
vajon merre található Csongrádipakon ilyen 
színvonalú vendéglátóipari egység. Ám 
amikor legszebb öltönyömben elballagtam a 
megadott címre, kiderült, hogy az általam 
luxusétteremnek gondolt intézmény nem 
más, mint a Corleone pizzéria, és a tésztako- 
rong-sütöde tulajdonosa a diszpécsert neve
zi recepciósnak, akinek a rendelések felvé
tele és a házhoz szállítás levezénylése a fel
adata, némi jutalékért és kezdődő gyomorfe
kélyért cserébe.

Minden áldott nap már hajnali fél tizen
egykor ott kellett ülnöm a számítógép előtt 
a pizzéria egyik hátsó szobácskájábán, hogy 
adminisztrálhassam a házhoz szállított ét
kekre áhítozó csongrádipakiak óhajait, disz
pécseri mivoltommal járó hatalmam teljes 
tudatában megállapítsam a motoros futárok
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útvonalát — mégpedig úgy, hogy egy ki- 
szálllással minél több megrendelőhöz jut
hassanak el —, és lecsillapítsam a szolgálta
tásainkkal elégedetlen kuncsaftok kedélyét. 
Megadott időközönként be kellett szednem 
a futároktól az addig összegyűlt pénzössze
get, hogy aztán — valamikor éjfél után — 
elszámoljak a menedzsernek a napi bevétel
lel, amelyből végre megkaphattam a fizetsé
gemül szolgáló kétszázalékos részesedést is.

Nem véletlenül kaptam azt az utasítást, 
hogy három-négy fuvar után midig gyűjt
sem be futárainktól a náluk lévő bevételt, 
hiszen nemegyszer megtörtént, hogy vala
melyik motorosunknak a nála lévő périzzel 
együtt nyoma veszett. Bejelentve pedig sen
ki nem volt a pizzériában, így a vezetőség a 
dolgozók lakcímét sem ismerte — s többnyi
re polgári nevét sem; engem is mindenki 
csak díszpancsemek szólított; így hasonló 
esetekben azt sem tudták, merre keressék az 
imigyen elemeit tízezer forintokat. Ám nem 
csupán a bevétellel elszelelni nagy hajlandó
ságot érző futárok indokolták az effajta óv
intézkedéseket: ott volt például Mád, ez a 
másfél mázsás, torzonborz teremtmény, aki
nek az intelligendakvódense nagyjából kilói 
számának felére rúghatott — mint egyszer 
nagy bizalmasan megvallotta nekem, a jogo

sítványt sem sikerült soha megszereznie —, 
s aki alatt holmi görkorcsolyává törpült MZ 
motorkerékpárja. Gyakorta előfordult, hogy 
M ad a házhoz szállításokat követően a piz- 
zéria helyett a közeli játékterem felé vette az 
útját, hogy ekképp juthasson némi prémi
umhoz — megesett, hogy az egész nála lévő 
bevételt otthagyta valamelyik pókermasina 
gyomrában, és ilyenkor több napig csak a- 
zért furikázott keresztül-kasul Csongrádipa- 
kon s a területünkhöz tartozó környező fal
vakban, hogy visszafizethesse tartozását az 
étterem vezetőségének. Ha esetenként sike
rült eljátszania a bevételt, a menedzser urak 
engem is istenesen leteremtettek, hogy "mi
ért nem vettem le tőle a sápot időben", ezért 
hamarosan már minden egyes kiszállása 
után odaszóltam neki, hogy "Madkám, add 
be a lóvét", mire ő rendszerint az "egyél 
pénzt!" mondat kíséretében dobta asztalom
ra a szívlapátnyi markában galacsinná gyűrt 
bankókat. Amúgy a légynek sem ártott Mad, 
csak időnként rúgta le a piros lámpáknál a 
szerinte "nem eléggé udvariasan" közlekedő 
sofőrök autóiról a visszapillantó tükröt, 
vagy kergette el "kiharapom a szívedet, és 
szembeköplek vele" felkiáltással a motorját 
vélekedése szerint aljas szándékkal vizsgál- 
gató gyerkőcöket.

Meg kell hagyni: a többi futár se volt

sokkal normálisabb Madnál. Törpét például 
— aki alacsony termetéről kapta nevét — 
teste minden csenevészségének ellenére oly
annyira nagy önbizalommal áldotta meg a 
sors, hogy ha valaki nem az ő elvárásai sze
rint vezetett, akkor addig követte az autóst, 
amíg az meg nem állt valahol, s aztán egy
szerűen csak nekihajtott robogójával a kocsi
nak. Törpe egyébként nem csupán testi 
adottságait tekintve volt M ad szöges ellen
tétének mondható — vágott az esze, mint a 
beretva, s a szegedi tévénél betöltött állását 
hagyta ott a motoros futárok kimerítő, ám 
felettébb nagy — és esetünkben teljesen adó
mentes — jövedelemmel járó munkaköréért 
cserébe.

Egy-egy jobb hónapban akár negyedmil
lió forintot is zsebre vághattak a környéket 
jól ismerő futárok. Ennek fejében viszont he
tente öt napot kellett télen-nyáron végigdol
gozniuk reggeltől kora hajnalig, és azt is 
csupán afféle természetes munkaköri árta
lomnak tekintették, ha valaki elkötötte a mo
torjukat. Nem csoda, ha a szabadnapokon 
rendszerint kiadós borozással próbálták el
feledni a munka fáradalmait. Ilyen alkal
makkor, nem lévén jobb dolgom — nőm alig 
három héttel munkába állásom után elha
gyott, mondván: keres valakit, aki "a pénz

mellett vele is hajlandó törődni" —, én is 
örömest velük tartottam.

Annál is inkább, mert szalmaságom mel
lett is bőven volt okom arra, hogy alkalman
ként szeszek magamba adagolásával i- 
gyekezzem időlegesen eltompítani elmémet 
— mintha a munkával járó feszültség magá
ban nem lett volna elég, még a Csongrádipa- 
ki Ónkormányzat is tett arról, hogy ne le
gyen egyetlen nyugodt percem sem. Amikor 
a szerződésben rögzített időpontban nem ér
kezett meg a Hell Miksa-ösztöndíj első rész
lete, még azt hittem: csupán valamelyik léha 
aktatologató nemtörődömsége okolható a 
késedelemért. Am azt követően, hogy a rá
következő hónap elején sem érkezett meg a 
pénz, már igencsak megdühödtem: felhív
tam az asszonyságot, akinek az ösztöndíj-át
utalás levezénylése lett volna a feladata, mi
re kedvesen elnézést kért tőlem, és közölte: 
legyek még egy kis ideig türelemmel!", hi
szen "a folyósítás folyamatban van". így 
ment ez azután is minden áldott héten: rend
re türelmességre szólíttattam föl, majd vé
g ig h a llg a th a ttam  az asszonyság  sza- 
badkozását, mert — mint kiderült — soha
sem ő volt a hibás abban, hogy a megállapo
dásban foglaltakból semmit nem teljesítettek 
időben: időnként a főnökére hárította a fele
lősséget, aki éppen "szabadságra ment", és

akinek "az aláírása nélkül, sajnos, nem intéz
kedhetnek az összeg átutalását illetően"; 
máskor meg közölte, hogy "az önkormány
zat pénzügyi tranzakcióit kezelő Csongrádi- 
paki Takarékszövetkezetre kell haragud
nom, mert ők késnek"; ám amikor levelet 
írtam az említett intézménynek magyaráza
tot követelvén, azt a választ kaptam roppant 
udvarias elnézést kérő sorok kíséretében, 
hogy a bankhoz már az ösztöndíj teljes ösz- 
szege megérkezett, mindössze "a polgár- 
mesteri hivatal részéről nem történt meg az 
átutalási felhatalmazás továbbításának esz
közlése".

Szidtam is az ügyben érintett összes sze
replő felmenőit istentelenül, de csak magam
ban: Corleone-beli m unkatársaim  előtt 
mindvégig titkoltam szépírói hajlamaimat, s 
azt is, miféle nagy kegyben részesültem a 
falu vezetőségének jóvoltából— talán emiatt 
lehetett, hogy rövidesen őrültebbnél őrül
tebb megoldási forgatókönyveket eszeltem 
ki jussom behajtására szabad perceimben, 
így történhetett, hogy egy, a M ád és Törpe 
társaságában véghezvitt kiadós megrésze- 
gedés során végül rádöbbentem, mi lehet az 
egyetlen biztos mód arra, hogy kamatostul 
megszerezzem járandóságomat, s egyúttal 
Csongrádipak vezéreinek a vágyát is beltel
jesítsem, és éppen 1999. augusztus 11-én, a 
teljes napfogyatkozás napján tegyem or
szágszerte híressé a települést.

