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Wiirtz Ádám: Babits: Jónás könyve

•  Méhes György 85 éves
•  Bogdán László: A dáridó

•  Hajós József: Baranyai Decsi János 
emlékezete

•  Szőcs István: Új és új Atlantiszok III.
•  Jancsó Miklós: Töprengés az unalomról

•  Gál Éva Emese versei
•  SERÉNY MÚMIA

L A S Z L O F F Y  A L A D A R

M i l ó i  s o r s
Azokkal kéne tartani,
Akiknek vannak karjai.
Akiknek lírája szerelmi, 
azokkal kéne énekelni.
Milyen tág júniusi tájak, 
ilyenkor kéne kiabáljak, 
hogy sorsom alap délisarkán 
ne politizáljon a sárkány.
De görcsbe, ökölbe szorultam: 
levágott kuruckar a múltam, 
és vonzalmamra ült a hon: 
kofám a közöspiacon.
Elúsztak, mint a műfajok, 
a kolombuszi fő  hajók, 
s két követ akik összecsapnak, 
más emberiséget avatnak, 
így se szobor, se buja dal.
Milói sors. Mely mást akar.
Csak lehet késő. Hellász messze. 
Túl messze már, hogy ne eressze, 
így leszek önnön veszteségem. 
Alkony a napkeleti égen.

M i l l e n á r i s
Sohasem jöttünk kultúrával, 
előbb sziszegve jött a lándzsa... 
Az összes burgundokra rávall: 
ők törtek rá Burgundiákra.

Ugyan miért is érdemelnénk 
nevünkről elkeresztelt tájak 
hűségét? Csak ha mégis elménk 
emlékhelyei garantálnak.

Ma is bizony mindenki hódít. 
Körülkémlel és mint a róka 
előbb békés szándékot lódít 
bevonuláskor a tyúkólba.

Új rendje jön aztán az ólnak, 
mely régi karattyolást elvet.
Csak rókanyelven parancsolnak 
és rókahangon énekelnek

Az öröm mégis millenáris: 
a burgundok már szót se szólnak, 
mi új ezret remélünk máris 
s bélyegnyi tért a finnugornak.

H i d a k  a  D u n á n
Imhol a téli reggel, 
Rainer Maria Engel, 
felkelt, hogy megsegítsen 
Rainer Maria Isten, 
kékül lassan az ég is, 
Rainer Maria Tézis,
Mi lesz a lecke mára, 
Rainer Maria Pára? 
Mossák a parlamentet, 
a kupolák remegnek 
a forró felleg-lében, 
Rainer Maria Ében, 
a villamos is csenget 
és kikerül egy rendet: 
nem tartott ki a másik 
EU-csatlakozásig, 
a lelkem éppen mostan 
szakad el a magasban 
egy osztrákmagyar fából 
gyártott vaskarikától 
s száll fel feléd a kétely, 
Rainer Maria Péter.
Most ennyi minden után 
végleg reménybe estem 
Rainer Maria Budán, 
Rainer Maria Pesten.

S á r k á n y ö l ő

D o n q u i j o t e
Fáradt satnya sárkány, 
kimerült atléta.
Kiürült tér sarkán 
ültették a lóra, 
alig emeli már 
fegyverét a görnyedt, 
s bronzpatina-hínár 
köti le a szörnyet.

M  inek feszülnének 
még egymással szembe 
jól bevett jelképnek, 
ádáz küzdelembe? 
Isten, aki öntött 
s faragott már százat, 
esetükben döntött: 
nem kell magyarázat.

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!
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FODOR SÁNDOR

Akit szabad volt 
"bírálni"
A 85 éves M éhes György 
köszöntése
Ki hinné? Immár ötvenhárom éve, hogy elő

ször találkoztunk. A Világosság szerkesztőségébe 
vittem első karcolatomat, minekutána Bodor Pál 
'levakart a falvédőről", azaz felfedezett a Bolyai 
Egyetem filológiai karának a faliújságjára írt cik
kecskémmel. Az első "szerkesztő” azonban, akivel 
találkoztam, Méhes György volt, vagy Lexi, ahogy 
a barátai hívták Nagy Eleket, írói álnevét mellőz
ve. A Méhes György nevet (egyik kiváló őséét, akit 
számon tart a magyar kultúrtörténet) akkor vá
lasztotta, amikor a mindenről és mindenkiről egy
folytában gondoskodó Párt (így, nagy P-vel) meg
tiltotta neki, hogy nevével szignáljon. Nagy Elek 
ugyanis főbenjáró bűnben marasztaltatott el: A 
"felszabadulást" közvetlenül megelőző években, 
jogi tanulmányai befejezése után újságíró meré
szelt lenni. Igaz ugyan, hogy semmi olyat nem írt, 
amit a "demokrácia" nevében a szemére vethettek 
volna, jobboldali lapokban sem közölt, mégis: Új
ságíró volt az eléggé el nem ítélhető "tőkés-földe
súri rendszerben" — és ezt nem is tagadta. Ezért 
röviddel azután, hogy megismerkedtünk, távoz
nia kellett a Világosságtól, még mielőtt a lap fölött 
is pálcát tört volna "Pártunk és Kormányunk." Én 
azonban a következő években is Hozzá vittem 
írásaimat, immár novelláimat: Gaál Gábor ide, 
más UTUNK-szerkesztők oda, számomra Lexi 
volt és maradt A SZERKESZTŐ. Aki okosan hozzá 
tudott szólni az íráshoz, szemernyi rosszindulat 
nélkül. Csak örülni tudott annak, ha pártfogolná
nak sikerült valami jobbacskát írnia. Sőt, 1954 jú
liusában Hozzá siettem, hogy megosszam kínzó 
aggodalm am at Vele és feleségével, Erzsébet 
Asszonnyal, első leánykám fölöttébb nehéz — 
több mint 48 órán át húzódó születése miatt.

De — bocsánat. Nem rólam van most szó, ha
nem Lexiről, olvasók és színházlátogatók nemze
dékeinek kedvelt Méhes Györgyéről, egyik leg
idősebb hazai magyar írónkról, akinek ezekben a 
napokban ünnepeltük nyolcvanötödik születés
napját. Méhes Györgyről, aki a "megtűrt" írók kö
zé tartozott a "diadalmas szocializmus" éveiben, 
más szóval, akit bátran lehetett bírálni, leckéztetni, 
oktatgatni, sőt akár "pártosan" megrendszabá- 
lyozni is — néhány korban hozzá illő, idősebb 
vagy fiatalabb pálytársától eltérően. Ezekről 
ugyanis, pusztán "káderhelyzetüknél" fogva (te
hát önhibájukon kívül), csak jót, szépet illett mon- 
dani-írni. Méhesre azonban bátran rá lehetett 
húzni a vizeslepedőt. Akár állásából is el lehetett 
távolítani egyik pillanatról a másikra. Ha a sztálini 
bölcsesség fényében bűnnek számított volna a bi- 
csérdizmus, akkor valószínűleg bicsérdistának is 
megtették volna, aki a húst csak "porhintésként" 
fogyasztja, hogy elaltassa vele a dolgozók ébersé
gét. "Igénytelennek" is illett Őt minősíteni, kivált
képp színpadi műveit. Neve hallatára már kezdő 
színészkének is legyintenie illett, hogy másnap, ha 
valamelyik darabja-vígjátéka műsorra került, sor- 
baálljon a szerepért: hosszú évtizedeken át ugyan
is Méhes György volt az egyetlen színpadi írónk, 
akinek vígjátékait végig lehetett nézni, sőt nevetni 
is lehetett, mégpedig felszabadultan, tiszta szív
ből, előadás közben — az eléggé számos "hazai 
színmű"-ként bemutatott, nyűge agykoholmány 
között Számomra máig emlékezetes marad a 33
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névtelen levél, a Heten, mint a gonoszok, a kísérteties 
próféciának bizonyult, 1970 januárjában vagy feb
ruárjában bemutatott Noé bárkája: rögtön a tavaszi, 
pusztító árvíz után le is tiltották. Hát életem egyik 
talányos színházi élménye, a Váradon és Kolozs
váron rövid időközben bemutatott Barbár komédia? 
Váradon, Szabó József rendezésében remek volt 
(magam is ott voltam), Kolozsváron pedig ugyan
csak a Szabó József rendezésében, parádés szerep- 
osztással megbukott (ennek is tanúja lehettem). 
Időközben, mialatt kritikai életünk egyáltalán 
nem méltányolta Méhes munkásságát, neve or
szágosan és határainkon túl is ismertté, megbe
csültté vált. Nemcsak a színpadi — a vígjáték-íróé. 
A prózaíróé, sőt, a gyermekekhez is varázslatosan 
szólni tudó meseíróé is. Mindmáig emlékezetes 
(újrakiadásra váró!) Szikra Ferkója, Gyöngyharmat 
Palkója, Világhíres Miklósa igencsak emlékezetes 
olvasmányaim — még felnőtt, sőt öreg fejjel is. 
Közel nyolcvan évesen írta meg legutóbbi (ezúttal 
már felnőttekhez szóló) regényét, a Kolozsvári Mil
liomosokat, ezt a rendkívül érdekfeszítő dokumen
tumregényt a Renner családról — amelyik a le
gendás Dermata-gyárat alapította és virágoztatta 
fel. (Talán egyfajta tiltakozásnak is szánta ezt a 
regényt Méhes: a Derma tát, amelynek csak a nevét 
váltogatta, de lényegében továbbfejlesztette a 
kommunista rendszer, a ránk köszöntött Demok
rácia — Isten tudja, hogyan — a tönk szélére so
dorta, sőt, bele is lökte abba — tönkretette.)

Az egykori mellőzésekért, megalázásokért 
(mert ilyenekben is volt része) — sajátságos mó
don kárpótolja Őt — immár sikerein túl is — az 
élet: rendkívüli tehetségű fiataljaink talán legkivá
lóbbika, Orbán János Dénes írt róla (a napokban 
könyvüzletekbe kerülő) monográfiát. Régi barátai 
is kitartanak mellette. Ragaszkodnak Hozzá, be
csülik és kívánnak neki további szép, munkás éve
ket, hosszú életet, egészséget és sok örömet (a jó 
Erzsébet Asszony gondoskodása mellett) gyerme
keiben—unokáiban. Kívánja ezt neki barátai kö
zött (és nevükben) alulírott is, aki sok szer
kesztővel találkozott már kurtának nem mondha
tó pályafutása alatt, de aki számára A SZERKESZ
TŐ immáron Méhes György — alias Nagy Elek 
marad, akit az Isten tartson meg.

O R B Á N  JÁ N O S  D É N E S

A Méhes
recepció
Mind a minőséget, mind pe

dig a terjedelmet nézve nem min
dennapi életművel állunk szem
ben. Évtizedeken keresztül Mé
hes drámai- és írásművészete fö
löttébb nagy népszerűségnek 
örvendett a közönség körében. 
Több százezer M éhes-könyvet 
vásároltak meg; darabjait zsúfolt 
nézőtér előtt játszották, s majd 
m indegyik  kasszasiker volt. 
Mégis, valahányszor az erdélyi 
irodalomról beszélnek, Méhest 
elfelejtik a nagyok közé sorolni. 
Az elmúlt tíz évben pedig már 
alig-alig esett szó róla.

A közönség hálátlanságát 
nincs miért fölróni. A '89-es for
dulatot követő társadalmi válto
zások elkerülhetetlenül a szín
ház- és olvasóközönség lényeges 
m egcsappanását eredm ényez
ték, megindult a pénz utáni haj
sza, betört a nyugati tömegkul
túra, s nem utolsósorban az is 
közrejátszik, hogy az erdélyi 
embernek már nem telik kultú
rára. Ugyanakkor a népszerű
ség te rm ész e té h e z  h o z z á 
tartozik, hogy generálni is kell, 
m árpedig az utóbbi tíz évben 
sem a színház, sem a könyvki
adás, sem a sajtó nem foglalko
zott Méhessel.

Most azonban szeretnék visz- 
szamenni az időben, és megvizs
gálni néhány kérdést. Feltűnő a 
kritika mindenkori fanyalgása 
Méhest illetőleg. Az, hogy ki ke
rül be az irodalmi kánonba, min
dig is nagyon esetleges volt, 
hosszú listáját sorolhatnék föl 
azoknak, akiket csak az utókor 
fedezett föl, és azoknak is, akik a 
maguk korában a kánon által ün
nepelt szerzők voltak, de manap
ság már a nevüket sem hallani. 
Az erdélyi irodalmi élet azonban 
az ötvenes évek közepétől a for
dulatig egy tűrhetően működő 
intézmény volt, színvonalas iro
dalmi lapokkal, könyvkiadókkal 
és igen nagy közönséggel. Mind
ezt belengte az irodalom mint tár
sadalom formáló és a megma
radást szolgáló intézmény míto
sza — szóval Erdély nagyon ra
g aszk o d o tt é rtékeihez , ső t, 
sokszor túlságosan is elnéző volt: 
az anyanyelviség nemegyszer 
önmagában is elegendőnek bizo
nyult, a minőség másodlagos kri
tériumnak számított. Ebben az 
irodalmi életben ritkán sikkadha
tott el a tehetség, mi több, a kon
junktúra a kevésbé tehetségesek
nek is kedvezett.

M indezekért érthetetlen  a 
kortárs kritika viszonyulása Mé-
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hes Györgyhöz. A kritika felada
ta —most közhelyeket fogok em
legetni — az értelmezésből, a 
közvetítésből, a rendszerezésből 
áll. Az irodalmi kanonizálás an
nak alapján következik be, hogy 
kiről ki, mennyit, hol és milyen 
minősítéssel ír. Méhesről ugyan 
meglehetősen sokat írtak, de ha 
ezeket az írásokat egymás mellé 
helyeznénk — elnézést a kifejezé
sért —, egy kosár salátát kap
nánk. Nem az a gond, hogy po
zitívan vagy negatívan viszo- 
nyulnak-e  hozzá, hanem  az, 
hogy ezeknek az írásoknak java 
része semmitmondó, hevenyé
szett fércmű, leginkább apróbb 
rencenziók. Valamirevaló tanul
mány — akár pozitív, akár nega
tív kicsengésű —, amely bő
vebben próbálná értelmezni az 
író valam ely m űvét, alig-alig 
sz ü le te tt. Talán Gáli M argit 
Gyöngyharmat Palkó1 vagy Szé
kely Erzsébet A meseregény né
hány kérdése1 című tanulmányai 
méltóak említésre (ha eltekin
tünk a bennük lévő szocreál beté
tektől), továbbá Szőcs István Mé
hesről szóló vagy Méhest is érin
tő írásai, melyek a szerzőtől meg
szokott módon mindig fölvetnek 
néhány lényegi vagy legalábbis 
érdekes kérdést. Ezeken kívül a 
többi írást nyugodtan elfelejthet
jük, érdemlegeset aligha találunk 
bennük, legfeljebb a szocreál os
tobaságon szórakozhatunk vagy 
idegeskedhetünk.

Gyöngyösi Gábor már idézett 
véleményével3 nem értek egyet. 
A kritikusnak nem szabad elhall
gatni a számára kevésbé szimpa
tikus irodalmi megnyilvánulá
sokat sem. (Viszont ha azt az uta
lást, hogy "a kritikusok már a 
most kibontakozóban lévő ízlés
világ szolgálatába szegődtek", 
úgy értelmezzük, hogy a szóban 
forgó intepretátorok a kommu
nista talpnyalás horizontjai felé 
csúsztak el, úgy egyetértek.)

Az is megjegyzendő, hogy a 
Kántor Lajos-Láng Gusztáv-féle 
kézikönyv, a Romániai magyar 
irodalom 1945— 1970, alig szen
tel néhány fanyalgó mondatot 
az akkor már 17 kötetes Méhes
nek:

»A kétféle formanyelv — az 
anekdotizálás és a groteszk— ke
veredése megbontja ugyan a mű 
egységét, a Pompás Gedeon4 mégis 
jelentősebb művészi tett a romá
niai magyar drámában, mint egy 
olyanfajta töretlenség, amilyen a 
Nézd meg az anyját című Nagy 
István —, vagy a 33 névtelen levél 
d m ű  Méhes György-vígjátékot 
jellemzi — jóllehet mindkét alko
tás a közönség s részben a kritika 
érthető elismerésével találkozott. 
Időszerűségük elvitathatatlan: 
Nagy István mai gyári fiatalok 
m agánéletét bírálja "majdnem

vígjátékában", olyan osztályhar
cos szigorral-egyértelműséggel, 
mint ahogy régebbi drámáit írta 
— de az osbome-i mélységektől 
sajnos elmarad; Méhes György 
az ellenkező utat járja, a meglá
tott társadalmi problémát köny- 
nyű  vígjátékban, tetszetősen 
oldja fel, a lényegi konfliktust 
helyzetkomikummá szelídíti; s 
még tovább megy a színvonalen
gedményben Heten, mint a gono
szok című komédiájában.5

Háború- és nacionalizmusel
lenes paraboláján, a Barbár komé
dián még eléggé átüt a dürren- 
matti ihletés, a Noé bárkája jó ala
pötletét viszont nem sikerül iga
zán szellemesen kiaknáznia, szö
vege kevéssé irodalmi, inkább a 
drámatechnikai ismereteket iga
zolja ismételten.6«

Az igaz, hogy a szerzőpáros a 
könyvben nem foglalkozik a 
gyermek- és ifjúsági irodalom 
elemzésével, és a 17 addigi Mé
hes-könyv javarésze ebbe tarto
zik, de a Barbár komédia, lega
lábbis az én értékrendem alapján, 
többet érdemelt volna, tekintetbe 
véve azt is, hogy a fontosabb Sü
tő- vagy Székely-darabok csak a 
könyv megírását követő időszak
ban születtek, így a Méhes-da
rabnak az elemzett korszakban 
(1945—1970) nem nagyon volt ri
válisa. Hiányolom a Győzelmes 
Gábriel megemlítését is, amely 
jócskán kilép az ifjúsági irodalom 
kategóriájából, és a korszak 
egyik legkiválóbb prózai műve.

Egyébként a Győzelmes Gábri
el kritikai visszhangja a lapokban 
is három vékonyka, nyúlfarknyi 
recenzióból áll. Idézem az egyi
ket, hiszen jól példázza azt, hogy 
miként sikkadnak el értékes mű
vek, melyeket a közvetítői-kriti
kusi felelősséget semmibe vevő 
egyének méterszám recenzálnak:

"Legfrissebb m esésköny
vünk, Méhes György könyve za
varba hozott. Nem tudom eldön
teni, hogy mit olvasok tulajdon
képpen — mesét, vagy végtele
nül leegyszerűsített, mesésített 
történelmet.

Ha mesének tekintem, azt kell 
mondanom, hogy itt a meseíró 
teremtő fantáziájának vajmi ke
vés szerep jutott, hiszen nem tesz 
mást, mint a fasizmus jól ismert 
kellékeivel ruházza fel mesealak
jait — a fasiszta elnyomás legál
talánosabb jellemvonásait vetíti 
ki Parázsia meseország társadal
mára. Sőt, ha elfogadom ezt a fu
ra analóg iát — és el is kell 
fogadnom —, akkor már a Szikla 
Népében, a láthatatlanok rettent
hetetlen kis csoportjában sem ne
héz felismerni a kommunistákat, 
akik a sziklaszívben sűrűsödő 
erőre támaszkodva megdöntik a 
Parázsiát leigázó gorillák hatal
mát. Tulajdonképpen ennyi a 
mese. A meseszerűt néhány szé-

HELIKON

pen kibontott népmeséi helyzet 
— mint a nagy mérkőzés leírása 
—, a valóságelemek bizonyos fo
kú torzítása (például a gorillák 
barna vagy fekete ing helyett sző
rös inget viselnek) képviseli ben
ne, és az, hogy a láthatatlanok 
elszántsága valamiféle technikai- 
kibernetikai csodaerővel páro
sul. Igaz, hogy ez az utóbbi már 
legalább olyan mértékben tudo
m ányos-fantasztikus elem is, 
mint amennyire meseelem, hi
szen megértetésére, mármint a 
sziklaszív működésének meg
magyarázására külön hangsúlyt 
fektet a szerző.

A könyv tehát kétszeresen is a 
mese és a valóság határvidékére 
csalja olvasóit, s ott próbál olyan 
világot teremteni, mely egy bizo
nyos korosztály mese-, kaland- 
és fantasztikumigényét egyaránt 
kielégítheti. Hogy kielégíti-e va
lójában vagy sem — erre választ 
csak tíz-egynéhány éves olvasók 
tudnának adni, mivel feltehetően 
a szerző sem az ennél fiatalabbak 
számára írta könyvét.7"

Nesze neked kánon, iroda
lomtudomány, közönség. A recen
zió semmit nem árul el a mű 
lényegéről, bárgyú, pár szavas be
mutatás csupán (nem beszélve ar
ról, hogy Gyöngyösi nem tudja, 
mi az a fasizmus, és — számára 
valószínűleg sajnálatos módon — 
azt sem, hogy mi a kommuniz
mus). Az ilyen típusú Méhes-re
cenziókat még hosszú oldalakon 
keresztül idézhetnők, ha nem saj
nálnék rá a papírt. ítéletük hiába 
pozitív, az üyen irományocskák 
kritikai és közvetítői értéke-funk-
dója gyakorlatilag nulla.

Miután a hasonszőrű cikke
ket leválasztjuk, jóformán sem
mi kritikai nyoma nem marad 
annak, hogy M éhes György 
több ezer oldalnyi művet alko
tott, melyek számottevő hánya
da m aradandó, az esztétikum 
sokoldalú  igényeinek eleget 
tevő.

A magam részéről furcsál
lom, hogy a szorgamas erdélyi 
irodalmi intézményrendszer, a- 
mely annyira vigyázott értékeire, 
és oly gyakran és ügyesen ját
szotta ld a cenzúrát, miért nem 
volt képes egy rendszerezettebb, 
komolyabb kritikai recepdóban 
tárgyalni Méhes munkásságát. 
Nem érv az, hogy nem mertek 
belelátni a kommunista szem
szögből nem túl szalonképes Mé
hes-művek jelrendszerébe, hi
szen ahogy a szerző kijátszotta a 
cenzúrát, úgy a kritikusok is ki- 
játszhatták volna.

Az sem érv, hogy Méhes kom- 
mersz/bulvár-szerző — ezt a fel
tevést, remélem, az előző fejeze
tekben elhárítottam.

Próbálom azzal magyarázni 
az érdektelenséget, hogy mire 
Méhes megírta felnőtt-regényeit,

valamint a Barbár komédiának na
gyobb súlyú kontextust adó Jeri
kót és Bizánci capricciót, addigra 
már rég elkönyvelték gyerekíró
nak, amolyan jóságos, mosolygó 
nagyapónak, valamint könnyű 
fajsúlyú színpadi szerzőnek, aki 
vígjátékocskáival vidítgatja a 
nem túl igényes köznépet. Próbá
lom azzal magyarázni azt, hogy 
az anyaországban egy árva re
cenzens sem figyelt föl Méhes ál
talam legjobbnak tartott regé
nyére, az Orsolyára, mert az Ma
gyarországon a Magvető Zseb- 
könyvtársorozatában jelent meg, 
a szakemberek által olyannyira 
lenézett bóvlik között. De miért 
nem történt meg, legalább Er
délyben, a nyolcvanas évek köze
pén vagy végén a hetvenes
nyolcvanas években írott, immár 
a felnőtt irodalomban való bizo
nyítás u tán  M éhes sokoldalú 
munkásságának újraértékelése?

Nem szeretnék arra a követ
keztetésre jutni, hogy ez a sza
badúszó, a rendszer kiszolgálá
sé t végig megtagadó, az irodalmi 
klikkektől távolmaradó író azért 
volt érdektelen a kortárs kritika 
számára, mert nem volt bértoll- 
nok, így nem volt kötelező ajná- 
rozni őt, és a transzszilván mes
siás szerepében sem próbált tün
dökölni, így nem volt szívügye 
azoknak, akik a m egm aradás 
ideológiáját az esztétikum fölé 
helyezték. Oda se szeretnék eljut
ni, hogy egyes kortársak irigyel
ték Méhes színpadi sikereiit. 
Nem akarom vádolni ezt a több 
oldalról megnyomorított erdélyi 
irodalmi intézményrendszert — 
de sajnos ezek a feltevések is va
lósnak tűnnek. És egyúttal figyel
meztetnek: hiába kerülgetjük egy 
évtizede az erdélyi magyar iro
dalom újraértékelését, a szembe
nézésnek előbb-utóbb meg kell 
történnie.

Részlet Orbán János Dénes: 
Bizalmas jelentés egy életműről 
című Méhes György—monog
ráfiájából (Erdélyi Híradó Ko
lozsvár 2001)

Jegyzetek
1 Igaz Szó, 1954/11. sz„ 115—118. 

P-
2 Igaz Szó, 1956/8. sz. 1225—1230. 

P-
3 "Ha a kritika nem közeledik hoz

zá olyan féltéssel, figyelemmel, mint 
néhány más szerzőnkhöz, annak csak 
az lehet a magyarázata, hogy a kriti
kusok már a most kibontakozóban lé
vő ízlésvilág szolgálatába szegődtek." 
Gyöngyösi Gábor Méhes György: Dup
la kanyar. In: Igaz Szó, 1977/2 sz. 165—
166. p.

4 Sütő András darabja.
5 In: Kántor Lajos—Láng Gusz

táv: Rom ániai m agyar irodalom  
1945—1970, Bukarest, 1973. Kriterion.

6 Uo., 203. p.
7 G yön gyösi Gábor: Méhes 

György: Győzelmes Gábriel. In: Utunk, 
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SZŐCS ISTVÁN

ÚjraOLVASÓlámpa
✓Uj és új 
Atlantiszok III.
1. A logikátó l az álom képekig

Mottó:
"A m isztikus m agyarázat egy kissé 

lebegő, a m ai ember számára szokatlan 
terrén u m áh o z  két h idat is ajánlok. 
Egyik a sugárzások m odem  elmélete, 
m ásik az einsteini tér-idő szemlélet... 
Persze, nem  állítom, hogy ezzel meg
oldjuk az élet ősi titkait, csupán azt, 
hogy a mai em ber szám ára, a mai lelki 
diszpozícióban egységes, szerves és el
fogadható m agyarázatot adunk. Hogy 
ez sem  végleges, az m agától értetődik, 
hiszen végleges nincs. Persze, ez hova
tovább egy új, korszerű misztikához vezet, 
amellyel a régi misztika más nyelven meg
magyarázható, de annál rosszabb a m a
terializmusnak."

(Kodolányi János levelezéséből, 1950)

Am ikor Kodolányi azt remélte, hogy 
"egy új, koszerű m isztikával a régi miszti
ka m ás nyelven megmagyarázható", nem 
ism erhette m ég N ew ton hátrahagyott ö- 
regkori kéziratainak újraértékelési akcióit. 
Amikor New ton m ár lefektette a fénytan 
alapjait, felfedezte a töm egvonzást és kifej
tette a törvényeit, bőséges csillagászati 
m egállapításokkal megerősítve, és végül 
feltalálta a differenciál-számítást (s közben 
m eg is öregedett), egyszerre egészen más 
dolgokat kezdett írni. Amíg előző m unkái 
m áig is a tudom ányos szabatosság, az ele- 
gyítetlenül tiszta logikai okfejtés és a ráció 
eszm ényképeinek  tekinthetők, ezek az 
időskori furcsa szövegek leginkább hom á
lyos alkimista képzelődéseknek tűnnek; 
szellemek, dém onok bujkálnak a miszti
kus látom ások költői szóvirágbokrai m ö
gött; egyöntetűen azt a vélem ényt ala
kították ki a tudom ányos utókorban, hogy 
— am int ez különben is gyakran előfor
dult, elaggott tudósokkal — az életen át 
szigorúan megfegyelmezett képzelet kitör 
a disáplina acélzárkáiból, és a gyerekes me- 
sélés elragadtatottságába esve, esze elin
dul ama nevezetes kínai festmény kanyar
gó ösvényén, eltűnik a dom b m ögött és 
soha többé nem  is tér vissza.

Azonban a XX. század m ásodik harm a
da u tán  kerültek kutatók, akik újból kéz
bevették e kéziratokat, azzal a feltevéssel, 
hogy nem  zavaros képzelgések, hanem  va
lam ilyen titkos nyelvezetben megfogal
m azott további értekezések a természet 
nagyságos dolgairól. Egy francia kutató
nál azt olvastam, hogy a term észet jelensé
gei három  nyelvezeten írhatók le: organi
kus, mágikus és mechanikus "nyelven". N ew 
ton klasszikus nagy műveiben nem  tett 
egyebet, m int a m ágikus nyelvezetből át
ültette a m echanikusba a term észet tör
vényeiről szóló ismereteket, későbbi m un
kásságát azonban csakis beavatottak szá

mára érthető mágikus nyelvezetben foly
tatta. Sajnos, azóta sem hallottam  arról, 
hogy e nyelv szótára vagy stílfordulatai
nak kézikönyve megbízható véglegesség
gel elkészült volna, mégis hajlandó va
gyok e feltételezést elfogadni, hiszen e- 
gyébként — annyi mindent hall az ember!

Például az évek során több olyan érteke
zés is nyomdafestéket látott, amelyek szerint 
Swift, a Gulliver szerzője azért antidpálha- 
tott oly meglepő csillagászati felfedezéseket, 
(a Mars akkor még láthatatlan holdjaira és 
azok forgási irányára vonatkozóan), mivel 
kor társ lévén Newtonnal (éltek 1642—1727, 
illetve 1667—1745 között; a Gulliver egy év
vel Newton halála előtt jelent meg), elvben 
megvolt a lehetősége, hogy hozzáférjen New
ton "nem publikus" felfedezéseihez is. (???)

E megkülönböztetések esetleg félreér
téseket is sugallhatnak. Például a mechani
kust tévedés volna "gépiesének tartani, 
mert módszere a következetesség, vagyis, 
hogy valami — az, vagy nem az, lényege 
pedig az általánosítás, az elvontság, a téte
lesség. A mágikus sem értelmezhető egy
szerűen varázslatosnak, bűvösnek, hiszen 
am ikor mereven ragaszkodik az analógiák 
érvényesítéséhez, a részlet, illetve a mellé
kes körülm ény abszolutizálásához, in
kább a fetisizmus tűnik a lényegének; más
részt pedig a szimbolista, azaz mitologi
kus vagy misztikus nyelvezet, s a hozzá 
tartozó orfikus stílus — valójában megha
ladja a mágia animisztikus világfelfogását.

Az organikus nyelvezet leginkább a 
szemléletes gondolkodás kifejezésmódjá
nak határozható meg, amely a dolgokat 
nem  törvényszerűségek vagy m ögöttük 
rejlő más természetű jelenségek következ
ményeinek tartja, hanem  más dolgokkal és 
azok tulajdonságaival való összefüggé
sükben adja vissza.

Elragadóan tanulságos, sőt kifejezetten 
"instruktiv", ahogy Németh László a maga 
organikus nyelvén elvégzi a mágikus és a 
mechanikus nyelv (és világkép) egybeve
tését, Lévy Bruehl Mentalitéprimitive című 
könyvének recenziója során: "A világ: vál
tozás. Dolgok m erülnek föl és tűnnek el, s 
jelenség nyom  ki jelenséget az em ber fi
gyelméből. Mi megszoktuk — mi alatt Né
meth László a m odem , logikusan gondol
kodó embert érti —, hogy e jelenségsort 
«legato» nézzük: egyiket a másikból folyó- 
nak." (Lévy Bruehl kifejezése szerint a 
"vad", a "vadember" a kezdetleges ember, a 
"természeti lény", de m ondhatjuk úgy is, 
hogy a mágikus mentalitás; tehát "A vad 
nem legato gondolkozik, hanem  staccato; 
a jelenségeket nem bogozza össze szoro
san egymással s ..okukat ...sosem a szom
szédos jelenségekben keresi, hanem  a 
jelenségek m ögött rejlő démonvilágban, 
melynek a láthatón hatalma van. Az ő okai 
egy hozzáférhetetlen világból jönnek; a 
környező tünemény világ csak nyelv, m e
lyen szellem ek szólnak az ő szellemé
hez..."

"...A gyakorlati tudom ány m indig az 
okokat puhítja, hogy a következményeket 
a maga javára fordíthassa. A mi tudom á
nyunk: az ok-jelenségeket igyekszik be
fogni, a vadaké: az ok-szellemeket". Gtt

ismételten kénytelen vagyok m agyaráz
kodni: a korabeli antropológia nyelvén a 
vad nem  erkölcsi minősítés, hanem  fejlődé
si fokozat. (A kultúrfilozófia rendszere 
szerint a "vadság" megelőzi a "kultúra" és 
a "civilizáció" stádium ait. A következők
ben, anélkül, hogy e szót használná, Né
meth László a sám ánizm us, sőt a sámánság 
tökéletes leírását adja; az alábbiakban te
hát a tudós azt jelenti, am it ma "kordivato- 
san" sámánnak neveznek.)

"Elhárítani a rosszakat, kényszeríteni a 
jókat: ez a tudás. Akárhol járkálsz, szelle
mek figyelnek, cselekvésre készen... Tu
dósnak lenni: annyi, m int érteni a szelle
m ek jeleit, s tudni a feleletet rájuk." (Talán 
az is oka a kényszeres táltos: sámán azono
sításnak, hogy a táltos szót a tudni ige tövé
ből próbálják levezetni. Szerintem  inkább 
a tél-tűi szavaihoz és a toldani: "meghosz- 
szabítani, átnyúlni", esetleg "találni" igék
hez van köze s ezeken keresztül a mesélés 
műveletéhez is, lásd: tódít, erről majd m ás
kor.) "A tudós átnyúlik a dém onvilágba, 
ereje van a szellemeken. Ez az erő: előny és 
veszély. Tudós, tehát köteles erejével a 
törzs javára élni; tudós, tehát ha valami baj 
történt, lehet, hogy ő főzte ki. Tisztelik és 
széttépik, m int mi, ha lehet, a nagy szelle
met". (Afetisizálás és bálványim ádás m eg
szokott mozzanata: az erejét vesztett bál
ványkép ledöntése és m eghurcolása a sár
ban, majd tisztára mosása és m egint, da fine 
ad capo; lásd deheroizálás, dem itizálás, 
majd újrafelfedezések szinte mániákus so
rozatai stb.) "Tudása: elsősorban a benne 
lévő erő..." A sámán gyógyító eljárásai, a 
szertartások tulajdonképpen jelek, szim
bólumok: "beszelnek vele a betegséghez és
nem gyogyüfä"

(Talán m ár a tapasztalati tudom ányok 
hatása, hogy e szertartásokat az egyszerű 
lelkek önm agukban gyógyító erejűeknek 
vélik, s próbálják alkalmazni, beavatottság 
nélkül is; éppen ez járhat leggyakraban 
végzetes következményekkel.)

"Mosolygunk ezen a dém onos észjárá
son”, folytatja Ném eth László, "de nem  va
gyunk tőle távol. Európa a tizenhatodik
tizenhetedik századig dém onokban gon
dolkozott. A görög tudom ány csak pilla
natokra s csak a legnagyobbakban győzte 
le a démonokat. A legmélyebb vallásosság, 
legmagasabb erkölcs és legtisztább ízlés 
megfértek a dém onok szomszédságában. 
Jézus disznókba űzte az epilepsziást m eg
szálló ördögöt... A reneszánszban a vad 
tudónásszom jjal együtt lobogott fel: a dé
monkényszerítés tudom ánya, jeléül, hogy 
az emberek az okokat m ég m indig inkább 
a dolgok mögött, m int a dolgok előtt szi
matolták..."

A nagy fo rd u la ta  "kopernikuszi fordu
lat" a tudom ányos gondolkodásban nem  is 
annyira Kopernikusszal, m int Galileivel 
következett be. (Hogy milyen ártatlan Né
m eth László m indenféle obszkuran tiz- 
m usban, eléggé szemlélteti: fenn sem  akad 
azon, hogy Galilei halála évében születik 
m eg Newton. A mai "kordivatos" újm isz
ticizmus szemében ez m ár legalábbis m u
lasztás!)
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2. A törvénytől a látom ásig
Mottó:
"A természettudomány volt az aszké-
zis; a költészet: az onánia".

(Németh László)
Sajátságos, hogy a természeti törvé

nyek m űködése csak némileg töltötte el 
m egnyugvással az emberiséget, s nem  
egyszer szerette  volna úgy elképzelni 
őket, m intha "azért" valam i transzcen
dens vonatkozásuk is lenne. Annak elle
nére, hogy "Galilei új fizikája volt észjá
rásunk igazi kemény iskolája: a természet 
rendje itt törte meg a régi előhied elmet, 
mely a jelenségek m ögött önkényeket — 
vagy legalább egy cseléd-önkényekkel ki
szolgált főönkényt gyanított. Az ember 
eddig  is tudta, hogy bizonyos dolgoknak 
— a csillagoknak — van pályájuk; de ezek 
a pályák csak add ig  voltak változatlanok, 
am íg valaki a dém onvilágból beléjük nem  
nyúlt. Most m aradt először magára a lélek 
e földi és égi pályákkal, melyek képletekre 
voltak kifeszítve, s a dolgokat m int meg
állíthatatlan óram űveket csúsztatták...", 
m ondja N ém eth László..." Bármerre emel
te tekintetét a fizikai világról: m indenütt 
törvényt látott, ahogy a rubrikákat néző 
em ber a falon is rubrikákat lát. Hogy az 
okok a jelenségekben vannak, éppoly m a
gától értetődő volt, m int előbb, hogy mö
göttük. A kileshető törvény éppolyan ter
mészetes, m int régen a rábeszélhető ön
kény. A dém ontudom ány m ost lett igazán 
törvénytudom ány, s a szenvedélyes fődé
m onról m ost kezdtek, m int fogatlan Vi
lágharm óniáról érzelegni."