Már jó néhány üveg boritalt leeresztet
tünk a torkunkon, amikor Törpe nekikezdett 
éppen esedékes dühkitörésének. Elpana
szolta: igaz, hogy ő és futártársai alkalman
ként akár "havi félmillát is bezsebelhetnek", 
de már "huszonévesen is úgy ropognak a 
térdízületeik, mint egy aggastyánnak"; meg 
hogy "a menedzserek elmehetnek a francba 
— nem csinálnak egész nap semmit, csak 
ülnek meg tdefonálgatnak, és ötször annyit 
keresnek, mint más"; végül levonta eszme- 
futtatásának végkövetkeztetését, mondván: 
"az is bolond, aki ma dolgozni szegődik Ma
gyarországban". Erre M ad is rákezdte: kije
lentette, hogy "a viszkis rabló, az király csá
vó; él, mint hal a vízben, nem csinál semmit, 
csak időnként kirámol egy-egy bankot, s 
még el sem kapták a rendőrök balfaszsága 
miatt"; mire közöltem vele, hogy az említett 
nemzeti hőst Ambrus Attilának hívják, és 
bizony már lefülelték, sőt: rács mögé is dug
ták; ám Mad, miután dühösen kijelentette: 
"nem olvas ő újságot", közölte: "akkor meg a 
viszkis volt a tökéletlen; úgy kellett volna 
bankot rabolnia, hogy ne vegyék észre". Tör
pe megkérdezte Madt: "hogyan gondolja, 
hogy észrevétlenül is ki lehet rabolni egy 
bankot"; mire másfél mázsás barátunk kissé 
elbizonytalanodott, aztán rávágta: "hát ak
kor, amikor sötét van"; erre Törpe közölte 
vele, hogy "kretén vagy: éjszaka nincsenek 
nyitva a bankok, a nappal meg azért nappal, 
mert akkor süt a Nap". Ekkor fogant meg 
elmémben a terv, amelyet azon az augusztu
si napon, ha nem is maradéktalan sikerrel, de 
végül valóra válthattam: rögvest közöltem 
Törpével, hogy téved, és már nem is kell 
sokáig várni arra, hogy kora délután minden 
sötétbe boruljon.

így kezdtünk bele annak a zseniális bűn
ténynek a kidolgozásába, amelynek révén 
később az egész országgal megismertettük 
Csongrádipak nevét. Hetente többször ellá
togattam a Csongrádipaki Takarékszövetke-

folytatás a 14. oldalon
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folytatás a 13. oldalról

zet helyi kirendeltségére; vázlatokat készí
tettem, hamarosan fejből tudtam, melyik biz
tonsági őr mikor van szolgálatban; melyik 
pénztáros kisasszony tűnik felettébb ijedős
nek , m ely ik  n y u g o d tn a k  és kö teles
ségtudónak; s alig egy héttel a napfogyat
kozás előtt hozzáláttunk tervünk megvalósí
tásának gyakorlati előkészületeihez is. Cse
kélyke m eg takaríto tt pénzem ből én is 
vásároltam egy olcsó, ám aránylag jó állapo
tú terep-motorkerékpárt, és az egyik szabad
napon fölutaztunk a fővárosba, hogy rövid 
kérdezősködés után az Ecseri úti piacon ju
tányos áron mindhárman magunkhoz ve
gyünk egy-egy aranyos pisztolykát. Aztán 
felmondtunk a pizzériában; én lemondtam 
albérletemet, és kibéreltünk egy kis garzont 
Szegeden, hogy majd ott húzzuk meg ma
gunkat, amíg alábbhagy a nyomozók se
rén ysége.

Amikor 1999 augusztusának tizenegye
dik napján felhangzott a déli harangszó, 
mindhárman motorra ültünk, és elrobog
tunk Csongrádipak felé — vastag motoros
dzsekink alatt a Pesten vásárolt pisztollyal, s 
hátunkon egy-egy bőrhevederrel, amelyen 
ekkor még üresen lógtak a reményeink sze
rint hamarosan millióktól duzzadó vászon
zsákok. Beérvén a faluba már csak lépésben 
haladhattunk — soha azelőtt nem volt olyan 
tömeg Csongrádipak utcáin. Mint megtud
tuk, elrendeltetett, hogy a szenzációs ese
mény okán a Takarékszövetkezet a kora 
délutáni órákban szüneteltesse az ügyfélfo
gadást — úgy ítéltük, ez az intézkedés csak 
tovább növelheti vállalkozásunk sikerének 
esélyét.

A főtérre érvén különváltunk, s mind
nyájan elfoglaltuk helyünket a bank épülete 
körül. Ezután nem maradt más dolgunk, 
mint hogy türelmesen várjunk, amíg a Hold 
kóstolgatni kezdi a napkorongot. Jó darabig 
nem történt semmi figyelemre méltó, aztán 
egyszer csak valaki megszólalt a tömegben, 
hogy: "kezdődik". Hamarosan már mi is lát
tuk, hogy egyre karcsúsodik és fakul a Nap 
aranyló korongja. Érezhetően hűvösödni 
kezdett a levegő; lassan elhallgatott a kutya
ugatás, és amikorra a falevelek árnyékai sar- 
lócskákká fogytak, a szellő megszűnt fúj- 
dogálni.

Mintha az Úristen megnyomta volna a 
világlejátszó készüléken a stop gombot. Ám 
a mi akcióeposzunk filmkockái csak pörög
tek tovább. Amikor már majdnem teljessé 
vált a sötétség, megtörtént az, amire vártunk: 
a Takarékszövetkezet bejáratánál posztoló 
biztonsági őr kilépett az épület kapuján, 
hogy ő is lásson valamennyit a ritka égi jelen
ségből, s ekkor nagyszabású haditervünk 
végre elindulhatott a megvalósulás útján. A 
félhomályban Törpe lopódzott a strázsa mö
gé, aki éppen az eget kémlelte sötét napba- 
néző szemüvegén keresztül, aztán pisztolya 
markolatával akkorát sújtott a szekrényem
ber halántékára, hogy menten elterült sze
gény. Most Macin volt a sor: az áléit testet az 
egyik autóhoz vonszolta, és betaszigálta alá. 
S amint a fegyveres őr bekerült az alváz
dunyha alá, a Nap végképp megadta magát 
a fényét ostromló holdámyéknak: a nézőkö
zönség hangos üdvrivalgásban tört ki; petár
dák s pezsgők pukkantak — terveink szerint 
ekkor kellett volna belopakodnunk a banké
pületbe, hogy mögéjük lopózva egy-egy jó
kora ütéssel észrevétlenül ártalmatlanná te

gyük az esetleg utunkba kerülő őröket, ám 
úgy hozta a sors, hogy M ád csekély képes
ségű elméjén végül felülkerekedett mérhe
tetlen duhajsága: berontott a Takarékszövet
kezet ajtaján, és hangos "egyél pénzt!" kiáltás 
kíséretében beleeresztett egy lövedéket a 
benti biztonsági őr homlokába — még sze
rencse, hogy a kinti hangzavar elnyomta a 
lövés zaját. Törpe bizonyára sokat tanulha
tott kultúrkatona korában pantomimes in
terjúalanyaitól, mert odalépett a földön fek
vő testhez, dzsekije alól láthatatlan sztetosz
kópot vett elő, úgy tett, mintha a roncsolt 
homlokú pádens szívverését vizsgálgatná 
vele, aztán megszólalt: "a doktor úr ólom
mérgezést diagnosztizál". Én elkiáltottam 
magam, hogy "legyen vége a marháskodás- 
nak, szedjük össze a dellát, aztán iszkiri"; s 
így is lett: átlendültünk a pult fdett, megsza
badultunk a bőrdzsekiktől, a pénztárakban 
teletömtük vászonzsákjainkat bankjegyek
kel, rákötöztük őket a hátunkra, aztán elin
dultunk kifelé motorjainkhoz.

Ekkor vált nyilvánvalóvá: hibát követ
tem el, amikor Törpének csak az ügyességé
vel gondoltam, s figyelmen kívül hagytam 
csenevész voltát — az ütés, amelyet a kinti őr 
fején eszközölt pisztolyának markolatával, 
múlandó hatásúnak bizonyult. Tévedésem, 
s az, hogy elmulasztotta megfosztani a strá- 
zsát fegyverétől, végzetes következmények
hez vezetett Törpe sorsát illetően: alighogy 
kilépett az épület kapuján, lövés dörrent, és 
mélynövésű barátunk menten a földre ro
gyott. M ad nem habozott a válasszal; rá
emelte fegyverét a buzgó őrre, és fejbe 
durrantotta, de kiderült,, ha pontosságban 
sikerült is fdülmúlnia őt, gyorsaság tekinte
tében ellenfele volt a jobbik — m időtt még a 
kopasz strázsa másfél mázsája a földre ha
nyatlott volna, M ad hangosan jajgatni s ká
romkodni kezdett: hátam mögé pillantván 
láttam, amint vérző térdét szorongatva a ki
járat felé sántikál.

Odakint felpattantam acélparipámra, és 
elviharzottam a Csongrádipakból kifelé ve
zető út irányába. Amikor bdordultam az el
ső kanyarba, és a bank épülete felé pislan- 
tottam, szegény Mad éppen motorjának be
indításán ügyködött, de sebzett lába minden 
próbálkozásnál megcsuklott a berúgókaron. 
Aztán csak húztam a gázt, ahogy a csövön 
kifért — alig pár kilométerre jártam Tompá
tól, amikor letértem az aszfaltúból, és a me
zőn száguldottam tovább. Jó volna tudnom, 
mit szóltak a Horgos határában dolgozó pa
rasztok, amikor látták, hogy a magyar határ 
felől egy fiatalember vágtat feléjük afféle ez
redvégi betyárként egy motorkerékpár nyer
gében, a hátán jókora vászonzsákkal, mintha 
éppen a Magyarország s a Jugoszlávia közöt
ti lisztcsempészet egyik jeles művelője volna.

Amikor végre biztonságban éreztem ma
gam, és megszámoltam zsákmányomat, ö- 
römmel vettem tudom ásul, hogy több
szörösét sikerült megszereznem az egy évre 
szóló ösztöndíj összegének. Ennek ellenére 
hamarosan rá kellett döbbennem, hogy az 
enyémhez hasonló hivatást választóknak i- 
gen gyorsan karcsúsodik a pénztárcája — 
miután Újvidéken, a futató piacon jutányos
nak aligha mondható árfolyamon márkára 
váltottam forintjaimat, magamhoz vettem az 
új személyazonosságomat igazoló jugoszláv 
útlevelet, és — politikai menekültnek adva 
ki magam — Szarajevón, Zágrábon s Ljub
ljanán keresztül elkeveredtem Frankfurtba,

éppen csak dég volt a pénzem arra, hogy 
meg- válthassam a Rio de Janeiróba szóló 
repülőjegyet.

így kerültem Brazília eme gyönyörűsé
ges városába, ahol — visszatérvén a vendég
látóiparba — egy étteremben, mosogató
fiúként keresem meg a pénzt az albérletre s 
a napi betevőmre. Érkezésem után rövide
sen levelet küldtem szüleimnek, melyben 
közöltem velük, hogy nagyszerű munkale
hetőséghez jutottam Brazíliában: egy luxus
hajó étkezdéjében teljesítek szolgálatot, így 
pár esztenddg kénytelenek lesznek nélkü
lözni társaságomat — gondolom, azóta is 
úton-útfélen elbüszkélkednek azzal, milyen 
jó dolga van a fiacskájuknak idegenben.

Időközben megtudtam: a rendőrségnek 
fogalma sincs arról, kiben kellene tisztelnie 
a csongrádipaki bankrablás szökésben levő 
elkövetőjét — szegény Törpét már nem állt 
módjukban kihallgatni, a jótékony együgyű- 
séggel megáldott M ád meg, ha azt kérdez
ték tőle, tó volt a harmadik, állítólag mindig 
csak azt fdelte: "hát a díszpancser".

Jó darabig nem is volt kétségem afelől, 
hogy soha nem fognak a nyomomra akadni. 
Ám nemrégiben azt írták a szüleim: a Csong
rádipaki Önkormányzat hivatalnokai, mi
velhogy mindig állandó lakcímemre kaptam 
tőlük a leveleket, többször próbáltak már 
náluk telefonon megkeresni, azt tudakolván, 
hogyan haladok a kötettel. Mentségükre le
gyen mondva: alighogy elhagytam az orszá
got, kiegyenlítették elmaradásukat, s azóta 
is napra pontosan küldik anyámék címére az 
ösztöndíj havi részleteit. Ám szerződésünk
ben sajnos szerepelt egy olyan kitétel is, 
hogy amennyiben nem nyújtom be határidő
re a kész kéziratot a Csongrádipaki Önkor
mányzat részére, akkor bírósági úton fogják 
behajtani rajtam a kiutalt pénzösszegeket.

Nos, tisztelt Hatóik úr! Azt hiszem, nem 
szükséges magyaráznom önnek, hogy a 
mostani körülmények között nemigen volna 
üdvös hatással jövendőmre, ha bírósági ügy
be keverednék. így hát ezúton szeretném 
megkérni arra: írja meg helyettem a Magyar 
planetárium című kötetet. Nem csupán ne
kem, de a tengerentúli magyar irodalomnak 
is nagy szolgálatot tehet ezáltal, s ígérem: 
nem fog rosszul járni — amint postázza ne
kem a tizenkét novella kéziratát, teszek róla, 
hogy egy összegben megkapja a nekem ki
utalt Hí Ű Miksa-ösztöndíjat, s ha meg leszek 
elégedve a munkájával, aktuális anyagi 
helyzetemtől függően némi prémiummal is 
megtoldom járandóságát.

Kérem, mielőbb jelezze, vállalja-e a meg
bízást!

Tisztelettel, és a további sikeres együtt
működésben reménykedve:

Donászi Etele
Rio de Janeiro, Brazília, 2000. január 10.
P.S.: Aztán kedves Hatóik úr, nehogy el 

merészelje lopni az ötletemet! Tudja, rövid 
az élet — kilenc milliméter...
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HELIKON

BARCSAY ANDREA

Hölgyek apológiája
"...mindenféle ingerlő indúl átok
az őérzékeny szívekre, és pennájokra valók"

N a lá c z i Jó z se f  v é le k e d é s e i a  n ő k é rd é s rő l

1797
AXVm. század érzékeny románjaiban, 

csakúgy m int m ás fó romolom, a nőkérdés 
egyre gyakrabban bukkan fel és egyre na
gyobb teret követelve magának. Termé
szetesen a műfajhoz illően nem  a nőkérdés 
általában vetődik fel, hanem  egy új, izgal
mas nőtípus jelenik meg a m űvekben, az 
érzékeny nő típusa. Különösen érdekes ezt 
Naláczi esetében megfigyelni, m ert nála 
kom plex m ódon jelentkezik. Egyrészt fi
gyelemre m éltó a regényekből kibontako
zó érzékeny hölgy-típus (erről később lesz 
szó), m ásrészt azok az elméleti megköze
lítések, m elyekben szerzőnk a kérdéskör
rel kapcsolatos gondolatait fejti ki.

U tóbbiak közül fontos az az Ajánlás, 
melyet Naláczi A Szerentsétlen Szerelmesek 
avagy Gróf Commes c. Bac. D 'A m aud-re- 
gény fordításához írt. Ajánlását a "Nagy 
Erdély országi szép Nemhez" intézte 1797- 
ben.

Az Elöl-járó Beszédben, mely a francia 
eredeti előszavának m agyar átültetése, az 
érzékeny m űvek által felvetett műfaji-esz
tétikai kérdések mellett szóba kerülnek a 
nők problémái.

A regényt a novellaszerű Gróf Commes 
történeteinek rövidebb elő-beszéllése követi, 
ahol ismét előkerül, im m ár a szövegbe 
szőve, ez a problematika.

De lássuk először is az Ajánlást, amely 
csakúgy, m int Báróczinak az Erkölcsi Le
velek fordításához írt Elöljáró Beszéde, 
program ként értékelhető. A XVÜI. sz.-ban 
az előszónak sokkal fontosabb szerep ju
tott, m int ma, ezért jóval gyakrabban buk
kant fel és más funkciót töltött be.

Naláczi Ajánlása, akárcsak a Báróczié 
(a Kedves H azám  kezdetű), azt a perió
dust idézi, am ikor a szerző m ár valóságos 
olvasóközönség létével számol. Szerzőnk 
a-jánlása a hölgyekhez szól, akikben a vir
tuális olvasóközönséget látta. Sokan m ás
képp vélekedtek az olvasó nőkről, külö
nösen a rom ánirodalom  tekintetében. Fa- 
ludi Ferenc például ezt írta: "Meg ne ize- 
litse a 'fiatal Dáma a'Romantzia-Irásokat, 
m ert oda lesz miattak. Hatalm as arseni- 
cum -m éreg lakik ezekben a 'könyvek
ben..."1

Faludi Ferenc véleménye mellett felso- 
rakoztathatók m ások is, m int pl. Orczy 
Lőrinc, akik a rom ánokat erkölcsi szem
pontból elítélték. Ez a nézet a kor legelmé- 
lyültebb gondolkodóit éppúgy jellemezte, 
m int a kevésbé ism ert vagy ismeretlen tu
dós vagy egyházi szerzőket.2 Főleg a pu
ritán protestánsok véleménye lesújtó, de 
az angol papok ajánlják pl. Richardsont.

A roir^n írók  m indenesetre még sokáig 
hozzák fel m entségül a bevált formulát, 
m iszerint m űvük az erkölcsök jobbítását 
szolgálja. Ezt teszi Kazinczy is Bácsmegyey

védelmében: ’Tanúinak, ta
núinak belőle szerelmet a 
'm i ifjaink és leányaink, az 
tagadhatatlan: de néha egy 
kis morált és egyebecskét is 
tanulnak."

Arankához írt levelében 
pedig Kazinczy a mesteré
nek vallott Báróczit idézi: 
"Ej, sokat köszönök én a 

'Románoknak, sokkal vagyok a 'Kassand- 
rának adóssal" Az érintettek, jelesül a toll
forgató nők, akik ha nem voltak is a szó mai 
értelmében vett írónők, de irodalommal 
foglalatoskodtak, inkább Naláczival értet
tek egyet: "Ami a románok olvasását nézi, 
én azt egészen sohasem  kárhoztattam , 
...ezek észrevehetetlenül formálják a szí
vet..." (Molnár Borbárának Máté Jánosné 
Újfalvy Krisztinával folytatott nyilvános 
levelezéséből, 1797. július 24., Kolozsvár.)

A mű címzettjei mintegy sarkallták a mű 
fordításakor — állítja a szerző. Ajánlását a 
szép nem pozitív tulajdonságaival indokolja, 
majd felsorolja az ellenvéleményen lévőket: 

— "azok akik indulattyokban akadályt 
találván szerelmek méreggé változott" 

vagy — "azok akik az elmúlt Esztendő 
százhoz közelebb lévén annak némely 
szokásában jobban részesedtek és az ú- 
jabb vélekedéseknek tsak azért is nem en
gednek, hogy őket meg nem előzték." 

Naláczi ezzel szemben halad a korral: 
"Azért vagyon okom reája, hogy nál- 

lom nál sokkal értelm esebbek erősítése 
után a 'szép Nemnek érdemlett ditséreté- 
ről szóljak, sót bátran elmondjam, hogy 
méltó m inden tiszteletünkre különös tu
lajdonságaiért, és végre hogy sokakban 
tökélletesebb nállunknál."