N ém eth László a m aga jellegzetes fa
nyar sötétenlátásával m ondja ki, hogy a 
term észettörvényeket az em ber végül is: 
nem szerette meg igazán. És mintegy aján
dék boldogság, titkos káröröm  tölti el (a 
világot) annak  láttán, hogy a törvény
eknek is m egvan a hatáskörük, minta- 
hogy régente a dém onoknak a bűvkörük, 
am elyen kívül hatalm uk nem  érvényesül
hetett. Az első ilyen m egrázkódtatást — a 
törvények híveinek, és ugyanakkor a fel
lélegzést a költői, azaz rom antikus, vala
m int a vallásos világszem léletnek— talán 
a kvantum fizika hozta."A máig felállított 
term észettörvények csak korlátolt terje
delem ben alkalmazhatók. A gravitációs 
törvény nem  ültethető át kis testekre, s e- 
lektromos törvényeink igazát sem m utat
ták ki kozm ikus viszonyok között. A világ 
term észete a túl nagy, de m ég inkább a túl 
kicsi felé elhajlik törvényeink alól."

N ém eth Lászlót azonban éppenúgy 
nem  tölti el örvendező optim izm ussal a 
dém onok trónfosztása, m int ahogy a ter
m észeti törvények érvényének felszínre 
jött korlátái sem. Ez nemcsak gondolko
dásm ódjának, hanem  érzületeinek egé
széből is fakad: "az emberiségnek nincs 
nagyobb ellensége, mint az optimizmus. Ez az 
a meleg fürdő, amelyben izmai szétlöttyednek. 
A  titkok láncán járó törvény nem taníthat 
olcsó optimizmusra." A  valaha sokat emle
gete tt ném ethlászlói pesszim izm us, és 
ahogy egyidőben kárhoztatták, a perm a
nens világfájdalom, egyesekből azt az ész

revételt váltja ki, hogy itt semmi másról 
sincs szó, m int arról a jellegzetes m agyar 
abszolút ellenzékiségről, am ely rő l ta lán  
M etternich herceg m orfondírozott elő
ször.

Talán ebből az ellenzékiségből fakad 
az is, hogy Németh László gondolatmene
teit nem  illeszti be a kor rokonindíttatású 
szellemi áram latai közé. Sajátságos, hogy 
ő, aki m indenkit recenzál, nem  recenzálja 
(akkoriban) sem Kierkegaardot, sem saját 
élő kortársát, Heideggert; éppoly messze 
kerüli el az egzisztencialista filozófia "szo
rongását", m int a spengleri kultúrpesszi- 
mizmust, vagy az újromantika "csakazért- 
is rémkép"ét: "inkább legyen a dolgok mö
gött az ördög, m int a semmi". Nemcsak 
gondolatmenetei függetlenségét félti egy 
esetleges felzárkózástól az egzisztencia
lizmus vagy az újromantikus "etnologi- 
cizmus" mellett, hanem  sokkal inkább az 
érzelmeit, illetve érzületeit: nem  a kar oda
adó hivő lenni. (Annál meglepőbb volt 
m inap legkisebb lányának vallomása az 
öreg Ném eth László erős református hité
ről.) Valaki egyszer kajánul azt jegyezte 
meg róla, hogy az atyaistennek nem, de 
egy anyaistennek odaborulna a lábaihoz; 
mivel lelkülete szerint a legnagyobb ma
gyar nőíró... Vagy talán éppen azért ra
gaszkodott annyira a protestantizm usá
hoz, mert az végül is autom atikusan meg
óvta az őt belülről annyira fenyegető Ma
donna-kultusztól?

Ezek a spekulációk lehetnek túlzóak, 
vagy elfogultak, de csak egy biztos: min
den rajongást, önkívületet— illetlenségnek 
tartott. És ennek ellenére, mégis van egy 
felület, ahol érdeklődése és eszméi érint
keznek Várkonyival és Kodolányival. Ott, 
ahol állítja, hogy a démonokon túl, a ter
mészettörvényeken túl is létezik még egy 
sötét övezet: de ez a sötét öv a törvénynél 
nagyobb fizikai valóság.

"Démonok, törvények, titkok: így ju
tottunk el a harm adik istennemzedékhez, 
amelyről Ady a Minden titkok verseiben 
dalolt."

Sajátságos válasz tóvonal, próbakő 
Ady a m agyar szellemi életben. Kerényi 
Károly és Hamvas Béla elutasítja Adyt, 
pedig azt hinné az ember, éppen a miszti
kum  iránti vonzódásuk miatt kapcsolód
hatnának hozzá; de elhárítják, s úgy tűnik, 
éppen a Ném eth Lászlóéval rokon kriti- 
cizm usuk és egyetemesebb látókörük na
gyobb következetessége miatt. (A valódi 
ok azonban csak az lehet, hogy ők Adyt, 
m int a m agyar szellem m inden más jelleg
zetes képviselőjét — provináálisnak tart
ják és rettegnek a vele való érintkezéstől, 
nehogy rezonáljon vele saját, megtaga
dott "alapanyaguk".)

"Az ember nem  ismeri a dolgokat, de 
bízhat bennük. Önmagán keresztül köz
vetlen üzenetet kap a világtól: egy titok
zatos növéstervből azt, ami rá tartozik. 
Ennek engedelmeskedni: ez a vallásos
ság. Individualista vallásosság? De hisz 
az ember társas és kozmikus ösztönét is 
önmaga mélyeiből s ném a világból kapja. 
Az individuum  úgy, ahogy ma értik azt, a

világtól félretaposott, élettervétől elsza
kadt, szeszélyes ember. Az igaz, önm agá
hoz hű: kollektív és kozmikus is." Ilyen 
értelemben volt vallásos Ném eth László 
— akkoriban.

Ady azonban nem  m int "filozófus" 
vagy politikus kerül ebbe az összefüggés
be, hanem  m int költő. Kodolányi 1949-es 
levelezéséből idézve: "...X... igen helyesen 
állapítja meg, hogy a beszéd eleinte zenei 
volt... A nyelv verses formái, tehát a par 
excellence zenei formák, a varázslások, a 
gyerm eknyelv szavai és m ondókéi, az in
dulatszavak, a hangutánzó szavak stb. 
mind elsősorban és főképpen zene. Tehát 
két fontos elemük, m ondjuk, dialektikus 
gerendázatűk van: a ritm us és a melódia. 
Az egyik vertikális, a m ásodik horizontá
lis tagolás. Valóban, ebből a zenei perió
dusos rendszerből szakadoztak, töredez
tek le a m ondatok részei, majd alakultak 
később fogalmi szóalkotásokká és moza- 
ikszerűen összetett elemekké. A mai, tehát 
a m odem  nyelvben is megfigyelhető ez a 
kettősség. Egyik eleme ennek a nyelv fo
galmi része, a tudatos, a személyes énhez 
kötődő, a jelenségeket és folyam atokat 
térben és időben m egragadó formák. A 
másik eleme m integy talajvízszerűen hú
zódik a tudatos, fogalmi nyelv felszíne 
alatt s ez a nyelv altudati, faji-emlékezési, 
kozm ikus-tudati része. A m elodikus és 
ritmikus ág. Az ősi indulatokhoz, az álom
szerű létezéshez kötött "ösztönös" for
mák..."

"...így árad, kavarog a nyelv, ősi ör
vénylések keringenek a felszíne alatt, 
míglen a felszínen szalm át, ganét, mocs
kot, hordalékot cipel. A mélye: az ősmély, 
a zenei, a mitikus, a m ágikus mély, telve 
manaista és animista vérrel; a felszíne: az 
atom izálódott m odem  személyes én-ek 
silány és színtelen szövedéke. Lásd, a köl
tő m indig a mélybe száll, varázslást m ű
vel, a politikus, az újságíró, a propagan
dista csak az üres dobot veri, nem  értvén 
a reárajzolt m itikus kozmoszjeleket s a 
ráakasztott csengők-csüngők jelentését, 
így aztán nem  is tud varázsolni a nyava
lyás. A költőt, az igazi varázslót m egtart
ják, a politikust, a bohóckodó dobverőt 
pedig elkeigetik."

A "politikus-Adyt" hatályon kívül he
lyezte m indaz, ami az első világháború 
u tán  ránk következett; m egm aradt azon
ban a költő, aki "összeköti a szellemi vég
várak őrzőit"... Kerényi, Ham vas és sokan 
mások az európai filozófia és a politika 
szégyentelen vadházasságaiból született 
politikust látták Adyban is, ezért húzód
tak el tőle, m int a saját gúnyképüknek is 
felhasználható provincializmus ábrájától. 
Azonban a költő Ady túlélte a politikus 
költőt.

Egyelőre a dobverésnél tartunk... 
(folytatjuk)
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HAJÓS JÓZSEF

Baranyai Decsi János emlékezete
A XVI. század egyik legnagyobb, m ost 

400 éve elhunyt m agyar hum anistájáról 
írja Felsőcsemátoni Bőd Péter az 1767-ben 
megjelent M agyar Athenasában: "DETZI 
TZIMOR JÁNOS M agyarországnak abból 
a résziből szárm azott, am ely Boron-nya- 
ságnak neveztetett. Tolnán tanúit az akkor 
ott igen szépen virágzó Réformáta Osko
lában a Tóinai Bálint Pap és oskolára jó 
gondot viselő jeles em bernek keze alatt; 
aki úgy beszéllett a Sidók nyelveken, m int 
a maga született nyelvén. Tanúit Debret- 
zenben is; az u tán  Kolosváratt, az halott 
[holott] akkor híres nagy Oskola volt. Es- 
meretségébe jutott a Bontzidai Lossontzi 
Bánfi Farkas Tanáts U m ak, aki a fijával 
együtt el-küldötte Ném et országba látás, 
hallás, tanúlásért. Bontzhidáról el-indúl- 
ván a gondviselésére bízott Bánfi Ferentz 
Urfival, m entenek Brassó felé, Kézdi Vá- 
sárhellyre, az Ojtozi Passuson bé Móldo- 
vába, Russiába, Varsoviába, Lengyel or
szágba, Prussiába, Pom erániába, Márkiá- 
ba, meg-állapodtak Vitébeigában 1587-dik 
észt."

Az id é z e tt  u ta t  le író  Hodoeporicon 
(1587) Decsi első megjelent munkája. Ma
gyarra Tardy Lajos fordította. A M oldvá
ról szóló rész rom ánul is hozzáférhető. Itt 
jegyezzük meg, hogy egy hodoeporikon 
lehet ugyan "verses útinapló", azonban a 
Decsié prózában készült. Mellesleg: a ho
doeporikon m űszó alapján álló m indkét gö
rög főnév, tehát a hodos és a poros is u tat 
jelent, és csak olyan tréfás ember, m int a 
Decsivel rokonszenvező H unyadi Ferenc 
m orfondírozhatott úgy, hogy Decsiék hó
dos folyók m entén és poros u takon porosz- 
ká ltak . H o g y  m árm o st D ecsi m ilyen 
met-hodost, utat-módot, módszert használt 
útleírásában? Természetesen saját élményeit 
ötvözte wittenbergi, azonos tárgyú olvasmá
nyaival, melyekből— mint arra Tardy rámu
tatott — számos hibát is átvett. Útleírása 
végén jelzi szerzőnk, hogy "Albertus Sala
mon Úrnál, az orvostudományok doktorá
nál és nyilvános professzoránál szálltak meg, 
éspedig Duditius Andrással — a híres Du- 
dith András fiával — együtt (Salamon Al
bert kiváló anatómus volt. História plera- 
runque partium humani corporis című fő
művének 1585-ös kiadását 1592-ben — Pet
rarca műveivel együtt — szerezte be Thor- 
dassi Máté, akinek a neve Tondasra vagy 
Tordosra, nemTordára céloz.)

W ittenbergben Decsi láthatta az alig 40 
éves Giordano Brúnót, aki az ottani egye
tem en a kopernikuszi világfelfogás lefej
tésére is kapott engedelmet. Erdélyi János 
azonban túloz, m ikor arra következtet, 
hogy Decsinek "Giordano Bruno és Cam- 
panella forgott elméjében, m időn óvásait 
m egtette" (A bölcsészet M agyarországon, 
69). M indenesetre figyelmet érdem lő lel
kesedéssel ism erteti jeles hegeliánusunk 
Decsi filozófiai könyvét, a Synopsis philo- 
sophiae-t ennek m ásodik, 1595-ös, w itten
bergi kiadása alapján. Ez az opus először

1591-ben (kissé hosszabb címlapszöveg
gel) jelent meg, Strassburgban, ugyanis 
Decsi ott védte meg — szerzőként is, nem
csak felelőként — a benne foglaltakat, és
pedig Johann Ludw igH avenreuter, a Brú
nóval egyidős professzor elnöklete alatt. 
H avenreutertől m egvan Kolozsvárt két 
impozáns Aristotelés-kommentárja és a 
Theses ex praecipuis philosophiae partibus 
(1593). Föltehetően Adagio classica című, 
1573-as görög-latin szólásgyűjteménye is 
hatott Decsire.

M integy öt évet töltött Decsi Csimor 
külföldön. Ezalatt — írja Toldy Ferenc — 
a szigeti és pécsi bégek rablásai folytán 
nemcsak maga pusztult ki atyai javaiból, 
hanem  az övéi is kiszorultak lakhelyük
ről, és Erdélyben találtak menedéket.

(Exkurzus a pécsi bégek kapcsán) — A 
"Magyarnak Pécs, németnek Béce" köz
m ondásnak eredetileg semmi köze a két 
városhoz, de van köze Decsihez. Ugyanis 
nála szerepel a legrégibb ismert formája: 
"Magyarnak czécz, Németnek bécz". (Á- 
dag. 132; a 268. lapon így: "Magyarnak 
Czécz, Ném ethnek Bécz"; a ez persze es
nek olvasandó.) A csecsre ez a legrégibb 
adatunk. Jelentése itt bizonyára 'csörgő 
m int gyermekjáték'. A bécs pedig 'a fillér 
kétharm ada'. Ha figyelembe vesszük to
vábbá a közmondás Szenczi M olnár adta 
értelmezését ("... m it geringem Geschenk 
einer andern M ühe und Arbeit belohnen", 
azaz "csekély ajándékkal jutalm azni m ás
nak a fáradságát és munkáját"), az idézett 
rímes m ondás ezt akarja kifejezni: "a for- 
télyos német a magyart holmi haszonta- 
lansággal jutalmazza, a pénzt pedig ma
gának tartja meg" (Nyr 1889:100).

Pénz dolgában Decsit sem kényeztette 
el az élet. Az orvos H unyadi Ferencnek írt 
levelében panaszolja, hogy a fejedelem
nek ajánlott jogtudom ányi kötetéért nem 
kapott méltó jutalmat, és a szokásos fize- 
tésecskétől is csaknem egészen m egfoszt
va dolgozik (1593-tól) mint a m arosvá
sárhelyi iskola igazgatója. (Lásd Prot. 
Theol. Könyvtár, 13: 142. Az 1596. aug. 
16-i levél vége felé így fakad ki Decsi: 
"Bolond legyek, ha valaha bárki tisztessé
gére egy betűt is írok." Vö. Csokonai: "Az 
is bolond, aki poétává lesz M agyarorszá
gon.") A röviden Syntagmának nevezhető 
jogtudom ányi m űvéért Decsi a kiadótól, 
ifjabb Heltai Gáspártól száz példányt ka
pott honorárium  fejében. Toldy írja, hogy 
Decsi első volt hazánkban, aki a tudo
mány álláspontjáról merte szóba hozni a 
m agyar jog reformját s annak szükségét, s 
egyszersm ind ahhoz hozzájárulni nagy 
m unkájával igyekezett is. (L. Baranyai 
Decsi János M agyar históriája 1592— 1598, 
XVIII—XIX. old.)

Találóan jegyzi m eg róla 1866-ban 
ugyancsak Toldy, hogy "hazánk XVI. szá
zadbeli egyik legtudósabb, míveltebb és 
m unkásabb s tán legszellemesb és legtöbb 
o ldalú  írója". Sokoldalúságát m utatja,

hogy érdeklődése a filozófiától és filológi
ától a jog- és történettudom ányig terjed. A  
filozófia foglalata d m ű  latin opusa — írja 
Toldy — "az összes bölcsészetet az újperi- 
patetikusok iskolája által kitűzött körben 
s annak szellemében..., összesen 570 tétel
ben tárgyalja. Logikai élesség m ódszer
ben  és k ife jez é sb en  je lle m z ik  e zen  
aphoristicus módon, tömötten dolgozott 
rendszert". Tömörség jellemzi Sallustius- 
foidítását is. (Ez ismeretlen volt 1815-ig, 
mikor Kazinczy ismertette az Erdélyi M ú
zeumban.) A tartalm i hűségre törekvés 
mellett a római szerző "sajátságos és válasz
tékos, tömött formáival is megküzdött, s ez 
igyekvéssel egy új m ozzanatot vitt be a 
nyelvbe, mely által prózája a XVI. század 
legszebbjeivel vetélkedik" — úja Toldy.

Tömörség és kivált nem zeti önérzet 
nyomja rá bélyegét Decsinek a hun-skíta 
rovásírásról szóló, Telegdi Jánoshoz inté
zett levelére, melyről Bőd Péter így vall 
M agyar Athenása előszavában: ”... jónak 
ítélem, hogy ide tévén közönségesen ol
vashassák a kik az efféle tsemegék körüli 
egertsélni gyönyörűségnek tartják." Leve
le vége felé hangoztatja Decsi, hogy dicsé
retre lennének méltók, akik "a m agyar 
nyelvtant és ősi szavaink és szólásmódja
ink e rede té t tudom ányos m ódszerre l 
megírnák." (L. Ethnographia, 1904.363.) E 
sorok írásakor m ár készen állt Decsi köz
m ondáskötete, m elynek a m űfaj kérte 
nagyfokú töm örség mellett az érzékletes- 
ség az egyik legfőbb erénye. "Decsi lett e 
munkája által közm ondásirodalm unk va
lódi atyjává" — állapítja m eg Toldy.