Szerzőnk valóságos történeti sereg
szemlét nyújt, amikor a történelem nagy 
alakjainak női megfelelőit próbálja bemu
tatni. Ehhez hasonlóval csak a bécsi Ma
gyar M usa hasábjain találkozhattak  a 
korabeli olvasók; az 1787. május 30-i és 
június 2-i számokban D.W*I* (feltehetően 
Weszprémi István orvosdoktor) ú r Debre
cenből küldött írásaiban "a nemesebb el
m éjű" m a g y a r  a ssz o n y o k  n é v so rá t 
állította össze4 (pl. a Wesselényi bárónők, 
írónők — 1785, Balduin Dorottya "bölcs" 
— 1685, Ujfalusi Judit apáca — 1712).

Valóságos proklamációvá növi ki ma
gát a Ajánlás azzal, hogy a kornak a társa
d a lm a t o lyannyira  m egosztó  ú jszerű  
problémáit tárgyalja, mint a nemek közti 
egyenlőség vagy a szabad párválasztás jo
ga. Az újraértékelt dolgok közé tartozik a 
házasság is, amit az a tény is m utat, hogy 
a legtöbb korabeli regény körülötte forog. 
Az irodalom középpontjában más tájakon 
is a házasság problémája áll (pl. angol 
szentimentalizmus).

Naláczi a kérdésnek egyenesen bibliai 
távlatokat ad: "Nem szollok itt arról, hogy 
az első Asszonynak nevében mitsoda erő 
vagyon..." (Éva=eró.)

A teremtéstörténetből vagy Pál apostol 
leveleiből és más bibliai helyekből vett 
idézetekkel sokan érveltek a korban, de 
N aláczi érte lm ezése , herm eneu tikája  
egyéni:

"az az Ige (Tésuka) melyben a Férjfi, és 
Asszony egymáshoz való kötéséről szól
va vagyon, azt tészi: a 'Férjfinak pedig 
kívánsága lészen az Asszonyhoz és nem 
hatalma."

"...hogy az Isten... tsak előre jelezett az 
Asszonyon az Ember term észetének ren
detlenségét, mely az eset után a 'büszke
ségre épü lt, hogy az A sszonyon igaz
ságtalanul uralkodni kíván, holott tsak a 
Barmokon lenne az a 'hatalm a. És így az 
Isten az által nem határozta meg, hogy az 
Asszony a' Férjfival egyenlő nem  lenne, 
hanem  tsu p án  az Em ber igazságtalan  
büszkeségéről tett jövendölést."

"...Egy a 'legrégibb' s közönségesebb 
bal-itéletek közül volt az, a 'm iképpen a 
'szép Nem ről vélekedtenek."

A házasság kérdése m agával hozza a 
nemek egyenlőségének kérdését: "s mely 
miatt kérdésben kell hozni a 'két Nem  
egyenlőségét... Valósággal tsakattó l fogva 
is kezdette az Ember a 'Feleségén azt a 
kegyetlen uralkodást miolta a 'Törvényt 
által hágta.”

A bűn okát Naláczi a büszkeségben 
látja. Ugyanebben a gondolatkörben veti 
föl a következő időszerű eszmét, a szabad 
párválasztás jogát m ind a két nem  szám á
ra: "mert az Asszony akarattyába vagyon, 
hogy azt a 'Férjet a 'k i ötét kéri válassza 
vagy megvesse."

A tolmácsolt mű, amihez ez az ajánlás 
született, a kierőszakolt házasságokat bé
lyegzi meg.

AXVm. sz. végén a gondolkodók hitet 
tesznek a szerelmi házasság és a házastár
si szerelem m int az em ber természetes 
tökéletesedésének elve mellett. A nemek 
közti különbség csökken a szemükben.5

Fölfedezik a nőben az embert, vala
mint azt, hogy mindenkinek joga van a bol
dogsághoz, amelyet a másik segítségével 
talál meg.6

Naláczi az ókori kultúrából, valam int 
a Bibliából meríti példáit. A Bécsi M agyar 
Musa cikkének szerzője ugyan m agyar 
hölgyekre hivatkozik, e hölgyek státusa 
azonban bizonyos fokig hasonló, hiszen 
m indkettőjüknél uralkodónők és költő
nők szerepelnek.

Naláczi skálája jóval szélesebb, ami 
érthető, m ert nemcsak hazai kitekintésű, 
az ő példatára kb. 32 nevet tartalm az, míg 
a másik 19-et. Bőd Péter híres m agyar höl
gyeket felsoroló listájához (1767) képest 
így is, úgy is hatalmas a haladás, m ert az 
csak négy nevet tartalmazott.

Ezek szerint az első m agyar nyelvű női 
a rcképcsarnok  nem  P ere tsen y i N agy 
László Heroines-e, m ég csak nem  is a 
Nagy Zsófia7 által említett 1813-as halotti 
beszéd, hanem  Bőd Péter jóval korábbi 
jegyzéke. De míg a Bőd Péter listája és 
D.W.I. 1767-es felsorolása csak m agyar 
hölgyekre terjed ki, addig  Naláczi hölgy
szemléje 1797-ből valószínűleg a legtelje
sebb, legszélesebb körű  ilyen jellegű 
m agyar szemle a XVUL századból.

Az irodalom  történetében nem  először 
fordul elő, hogy egy író /kö ltő  női arckép-
» » >  folytatás a 16. oldalon

15



» » >  folytatás a 15. oldalról

csarnokot állít ossza  Más megfontolásból 
és más kontextusban ezt tette m ár Villon 
is, a Ballada tűnt idők asszonyairól szerzője.

Milyen női viselkedésform ákat tartott 
m egörökítendőnek a XV. sz-i francia köl
tő, s hogyan látták a dolgot 300 évvel ké
sőbb?

Villon verse első szakaszában két kur
tizánt említ, a római B órát és a görög 
Tha'ist, a görög mitológiából m egtalálhat
juk Echo nimfát. A következő hölgyek 
többsége uralkodónő: az utalás erejéig, 
neve említése nélkül Burgundiái Margit 
királynő, Blanche Nagy Szt.Lajósnak, Ber
ta Nagy Károlynak az anyja, őket két fik
cióbeli hölgy, Allis regényhősnő és Dante 
Beatricéja követi, és végül a sort Jeanne 
d 'A rc, az orléansi szűz zárja, aki egysze- 
m élyben hordozza a szent és a profán ele
m et m int szűz és honleány.

Naláczi erkölcsjavító igénnyel fellépő 
m űvében nincsenek kurtizánok, de meg
találjuk nála "a bölcs Hélóise" és Abélard 
példázatát, amely a XVHI. sz.-ban újból 
rendkívül népszerűvé vált, az "Új Hélői- 
se" révén. A görög kultúra alakjai, uralko
dónők és honleányok m indkét szerzőnél 
fellelhetők.

A középkorban a bibliai eredetű elmú
lás-téma különös m ódon a nőkhöz kap
c s o ló d v a  je le n ik  m eg , és n em c sa k  
Villonnál. A tém a a szentimentalizm us 
térhódításával újból felértékelődik.

Eustache Deschamps szintén a höl
gyekhez ír balladát. Az ő felsorolása bib
likus és antik forrásból merít elsősorban: 
"Judit, Eszter, a jó Pénelopé,/ Didó király
nő, Paliasz, Junó, M édea/G ueniévre ki
rálynő, Izolda és az igen szép Heléna."

Charles U Orléans hasonló témájú ver
sében Chryséist, Izoldát és Helénát említi 
fel. Látható, hogy a bibliai és a mitológiai, 
klasszikus kultúra közkedvelt m aradt a 
XVm. sz.-ban is. Természetesen bizonyos 
értékek átértékelődtek, és hogy milyen 
m ódon, ezt próbáljuk Naláczi m űvében 
m egragadni.

Kétségtelen, hogy e jellemrajzok be
m utatása a nők társadalm i szerepének át
alakulásáról tanúskodik

Történeti példatárat egy összefoglaló 
m egállapítással kezdi a szerző, mely sze
rint: "nintsen olyan Méltóság és Tisztesség 
melyben ne részesedtek volna." Ezeknek 
a m éltóságoknak a felsorolása, a lehető 
legm agasabbal, az istenek (azaz istennők) 
kategóriájával indul.

A nők a történelem  során lehettek is
tennők, "klastrombeli szüzek", próféta
nők és papnők is; azaz a szent és a profán 
területein egyaránt szerepelhettek, bár
m ely  lehetséges funkciót betölthettek. 
Naláczi felemlít olyan ókori hölgyeket, 
akik bölcsek, költőnők vagy filozófusok 
voltak (lásda XE. Szentenciát).

A szent területén adódó szereplehető
ségek kimerítése u tán  a profán világ hie
rarchiai csúcsán levő hölgyeket mutatja 
be, akik a lehető legm agasabb hatalmi 
funkciót töltötték be, uralkodónők voltak.

De a nők katonai vezetőként is megáll-
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ták helyüket: "Uralkodtanak, hadakozta- 
nak, győzedelmeskedtenek mint szintén a 
Férj fiák."

Ezzel Naláczi a legradikálisabb gon
dolkodókhoz sorakozik fel, mert e szere
pek betöltésének jogát a történelem során 
elvitatták a nőktől. Es alig látunk Naláczi- 
nál hagyományos hivatású nőket.

Az anya egyetlen egyszer tűnik fel, és 
akkor is rendhagyó módon, m int a Mák
ká beusok hős anyja, aki végignézte hét fia 
kivégzését.

A feleség szerepköre is a nemek közti 
egyenlőség jegyében jelenik meg, ezek a 
hölgyek mind megállják helyüket férjük 
mellett, méltó társaik férjüknek m inden 
tekintetben.

Naláczi párjukkal együtt említi hőseit, 
a férj mellett ott van hites társa is, aki 
méltó hozzá, pl. Théáná, Phitagoras neje, 
költónő; Aspásia filozófusnő, Periclés ne
je; Paulina, Seneca neje; vagy Plotina, Tra- 
janus bölcs felesége.

A nők által betöltött funkciók felsoro
lását a férfiakéval egyenértékű női eré
nyek szám bavevése követi. "Az okos
ságban és a Böltsességben is egyenlők az 
Asszonyok a 'Férjfiakkal", erre hozza a 
m ár említett antik és bibliai példákat.

Naláczi véleménye, miszerint a nők 
képesek a tanulásra, és joguk is van hozzá, 
hogy ugyanolyan neveltetésben és kultú
rában részesüljenek, mint férfi társaik, ra
dikálisnak tekinthető, hiszen több neves 
kortársa határozottan ellenezte, sőt káros
nak tartotta az ilyen nézeteket.

A korabeli hagyományos gondolkodás 
szerint a hasznos könyveket olvasgató, fér
jét haza váró hölgy képe a kívánatos, míg pL 
a regényeket olvasgatóé egyenesen káros. 
Az elfogadott mentalitás a nemi szerepek
hez különböző magatartást is rendel, a női 
műveltséget a férfiakétól teljesen különbö
zőnek képzeli el; a férfi tudásának gyakor
lati haszna kell hogy legyen.

Érdekes N aláczinak Báróczira való 
burkolt utalása, mely mintegy a beavatot
taknak, a "vájtfülűeknek" szól, mert mel
lőzi a nevet. Ez az egyetlen m agyar vo
natkozású adat.

"Nem felejteném itt el Cassandraról 
emlékezni, ha m ár egy Barátom ékes tol- 
mátsolása ujjonan Hazánkban Történetét 
olyan nevezetessé nem  tette volna, hogy a 
társaságokban emlékezetét, a Barátom fá
radozásának érdemlett ditséretével gya
korta gyönyörűséggel hallom."

Báróczi, m int említettük már, ezzel a 
m űfordításával egy bizonyos, virtuálisan 
női olvasóközönség felé fordult, bár még 
ízlés- és stílusvilága a hagyományos. La 
C alp renéde hero ikus regényfo lyam a, 
mely a XVH. sz. egyik nagy sikere volt, 
m ár átm enetnek számított az üressé vált 
barokk frázisok retorikájától, az eposztól 
a regény felé.

Ennek az "ízetlen románnak", amely 
magyarul 1774-ben Kassándra címen je
lent meg Bécsben, még ekkor voltak lelkes 
olvasói hazánkban.8 Báróczi fordítása a 
m űvet jelentősen lerövidítette, pergőbbé 
tette. O valószínűleg m ár akkor olvas

mányt kívánt adni a form álódó m agyar 
olva sóközönségnek.

Az Ajánlás azután széles körben is
mert, de  itt kissé váratlanul ható területre 
érkezik, am ikor a földrajzi elnevezéseket, 
a kontinensek nevét idézi, m elyek na
gyobbrészt női nevek voltak eredetileg: 
Europa (Ágenor leánya), Afrika (Epafes 
leánya) és Asia (nimfa).

Befejezésképpen a m esterségek világa 
következik, ahol a hölgyek teljesítménye 
szintén m egörökítésre m éltónak  bizo
nyult: Olympia, az orvos, Lala, a római 
képíró és Safo, a költőnő.

Tehát az a nőkép, amely Naláczi szem
léjéből rajzolódik ki, a m űvelt, bölcs, te
hetséges nő képe, aki m inden tekintetben 
képes megállni a helyét a férfival való 
versenyben — meglehetősen haladó m en
talitásra vall.

A hölgykoszorú bem utatását a konk
lúziók levonása követi. Ezt Naláczi visz- 
s z a te k in té se l  k e z d i, h is z e n  az a rc 
képcsarnok is történelmi. Az antik Görög
ország és Róma, csakúgy m int a patriszti- 
kus atyák, egyaránt m egbecsülték a női 
bölcsességet — emeli ki a szerző: "Szent 
H ieronim usnak legnagyobb szövettsége 
az Aszszonyokkal volt, azokhoz írta a leg
több Leveleit."

A női nem — állapítja m eg Naláczi is 
— nemzetiségtől függetlenül a férfiéval 
egyenrangú képességű, csak az eltérő ne
veltetéstől, "tsak a 'kevés szoktatástól va
gyon", hogy teljesítményük eltérő.

Naláczi nyíltan emeli fel szavát a m ég 
a XIX. sz.-ban is gyakori előítéletekkel 
szemben: "Nem helytelen-é hát az a kö
zönséges vélekedés, a'm ely szerént a szép 
Nemnek, tsak a Háznak belső szorgalma- 
tosságaiban kellene foglalatoskodni"...

Szerzőnk szerint a csiszolt társalgás, a 
fejlett olvasáskultúra az egész nem zetnek 
a hasznára válik. Sőt, bizonyos fokú m ű
veltség és jólneveltség fokmérője lehet az, 
hogy egy fiatalember m iként tud csevegni 
egy ifjú hölggyel.

Naláczi fejtegetéseiből érdekes nőide
ál rajzolódik ki.

Ez az új, izgalmas női arckép rendelke
zik a hagyományos női erényekkel, de egy 
elvárást is megelőlegez. Arra figyelmez
tet, hogy olyan lehetőségeknek és képes
ségeknek is birtokában van a szép nem, 
amelyeket addig nem  méltányoltak. A- 
mennyiben lehetősége nyílik rá, hogy eze
ket kibontakoztassa (pl. a tanulás által), a 
férfiéval egyenlő teljesítményekre képes.

A rövidebb elő-beszéllésbert 
jelentkező nőproblémák
Naláczi — a korabeli szokást követve 

a hosszú, kisregényszerű elbeszélés rövi
debb változatát nyújtja a "Gróf Commes 
történeteinek rövidebb előbeszéllése” c. 
részben: "Gondoltam, hogy ezen Történet 
leírásának rövidítése hasznos lenne az Ol
vasónak." (im. 96. o.)

Szerzőnk m egragadta az a lkalm at, 
hogy az őt nagyon is foglalkoztató nőkér
désről megint szót ejtsen. Ezúttal főként 
az írónőkről beszél.
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Az írónőkről
Jóllehet a felvilágosodás nem  feminis

ta ideológia volt, az egyén felvilágosodás 
kori felértékelődése volt az, am i a nőknek 
több bátorságot ado tt és segített, hogy 
szorongásukat legyőzve m aguk kezdje
nek el irodalm at művelni. így az irodalom  
m ár nem csak róluk, hanem  álta luk  is 
szólt.

A Naláczi fordította m ű, a GrofCommes 
történeteinek szerzője (bár a magyar válto
zat m eg sem említi a nevét, és a EXArna- 
ud-szövegben csak a jelzés erejéig jelenik 
meg: "Ces Mémoires ils sont de M adame 
T...”) — egy hölgy, Madame de Tencin. így 
Naláczinak az írónőkről szóló elmélkedé
se annál inkább aktuálissá válik, kivált a 
női írásm ódról szóló rész.

M adam e de Tencin, több társnőjéhez 
hasonlóan, a regényben találta meg azt a 
m egnyilatkozási teret, ahol biztonságban 
érezte m agát.9 Az irodalom  olvasm ány
ként vigasztaló lehet, írói tevékenység
k én t azo n b an  az önk ite rjesztés nagy 
lehetősége is.

Az anonimitás nemcsak az írónők fogá
sa volt, de ők gyakrabban éltek vele, mert 
egyfajta védekezési stratégiaként is alkal
mazták. Mme...-ként szignálni sokszor a 
hatóságokat félrevezető m űvelet volt. 
(Patriarkális szemléletre vallott, hogy a 
nőket főként valakivel való viszonyban 
tüntették föl és nem  a társadalom  önálló 
tagjaként.)

Az anonim itás a mi esetünkben fenn
állt, Mme. de Tencin regényei a szerző 
neve nélkül jelentek meg. Az írónő maga 
éltében az unokaöccsei: d 'A rgen tal és 
Pont de Veyle m űveiként szerepeltette 
őket. Csak az írónő halála u tán  állapítot
ták m eg barátai és főként M ontesquieu, 
hogy Mme. de  Tencin volt e m űvek (Gróf 
Commes, Calais ostrom a, A szerelem sze
rencsétlenségei) igazi szerzője.

AXVm. sz.-banaz írónő gyakorta csak 
a szerkesztést tulajdonítja magának, így 
az elbeszélésért nem  vállalja a felelős
séget, s azt is az olvasóra bízza, hogy el
dön tse , az elbeszélés valóság-e avagy 
fikció.

A korra jellemző, hogy a fikciót való
ságként, dokum entum regénykén t pró
bálják  fe ltün te tn i. Talán legism ertebb 
példája ennek a m agyar irodalomban Kál
m án "Fanni"-ja, ahol maga a szerző csak 
szerkesztőként tünteti fel magát, mintegy 
félanonim itásban maradva, és ez olyan jól 
sikerült neki, hogy egészen a m últ száza
d ig  így is könyvelték el. Kármán (a férfií
ró) olyan jól adja vissza a feminin írás
módot, vagy am it a korabeli olvasóközön
ség és kritika annak tartott, hogy valósnak 
hitték.

Érdekes ilyen megközelítésből, hogy 
Naláczi m egem líti a regény hősnőjének 
élő példaképét: "Murát Grófiénak tulajdo- 
nittyák a 'k i szintén oly esméretes szépsé
géről m in t szerentsétlenségeiról." (i.m  
97.) A Rövidebb Eló-BeszéUés hasonló
képpen jellemezte a hősnőt: "a' leg-jobb 
erköltsü, és a ' leg-szerentsétlenebb sze
m élyt a 'ki vólt valaha húszán Kis Asz-

szonyt, a 'k it tsak Adélájd név a la tt is
mert..." (i.m. 92.)