Baronyai Decsi János és Kis-Viczay Péter 
közmondásai című, 1882-es tanulm ányá
ban Ballagj M ór kiemeli, hogy első ism ert 
közm ondásgyűjtem ényünk példásan ér
zékelteti "nyelvünk gazdagságát, kifeje
zési képességét és simulékonyságát"; "itt 
igazi íróval van dolgunk, olyannal, ki irá
lyára gondot fordított"; aki "a m agyar iro
dalm i nyelv első m egalapítói között" em
lítendő. Ballagi keményen elítéli Kis-Vic- 
zayt, aki Decsiről m élyen hallgat, noha 
"művéből ezerötszáz cikket, könyvének 
java részét vette át szóról-szóra" — érte
lemzavaró sajtóhibákat is átm entve. Ilyen 
error typi a "tarlóját" ebben a m ondásban: 
"Az kinek a kása megégeti a száját, még az 
tarlóját is fuia". Kis-Viczay nem  tudja, 
hogy Erdélyben tarhó a neve az aludttej
nek, m iképp — és ez sokkal enyhébb hiá
nyosság — maga Ballagi sem  tudja, mit 
je le n t D ec s in é l a tzapunkurt. A lexics 
György szerint (Nyr 1897:503) ez a román 
tap in cur 'stipes in culum ' átvétele, ugyan
is a románban "járatos a tap form án kívül 
még teapa, teap: stipes, palus", és e társaság 
talán "abból a korból ered még, m ikor 
H aveselvén V. Vlád u ra lkodo tt, kinek 
mellékneve Tepes volt (a karóba húzó) s 
akinek borzasztó hírét Erdélyben is jól is
merték"; persze — tegyük hozzá — a né
met anyanyelvűek is, hiszen 1459-ben sok 
brassói szászt nyársaltatott fel, köztük ne
tán Kurtokat is, ami azonban nem  zárja ki, 
hogy a Decsinél felbukkanó tzapunkurtot 
kétszeres tárgyragú legyen, m int az ez tét.
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(Elvben szász eredetű is lehet a capunkurt, 
m iképp valóban a 'fu tuo anim am  tuam ' 
jelentésű m agyar m ondásból lett Bind- 
sorfban, egy eíszászi — nem  túl allergiás
— faluban használt sváb bassamalargC)

Tolnai Vilmos így dicséri Decsit: "Gaz
dagon ontja a szebbnél szebb szólásha
sonlatokat, szólásm ódokat és közm on
dásokat; za ma tűkön megérzik, hogy De- 
csi legtöbbször nem  m ondvacsinált és al
kalm ilag kieszelt fordítást ád, hanem  az 
első forrásból, a népnyelvből merít." M ű
ve — közvetlenül vagy közvetve — alapja 
valam ennyi szó lásgyűjtem ényünknek, 
m indenekelő tt Szenczi M olnár A lbert 
1611-es m agyar—latin  szótárának (MNY 
1909: 400, 402.) Úgyszintén Tolnai nyo
m án vált elfogadottá, hogy Decsi Adagiu- 
m ainak  a fo rrása  az 1574-beli baseli, 
függelékes Erasm us-kiadás. Ennek 7605 
szólása közül Decsi a nagy rotterdam itól 
vesz 3438-at, a kötetben szereplő többi 
gyűjtőtől 1349-et. Kilencnek az eredetét 
nem  találta m eg Tolnai. Szerinte Decsi 57 
esetben az említett forrásban lévő latin 
szólás mellé más, ki nem  m utatható forrás
ból tesz hasonló értelm ű latin szólást. Ám 
ez túl kishitű fogalmazás. Igenis kim utat
ható például az, hogy Decsi az 1574-es 
(Kolozsvárt három  példányban meglévő, 
tehát nem  M ünchenből kikölcsönzendő) 
kötet m agyarázataiból is vesz át, gyúr 
önálló m ondássá szövegrészeket.

Az alábbiakban Decsi filológiai, pon
tosabban szólva parem idológiai művéből 
idézünk töm ör m ondásokat, szónoki for
dulatokat. Előbb az első száz magyar mon
d á s b ó l "eg é rc sé lü n k " , s z e d e g e tü n k  
(lehetőleg betűhíven):

Igen ért hozza, m int az Bagoly az Aue 
M ariához.— Sem elei sem  vtóUya. Auagy: 
Sem füle sem  farka. — Ragadó az gonoz.
— M in d en n ek  vdeie  vagyon. — Oly 
messze vagy tőlle, m int Makó Jerusalem- 
től. — Ki m it keres megleli. — Nagy fába 
vágta az feiszét. — Em ber em bernek far
kassá. — Az ki nagyot hág nagyot esik. — 
H a m eg ötted  az húsát, az leutis meg 
igyad. — Az ki m int őről vgy süt. — Csak 
azt hűd  az kit szöm öduel látz .— Tengerbe 
visz vizet. —  Farkasnak m utatz erdőt. — 
N em  egy vágásual esik le az tölgy fa. — 
M inden em ber az ő maga fazeka mellé 
szít. — Az könyuek néma m esterek — 
Közelb az ing az czuhánál. — Hasonló 
hasonlót szeret.— Kouácz kouáczra irigy- 
k ö d ik  — Tététől fogva m ind talpig. (Ezt 
m a röv idebben  m ondjuk.) — H aznos 
m unkának ninczen fáratsága.

Jöjjenek a továbbiakban — a rövidség 
k e d v é é r t — csak is állati vonatkozású  
m ondások:

N ehéz agh lóból porozkát tenni. — Az 
ki N yárban nem  keres, Télben agebül bán
k ó d ik  — Két felé tekincz m ikor az agh 
kom ondor vgat. — Vgy ehezik m int az 
farkas. — Ollyan m int az veréb az keselyű 
ellen. — Az kakas alatt is tukm onyat ke
resni. — N em  illet szam árt veres nyereg.
— Farkasra bíztad az iuhot. — Darast ne 
szurkály. — Disznóra gyöm bért ne vezte-
ges.

(A m ásodik ezer mondásból:) — Mint 
az agh lónak, nincz büczületi. — Mint az 
ökör czak eszik s isz ik  — Az mely ebet 
agyon akarnak verni, dühös neuét költik
— Bagoly is bíró ám  házában. — Czaczog 
m int az feczke. — Menten fel borzad mint 
egy kakas. — Bele báláz, louat ád Isten. — 
Vgy kel kiméllenünk m int az farkas az 
báránt. — Az ebnek sem él m eg az első fia.
— Az mely eb meg mart, annak szőrével 
kössed. — Ritka m adár az mostani vdö- 
ben. — Vgy sétál m int az kúnok ebe a 
homokon. — Igen körüli m int az farkas az 
kútat. — Egy ökröt is meg ehetnék — 
Lúdra vesztegetz szénát. — Ne tarts kí
gyót kebeledben. — lob ma egy veréb, 
hogy sem holnap egy túzok. — Hói láttad 
varainak Sólyom fiait. — Eb az varga bőr 
nélkül. — Bár ló farkából czinály te szakáit 
magadnak. — Mint a légy vgy eszi.— Tud 
ugatni m int az eb. — Ebnek eb az fia is. — 
H itván egér az, az kinek czak egy lyuka 
vagyon. — Vagyon módgya benne, mint 
Antalnak az eb vtésben. — Hörczöknél is 
hörczökösb. — Az louat pisogatással fog
ni meg. — Nincz oly ágh róka, kinek bőre 
az czávában nem kerül. — Nehéz a rókát 
kétször az tőrbe eyteni. — M adár húsú. — 
M aymot bársonban öltöztetni. — Nincz 
oly állat, az ki meg ne túd haragudni. — 
Meg ism erik szam árt riuásáról. — Az 
mely ebet bottal haitnak az nyúl vtán, 
soha nem fogja meg. — Szél tudgya hói 
nyugszik szúnyog. — Vgyan azon bakot 
nyúzod. — Kakas király. — Igen érdemli, 
m int az eb a köntöst. — Mézes mazad 
helyet kigyót találni. — Hói láttad hogy 
Róka szánczon. — Meg esik egyször az 
lúd az iégen. — Ritka m adár mint az Pho
enix. — Könyü tizenkét ökör vtán el tolni 
egy szekeret. - Czak czáczog m int a Zay- 
kó. — El szenvedi az Szamár az verést, 
czak adgyanak enni. — Soha ne keres ökör 
alat boriút. — Ebbel tréffál. — Még az 
Szarkais iót iöuendöl. — A hói farkast 
emlegetnek kert alat kullog. — Nem  eb 
hanem  matska. — Meg hűd hogy másszo- 
ris volt ám  ő az ebek harm intzadyán. — 
Vén lóra könyeb terhet raky. (Sic!) — Mint 
az Pioka m indenkor raita czüg.— Az ökör 
vgyan ökör ha szinte Béczbe haitiákis. — 
Az moly is meg észi. — Az ki mézet akar 
enni, mehét öUye elöb meg. — Mint a 
veréb czak annit aluszik.— Néha m adarat 
foghatnának vélle, néha penig ördög az 
éha. — Az ő agyais ollyan, mint az disznó 
álám. — Nosza nagy ökör. — Az bagzó 
ebnek sok lyuka vagyon. — Nyúlat lá- 
tánk, nem  leszen ió szerenczénk — lob az 
vén Orozlán az gyermegdid Szántásnál.
— Mezítelen m int az egér. — Haznos ál
latokat ne báncz. — Valamel' tiuk sokat 
kodatzol, keueset tolik.

(A harm adik ezerből:) — Szúnyogot 
hasonlítani Elephanthoz. — Czak annit 
gondolok én véle, m int az békák czáczo- 
gásáual. — Oly keduetlen, m int az verem
be eset farkas. — Ollyat beszél hogy még 
az eb sem venne fogára. — Nem  hallik 
menyországba szamársiuás. — Czakbörit 
veti el az farkas, nem  természetit. — Nem  
hadgya m agát soha, mint a kakas. — Az

ki más ebét tartja, czak kötele m arad nálla.
— Az kigio ha kigyót nem  eszik, sarkaány 
nem  lehet. — H iaban gagogz, m int az lúd.
— Ebnek vonszák az aztalra feiét, ö penig 
az pad alá (vonsz) búik. — Képes hogy 
ketske, m ert kurta á farka. — Ha nem  szóll 
az is, meg ismerik agebet szőriről. — N o
sza ev vtán (kurta) komondor. — M ég az 
ebis bánnya, m ikor m eg vtik az orrát. — 
Az ki variat akar lőni nem  pengeti iját. — 
Cziga biga az had dolga. — Áz ki ebuel 
iádzik fáia legyen kezébe. (A nem hegeliá- 
nus Erdélyi János 1825-ben írja: "Aki ebbel 
játtzik, bot legyen a kéziben.") — Ha ez is 
szép, az légy is madár. — Fogas ebnek 
való az czont rágás. — Szomiu ökörnek 
zauaros vizis ió. — Öltözeti ollyan m int 
egy Indiai tiknak. — Még kakas szólás 
elöt. — Akar m int m ondgyad az farkas
nak, hogy Pater noster, de ö m in t azt 
m ondgya, hogy bárány láb. — Sok lúd 
diznót győz. — Ebül gyöitet m arhának 
ebül kel el vezniis. — M int az nyúl ám yé- 
kátólis m eg ied. — Az ketske sem m enne 
az vasárra, de  czapiák hátúi. — Tekereg 
m inden felé m int az Czik... — M int az 
alattom ban maró eb. —

(A negyedik ezerből:) — Oly tarka 
m int az szarcza mony. — A iandék m arhá
nak nem  kel az fogát nézni. — Páua m ód
ra sétálni. — H ituán m adár az, az ki az ő 
maga fézkét m eg rútittia. — Oly halgató 
m int az húgyó diznó. — Eggyik farkas az 
másiktól tanúi. — H álaadatlan kakuk. — 
Nem  ió ketskéket fiatalok közöt tartam. — 
Oly ösztövér m int az madár. — Ritkább az 
feiér variúnális. — Igen kel szam árnak 
hegedüszó. — M int az légy, vgy esnek 
emberre. — Könyü holta vtán az orozlán- 
tis czuffolni. — Az ki ebül kezdi el, ebül 
végezi. — Eb nyakára kötni velős konczot.
— Nyert vele, m int Birtok az czikban. — 
Nem  adná egy sák malatzon. —

(Az "ötödik ezer"-ből:) — Az lúd czak 
egyször hagionis az házheiára, többet té- 
szen, hogy nem  az tiúk sokszor. — Az eb, 
mihelt az vizet által usza, s m eg rázkódik, 
vgyan eb. — Szegény ország az, kit sza
m áron dúlnak. — Ebnek ad, ha meg nyá- 
laztad. — M int az dögöt czak ki kel vetni 
az ebeknek  — Lassú viz partot moss, 
m ord eb hamaréb meg mar. (Decsi itt hoz
záteszi — a m agyarázat egyik m ondata 
alapján — ezt: Timidi canes vehementius 
latrant, quam  m ordent, id em  Szintén a 
m agyarázatból veszi át azt, am it így m a
gyarít: Az eb nem  észi m eg az ő fiát.) — 
Áz ki nagy tóban haláz, nagy halat fog 
végre. — N em  kel re itegetn i, h anem  
vgyan ki kel az bokorból az kigyót vzni.
— Elég egy kö száz variúnak is. — (Az 
utóbbi hat m agyar m ondás Petrus Godof- 
redus kollekciójához kapcsolódik, m ely
nek 35 közm ondásából Decsi 17-et vesz át.
— A következő m ondás Carolus Bo villus, 
azaz de Bouelles gyűjteményéhez fűző
dik, akinek 47 m ondásából Decsi 33-at 
"magyarít".) — Fárat lónak farkais nehéz. 
— Vgyan lapáton auagy eb rúdon vetni ki.
— Bűnhődik az ki ebül czeleködik. — 
M int a légy ollyan, m indenben kalán ő. — 
Az rókához két kézzel kel kapni.
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K U D E L Á S Z  N O B E L

A város keresése
i .
És nem ju t eszembe az a város már 
és ez a város sem fér a fejembe 
és egyetlen városba sem férek be 
ahol valaha jártam azt hiszem

Krakkóba majdnem eljutottam 
Párizsba csak mint az értelem 
nagy nyugateurópai konyhájába 
míg a nap az Eiffel-toronyra rágyújtott 
befordultam

Isztambul valóban megvolt s Izmir is 
Volt egy kis Bécs nyomokban Berlin fellebeg 
de az a város nem ju t eszembe 
csak átjár rajtam mint 
a szellemek

II.
A  hely ahol a lélek szárad 
ó, nagy valag a város 
bár írják nagyvilágnak.

Akit csókolt a misztrál 
nem kell a város annak 
a köveknek ministrál 
az Úr előtti hangnak; 
akit elért a tenger 
az tudja mit beszélek: 
tudja, a város nem több, 
mint utcarács a szélnek.
Ahol emberek vannak 
ott véget ér az ember, 
kihull a lét s maradnak 
álgond, konyak, a kender.
O, nagy valag a város 
bár írják nagyvilágnak.

III.
Kóboroltam elveszetten 
egyedül, vagy nőmmel ketten 
kéz a kézben, Budapesten.

A  villamos Budára sárga 
foga közt átvitt. Árnyas allékba léptem, 
hol foltokban világít a lombon át
eső fény. Kóboroltam elveszetten 
(ó, nőm blazírtan ásít) árnyékrácsos allén, 
mint holmi Rilke-versben, magam feledve, 
Budapesten.

IV.
Párizs konyhája forrt, amikor odaértem. 
Éppen tavasz volt, a Place du Tertre s a 
Montparnasse alatt alkalmi festők ecsetjére 
ragadt sárgán a Nap. A  CaféMistralban

reggeli,
később le-fel a Szajnán (ó, a lélek magát

nem leli!),
ollálá, printemps, kiáltott a város, s én

telkemet
a torkomon lenyomtam és ájultan, a csodától 
bambán éreztem, a víz kiver.
Ó, Apollinaire!

V.
Lámpásom esteli, 
sápadtfehér körében 
tollvégi árnyalattal 
igyekszem égszínkékedet 
szövegbe menteni 
ó, Isztambul bazárja, 
megannyi tarka pikszis 
emlékétől lesz hisztis 
szívem kasmír szerája, 
emelj magadhoz, ápolj, 
arany és kék szavakkal 
fürössz meg újra benned, 
téríts igaz hitedre 
ó, Konstantinápoly!

VI.
O, Róma, Nápoly, Nizza 
szemem utolsó tócsád is 
áhítattal fölissza.

Szívem kihagy, 
vagy gyors ütemet aprít 
ha rád gondolok 
napsütötte Madrid.

A  Halál kaszájával ketté 
bár ott szeljen —
nem adnám semmiért, hogy sétáljak 
egyszer, csak egyszer 
Marseille-ben.

VII.
Az volna ám a bomba 
eljutni Lisszabonba...
Hónapos szobában várnék 
— a mennyezeten tengerárnyék — 
kis, buta portugál libákra; 
hónom alá ha Pessoa 
lírája búvik, lesz hóm 
örök időkre elevezni 
kiteríthetem fehér lapjaim 
és hagyhatom majd beleveszni 
a hontalan, várostalan 
száz heteroním önmagam.

VIII.

És mégis, bárhová eljutottam 
és bárhová eljutni szeretnék, 
tudom, a városok földrésznyi csokra 
csak átlebeg, csak átlebegne rajtam.

Csóró vagyok végleg máshol élni.
Pénz nélkül a vágy is csorba.
A sorba,
melynek végén, harmadnapra 
feljutok én is Berlin fölé, 
beállók
fekete nagykabátban, 
hajam lófarokba kötöm, 
úgy lesz minden, 
ahogy a filmben 
láttam.
(Gyilkolok érte, ha kell!)

IX.
E város, hová létem tapad 
barnán, ó, hatalmas mlag.

Mi ott lenn délen azúr fétis, 
rongyokban lóg itt az ég is.

Kávémba hó hull, hollótoll pereg, 
és jégvirágot hajtanak a reggelek.

jönne már színes, dilettáns, laza, 
szertelen vigyorral végre Mars hava.