Naláczi, m int ahogy azt a mai divatos 
teoretikusok teszik, különbséget tesz femi
nin és maszkulin írás közt, és m eg is okolja 
ezt. Mind tematikailag, mind stílusban a 
különbség érzékelhető — állítja Naláczi, 
m ert "Nemeknek teáuessége m unká jókban 
elegyedik".

Szerzőnk itt a stílusban, a narrációban 
érzékelt különbségeket emeli ki:

"Az író Asszonyok jobbára mind fenn
tartják fojó beszédekben azt a nyájas és 
ámító természetet, m elly őket m ásoktól 
megkülömbözteti, több kegyesség vagyon 
szívekben, s jobban értik nálunknál az elő
adásnak mesterségét." (i.m. 97.) "Nyájas és 
ámító természet", azaz barátságos, szíves, 
udvarias a természetük, előadásmódjukat 
pedig a jóindulat és a szelídség karakteri- 
zá lja . É zek b en  a jegyekben  n agyon  
könnyen felismerhető az a korabeli nőide
ál, amely ekkoriban m ozdul el az érzé
keny, együttérző, jóságos asszony felé. 
Ennek népszerűsítésében nem  kis szere
pet játszottak az érzékeny rom ánok

A történetet ennek az új, érzékeny stí
lusnak a jegyei jellemzik, a szív, amely fáj, 
de jó ha fáj:

"...soha nem láttam ollyast, a 'm i job
ban meghassa az Embert m int ez az eset. 
Ollyan édes gondolkodást és szomorkodást

hágy a ' lélekben... Minden bé-foglaltatott 
ebben, a fájdalomnak méltósága, a tiszta 
szeretetnek hathassága és vitézsége." (i.m. 
92. o.)

Az érzékeny románok egyik legfőbb 
ismérve természetesen az érzelmi élet fel- 
fokozottsága, amely a feminitás kifejező
jeként jelenik meg.

A hölgyek különösen az érzelmek le
írásában jeleskednek, ami kézenfekvőnek 
tűnik, mert ez elsősorban az érzékeny nők 
sajátja:

"Felyül haladnak minket főképpen an
nak rajzolásában, az hol a szeretet egyebek 
felett uralkodva forog fenn: ...és közönsé
gesen mindenféle ingerlő indúlatok az ő 
érzékeny szívekre, és pennájokra valók."

Tehát a nők úgy léphetnek fel, m int 
akikre az olvasó és az írónő szerepköre egy
form án illik. Ezzel N aláczi ahhoz az 
irányhoz csatlakozik, amelyik — előle
gezve a rom antikát - felfedezi, hogy a nő 
is ember, és hogy m indenkinek joga van a 
boldogsághoz.

Az írónőt pozitívan m egkülönböztető 
jellemvonásokban az érzékeny nő  típusje
gyeit ismerhetjük fel. Az érzékeny nőtí
pus tehát m ár nemcsak regényhősnőként, 
hanem  írónőként is megjelenik. A nő pe
dig nem  pusztán e hősnők modelljeként, 
hanem  m egalkotójukként is szerephez 
jut, s m int ilyen olykor önm agát m intázza 
meg hősnőiben (pl. Mme. de Tencin is).

Nőkérdés és érzékeny rom án összefo
nódásának lehetünk tanúi a francia m ű 
m agyarítását kísérő szövegek révén.

Az érzékeny nő jellemvonásait számos 
irodalmi alkotásban felfedezhettük; N a
láczi ezt a képet árnyalja és gazdagítja 
tovább eszm efuttatásaiban, többek közt 
az érzékeny hölgy más státusbeli megjele
néseire is felfigyelve.

Naláczi női arcképcsarnokának szereplői
1. Éva
2. Makkabeusok anyja
3. Judith, Dávid
4. Thomiris, a szkíták királynéja, Czirus
5. Archidámia hadvezér
6. Cléopátra
7. Lucrétia, Cátó
8. Paulina, Seneca felesége
9. Juno
10. Diána
11. Minerva
12. Klastrombeli szüzek
13. Zibera papnő, M ózes anyja
14. Diotima, Socrates
15. Théáná, költőnő, Phit. neje
16. Aspásia, Pericles neje
17. Télésia, költőnő, hadvezér, Homéros
18. Clélia, N agy Sándor
19. Orithia királyné
20. Penthéfilia, harcos
21. Semiramis
22. Opis
23. Emilia, Scipio felesége
24. Plotina, Trajanus felesége
25. Amalasunta királyné
26. Débora
27. Fszter
28. Cassandra, regényhősnő
29. Európa, Agénor lánya
30. Afrika, Epafes lánya
31. Asia nimfa
32. Az Athénásbeli asszony, aki nem árulta 

el a titkot
33. Olympia, orvos, Hipocrates
34. Lapa, római képíró
35. Safo, költőnő
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Dán költők
K L A U S  R IF B J E R G

D é l u t á n
Eftermiddag
Túlmegy a zeniten a nap 
s kiégett ürességét 
a délután kitárja.
Pihen a munka.
Rovarokat csal elő'a meleg 
kisebb és nagyobb bogarak 
keresztezik egymás csapását.
A fényben áttetszővé

válik a gekkó teste 
a szöcske szárnya meg 
acélként csattog 
az oleander levei közt.
Visszahúzódik lassacskán a tenger 
s leleplezi a köveket.
Fakóvá válnak gyorsan 
s fölveszik a homok színét.

A  napsütötte szoba szürkén 
terpeszkedik szét 
az eljátszott lehetőségek és az új 
sikerek hamis álmai fölött.
A Strategic Air Command 
egy B-52-ese 
fehér ecsetvonást 
húz átlósan az égen.

P O U L  B O R Ú M  

K é p e k  a  v a l ó s á g b ó l
Billeder fra virkeligheden 
13 fekete ló 

1 zöld mezőben 
erős napfény és 3 
fekete ló

1 fehér nap és 
1 kék ég és 
1 zöld mező 
és
siess ide
gyere és nézd meg 
mielőtt mindez eltűnik

2 Madár feküdt az úton

Madár feküdt az úton 
szétroncsolva egy autótól

Testéből nem maradt sok 
de szeme nyitva volt
Madár feküdt az úton

3 Minden fa 
minden levele 
teljesen másként 
mozdul

Éri őket a nap 
folyvást 
S éri a szél

4 Leste a fiú 
a madarat
A madár pedig 
a fiút leste

Mindketten 
belemerevedve ebbe 
Elsőül egyikük 
se mozdult

T H O R K IL D  B JO R N V IG  

K é s ő n  e g y  id e g e n  v á r o s b a n
Sent i en fremmed by
Ez lehet a halál: az ünnep zsivajában, 
beszélgetés, barátok és zene szava mellett 
kedvesemmel, aki a karomban pihen, 
míg füleimet mézédes zümmögés 
telíti még — áthat hirtelen hidege.
Elindulsz. Mögéd kerülnek a hangok, 
a zene már csak távoli szúnyog —
A termekben, mik nemrég tele voltak,
oltják a fényeket már. És amire még tovább várnék,
megtörtént mind már. Zárom fülem és szemem,
képekre és szavakra emlékeznék —
de jéghideg huzat már csak az ajtó,
s asztalomhoz lépés közeledik
s hallom, valaki halkan szól: Mennie kell.

H E N R IK  N O R D B R A N D T  

1 9 9 1  K é s ő  n y a r a
Sensommer 1991 
A víz az asztal fehér lapján 
még tükrözi a sodródó felhőket 
órákkal az eső után is.
Letörlöm az asztalt egy régi ronggyal, 
egyik blúzod 
darabkájával, gondolom.
Az alátét ezzel rendben is lenne. 
Kezdenek már hullni a levelek, 
későre jár már, 
s eléggé be is szürkült ehhez. 
Földcsuszamlásként bukik le a nyár 
bele a földbe.
S föld van maradékain annak a 
virágos mintás blúznak is, amit 
egy tavaszon Algecirasban hordtál.

F R A N K  JJEG ER

V a d á s z a t i  i d é n y
Jagttid
így szólok a szívemben 
ácsorgó farkasokhoz:
A vadászati idény itt van, 
de ugyan hol vagyok ti?
A homlokom mögötti 
galambokhoz meg így kiáltok: 
Röppenjetek hát végre föl 
ágaitokról.
Keresztülhasítja lelkemet 
sarlójával az újhold.
Nem tudok én többé már 
újrakezdeni semmit.

SULYOK VINCE fordításai

Júliusi évfordulók
1 —  125 é v e  halt m eg  M ihail A lekszandrovics Bakunyin 

orosz publicista
100 é v e  szü letett Ignotus Pál angliai író

2 — 40 éve halt meg Louis-Ferdinand Céline francia író 
125 éve halt meg Giuseppe Ferrari olasz író
40 éve halt meg Emest Hemingway amerikai író 
75 éve született Octavian Paler román író

3 —  25 év e  halt m eg  A lexandru Bistriteanu rom án író
4  —  100 év e  szü letett H alász Gábor kritikus 

240 é v e  halt m eg  Sam uel Richardson angol író
5 — 110 éve született Tin Ujevic horvát költő
6 — 100 éve született Stanislaw Rembek lengyel író
7 — 20 éve halt meg Gyergyai Albert irodalomtörténész
8 — 110 éve  szü letett Josef Hora cseh  költő

380 év e  szü letett Jean d e La Fontaine francia költő
9 —  440 év e  halt m eg  Sebald H eyden  ném et p ed agógu s
10 — 110 éve született Salamon László erdélyi költő
11 — 70 éve halt meg Karl Halfden Larsen dán író
12 — 20 éve halt meg Borisz Nyikolajevics Polevoj orosz író
13 —  625 é v e  szü letett Li C sang-csi kínai költő  

170 év e  halt m eg  Julius von  Boden ném et író
14 —  75 év e  szü letett Bede Anna költőnő  

160 év e  halt m eg  Budai Ezsaiás tudós
20 éve halt meg Kormos Gyula erdélyi író

15 — 125 éve halt meg Aleksander Fredro lengyel író 
250 éve született Gyarmathi Sámuel író
130 éve született Ugo Ojetti olasz író

16 — 40 éve halt meg Roska Márton erdélyi régész

17 — 150 éve halt meg Egressy Béni író
1480 éve halt meg Magnus Felix Ennodius római író 
90 éve született Viktor Platonovics Nyekraszov orosz író

18 — 160 éve született Louis Petit de Juleville 
francia irodalomtörténész
190 éve született William Makepeace Thackeray angol író

19 — 50 éve halt meg Mákká’ Sándor erdélyi író
20 — 140 éve született Ame Einar Christiansen dán író
21 — 130 éve született Guglielmo Ferrero olasz történész 

525 éve született Jacopo Nardi olasz író
22 — 90 éve született George Morosanu román író
23 — 25 éve halt meg Paul Morand francia író

400 éve született Szalárdi János erdélyi történetíró
24 — 210 éve halt meg Ignaz von Bőm osztrák író 

170 éve született Szatmáry Károly író
25 — 375 éve született Geeraerdt Brandt holland író 

125 éve született Mihai Codreanu román költő 
1270 éve halt meg Otomo no Tabito japán költő

26 — 100 éve halt meg Mihail D.Comea román költő 
25 éve halt meg Dominic Stanca román író
10 éve halt meg Isac Bashevis Singer amerikai író

27 — 160 éve halt meg Mihail Jurjevics Lermontov orosz költő
28 — 370 éve halt meg Guillén de Castro y Bellvis spanyol író 

110 éve halt meg Jessie Fothergill amerikai írónő
900 éve halt meg Szu Tung-po kínai költő

29 — 90 éve született Eduard Qaudius német író
30 — 30 éve halt meg Devecseri Gábor költő 

230 éve halt meg Thomas Gray angol költő 
490 éve született Giorgio Vasari olasz író

31 — 520 éve halt meg Francesco Filelfo olasz humanista
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Schöpflin György tavaly ősszel megjelent könyve a neves 
politológus életművének jelentős részét foglalja össze.

Schöpflin műve a magyar olvasó számára több dimenzió
ban lehet érdekes. Az egyik, és a szerző által feltehetően 
fontosabbnak tartott dimenzió, a könyv fő tartalma az, hogy 
a nemzeti, az etnikus hovatartozási érzés, a maga kulturális, 
érzelmi, irracionális és sokszor misztidzáló elemeivel együtt 
nem kevésbé fontos erővonala a nemzetalkotó dinamizmus
nak, mint a másik kettő: a civil társadalom és az állam. Schöpf
lin fogalmazásában: "A demokratikus nemzetfogalom három 
kulcsfontosságú és egymást támogató eleme a civil társada
lom, az állam és az etnikum. E három összetevő állandó 
interaktív kapcsolatban van egymással."

A nemzet fogalma mindenütt fontos a mai Európában, 
ahol az Európai Unióban az Unió lankadatlan integráló törek
vésében kifejeződő federalista szándék újra meg újra össze
csap nemzetek és nemzetiségek ösztönös szeparatizmusával, 
nemcsak Kelet- és Közép Európa műállamaiban (a kiszenve
dett Csehszlovák Köztársaságban, a véres vergődésben szét
hullott Jugoszláv Államszövetségben, a szovjet biroda
lomban és azon belül az orosz szövetségben), hanem Nyugat- 
Európában (Spanyolországban, Belgiumban, az Egyesült Ki
rályságban) is. Magyar szempontból azonban érdekes - sokak 
számára még érdekesebb — dimenziót jelent az is, hogy 
Schöpflin behatóan foglalkozik a mai magyar politikai való
sággal, a poszt-kommunista állam születési körülményeiből 
és múltjából adódó nehézségeivel, amelyek mindmáig rá
nyomják bélyegüket ennek az államnak természetére, és fog
lalkozik Magyarország sajátos nemzetiségi problémájával, az 
eredeti nemzet külföldi államokba terelt részeivel. Érthetőbbé 
teszi például Gereben Ferenc és társai Kárpátalján végzett 
kutatásainak eredményében azt a szomorú megállapítást, 
hogy Kárpátalja magyarjainak nincs hazája, csak szülőföldje, 
és rávilágít minden magyar poszt-kommunista kormány di
lemmájára, a határon túli magyarság jelenségének kezelésé
ben.

A szerző szakember, aki elsősorban szakemberekhez szól, 
azzal az elvárással, hogy a politológia és a szociológia alapfo
galmai nem szorulnak magyarázatra az olvasó számára. Van
nak a könyvnek olyan részletei, amelyeknek teljes megértése 
nem figyelem és nem felfogóképesség, hanem szaktudás dol
ga. Ha a szerző népszerű, ismeretterjesztő könyvben foglalja 
össze évtizedek munkájának eredményeit, akkor minden bi
zonnyal lazább stílusban fogalmaz, és kitér olyan magyaráza
tokra, amelyek a szakember számára sértőek lennének. De 
még az sincs kizárva, hogy műve akkor is Az idő rövid története 
sorsára jut, amelyben ugyan a szerző egyetlen matematikai 
képletet használ csak, de mondandója megértéséhez mégis 
matematikai és elméleti fizikai felkészültségre van szükség. 
A saját szakterületéről író akadémikus rendszerint Ovidius 
sorsára jut, aki azt panaszolja, hogy bármit mond is, az csak 
vers formájában fogalmazódik meg — és még ezt is versben 
mondja.

Laikusnak lenni azonban nem azonos az érdeklődés hiá
nyával. Schöpflin György könyve nem kevésbé értékes, köz
lendője nem kevésbé érdekes attól, hogy tovább tart elolvasni. 
A nemzetállam sokat vitatott — még puszta koncepciójában 
sem mindenki által elfogadott — jelenségének felfogásához, 
és gyakorlati síkon Magyarország és a környező poszt-kom
munista államok problémáinak áttekintéséhez, a saját múlt
juktól és a nyugati demokráciák jelenétől egyaránt elütő ter
mészetük megértéséhez értékes eszköz ez a könyv.

JOTISCHKY LÁSZLÓ: Nemzetállam: álom vagy való
ság?

George Schöpflin: Nations, identity, power: The new 
politics of Europe (Hurst 7 Co.)

Angliai Magyar Tükör, 2001. március
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ZENEI CSEVEGÉSEK 19.

"Eladó az egész világ...!"
Énekli Mefisztó, Gounod Fa

ustjában. Ezt dúdolta valaki a fü
lem be a Korunk-beli interjúm 
végszavát olvasva. Magam is rá
gódom azon a befejezésen: "Nem 
kívánom megérni azt a pillanatot, 
amikor áru és tárgy lesz a zene." 
Afféle művészetféltés mondatta 
velem, hogy nem kívánom megérni, 
pedig m inden jel arra mutat, 
hogy bizony megértük, megér
tem ezt is a 20. század végére. A 
megérni helyett talán úgy kellett 
volna fogalmaznom, nem kívá
nom MEGÉLNI azt a bizonyos 
időt. így közelebb lett volna gon- 
do lati szándékom hoz ez a 
kulcsszó. De hiszen nap mint nap 
megéljük ezeket a pillanatokat is 
— olvasták fejemre barátaim a 
kulcsszót. M egadtam magam: 
más dolog, amire vágyunk (és ezt 
akartam kifejezni), és más az, 
amiben már benne is élünk. Bi
zony valóság: a zene már régen 
TÁRGY, ÁRU, amit adni és venni 
lehet, alkudni lehet rá a kínálat és 
a kereslet piád törvényei szerint.

Volt ez másképpen is?!
Ha jól belegondolunk ezer

éves zenetörténetünkbe, a zene, 
mint minden más művészi ter
mék, valamilyen formában bele- 
sodródott a kereskedelem forga
tagába. A trubadúrok, lantosok, 
énekmondók szolgálataik fejében 
ellátást, ajándékot, előmenetelt — 
vagy ki tudja hányféle más ellen
szolgáltatást — kaptak. Zened á- 
ruikat másra cserélték el, igazi 
cserekereskedelem volt. Nyilván 
ez sem vonhatta ki magát a keres
let-kívánat pozitív-negatív hatá
sai alól. A zeneszerzés individu- 
alizálásával párhuzamosan maga 
az alkotó is árukereskedővé vált: 
például zongoraszonátát kínált 
valamelyik kiadónak ilyen vagy 
olyan áron. Minél nevesebb von 
az alkotó, annál többet kért, és 
természetesen kapott is kiadóitól. 
Pénzre vált a zenemű. És persze a 
költemény, a regény vagy a fest
mény, szobor úgyszintén eladha
tó áruvá vált. Ezt a történelmi fo
lyamatot immár jó néhány száz 
éve megértük és megéltük. A 20. 
század sem volt kivétel, nem lesz 
az a 21. sem. A mecenatúra is bur
kolt árucsere, sőt kereskedelem.