A kábelhálóban egy elakadt kérdés remeg. 
Van-e város, ahol végre-válahára 
de még időben megérkezhetek?
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koncert
tavaszt kér gitár, tavaszt ígér hat első 

hegedű, két cselló, hat m ásodhegedű, két 
klarinét s a cselló és a fagott és a nagybőgő 
és kürt, szabadságra hangol a gitár, fenébe 
a szponzorokkal, szabadság m indenek fö
lött, Coca Cola és hat első hegedű, Sie
m ens és két cselló s a fenébe, hogy har
m incon innen s nincs tovább, nem  az an
gyalok fújják aranykürtjüket, nem  az a- 
rany  cirádák  az égszínkék boltozaton, 
n ém a két évszám  a falba vésve, harcot vív 
két és fél millió ki tántorgó a századelőn az 
ittm aradt tizenöttel s beledördül egy üst
dob s m ég két furulya, nem  a negyedmil
lió kitám olygóért a század végén, hanem  
az ittm aradt másfél millióért szól a gitár, 
három  makacs hang ismétlése s a hat első 
hegedű szólója és közben a karm ester be
int: "még egy szólót a gitárnak", két deci 
vodkát főúr, három  cselló, két fagott, két 
kürt, szabadság ez vagy mi? harmincon 
innen "please" s m ég egyszer a gitár, aztán 
a dobos szólója, mélyen alatta, s a csend, 
a szecessziós csillár és újra a hang, szabad
ság hangja száll, merészen ível, "no prob
lem" s egy lágy moll, pihen m ost a dob, 
azért hogy m indjárt teljes erejével, m ind
két kezével, m ind a hat húrra s a hat első 
hegedűre, a hat m ásodhegedűre, a hat év
re, a hat m ennybe, vissza a földre, újra fel, 
s aztán csak egy hegedű, egy hosszú szóló, 
egy beintés és két dobverő egyre sűrűbb 
mélysége, lehúz, magasba ragad, két el
lenség harca, az örök kettőé, tapsszünet, 
hangol huszonöt zenész, majd síppal kez
d i újra, valahol szűköl a beszűkített látha
tár, gyásztáncát járja cselló és nagybőgő, 
u tóbb i m akacsul kitart a mély hangok 
mellett, s felsír egy hegedű, majd még egy, 
hat és újabb hat, nem  lehet elviselni, m ár 
sír a tizenkétszer négy húr, hosszan sír, 
aztán újra a cselló s hallgatnak a sípok, 
hallgat a fagott, hallgat a kürt, hallgat az 
üstdob s akkor beint a karm ester m ég egy 
szólót, teljes a zenekar, sír m inden hang
szer, elviselni lehetetlen, m ikor üti le a két 
dobverő  ezt a gyászzenét, m ikor már? 
csak a bőgők — m ost m ár kettő, most m ár 
három  — lázas vízió, elragad, felemel az 
aranykürtös angyalokhoz, leejt és újra fel
emel, nincs menekvés, a félhomályban két 
deci vodka, két síp s a két fagott és vissza 
a mélybe, m ost csak a bőgők, a karm ester 
egyik keze testéhez sim ul s a m ásikban a 
pálca csak lassú m ozdulatokat ír vérvörös 
légben, lassan köröz, egyre lassabban, 
szinte megáll, akár az idő, ekkor beleszól 
egy síp, talán m ég lehet, talán nem  veszett 
el m inden, aztán csak egy hegedű sír, egy 
m ásik, egy hatodik, hat első hegedű, hat 
m ásodhegedű, egy síp, egy kürt, egy fa
gott s a három  nagybőgő, győzni készül a 
csend, az alantas, az áruló, a m indenre 
kozm ikus po rt hintő, nagy szakállát a bő
gőtől távol tartja az egyik, frakkjának be
lógó szárnyait igazítja a másik s a har
m adik  is belecsapni készül, de lágyan fel
sír újra hat hegedű és m ég hat kíséri, fel

száll, visszaesik, kék égen három  arany- 
kürtös angyal kíséri, két üres páholy a 
jobb és a bal oldalon, tovább, m indenek 
fölé és egyre tovább, m ég egyszer szól a 
kürt, hívó, harcba hívó, szarvasok hangja 
a hegyek fölött, a tiszta ég csendje mezők 
fölött és újra hívó hegedűk és dobok és 
kürtök és a karm ester pálcája tűzcsóva a 
hegyek ormán, lármafa, éjszakát betöltő 
tüzes varázs, a frakk szárnyai önálló moz
gást kezdenek, újra dobok, most kemé
nyen, harcra hívóan, aztán újra, csende
sen, lágyan, eloszlóan, kéken, angyalok 
simogatása ez, égi zene, konfetti hull és 
csillogó hópelyhek, de beint a karmester, 
még egyszer szól a dob s nem  hallgat el 
többé soha már, harc ez, igazi és végnélkü
li csatája hat hegedűnek, három nagybő
gőnek s a két dobverőnek, egyszerre e- 
melkedik tizenkét vonó és egyszerre hull 
alá s ott is m arad, felszabadul négy húr, 
csak azért, hogy még egy, a legutolsó ak
kordban szétpattanjanak, meghajol a kar
mester és beint az utolsó utáni csatára, 
szentjánosbogarak fényében elhal a taps s 
a vivát nem  hangzik el.

magány
Ülök egy lakásban, egy szál m agam 

ban, senki nem  szól hozzám , senkihez 
nem szóltam m ár napok óta, talán el is 
felejtettem beszélni, nézem a málló vako
latot, az egyik sarokban egy pók lesi áldo
zatát, elneveztem  Évának, kora tavasz 
van, a legyek még nem kezdték el egy 
évszakba sű ríte tt életük, csak néhány 
molypillangó lesz Éva esetleges áldozata, 
fájó fogam ápolnám, volt valahol fájda
lomcsillapító, de ebben a rendetlenségben 
nincs esélyem megtalálni, csörömpölés lá
bam  irányából, valam i összetörhetett, 
nem zavarhatja a robbanó csendet, semmi 
sem zavarja a langymeleg csendet, az au
tók zaja sem hallatszik fel, az utcai lámpa 
sem világít be, a lehullt vakolat alakzatát 
próbálom  megfejteni, m intha Anglia tér
képe lenne, egy kéz whyskis üveget nyújt 
Edinburgh irányából, egy képeslapon fel
hők hátterében csipkés templomtorony az 
ósdi vár előtt, a szőnyegen piros folt egy 
felborult szobor mellett, párosodás után a 
pók megeszi hímjét, a füst megáll a vil
lanykörte körül, várja szétoszlani a csen
det, m int néma tüntetés, lehajtott fővel, 
kézben gyertyával, egy másik gyertya a 
fürdőkádban úszik, az elszivárgó víz útját 
követve reménye van egyszer szárazra ke
rülni, az elszívott cigaretták csonkig égett 
csikkjei teletöltik a hamuzót, napfény szá
rítja a tengerparti homokot, csak a bika vi
adal jut eszembe az Espana feliratról, el
szórt papírok közt fényképnek is lennie 
kell, az ablakpárkányon kaktusz reméli 
meglátni a felkelő Napot, beszélni kéne 
hozzá, m ert a növények szeretik az emberi 
hangot, m iként fekete földben elszórt 
magból egykor sudár fenyővé lenni, m i
ként elhullott szavakból egykor m onda
tokká válni, fehér alapon fehér minták, ezt 
csak a m agány festette a falra, Éva elkapta 
az utolsó molypillangót, még egy darab

vakolat lehullt a falról, m ost m ár egy arcra 
hasonlít a m inta, a füstben m int barnára 
fakult esküvői fénykép a hálószoba falán, 
tizenöt könyv a polcon és egy földgömb 
greenwichi idő szerint nulla órára állítva 
várja a leszállás jóváhagyását.

tükör
a mozgás egyre lassuló a falak suhanó 

fehérből nyugodt fehérbe váltanak két 
hosszú párhuzam os fehér fal végtelenbe 
nyúló síkja bezárni látszik a teret ahogy 
egyre lassul a mozgás úgy alább is közelít 
csak a sima fehér falak egy fekete karos- 
szék valaki háttal ül széles háta látszik és 
ősz haja s nem  tudni mit csinál félig meg
dőlve kissé ráhajolva egy fekete íróasztal
ra közben fordul a kép m ost m ár oldalról 
közelít a két fehér falból csak az egyik 
látszik a mozgás egész lelassult m egkerüli 
bal oldalt a székben ülőt akit m ost profil
ból látni ősz szakáll bal kar az asztalon 
előtte papír jobb keze sorokat ró arca rez- 
zenetlen fokozatosan bejön a képbe lehaj
tott feje enyhén kopaszodó a jobb kéz 
most bal oldalra kerül a pihenő bal jobb 
oldalt a kép közepét alulról a papírlap 
közepén a sima fej felül az elm aradt vég
telenben összefutó párhuzam os fehér fa
lak m ost m ár a jobb kéz eltakarja az 
asztalon pihenő balt ebből a szögből az 
előbbi tükörképét látni ugyanaz a szakáll 
háttérben a m ásik — ugyanolyan — fehér 
fal s ezzel a kör bezárult újra a fekete 
karosszék széles hát ősz haj kissé balra 
dőlve most a mozgás felfelé irányul egy 
tükör zárja el a teret em itt felületén lefelé 
irányuló mozgás vélhetően az ü lő  alakot 
fogjuk viszontlátni a tükörből a mozgás 
távolodik a tükör síkjától majd lassan le
felé közelít a tükör előtt egy fehér karos- 
székben barna hajú csapott vállú egyelőre 
kortalan és nemtelen alak ül a mozgás 
jobb oldalt kerüli m eg a székben ülőt tö
kéletes profil a fekete háttérben kéz a szék 
karfáján áll felemelve orrcim pák finoman 
rem egnek halántékon egy ér kissé lüktet a 
mozgás folytatódik m ost m ár láthatóak a 
beesett szemek a tom pa nézés a kitágult 
pupilla háttérben fekete falak zárják le a 
teret kissé gyorsul a mozgás m ost másik 
profil bal kéz is a karfán áll felemelve 
orrcimpák remegnek halántékon lüktető 
ér háttérben fekete fal egyre gyorsul a 
mozgás m ost a fehér szék a barna haj 
nyesziett vállak távolodnak még m eg le
het különböztetni a két párhuzam os feke
te falat aztán csak a rohanó kép s a bezárult 
fekete végtelenben a m ozgás értelm ét 
veszti.
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HELIKON

DEMÉNY PÉTER

Az utolsó sör a Pink Panterben
A vég egy hétfői napon kezdődött, a hét

fői nap pedig egy csütörtöki nappal, már 
ahogy ez lenni szokott. Meghívtam sörözni 
egy közeli kocsmába. Bárhogy igyekeznék, 
nem tudnám  másképp, mondjuk bárnak 
vagy italozónak nevezni azt a helyet: az asz
talokon zsírpecsétes abroszok, bömböl a 
magnó, bent alaktalan félhomály vagy in
kább sötétség, nem az, amelyben könnyen 
udvarol az ember, könnyen emelkedik a 
hangulat, nem, az a formátlan, alaktalan 
több-mint-homály, amelyben minden zava
róan hat, a füst, a zene, a poharak koccanása, 
a székek nyikorgása, a pincémé kérdései, 
mintha minden összeesküdött volna elle
nünk, mármint a vendégek ellen, és a kinti 
rész se jobb, a flaszter fantáziátlanul, szem
telenül és durván koppan a szék lába alatt, a 
bent iszogató alkoholisták kiröhögnek az ut
cára, a kerítésen valami borzalmas piros, 
akár egy kupleráj a külváros legsötétebb ut
cájában, már ha lenne ilyen, nem a külváros
ra értem, az van, és legsötétebb utcája is, sőt, 
több külváros és több legsötétebb utca, de 
kupleráj nincs, hivatalosan legalábbis, Ro
mánia képviselőinek és szenátorainak hang
zatos erkölcsi elvekbe burkolt prüdériája 
nem engedi meg az ilyesmit, nemzetes urai
n't ék kizárólag saját elveikkel, zsebükkel és 
farkukkal törődnek, elveiket hangoztatják, 
zsebüket megtömik, farkukat luxuskurvák 
cirógatják, hát minek a kupleráj, de a lényeg 
az, hogy ez a Pink Panter nevű kocsma (így, 
h nélkül, minek az, elvégre Romániában é- 
lünk) nagyon is hasonlít egy olcsó kupihoz, 
de nem az, a szerkesztőséghez viszont közel 
van, ide ültünk hát be azon a csütörtök estén. 
Ő csíki barnát rendelt, én Ursus Pilst, nagyon 
jó ez a csíki, mondta, de csak a barna, tette 
hozzá, az ember legyen hű a városához, 
m ondtam  én. Felszabadult voltam, leg
alábbis jóval felszabadultabb, mint általá
ban, ha együtt mentünk valahova, hogy a 
gyomrom nem remegett annyira, mint más
kor, nem gesztikuláltam olyan hevesen, nem 
vihorásztam idegesen, nem járt a kezem egy
folytában, én rendeltem egy hot dogot is, 
nagyon éhes voltam, de a zsömle olyan ke
mény volt, mint a kő, a virsli hideg, csak a 
mustár hasonlított az eredetihez, hát ezzel jól 
bevásároltam, mondtam, te akartad, mondta 
ő. Dumáltunk, és most valahogy ő is más 
volt, nem szólt közbe folyton, nem jegyezte 
meg időről időre, hogy ugye, most zavarban 
vagy, hogy ettől még nagyobb zavarba jöjjek, 
hallgattuk a rádiót, olykor asztalszomszéda
inkon nevettünk, valami kamaszok ültek 
mellettünk, a gyakorlott alkoholistákat ját
szották, nagyokat káromkodtak és még na
gyobbakat köptek, fu tu-i p izda masii, 
hallatszott minden második percben, meg 
manca-mi-ai pula, ezt is elég gyakran mon
dogatták, asztaluk körül egymást érték a kö
petek, a saját taknyukkal és nyálukkal 
bástyázták körül magukat, nagyon érettek
nek szerettek volna látszani, és nagyon éret
lenek voltak, a rádióban az egyik nagyon, de 
méltán felkapott társulat poénos híreket 
mondott, egy román fiú megerőszakolt egy 
magyar lányt, és a lányt megakadályozták, 
hogy az anyanyelvét használja, ilyeneket, 
nekem meg azok a zseniális graffitik jutottak 
eszembe, amelyeket a Farkas utcában, a Fő

téren meg a Béke téren láttam, Jós eclipsa, 
követelte az egyik névtelen szerző, és azt 
mondtam, milyen kiábrándult lehet az az 
illető, akinek már a napfogyatkozás se kell, 
illetve kellett, négy vagy öt éve ott áll a felirat 
a Fő tér egyik házának falán, vagy az a másik 
fanatisztikus firka, hogy Ungurii sunt tristi, 
a magyarok szomorúak, vajon mitől?, de ha 
megpróbálod megmagyarázni, akkor elron
tod, és az a poén a dologban, hogy ezt a 
Farkas utcai református parókiára fújták fel 
valami ijesztően zöld festékkel, és a harma
dik, Romani, anexati SUA, és csodák csodá
jára egyszer sem szakított félbe, egyszer sem 
mondta, hogy a magyarázataimmal min
dent elrontok, hogy osztom a semmit, hogy 
stb., amit pedig meglehetősen gyakran szo
kott mondani, a sör hatására fölbátorodtam, 
és egyre többször húztam magamhoz, és ő 
szívesen engedett a karomnak, szívesen adta 
az ajkát, és amikor a szemébe néztem, akkor 
megkérdezte, mi van, mármint hogy mit sze
retnék mondani, de sokáig semmit nem vá
laszoltam, válasz helyett ismét ráhajoltam az 
ajkára, és megízleltem a nyelvét, aztán ismét

a szemébe néztem, és egyre gyönyörűbbnek 
láttam, mély volt a szeme, könnyen mélyült, 
és az én tekintetemre mélyült könnyen, úgy
hogy végül mégis összeszedtem magam, na
gyot nyeltem, és azt mondtam, légy az 
enyém, éljünk együtt, és újra megcsókoltam, 
ilyenkor mindig összeomlók, mondta ő. Az 
összeomlás nem látszott rajta annyira, mint 
az, hogy egy de fog következni, próbáltam 
elhessegetni a gondolatot, nem sikerült, újra 
és újra visszatért, közben ő is gondolkodott, 
aztán elkezdett beszélni, nagyon jó veled, 
mondta, csak melletted érzem igazán nőnek 
magam, mert te valahogy annyira tudsz ud
varolni, és olyan könnyen, és annyira tudsz 
szeretni, szenvedélyesen, mindig bizsereg a 
bőröm, ha rád gondolok, félve hallgattam, 
tudtam, hogy nem hízeleg, tudtam, hogy 
nagyon jó neki velem, de azt is tudtam, hogy 
ez a dicséret mind csak bevezető, és hogy 
ezek a gyönyörű mondatok végül is mind

arra vannak, hogy enyhítsék azt a de-t, ami 
nemsokára elkövetkezik, de néha olyan gye
rekes vagy, folytatta, annyira, hogy is mond
jam, nem tudom, gondoltam magamban, 
máskor, feszültebb hangulatában könnyeb
ben kimondta volna ugyanezt, mármint azt, 
hogy olyankor, mikor gyerekes vagyok, na
gyon fárasztóan hatok rá, sokszor mondta 
ezt, de nem gondoltam volna, hogy ez olyan 
szörnyű baj legyen, hogy ezen múljék a kap
csolatunk, persze most már tudom, hogy 
nem ezen múlt, annyira fárasztó tudsz lenni, 
fejezte be a mondatot, és akkor egy időre 
abbamaradt a beszélgetés.

Ittuk a sörünket, és arra gondoltam, léte
zik-e vajon olyan nő vagy olyan férfi, aki 
mindent megkap a társa személyében, amire 
vágyik, ő sem annyira türelmes, gondoltam, 
mint a feleségem, hol van attól, hogy annyira 
türelmes legyen, annyira megértő, én még
sem így teszem egymás mellé a dolgokat, 
nem így döntök, amikor döntök, amiért sze
retem, az sokkal többet számít nekem, mint 
amit nem szeretek benne, többet nyom a 
latban, tisztában vagyok vele, már belenyu
godtam, hogy nem kaphatok meg egyszerre 
mindent, a legtürelmesebb nőt és a legérzé
kibb nőt a világon, nem, sajnos az én életem
ben két külön személy képviseli ezt a két 
nagyszerű tulajdonságot, és nem is szeret
ném, talán nem is lehetne egybeolvasztani 
őket, valószínűleg egyetlen érzéki nő sem a 
türelméről híres, és fordítva.

Hamarosan fizettem, felálltunk, elindul
tunk a megálló felé, még beszélgettünk, ne
vetgéltünk, de az a hangulat, amelyben 
elkezdtük a sörözést, már nem jött vissza, 
pedig még a bár melletti kis parkba is besé
táltunk, és leültünk ott egy padra, ő is vissza 
szerette volna hozni azt a nyugalmat, azt a 
felszabadult légkört, amelyben betértünk a 
Pink Panterbe, de nem sikerült, nem sikerül
hetett, én arra gondoltam, mitől vagyok 
annyira jó, ha nem vagyok jó semmire, ő 
pedig azon töprenghetett, hogy visszautasí
totta azt a férfit, akit mégiscsak szeret vala
mennyire és valamüyen módon, magam 
sem tudom már, hogy fogalmazzak, hogy 
azt a bizonytalanságot és szorongást, ami ott 
kaszált a fejünk felett, maradéktalanul kife
jezzem.

Nem ez a bizonytalan, szorongó állapot 
döbbentett meg: mint már említettem, gyak
ran volt részem benne, inkább akkor lepőd
tem meg, am ikor teljesen fölszabadult 
tudtam lenni, amikor nyugodtan tettem meg 
azokat a gesztusokat, amelyeket meg akar
tam tenni, nyugodtan mondtam végig a 
mondatot, nem kezdtem habogni a második 
vagy harmadik szó után, általában ez történt 
pedig, mert ahogy megláttam szemében a 
gúnyt vagy az okosság villanásait, megtor
pantam, igyekeztem úgy fogalmazni, hogy 
minél kevesebb rés legyen a gondolatmene
ten, miközben persze tudtam, hogy minden 
egyes mondatomat könnyedén ki tudja for
gatni, s ha egyetlen apró rés látszik valahol, 
ő biztosan kihasználja, ez alatt az öt hónap 
alatt, amíg együtt jártunk, végig úgy érez
tem, én visszafogom magam, nem mondok 
ki mindent, amit egyébként kimondanék, 
nem mutatok rá minden logikátlanságra, 
nem világosítom föl minden tévedéséről, 
mert bár nagyon okos volt, bármit hamar 
felfogott, nem kellett soká magyarázni neki, 
egyből értette, a tanuláshoz szükséges alázat 
teljesen hiányzott belőle, nem fogadta el,

10



hogy műveltebb vagyok nála, illetve ha el is 
ismerte olykor, semmit nem fejlődött felis
merése által, neki az volt a véleménye, és 
kész!, miért akarom én megváltoztatni a vé
leményét?, és nem lehetett meggyőzni arról, 
hogy más dolog a megalapozott, és megint 
más a megalapozatlan vélemény, nem lehet 
az a véleménye egy ablakról, hogy ajtó, nem 
lehet az a véleménye például (pedig ez volt, 
és mennyit hangoztatta!), hogy Krúdy is job
ban tette volna, ha nem udvarol annyit, ak
kor ta lán  jobban  tu d o tt  vo lna írn i, 
maradandóbb műveket hozott volna létre, 
mert ezt a véleményt semmi sem igazolja, ha 
elolvassuk azokat a "félresikerült" műveket.

És egyetlen esetben tudtam magabiztos, 
könnyed, nagyvonalú lenni anélkül, hogy 
beképzeltnek látsszam: amikor együtt vol
tunk, perzselő, bizsergő, szeretetre vágyó, 
szerelmet sugárzó, érzéki testét szerethet
tem, és ős is szerethette az enyémet, ilyenkor 
mindketten éreztük, hogy közünk van egy
máshoz, ő szeretetet akart és tudott nyújtani 
nekem, én szeretetet akartam és tudtam 
nyújtani neki, éreztük, hogy szerelmünknek 
mi lenne jó, és rögtön mozdult is a kezünk, a 
karunk, a combunk, a nyelvünk, minde
nünk, abban a pillanatban kizárólag azt sze
rettük volna, hogy a másik boldog legyen 
velünk, teljesen átadtuk magunkat ennek az 
igyekezetnek, és teljesen fölol vad tunk egy
m ásban . N os, ilyenkor m ondataink  is 
könnyebben találták meg egymást, elnyúl
tunk egymás mellett, magamhoz húztam, 
szemébe néztem, simogattam gyönyörű ha
ját, arcát, nyakát, vállát, mindenét, és ő úgy 
bújt hozzám, úgy hajtotta fejét a mellemre, 
mintha én volnék az egyetlen férfi, akinek a 
mellére bújhat, nem szeretnék ezoterikus 
őrültségekbe bocsátkozni, de ilyenkor a po
zitív energiák áramlottak ki belőlünk, és eb
ben a pozitív erőtérben igencsak könnyű volt 
úgy éreznünk, hogy semmi sem olyan jó, 
mint együtt lenni, egymással szeretkezni, 
egymással beszélgetni, beszélgettünk, és 
közben arra gondoltunk, én legalábbis arra 
gondoltam, ezzel a lánnyal kdiene dnem, 
vele, és senki mással.

Ezeknek az együttléteknek köszönhető
en kértem meg a kezét akkor ott a Pink Pan- 
terben, és még néhányszor azelőtt, dőször 
két hónapi "együttjárás" után, nem gondol
tam, hogy felületes vagyok, miközben per
sze felületes voltam, most sem tudom, hogy 
képzeltem, házasember létemre hogy tud
tam ilyen rövid idő alatt ennyire beleesni, 
másfelől, és ez talán még furcsább, hogy gon
doltam, hogy egy nálam sokkal józanabb 
lány, amilyennek megismertem őt, ilyen rö
vid idő alatt annyira belémesik, hogy rögtön 
igent mond, és holtáiglan és holtomiglan a 
nyakamban fog csüngeni, ásó, kapa és a 
nagyharang válasszon el bennünket egy
mástól? Nem tudom, csak annyit tudok, 
hogy én egyszer sem hazudtam, valahány
szor megkértem a kezét, mindig olyan sze
relmes voltam, hogy ha igent mond, azonnal 
hazamegyek, becsomagolok, és hozzá költö
zöm, egyszer sem éreztem gazembernek ma
gam, nem tudtam magamról, hogy hazudok, 
és ilyen esetekben mi más lehetne a mérce, 
mint amit az ember érez?

Ha innen nézem a döntését, megértem őt, 
túlságosan szerelmesnek, túlságosan roman
tikusnak, ergo túlságosan felületesnek tűn
hettem  neki, olyannak, aki nagyon tud 
szeretni, lángol, lobog, az égig ér, verset ír,

lantját pengeti sírván, olyan, akár egy truba
dúr, de éppen ezért szerelme nagyon rövid 
életű, nem lehet rá számítani, hogy mindig is 
szeretni fog, s hogy mindig is ugyanazt fogja 
szeretni, mi tagadás, én is többször éreztem 
ezt magammal kapcsolatban, ha jól meggon
doljuk, a feleségemmel való viszonyomban 
is ez történt, neki is szép szavakat mondtam, 
hozzá is verseket írtam, neki is úgy udvarol
tam, ahogy senki sem udvarolt addig, és ak
kor sem éreztem, hogy hazudnék vagy 
gazember lennék, a különbség az, hogy ő 
mindezt elhitte, és most itt áll egy férjjel, aki 
többé-kevésbé olyan, akár a többi férj, csak 
éppen hű nem tud lenni senkihez, és föl sem 
fogja, hogy ez micsoda szörnyűség, mert 
csak az írással törődik, és mindennel és min
denki mással csak annyiban, amennyiben az 
íráshoz szüksége van rá.

Am ha a szerelem szempontjából nézem 
ezt a döntést, akkor igazán és végérvényesen 
nem értem, és ha megfeszítenének, se érte
ném. Hiszen ez a lány többször, forrón, 
őszintén mondta nekem, hogy szeret, első 
együttlétünk után kimondta ezt a szót, és 
utána még néhányszor, körülbelül havonta 
egyszer, szerelme minden józanságán, szá
mításán, férje iránt érzett szeretetén felülke
rekedett, és mégsem tudja vállalni? Ez az,

ami megdöbbent, ez az, ami teljesen érthetet
len számomra. Amikor megkérem a kezét, 
összeomlik, nyilván a szerelem miatt, annyi
ra azonban mégsem omlik össze, hogy ne 
tudná meggondolni, mennyi botránnyal, le
mondással, s végső soron mennyi bizonyta
lansággal jáma, ha engem választana, akkor 
inkább maradjon minden a régiben, s marad
jak én is a gáláns trubadúr, aki az erkély alatt 
énekel a grófnőnek, s a paradicsomban érzi 
magát, ha olykor átvetheti a lábát a korláton. 
Ezt az elgondolást, az érveknek ezt az egy
más mellé tevését, bármilyen prózai, a lét- 
fenntartás szempontjából megértem, de azt 
hiszem, a szerelemnek nincs köze a létfenn
tartáshoz, éppen az a nagyszerű benne, hogy 
semmi ilyesmivel nem gondol, a szerelem 
nem sakktábla, ahol megadott lépések sze
rint hadakozunk az ellenféllel, aki ugyanúgy

tudja a lépéseket, mint mi, csak a logikája 
gyöngébb vagy éppen erősebb, s ahol ha a 
paraszt eléri az utolsó kockát, akkor feltá
maszthatjuk az elesett királynét és megnyer
jük a partit.

Nemsokára felálltunk a pádról, elsétál
tunk a buszmegállóig, és mikor megjött a 
busz, elbúcsúztunk egymástól, hosszan néz
tem a négykerekű zöld doboz után, már ré
gen eltűnt, s én még m indig néztem a 
nyomát, csak amikor minden porszem ismét 
a helyére szállt, akkor fordítottam el a fejem, 
és indultam el hazafelé, arra gondoltam, 
hogy hát akkor most is visszautasított, s 
hogy lassan kezdek belefáradni ebbe az 
egészbe, és hogy bizonyára nem bízik meg 
bennem, nem bízik meg a szerelmemben, de 
én csak így tudok szeretni.

Eltelt a hétvége (pénteken nem dolgo
zott), és hétfőn mindenki nyomottabban 
ment be dolgozni. A helyhatósági választá
sokat ismét a város ultranadonalista polgár- 
mestere nyerte meg, s ez az eredm ény 
meglehetősen elkeserítette azokat, akik a 
változásban reménykedtek. A polgármester 
teljesen tönkretette a várost, borzalmas szob
rokat leplezett le, amelyek egyetlen erénye 
az volt, hogy román államférfiakat, költőket 
vagy egyszerűen "hősöket" ábrázoltak, hő
söket, akik legnagyobb tettüket akkor csele- 
kedték, midőn az 1848-as forradalomban 
kiirtottak néhány magyar falut. Az utcákon 
folyt a szemét, az utakon olyan gödrök, hogy 
minden idegen azon csodálkozott, hogyan 
haladnak a kocsik, az épületek romokban 
hevertek, nem szólva az általános nyomor
ról, polgármesterünk legfőbb gondja mégis 
az volt, a szobrokon kívül természetesen, 
hogy piros-sárga-kékre fesse a padokat, a 
napra vágyó hölgyek és urak, a sakkozó, 
ostáblázó, kártyázó vagy feleségüket-férjü- 
ket szidalmazó férfiak és asszonyok, a csó- 
kolózó szerelmesek egyaránt nemzetiszín 
padokon pihenhettek, beszélgethettek, ve
szekedhettek, feszenghettek és smárolhat
tak, mert köztudott, hogy ettől épül igazán a 
nemzeti tudat! ettől gondolja majd minden 
román, hogy jó román, és ettől fogja mind
egyik magyar azt gondolni, hogy a mocsok 
oláh anyjukat. A legfurcsább az, hogy tény
leg ettől gondolta mindenki, amit gondolt, 
sohasem láttam olyan büszke román suhan- 
cokat, mint azok, akikkel néhány nappal az
u tán  ta lá lkoztam , hogy ez a fenevad  
lelopatta a lobogót a magyar konzulátusról, 
a Nemzeti Színház előtt vonultak el, tizenöt
tizenhat évesek lehettek, ordítottak, mint a 
győztes oroszlánok, egyikük trikolórt lobog
tatott, és a diadalordítások között azt üvöl- 
tötték, Moarte ungurilor! Am az, amit most 
fogok mondani, nem furcsa, hanem egysze
rűen elkeserítő: ha visszatérne a sokak által 
könnyes szemmel emlegetett magyar világ, 
elnyomott magyarjaink egy hasonló polgár- 
mestert választanának, ugyanúgy nem érde
kelne senkit, hogy az utcán folyik a szemét, 
az utakon több a gödör, mint a személygép
kocsi, mint ahogy most nem érdekel senkit, 
a padokat piros-fehér-zöldre festenék át, 
mert magyarságunkat őriznünk kell, a ka
masz suhancok azt üvöltenék, Halál a romá
nokra! és ugyanúgy dohognának az idegen 
befektetők ellen, mint ahogy ez a mi polgár- 
mesterünk is elmart néhány fontos amerikai, 
német és magyar céget a városból, azzal a 
jelszóval, hogy Nem adjuk el az országot!

» » >  /b/ytaíás a 12. oldalon
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» » >  folytatás a 11. oldalról

Sohasem fogom elfelejteni, hogy amikor a 
koszovói háború zajlott, az egyik magyar 
nyelvű újság vezető publicistája megjelente
tett egy cikket, amelyben az erdélyi magyar
ság he lyze té t a koszovói albánokéval 
hasonlította össze, arra az elképesztő követ
keztetésre jutva, hogy ez utóbbiak jobb hely
zetben vannak, rájuk már a NATO és az 
ENSZ is figyel, míg ránk bezzeg... El nem 
tudtam képzelni, hogy valaki ilyen hajme
resztő ostobaságot állít, és lesznek, akik 
egyetértenek vele, és kiderült, naiv voltam, 
nagyon is egyetértenek, és azt suttogják, ha 
még egy-két ilyen ember volna, már nem itt 
tartanánk. Hanem hol, lett volna kedvem 
megkérdezni a sok sutyorgótól, gyűrött tré
ningben bevásárolni induló reszketeg aggas
tyánoktól, ötven körüli asszonyoktól, akik 
Horthyról álmodoztak, és saját női ábránd
jaikat a nemzettudattal tévesztették össze, 
ugyan hol, hölgyeim és uraim, akik nyájasan 
mosolyognak a román ismerősre, de az első 
adandó alkalommal elmetszenék a torkát, 
ugyan hol, kérdeztem volna tőlük, akik ro
mán iskolába adták a gyermekeiket, mert 
abban reménykedtek, hogy így még az osto
bák is sokra viszik, és közben a mellüket 
döngették, ugyan hol tartanánk, kérdeztem 
volna nyájas mosollyal azoktól, akik Bibót 
vagy Babitsot hírből sem ismerték, s a Him
nusznak is csak az első sorát, akik Remé
nyikre, Makkaira és másokra hivatkoztak, 
de állításaikat nem gondolták végig, ugyan, 
mondják már meg, hol tartanánk, ha még 
volna egy-két ilyen emberünk, kíváncsis
kodtam volna azoknak a házában, akik dél
amerikai és amerikai sorozatokon ápolták a 
magyarságukat, és azon vitatkoztak, hogy 
Victor fogja megcsalni Jillt vagy Cricket 
Dannyt? Es néhány kérdést persze a politi
kusoknak is feltettem volna, nem is annyira 
a román politikusoknak, mint büszke ma
gyarjainknak, akiknek nagy része az említett 
újságíró által forgalmazott gondolatokat 
hangoztatta, minden lépésen nemzetárulást, 
széthúzást, liberalizmust és globalizációt 
emlegetett (így vált e két utóbbi kifejezés 
szitokszóvá), és úgy vélte, legfőbb hivatása 
szüreti, farsangi és egyéb bálokat szervezni, 
minden sarkon egy ősmagyar nevű szövet
séget alapítani, arra támogatást kérni, és a 
támogatást nyomtalanul elkölteni, s közben 
Romániát vagy éppen az anyaországot gya- 
lázni, melynek nevét máskor oly patetikusan 
ejtette ki, akik nemzetstratégiáról beszéltek, 
de e stratégia legfőbb eleme az volt, ki tudna 
hamarabb meggazdagodni, hogyan és mi
ből, klikkek alakultak, amelyek szemmel lát
hatóan egyeduralomra törekedtek, Erdélyt 
mondtak, de arra gondoltak, én, magyarsá
got mondtak, de arra gondoltak, én, hazát 
mondtak, de arra gondoltak, én, én, én, min- 
denekfelett. És mindeme nyüzsgés közepet
te gyanús volt, aki több nyelvet beszélt, 
elegánsan öltözködött, könnyen nevetett 
másokon, még könnyebben saját magán, 
gyanús volt az okosság, a műveltség, a tájé
kozottság, gyanús volt az, aki Arisztotelészt 
vagy Spinozát emlegette, és százszor gyanús 
volt az, aki értelmiséginek nevezte magát, és 
státusa legfőbb jellemzőjének a függetlensé
get tartotta, gyanús volt, aki olykor ezt a 
politikust bírálta, olykor meg amazt, honnan 
lehet tudni az ilyenről, hova tartozik, kivel 
van jóba, hogy lehet beskatulyázni, felcím
kézni, elhelyezni valahová, és nem értették
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meg, hogy ő már elhelyezte magát, ő már 
tudja, hova tartozik.

Ez volt tehát a helyzet, amikor a régi 
polgármester ismét memyerte a választást, a 
második forduló nem a várt eredményt hoz
ta, a Ceausescu-éra idején a külvárosokba 
betelepített románok nem hagyták veszni a 
szobrokat és a nemzetiszín padokat, vezető
jük e két legfontosabb vívmányát, a hétfő 
tehát nagyon rosszul kezdődött.

Nos, nemcsak akkor mondhatjuk, hogy 
rosszul kezdődött, ha ezeknek a magas poli
tikai szempontoknak hiszünk, rosszul kez
dődött nekem, mint magánembernek is, 
hogy ezt a szörnyű kifejezést használjam 
(mintha lehetne az ember más is, mint ma
gán!). Lea mérges volt, bezárult arccal foga
dott, nem engedte, hogy megsimogassam. 
Egy ilyen simogatás korábban annyira meg
nyugtatóan hatott rám: egy csókkal kísérve 
azt jelentette, minden a régi, nyugodtan me
hetek egy emelettel följebb, nincsen semmi 
baj, egy idő óta azonban igyekeztem függet
leníteni magam ettől, jobban kezeltem han
gulatváltozásait s a velük járó dühki
töréseket, írjál, mondtam, és felmentem a 
helyemre. Leveleztünk aztán, de nagyon dö
cögött a dolog, minden igyekezetem, hogy 
kilendítsem a szomorúságából, zátonyra fu
tott, azért mérges, írta, mert megint nyert ez 
az ökör, és az ősszel megrendezett parlamen
ti választásokat az előrejelzések szerint az a 
párt fogja megnyerni, amely hat éven keresz
tül gyötörte az országot, és amely szabad 
kezet ad ennek a szélsőséges polgármester
nek, valószínűleg az nyeri meg, írtam, dehát 
mit lehet tenni?, passzív vagyok, nem teszek 
semmit ez ellen a gazember ellen, írta ő, 
miért, te mit tettél, kérdeztem, erre nem vá
laszolt, de nemsokára azt írta, elolvasta a 
legutóbbi verseimet, és nem jók, nem őszin
ték, soha nem nézek szembe önmagámmal, 
nem akartam rákérdezni, miből gondolja 
ezt, és miért kezel úgy, mintha ő mindig 
szembenézne önmagával, és mindent beval- 
lana magának, amit ilyenkor lát, hamarosan 
újabb levél érkezett, amelynek tárgya ezúttal 
a regényem első fejezete volt, és termé
szetesen az sem tetszett neki, ez már egyene
sen hazug, írta nekem, valami baj lehet vele, 
feleltem, ma semmi sem tetszik neki, hagy
juk abba, írta ő, mert még megsértjük egy
mást, hagyjuk, válaszoltam.