Mindegy, hogy ki a mecénás: e- 
gyetlen gazdag ember, alapít
vány vagy éppen az állam. A ke
reskedelmi törvények szabadon 
vagy elegáns csomagolásban fel
kínálva ugyanúgy érvényesül
nek. A KORUNK szép kivitele
zésű márdusi száma merész gon
dolatként dobta fel "A ZENE PI
ACA — A PIAC ZENÉJE!" 
kérdéskörét. A dm  egy kicsit so
kat markolt föl a mai zene proble
matikájából. Természetszerűleg 
nem is adhatott feleletet minden 
kérdésre. Már csak azért sem, 
mert a kérdéskör első fele is majd
nem kimeríthetetlen kérdés-vá
laszban. Hát még a másik fél a 
maga végteen és gyakran egy
másnak ellentmondó, sőt egy
mást kizáró jelenségeivel, szinte 
megválaszolhatatlan, még ha a 
teljesség igényéről eleve lemon
dunk is. Gondoljunk csak bele a 
dologba és helyettesítsük be a ZE
NE szót mással. Például a KUL
TÚRA szóval. Vagy az ERKÖLCS 
szóval. Ez utóbbi így "szólna": AZ 
ERKÖLCS PIACA— A PIAC ER
KÖLCSE. (Manapság a kérdés
kör második felét nagyon hiá
nyoljuk!)

De, még mielőtt gondolatban 
felidéznénk más művészi terüle
teket és behelyettesítenénk a fenti 
címbe, térjünk vissza a zenéhez. 
A zene piaca, aszerint hogy mi
lyen zenét kínálunk, szűkebb 
vagy tágasabb lehet. A szűk hall- 
gatóságkömek írt zenét alig lehet 
eladni. Ezen a téren nincs is meg
szervezve a kereskedelem. Hiába 
panaszkodnak a zeneszerzők, ők 
sem tesznek sokat menedzser
ként, csak várják a megoldást. A 
tágabb hallgatóságnak szánt mu
zsika könnyebben talál vevőre és 
menedzserre is. Az első csoport
beli alkotók egyfajta felsőbbren- 
dűségi tudatban élnek és állan
dóan a magas zenekultúrára hi
vatkoznak. A második csoportbe
liek pedig a hallgatóság igényeit 
emlegetik sűrűn. És persze büsz
kék is népszerűségükre, játszott- 
ságukra, zenéjük eladhatóságára. 
Ahogyan nem m inden arany 
vagy ezüst abból, amit az első 
csoportbeliek alkotnak, éppúgy 
nem minden csak zenei holmi ab
ból, amit a második csoportbeliek 
létrehoznak. A kérdés kulcsa ott 
van, hogy a 19. századig a két 
csoport nem különült el egymás
tól sem számban, sem minőség
ben. Brahms szívesen vállalta 
volna a Kék Duna keringő szerző
ségét, sőt írt is egy sorozat gyö
nyörű szép keringőt. Szép, letűnt 
világ, de álmodjuk vissza belé 
magunkat.

TERÉNYI EDE
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HOL—
M ájus 11-én és 12-én a Hargita megyei 

Hargitafürdőn író-találkozóra került sor, 
amelyen előadást tartott Martos Gábor, 
Bogdán László, Balázs Imre József, Sántha 
Attila, Szigligeti Lajos Sándor és Borosa Já
nos. 12-én vitavezetőt tarto tt Gálfalvi 
György, a témához hozzászólt Pomogáts 
Béla, Gálfalvi Zsolt, Kántor Lajos és Szilá
gyi István, majd egy közös közleményt ad
tak ki a jelenlevők, amint alább áll: 2001. 
május 10—12. között Hargitafürdőn het
ven erdélyi és partiumi magyar író tanács
kozott. A Gyergyószárhegyi Alkotóköz
pont és a Székelyföld szerkesztősége által 
szervezett találkozón részt vett Pomogáts 
Béla, a Magyar írók Szövetségének elnöke. 
A jelenlevők az elmúlt év júniusában Gyer- 
gyószárhegyen megfogalmazott kérdések
re kerestek választ, amikor a románi-

ai/erdélyi magyar írók és irodalmi jogin
tézmények sajátos érdek- és jogvédelmi, 
információs és kommunikációs igényeit 
térképezték fel. A hargitafürdői tanácsko
zás résztvevői úgy döntöttek, hogy a jövő 
évi írótalálkozóig képviseletüket az Erdé
lyi Magyar Irodalomért Alapítvány látja el. 
Az alapítvány mellett egy kolozsvári prog
ramiroda működik, amely a régiók és in
tézm ények közötti kom m unikációt 
szolgálja, a pályázati lehetőségeket hozzá
férhetővé teszi, valamint szerzői jogvéde
lemmel kapcsolatos tanácsadást biztosít; 
arról is megegyezés született, hogy az erdé
lyi magyar írók találkozóit rendszeresítik. 
A jövő évi találkozót egy ötletbörze előzi 
meg. A Székelyföld szerkesztőségébe vár
ják a beszélgetések, eszmecserék témájára 
vonatkozó javaslatokat. A résztvevők java
solják az Erdélyi Magyar Irodalomért Ala
p ítvány  K uratórium ának, hogy saját 
működési szabályzatát módosítva évi két

kihelyezett ülésen, Kolozsváron és Nagy
váradon tanácskozzon. Kelt Hargitafür
dőn, 2001. május 12-én.

A  bécsi Avantgarderobe Kiadó és a sepsi
szentgyörgyi Medium Kiadó gondozásában, 
Márkus-Barbarossa János válogatásában és 
szerkesztésében megjelent a Nagyböjti disz
nó — Porcul de postal mare dm ű  kötet, 
amelynek szerzői: Adrian Ancuta, B. Szige
ti Pálma, Bogdán László, Csehy Zoltán, 
Stan Constantin, Damokos Csaba, Faludy 
György, Farkas Wellmann Endre, Gergely 
Edit, György Attila, Karafiáth Orsolya, Ko
vács András Ferenc, Kostyák Alpár, Radu 
Macrinid, Dora Mares, Márkus-Barbaros
sa János, Nagy Koppány Zsolt, Németh 
Zoltán, Orbán János Dénes, Petrovits Ist
ván, Pénzes Tímea, Sántha Attila, Saviana 
Stanescu, Szálinger Balázs, Szonda Sza
bolcs, Szőcs Géza, Terey János, Mircea To
rna, Ütő Gusztáv, Z. Németh István.

A  sepsiszentgyörgyi Kaláka Könyvek ki
adásában megjelent Sylvester Lajos Csupa 
csapás az élet. Az elsorvadt moldvai magyar 
oktatás és a csángó szétrajzások emlékkönyve 
című kötete.

A  budapesti józsef Attila Színházban áp
rilis 29-én került sor Finta Edit Nap és Dra
péria dm ű kiállítására.

A  Magyarországért Alapítvány Magyar 
Örökség-díjának posztumusz díjazottja lett 
mások mellett Radnóti Miklós is.

.....1

Tavasz

Únalm as óráinak."
A  rejtvény fősoraiban Csokonai Vitéz 

Mihály A  békétlenkedő című verssoroza
ta fenti című versének két sorát találja.

VÍZSZINTES
1. Az első sor. 12. Cipelni tudó. 13. 

Logikus m agyarázat. 14. H olland 
gépkocsik jelzése. 15. Idősebb hölgy 
megszólítása. 17. Köszönöm (német). 
18. U rán és argon vegyjele. 20. Női 
becenév. 22. Ruha tartozéka. 23. Víz
parti növény. 25. Irodalmi lap. 27. Za
v a ro s  eo l! 28. S z e szé ly es . 30. 
Nem zetközi, röviden. 32. Izomkötő 
szalag. 33. Finomműszerész. 34. Vá
ros a Don partján. 36. Néma roló! 38. 
A sz tádum  vegyjele. 39. Adjad! (két 
szó). 41. Csíksomlyói Ifjúsági Talál
kozó, röviden. 43. Horhos. 45. Épü- 
letszámy. 46. Alatta levő helyről. 48. 
Ruhatisztító. 50. Páratlanul ennem!
52. Mely szem élynek. 54. Könnyű

gyaloglás. 56. Állóvíz. 57. Testrész. 
59. Árukészlet ellenőrzése.

FÜGGŐLEGES
1. Sportcsarnok. 2. Gyorsan elpá

rolgó. 3. Nemzeti Bajnokság, rövi
den. 4. Német egyes. 5. Paszta. 6. 
Füzet lehet ilyen. 7. Gyümölcs nedve.
8. Nitrogén, kén és deutérium  vegy
jele. 9. Vagyis. 10. Egyfajta vegyület. 
11. Nagy zeneszerzőnkre jellemző. 
16. Fej, vagy... 19. Fogával őrlő. 21. 
Igeképző. 24. Őrlemény. 26. Tizenegy, 
franriául. 28. A m ásodik sor. 29. Rész
let. 31. Kőzetfajta. 34. Állami illeték 
formája. 35. Személyével. 37. Díszvi
rág. 39. F inom  40. Vegyi e lem  42. 
Súly mérték. 44. Saját kezűleg, rövi
den. 47. Shakespeare királya. 49. Női 
becenév. 51. Cigaretta márkája. 53. 
Ném án kilövő! 55. Világos angol sör. 
58. Felkiáltás. 60. Néma tinó!

BOTH LÁSZLÓ
A Helikon 11. szám ában közölt 

rejtvény megfejtése: Rég úgy képzel
tem a faiskolát, /  Hogy fatanárhoz jár 
sok fadiák.
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