Abbahagytuk tehát a levelezést, és meg
lepetten, már-már döbbenten fedeztem föl, 
hogy nem fáj annyira, mint gondoltam vol
na, azelőtt, ha ilyesmi történt, nem bírtam 
magammal, telefonon könyörögtem neki, 
hogy írjon, s ha sehogy sem tudtam rávenni 
erre, akkor lementem a titkárságra, álltam a 
háta mögött, ha valaki belépett, úgy tettem, 
mintha kérdeznék valamit, de valójában per
sze arról szerettem volna meggyőzni, hogy 
folytassuk a levelezést, egyáltalán a kapcso
latot, emlékszem, egy decemberi nap déli 
órájában azt írta, hagyjuk abba, úgysincs 
semmi értelme, kétségbeesett kérdéseimre 
(miért, miért), azt válaszolta, érzi, hogy abba 
kell hagynunk, egész nap erről leveleztünk, 
egyre kétségbeesettebben, majd e kétségbe
esés hatására egyre dühösebb leveleket ír

tam, előbb érveltem, később könyörögtem 
neki, aztán sértegettem őt, végül egy verset 
küldtem neki, életem egyik legjobb versét, 
Ady is megirigyelhetné, kegyetlen és szerel
mes, szerelmesen kegyetlen, ott ömlött ki 
belőlem, miközben a tudósítók rossz mon
datait szerkesztettem, miközben a kollégáim 
poénjait és káromkodásait hallgattam, s arra 
gondoltam, itt ez a lány, gyönyörű, érzéki, 
kívánatos, biztos vagyok benne, hogy csak 
miattam érzi nőnek magát, szereti, hogy ud
varolok neki, már meg is csókoltam, már 
simogattam a haját és gyönyörködtem a sze
mében, és most a félelem, a prüdéria, a fáj
dalom, a szégyen vagy ki tudja, mi miatt 
véget akar vetni az egésznek, pedig még azt 
sem tudja, hogy tudok ölelni, hogy örülnék 
a testének, mennyire boldog lenne a testem, 
hogy boldoggá teheti az ő testét, kalandozó, 
kíváncsi ujjaim rátaláltak már a mellére, a 
combjára, az ölére, de még egyetlenegyszer 
sem tehettek meg mindent, amit meg akar
tak tenni, és nem tehetett meg mindent a 
szám se, a nyelvem, a kezem, a karom, egész 
égő, tüzelő, lobogó testem, amely mind arra 
vágyott, hogy az ő bizsergő, parázsló, vágya
kozó, kielégítetlen testét kielégítse, este, mi
kor már közeledett a lapzárta , s egyre 
kevesebben néztek be a titkárságra, lemen
tem hozzá, és megsimogattam a haját, az 
arcát, egy ideig tűrte, ne, mondta olykor, de 
nem hagytam abba, nem hagyhattam abba, 
ne, kérlek, ismételte, és most már könyör- 
gött, de én ekkor sem fejeztem be a simoga- 
tást, végül felállt, fújt, fújtatott, nem is 
tudom, hogy mondjam el, kifújta magából 
azt az akaraterőt, amellyel szakítani szeretett 
volna, s amelynek segítségével, igaz, rövid 
ideig, de mégiscsak ellenállt a simogatása- 
imnak, nem tudok lemondani rólad, nem 
tudok lemondani rólad, ismételte el több
ször, kezével hadonászott tehetetlenségé
ben, nem tudok lemondani rólad, mondta 
megint, és nem hiszem, hogy valaha is bol
dogabb voltam, mint akkor.

Nos, a lényeg az, hogy akkor fájt, nagyon 
fájt, hirtelen azt sem tudtam, mit kezdhetnék 
a fájdalommal, és el sem tudtam képzelni, s 
most se tudom, mit tettem volna, ha minden 
akaraterejét összeszedi, és ellenáll a simoga- 
tásaimnak, mit tettem volna, ha nem enged 
a vágynak, és könyörtelenül hazamegy, 
tényleg nem tudom, mi lett volna, ha így 
történik. Dehát nem ez történt, nem így tör
tént, később sem ez történt és nem így, min
den egyes alkalommal visszakönyörögtem 
magam valamiképpen, persze nem szeret
nék mártírt csinálni magamból, hiszen sze
rettem, és minden bizonnyal ő is szeretett, 
bár talán nem is ezt a közhelyes minden 
bizonnyalt kellene mondanom, hanem az 
igazat: azt, hogy remélem, nagyon remélem, 
hogy szeretett, és nagyon fájt, amikor kide
rült, hogy most már nem szeret, és még job- 
ban, hogy m ost m ár ny ilv án  én sem  
szeretem, ha egyszer nem vagyok képes töb
bet könyörögni.

Bár ez is olyan furcsa, nem is tudom.
De ma este nem tudok írni róla.
Senkiről.................................
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JANCSÓ MIKLÓS

Az unalom
(Töprengés az 
unalomról)
Mindenféle-fajta emberi érzés

ről de sokat írtak évszázadok so
rán: költem ényeket, színm űveket, 
drám ákat, operákat a lkotott az 
em beriség arra érdem es és azt tu
dó része. Ezek a m űvészi alkotások  
foglalkoztak szerelem m el, halál
lal, csalódással, féltékenységgel, 
gyűlölettel, szenvedéssel, és sorol
hatnám m ég, mi m indennel. D e  
tudtom m al —  nem írt, nem foglal
kozott senki érdem ben az egyik  
alapvető , n em egyszer a létet és 
cselekvést m eghatározó emberi ér
zéssel: az unalommal.

Pedig az unalom szerves része 
életünknek. Már életkezdéskor — 
vagy nem sokkal utána — elkezdő
dik. N evezzük  gyerm ek-unalom 
nak. Tünetei: a gyerm ek unja a 
játékait, unja a tejivást, unja a nagy
mamát stb. Később az iskolai una
lom következik. A  nebuló unja (ajaj, 
de mennyire) a számtanórát, a föld
rajzórát, a ... szóval unja az iskolát, 
úgy, ahogy az van. Ekkor következ
het és következik be, tizenévesen, a 
szerelem-unalom. Bár ebben a kor
ban a szerelem-unalom m ég nem 
igazi szerelem -unalom , az igazi 
szerelem -unalom  a házasságban  
fejlődik ki és nyeri el végleges sírig 
(vagy válásig) tartó formáját, akkor 
lesz két ember alapérzése: a köl
csönös unalom. Ez az érzés tartja 
össze férjet a feleséggel —  már úgy 
értem: saját feleséggel.

Később újabb unalom jelentke
zik az ifjú életében: a munkauna
lom . G ondolom , ezt az unalmat 
nem kell részletezni. Mindnyájan 
jól ismerjük.

És következnek az ember életé
ben a különböző unalmak: várako
zás-unalom, utazás-unalom és így  
tovább, és így tovább.

A z unalom nak azonban van  
egy nem es fajtája, amit úgy nevez
nek: m űvész-unalom . A  m űvész
unalom akkor jön létre, amikor az 
állampolgár egy m űvészi m egnyil
vánulást un. Ezen az alapon lehet 
sz ín h ázi m űvész-un alom , opera 
m ű v é sz -u n a lo m , h an gversen y , 
képkiállítás m űvész-unalom  stb.

Mit vált, válthat ki lelkűnkben 
az unalom?

Néző-hallgató ül egy széken és 
nézi M űvészi esem ényt (színház, 
opera, hangverseny, koncert stb.). 
Ul, néz. És unatkozik. Szenved. Saj
nálja magát, irigyli a sógorát, aki 
éppen börtönben van, szigorított 
fe lü g y elet alatt, ir igyli a halott 
nagybácsiját, mert neki már köny- 
nyű, oda le nem hallatszik a zene
kar, ária és egyéb rémes dolog. Mit 
tehet ilyenkor a szenvedő-unatko- 
zó munkásember?

—  a. —  ela lsz ik  és kipiheni 
m unka, vagy házasság és egyéb  
unalmát

—  b. —  megszökik.
b. A m egszökésnek is léteznek

változatai. N éző  könnyen m eg
szökhet előadásról, ha már eleve 
óvatos volt és a széksor szélére ült, 
nézőtéri ajtóközeibe. Ha néző-hall
gató felelőtlenül beült a széksor kö
zepébe, akkor nézheti. Akkor leg
alább fél órának kell eltelnie (kez
déstől számítva), hogy néző elve
szítse türelme maradékát és fél
hangosan (vagy hangosan) m egfo
galmazza esztétikai vélem ényét a 
látottakról (le van tojva a hülye kul
túra). És aztán a széksorban ülők  
térdét lökdösve kitolat, kifarol az 
előadásunalom ból, azzal sem  tö
rődve, hogy távozását feddő, de 
többnyire irigy szem párok köve
tik.

—  c. — nem szökik meg néző, 
mert barátja, rokona a rendező, a 
játszó színész, a karmester stb. I- 
lyénkor némán szenved és fogadal
mat tesz: "többet ide nem jövök, 
m ég az utcát is elkerülöm, ahol o- 
pera, hangverseny, kiállítás műkö
dik. A  szomszédomnak sem köszö
nök ezentúl, mert az is gazember, 
zongorista, vagy mi, a lányomnak 
pedig megtiltom, hogy színészhez 
menjen feleségül”. A  m eg nem szö
kött néző tehát szünetig fogadko- 
zik. Aztán szünetben odasündörög 
a ruhatárhoz és bocsánatkérően így 
szól a kabátőrző egyenruhás ruha
tárosnőhöz:

—  N e tessék haragudni, de ké
rem a kabátomat. Hamar, hamar.

—  Még van két felvonás az ope
rából —  kezdi a ruhatárosnő, de 
m eg nem szökött néző ezt már nem 
hallja. Veszi a kabátját, magára sem  
húzza, csak rohan ki, el, be a hideg 
téli éjszakába, ahol nincs zenekari 
nyitány, kiállításmegnyitó, művé
szi elképzelés és hasonló rémségek.

Az évszázadok során kialakult 
m ég a m űvész-unalom mellett egy 
izgalm as unalomfajta. A  rendez
vény-unalom. Mindenekelőtt a ren
d ezv é n y e k r ő l: lé te z ik  esk ü v ő i 
rendezvény, születésnapi rendez
vény, farsangi rendezvény, szobor
leleplezési rendezvény, író-olvasó 
találkozó-rendezvény, évforduló  
rendezvény, politikai rendezvény 
és így tovább.

Érdemes lenne ezeket a rendez
vényeket tudományosan m egvizs
gálni unalom szempontjából. Ap
ropó: Tudomány. Majd elfelejtet
tem az unalom, a nemes unalom  
m ásik  fontos ágazatát, a tudo
mány-unalmat. Dletve pontosítok: 
nem a tudomány unalmas, hanem 
annak előadási formája.

A napokban beültem egy ilyen 
—  jobb h íján  n ev ezem : tu d o
mányos —  rendezvényre. A  téma 
izgalmas volt, az előadások azon
ban nem. Próbáltam figyelni. Nem  
ment. Esett előre a fejem az álmos
ságtól. Unalmamban a közönséget 
kezdtem figyelni: vajon más is u- 
natkozik, vagy csupán én vagyok 
olyan törpe lélek, hogy nem köt le 
az előadó halk, békés, alig érthető, 
meghitt duruzsolása? Más is unat
kozik — állapítottam meg elége
detten a közönségvizsgálás ered
ményeként. Aztán bámészkodtam  
csak úgy, konkrét cél nélkül. N éz
tem az előadóterem mennyezetét, 
az előttem ülő úr tarkóján a huzat

lebegtetett hajszálakat. Meg kellene 
számolni ezeket a szőrszálakat —  
jutott eszembe kétségbeesett álla
potomban —, de mit csinálok az
után? —  kérdeztem magam-sajná- 
lón, fájdalmasan. Egyszer csak zaj 
hallatszott kintről, a folyosóról. Ki
nyílt a teremajtó. Istenem, hátha 
tűzvész, földrengés —  reményked
tem —  és akkor ki lehet slisszolni és 
b o ld ogan  m egh aln i lán gokban  
vagy földrepedésekben. De nem, 
csak Közéleti Személy, Helyi Politi
kus jött be késve, de jött, hogy lás
sák — ő is van, ő sem tud tudomány 
vagy kultúrévforduló nélkül élni, 
akárcsak mi, a teremben, és hogy ő 
ott van, m indenhol, ahol Valami 
Történik, ami Számít.

Újabb előadó beszél. Még van 
belőlük— állapítom meg keserűen. 
Előadó előad. Ő az egyetlen, aki 
nem unja, amit előad. Ha lenne 
benne jóérzés, unná, de nincs, hon
nan is legyen , m ondja, mondja, 
mondja... nem buta, amit mond, ka
paszkodom bele egy-egy emberileg 
felfogható gondolattöredékébe, de 
hosszú, de unalmas, nem ide, ha
nem szaklapba való. Kopp. Ez a 
kopp a fejem volt, beütöttem  az 
előttem  ülő széktámlájába, mert 
elaludtam már harmadszor a ren
dezvényen. Többet ez nem fordul 
elő, határoztam el, mert akkor nem  
úszom meg, leesem a székről, és ki
derül rólam, hogy nincs érdeklődé
sem.

Eszem be jut ifjúkori szerel
mem. Eszembe jut az első lovagló
leckém. Lovászlánynak udvarol
tam, ő versenyszinten  lovagolt, 
gondolta, megtanít engem is erre a 
sportágra. Felültetett az ő  lovára. 
Szép, nyugtalan állat volt. (Hátha 
ma is él, éltesse Isten. Már úgy ér
tem, a lovászlányt.) Ahogy a hátán 
ültem — mármint a lónak — egy
szerre vágtatni kezdett. Zötykölőd- 
tem a hátán, fe l-fe lrep ü ltem  a 
levegőbe, és ma sem tudom, hogy, 
de mindig a ló hátára pottyantam  
vissza. A lovászok észrevették m u
tatványomat, remekül szórakoz
tak. Kedvesem, aki a ló kantárszá
rát fogta és megpróbálta visszafog
ni az állatot, a röhögő lovász-kórus 
hallatára rámnézett: min nevetnek 
ezek? Kétségbeesett képemet látva, 
elkezdett ő is nevetni. A kantárt is 
elengedte. No, csak ez kellett a ló
nak. Vágtattunk: én és a ló. Illetve a 
ló és én. Még én is, de nem sokáig, 
mert egyszercsak egy fa közelgett 
felém. Felismertem a menekvés le
hetőségét: a fa alá érve elkaptam az 
egyik ágat, menj, te bolond ló, gon
doltam, ment is szegény, talán észre 
sem vette, hogy otthagyott engem  
lógni a fán. Lógtam a faágon, aztán 
leugrottam , hopp... Azaz: kopp. 
Megint elaludtam. Vagyis felébred
tem. Újabb álomjelenet ugrik be 
fantáziám vetítővásznára.

Kezdő színész vagyok, hosszú  
verset kellett felmondanom vala
hol. Idősebb kollégám oktat:

— Te, aztán minden második 
versszakot ordítsad.

— A ha — értettem  m eg — , 
hogy ne aludjanak el a nézők.

— Fenét. Hogy te ne aludjál el. 
A nézők úgyis elalszanak, akár or

dítasz, akár nem.
Ha legalább ordítana előadó nr. 

2. (kettőt szerencsésen átaludtam  
belőlük) —  de nem ordít... Beszéd
bravúr ilyen unalmasan felolvasni, 
ez már m űvészet, m ég csak nem is 
nyel, hogy bár akkor legyen egy  
kicsi szünet, nem, ez nem is fog 
nyelni, levegőt venni sem, am íg a 
kézirat tart, addig se levegő, se nye
lés... Csak mondja, mondja, m ond
ja... (Azért sem  alszom el!)

Újra körülnézek a teremben. 
Egyetemi tanár vicceket suttog fő
szerkesztőnő fülébe. Egyetemi ta
nársegéd olyan érdeklődő képet 
vág sorvégen, hogy alakítása díjat 
érdemelne az Uniteren. M eg is kap
ná, ha volna kapcsolata, de nincs 
neki, így marad tanársegéd, akinek 
érdeklődő okos képet kell vágni, 
kis fizetésért, létbizonytalanságból, 
kultúrfórumon, feljebbvalók előtt.

Előttem a szék üres. Úristen, 
mikor lógott m eg a rajta ülő pihefe- 
jű úr?

Újra körülnézek a teremben. 
M egszámolom  a résztvevőket. 10 
előadó, 4 előadóhoz tartozó sze
m ély (feleség, barát, munkatárs, 3 
nyugdíjas néni, akik m inden in
gyen rendezvényen résztvesznek), 
akkor van m ég két kisgyerek, amo
lyan tudományos gyerekek, biztos 
a tata vagy nagyapa az előadó, és 
ők azért vannak itt, viszont könnyű  
a fényképésznek, az villantott vagy 
kettőt, és elm ent egy másik rendez
vényt, tudományost, vagy m űvé
sz it  m egörökíten i, tévések  sem  
jöttek el, azok megsejthettek vala
mit... Kopp. M egint kopp, de most 
már fáj.

Gyáva vagyok. Egyedül nem  
merek felállni és elmenni. Felköl- 
töm szomszédomat:

—  Szökjünk haza — súgom  fü
lébe cinkosan.

—  Nem —  válaszolja.
—  Miért?
—  Lesz bankett —  mondja, és 

alszik tovább.
A  nézők váratlanul elkezdenek  

tapsolni. Boldog taps. Szűnni nem  
akaró taps. Vége a Rendezvénynek!

Mindenki m osolyog. A  szom 
sz é d  h e ly is é g b e n  sv é d a sz ta l .  
S z e n d v ic se k . H ű sítő . Le leh et  
nyomtatni a sok fennkölt gondola
tot, nemes eszmét.

Valahonnan megjelennek még 
nézők. Vagy végszóra jöttek? Két
szer annyian vagyunk svédasztal
nál, mint Rendezvény-előadáson. 
A baktériumok —  azt hiszem —  
osztódással szaporodnak. A  Ren
dezvény-résztvevők biztosan.

Mindegy. Most enni kell. Enni, 
sokat; bepótolni az otthoni kopla
lást, a sok  zöldséget, az olcsó házi- 
kosztot.

Eszem. Sokat, válogatás nélkül, 
rendszeresen, az asztal bal sarkától 
kezdek enni és haladok jobbra, kö
zépen találkozom másik evővel, ő 
jobbról ette bal felé  az asztalt. 
Ö sszem o so ly g u n k , d e b eszéln i 
nem tudunk. Nem is fontos. Most 
enni kell.

És két nyelés között rádöbbe
nek: nem is volt olyan unalmas a 
Rendezvény.
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BOGDÁN LÁSZLÓ

A dáridó
Hosszas kórházi, majd szanatóriumi ke

zelés után került vissza másodszor is a cég
hez, az operatív osztályra, Paun ezredes 
hírhedett csapatába, és egy ideig újra Gelu- 
val, a közben őrnaggyá előlépő egykori tár
sával dolgozhatott együtt, aki a szívós és 
beosztottjaiért s nem utolsósorban persze a 
saját "jó híréért" oroszlánként küzdő ezredes 
közbenjárására szintén megúszta a börtönt; 
a szép Nóra halálát "sajátos balesetinek mi
nősítették, és a feljelentést tevő Falstaff fivé
reket (egyik jobb, a másik bal lábára maradt 
egész életére sánta! hűségesen őrizve a Gelu 
pisztolygolyóinak nyomait!) "köztörvényes 
bűnözőként" állították bíróság elé, és hama
rosan nyomtalanul tűntek el a román börtön- 
rendszer még a beavatottak számára is át
tekinthetetlen katakombáiban; évekre kitűn
tek a képből; időnként mégis különféle titkos 
üzenetek jöttek tőlük; névtelen levelekben 
biztosították az alávaló Gelut és azt a gálád 
és kretén beosztottját, engem — aki akkor 
már főhadnagy voltam, és karrierem Paun 
ezredes jóindulatának köszönhetően mere
deken ívelt fölfelé, várható volt, hogy ha va
lamivel netalántán véletlenül "kitüntetem" 
magam, soronkívül kapitánnyá léptetnek 
elő! —■, hogy bosszújuk (nyugodjunk csak 
bele vagy rettegjünk estétől reggelig, ez is, az 
is csak a mi bajunk!) nem fog késlekedni, s 
előbb-utóbb elér majd bennünket; előbb- 
utóbb a szemünkbe néznek majd (ne féljünk, 
vagy ha igen, úgy is mindegy!), mielőtt kita
posnák azt a rohadt belünket és puszta kéz
zel kitépnék mellkasunkból sátáni szívün
ket, mert minek éljenek ilyen latrok, pokol- 
fajzatok, mint mink, miért rondítsák el a jó
isten legszebb, százszorszent hazájának 
tiszta levegőjét bűzös leheletükkel... És más 
ilyesmik... Látnivaló volt, hogy a Falstaffok 
teljesen olyanok, mint a Bourbonok, nem ta
nulnak, de nem is felejtenek, és az is látnivaló 
volt, hogy mégiscsak élnek — megvannak! 
— valamelyik távoli börtönszigeten, bosszú
juk élteti őket elsősorban, de nem volt időnk 
és érkezésünk megkeresésükkel foglalkozni 
(hol volt akkor még a számítógépes nyilván
tartás? aktakukacok voltak és aktalabirintu
sok), noha Gelu tervezte, hogy mégiscsak elő 
kellene keríteni őket, még a végén valame
lyik elsietett amnesztia következményeként 
kiszabadulnak, megkeresnek, ránk is talál
nak és tényleg fejbevemek egy sötét utcasar
kon, amelyb<S épülő és tülekvésnek szépülő 
Bukarestünkben már akkor is volt éppen e- 
lég, de Paun ezredes, amikor megmutattuk 
neki is az egyre kacifántosabb és kimondot
tan bő képzelőerőről árulkodó átkozódó és 
fenyegető Falstaff-leveleket, csak gúnyosan 
vigyorgott, "ezektől féltek? — kérdezte —, 
van pisztolyotok, vagy nincsen?, csak fürdő- 
ző nőkre tudtok lövöldözni vele s a levegőbe 
puffogtatni? ha még néhány ilyen alvilági 
bandita is meg tudhat félemlíteni bennete
ket, nem is érdeműtek meg, tökfejek, hogy a 
Román Kommunista Párt öklének is neve
zett belügyi szerveknél tevékenykedjetek...", 
s újabb és újabb feladatokkal bízott meg ben
nünket, amelyek az elnyúló gyógykezelésem 
idejének unalmas tespedtsége után kimon
dottan jól is jöttek, kissé fel is ráztak, új erővel 
töltöttéi: el a nép ellenségei elleni kíméletlen

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

irtóhadjárataink, amelyeket Paun ezredes 
keresztes vitézként vezetett, s amelyeknek 
újabb lendületet adott az ellenség hihetetlen 
méretű elszaporodása, az osztályellenségek 
annyian voltak, mint mezőn a fű, égen a 
csillag; töménytelen mennyiségben zúdul
tak a védtelen társadalomra, mint nyáron 
húsra, élőlényre a legyek...

Szanatóriumi kezelésem egyebekben fő
ként hidegfürdőkből és állandó testedzések
ből állott, tornából, futógyakorlatokból, s a 
neves orvostisztek személyes felügyelete 
mellett tornászhattam, emelhettem a súlyzó
kat, lóghattam fejjel lefelé a kötélen, talán, 
hogy szédüljön már el a fejemben lakó dé
mon, és rohangálhattam előre és hátra a ka
tonakórház hatalmas parkjában, amíg össze 
nem rogytam a fáradtságtól, s vörös karikák 
nem kezdtek el ugrálni sajgó szemem előtt, 
és a veríték át nem ütött a trikómon. Hiába 
magyaráztam elkeseredetten, hogy a fáradt
ság előidézte vörös körök a legveszélyeseb
bek, mert nagyon hamar a Maja arcán szivár
gó vércsíkká alakulhatnak át, meg is nőhet
nek, végérvényesen elsodorhatnak, hogy 
Drakula sötét, bíbor és pillátlan szemévé vál
tozva át örökre foglyul ejthessenek; de ők 
csak röhögtek rajtam, újabb és újabb hideg
fürdőket ajánlottak, míg tüdőgyulladást 
nem kaptam, akkor meg nyomták belém a 
drága penicillineket, nehogy megkrepáljak, 
hiszen mégiscsak az állambiztonság szépre
ményű fiatal tisztje voltam, s elvesztésem 
felmérhetetlen károkat okozhatott volna az 
új világot építő szocialista társadalmunknak.

Paun ezredesnek sem tetszett ez az egész 
cirkusz, s a közbenjárására (hosszadalmas és 
meddőnek tűnő viták után) végre gyógyul
nak nyilvánítottak, bár őszintén meg kell val
lanom, korántsem volt minden magas rangú 
orvostiszt ezen a véleményen, egyesek to
vábbi gyógyszeres kezelésemet is fontosnak 
tartották volna, súlyos depresszióm és egyre 
nyilvánvalóbb szldzofréniám miatt; más, 
szintén magas rangú orvostisztek viszont — 
láttam az arcukon — nem is értették ezeket a 
speciális kifejezéseket — depresszió! szki- 
zofrénia —, s ezért azután ők nem is tartották 
fontosnak, hogy szakavatott, tanult lélek
gyógyászok is megvizsgáljanak, s mivel ak
koriban a pszichológiát még kifejezetten bur- 
zsoá áltudománynak tartották — az új ember 
erős, szép és bátor és soha nem kételkedik 
önmagában, nincsen is lelke etc. —■, erre ak
kor még nem is került sor; Paun állítólag azt 
mondotta a kórház orvosezredes igazgatójá
nak, a kiváló sebésznek, hogy egyszerűen 
nem hagyja, hogy holmi burzsoá lélekkufár- 
kurvák vizsgálódjanak az ő beosztottja agyá
ban, ha arról képzelgek, hogy Drakula va
gyok s végrehajtom a feladatokat, még min
dég jobb, mintha nem képzelegnék senkiről 
és semmiről, viszont gyáván megfutamod
nék, amikor a burzsoázia ügynökeit, kéme
ket, kulákokat, az örökösen áskálódó isten
verte entellektüeleket, komor korunk leg
főbb ellenségeit kell leleplezni, és amíg én el 
tudom végezni a feladataimat, amelyekkel a 
párt és ő maga megbíz, addig akár arról is 
képzeleghetek, elvtársi kedvemben, hogy én 
vagyok az új An ti krisztus, őt ez sem zavarja 
túlságosan, azt viszont, hogy különféle, a 
kitelepítéseket és letartóztatásokat protekci
óval és némi vakszerencsével megúszó úgy
nevezett lélekgyógyászok turkáljanak az 
agyamban, nem tartja célravezetőnek, nem is 
engedélyezi!... Itt már nem lehetett több vitá

ról szó, hosszú, majdnem húsz hónapos ke
zelés után hagyva el a kórházat, visszatér
hettem darab időre elhagyott életembe. 
Drakula — aki a szanatóriumi szobámban is 
természe- tesen többször meglátogatott, te- 
leholdas éjszakákon, amikor a szél úgy sírt a 
park szomorú fái között, mint egy részeg 
kintornás a felesége temetésén — visszatérő 
sátáni hahotájával már-már tényleg az őrü
letbe kergetett, s akkor kezdett el beszélni is 
hozzám!...

Hogy ez új fejlemény lenne, a doktornő 
szerint?! Nem mondtam volna, hogy addig 
is többször megszólalt, sztentori röhejét fél
beszakítva és szúrósan nézve rám, de hogy 
müől beszélt, soha nem tudhattam  meg, 
mert valami teljességgel idegen, számomra 
felfoghatatlan nyelven szónokolt és arckife
jezéséből sem következtethettem arra, hogy 
mit is akar mondani, hiszen arca mozdulat
lan volt, mint egy szfinxé, és fekete szemét 
merően szegezte rám, úgy éreztem magam, 
mint egy gombostűre tűzött pillangó, ame
lyik még ideig-óráig mozog ugyan, szárnya
it is képes még öncsaló módon meglengetni, 
és átmenetileg ez hiú, badar reményekkel 
töltheti el, de hamarosan gyengülni kezd és 
megérti, hogy vége, aztán megérzi a fájdal
mat is, amit a potrohát átszúró tű okoz, tu
datának utolsó tudatos észleletei szerint ko
moran döbbenhesen rá arra, hogy hiába 
minden, hiába erőlködik, többé úgysem ké
pes megmozdulni, fogoly...

A legteljesebb keserűségben teltek tehát 
a napjaim, és éjszakai jelenéseimről hiába 
próbáltam beszámolni, az orvos-ezredesek, 
alezredesek, őrnagyok és kapitányok nyíltan 
röhögtek rajtam és altatókat írtak fel, ame
lyektől tompán, bódultán ébredtem, és egész 
nap úgy kóvályogtam, mint egy alvajáró. 
Csupán Fanéi őrmester hitt nekem, a katona
kórház főszakácsa, s miután elmeséltem neki 
— remegve az idegességtől —, hogy hogyan 
jelenik meg Drakula ocsmány fekete madár 
képében a park szélben sikoltozó fái között, 
vagy hogyan ólálkodik farkas formáját öltve 
a szökőkút körül, és időnként idegesen a 
holdra vicsorítva hogyan kezd vonítani, őrü
letbe kergetve a kórház körül settenkedő kó
borkutyákat, résztvevőén pislogott rám és 
két fokhagymakoszorúval is megajáncáko- 
zott, ezeket a magas, drabális, százhúsz ki
lós, kelt tészta képű, kancsal szakács saját 
kezűleg rakta fel az ágyam fölé, vele szeren
csém volt, hitt nekem, mert oltyán falujában 
ugyancsak hallott harangozni a szép leány
zókat kísértő mohó és vérszomjas vámpírok
ról, akik eljártak a lányos házakhoz, hogy 
elcsábítva a kikapós leányzókat, torkon ha
raphassák és vámpírrá tehessék őket, ezért 
azután saját kezűleg vert be egy hatalmas 
kampós szeget az ágyam fölé a falba és erre 
akasztotta a két fokhagymakoszorút, a ket
tőn összesen hatvanhat fokhagyma virított; 
ez bűvös szám, mondogatta, s ugyancsak 
megrémisztheti a kurva, tisztátalan prikuli- 
csokat! A keresztemet sajnos nem akaszthat
tam ki, noha állandóan magammal hordtam, 
soha nem váltam meg tőle, pedig az akkori 
időkben ez komoly veszélyekkel is járhatott 
volna, hiszen engem, mint állambiztonsági 
tisztet, a kereszt puszta léte is végveszélybe 
sodorhatott volna, azonnal az árulás tagad
hatatlan bizonyítékát láthatták volna benne 
vádlóim, ama árulás tagadhatatlan tárgyi bi
zonyítékát, amelyik egyértelm űen bizo
nyíthatja, hogy a vér nem válix vízzé, hogy
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kiütött rajtam vasgárdista atyám természete, 
és a klerikális reakció hálójába kerültem. A 
keresztet tehát hol az ingem alá rejtve hord
tam, hol az ágy alatt vagy jobb esetben a 
párnám alkatt rejtegettem, a fokhagymako
szorúkat viszont az orvostisztek is látták, 
össze is vigyorogtak a hátam mögött, és a 
tükörből jól láttam, hogy kezükkel félreért
hetetlen jeleket tesznek, világos célzásokat 
elmeállapotomról, s tenyerük mélán húzva 
el homlokuk előtt, mutatták, hogy vége! 
menthetetlen vagyok! most már bizonyosan 
be fogok golyózni! a fokhagymakoszorúkat 
viszont ennek ellenére mégsem vetették le; 
az igazgató orvosezredesnek ugyanis az volt 
a véleménye: ha használni nem is használ, 
ártani semmiképpen sem árt, s amikor töre
delmesen vallottam be neki négyszemközt, 
egy kiadós, gyónással is fölérő beszélgetés 
során, hogy démonom, a sötétség fejedelme 
az őirányítása alatt álló kórházban sem hagy 
békén, hol magas, fekete köpenyes behemót- 
ként röhög az ágyam fejénél, vagy a szobám 
sarkában — láthatólag nem is igen törődve a 
fokhagymakoszorúkkal "és a kereszttel!" — 
mondta ő, nem, nem megrovóan, csak sokat 
sejtetően, s onnan jöttem rá, hogy valóban 
mindent tud! —> hol pedig madárként, ot
romba, hatalmas, torz, fekete madárként kó
vályog a szélrázta, süvöltöző lombok között 
a parkban; vannak viszont teliholdas éjsza
kák, amikor a környék kutyáit őrületbe ker
getve farkas képében surran ide-oda a 
szökőkút körül, és kékes-lilás-fekete szőre 
szinte világít a szűrtezüst holdfényben, s fé
lelmetesen csillannak meg fehér fogai, ami
kor a telehold bohócképére vicsorítva, 
hosszadalmasan és fájdalmasan kezd orgo
náim, hogy a kutyák behúzott farokkal hú
zódjanak vackukra és reszkethessenek, míg 
csak el nem halkul a szörnyű üvöltés... Ami
kor viszont emberi alakot öltve, a fal mellett 
szobrozva röhög rajtam, beszél is hozzám a 
hahoták kényszerszüneteiben, de szavait 
nem értem, idegen nyelven hablatyol; ma
dárként viszont, felrebbenve a fák közül, so
káig kóvályog a park felett, mintha va
dászna, s mindég hirtelen tűnik el, mintha 
csak a holdfénybe szívódna fel; farkasként 
pedig legvisszhangosabb és legkeserűbb ári
ája közepén tűnik el, átmenet nélkül, úgy, 
hogy üvöltésének törmelékei még a levegő
ben kerengenék, s a kutyák — és ezt is jól 
látom ablakomból —> nyugtalanul ide-oda 
tekintgetve, behúzott farokkal, nyüszítve és 
a földet kaparva, sztentori hangjától és álta
luk csalhatatlanul érzékelt jelenlététől fél
őrülten még sokáig vonítanak; az irigy és 
telhetetlen hold pedig szégyenében, kétség
telen vereségét beismerve, felhők mögé rej
tőzik, a félelem martalékául dobva darab 
időre a sötétségbe vesző tájat...

így beszéltem, az ezredes komoran hall
gatott, nem tett egyetlen megjegyzést sem, 
ha a vakbelemre vagy a sérvemre panaszko
dom, máris irányított volna a műtőbe, így 
viszont tehetetlen volt, zavarában még a ke
reszt birtoklását sem hányta a szememre, 
láthatólag arról is azt gondolta a maga prag
matikus módján, hogy ha nem is használ, 
ártani mindenesetre nem árt, újabb súlyzó
zásokat és újabb és újabb hidegvizes fürdő
ket, újabb testedzéseket írt elő és elbocsátott 
a szobájából, csak az ügyemet továbbra is 
nagy szívén viselő Fanéi — a főszakács — 
próbált megmenteni, s mivel látta, hogy a 
sűrű hálószövésű depresszió menthetetle

nül bekerít, a szomorúság és a rémület pedig 
foglyul ejt, és lelki felépülésem dolgában 
nem tartotta elég erősnek magát, főképpen 
testi táplálásomra helyezte a hangsúlyt, s ez 
az őrjítő és egyre több időmet fölemésztő 
futások, súlyzózások, testedzések után jól is 
jött, hiszen étvágytalanságom elmúlt, s mint 
éhes farkas faltam fel a húsokat, amelyeket a 
behemót szakács a szobámba hordott, s ken
tem pirított kenyeremre a velőscsontból gon
dosan kivert és kikapart mézsárga velőt is, a 
pirított kenyereket fehér kendőbe göngyölve 
lopta fel a szobámba Fanéi; ült az ágyamon, 
vigyorgott — elöl hiányzott egy metszőfoga, 
ettől kissé kópés lett a vigyora, s a huzatban 
meghitten duruzsoltak fejem fölött a koszo
rú fokhagymái, és én ettem, ettem, ettem, 
miközben ő szórakoztatásomra elmesélte, 
hogy fogát egy kocsmai verekedésen szék
lábbal verte ki egy riválisa, ő viszont eltörte 
a kezét, hogy többet ne emelhesse fel rá a 
széklábat. Miután bezabáltam, s Fanéi is ma
gamra hagyott, visszament a konyhába, le
dőltem alunni és hallgattam a fejem fölött 
duruzsoló-suttogó fokhagymakoszorú éne
két, el-elszenderedtem, s az egymáshoz súr- 
lódó fokhagymák felejthetetlen duruzsolása 
röpített vissza nagymama házába, úgy kép
zeltem, még mindig a kút mellett heverek a 
földön és bámulom az égen úszkáló állatu
kat, várakat, csipkés női főkötőket formázó 
bárányfelhőket, amint megállíthatatlanul 
vonulnak, és a falon, az ajtó fölött zörögnek,

a koszorúk fehér, kisebb almákra is emlékez
tető elszánt fokhagymái... Sokszor szinte 
vártam, hogy nagyanyó is megjelenik az aj
tóban, és résztvevőén nézve rám, apró, feke
te gombszeme sarkában szinte észrevétlen 
morzsolva el egy árulkodó könnycseppet, 
megkérdi: "mit kívánsz ebédre, Nicolae?", és 
én továbbra is az égen vonuló, a verhetetlen 
spanyol ármáda büszke zászlóshajóira emlé
keztető bárányfelhők harcias alakzatait fi
gyelve kérhetem, hogy csináljon a ked
vemért, mondjuk, fánkot vagy palacsintát... 
"Te nem álmodsz, nagyanyó?" - kérdem tőle, 
s amikor feléje fordulok, csak a kórházi szo
ba fehér falát látom (amely előtt megáll időn
ként a sötétség fejedelme, és fekete, vörös

bélésű köpenyegét összehúzva magán, hát
rahajtott fejjel, teli torokból röhög rajtam), s 
az ablakkeretet, amelyben megvillan az ég
bolt egy részlete, s néha, ha szerencsém van, 
a telehold Sanyarú Vendel képe is, rádöbbe
nek, keserűen és kiábrándulva döbbenek rá, 
hogy nagymama már régen itthagyott en
gem (a házzal ki tudja, mi van? fogalmam 
sincsen, kik laknak most a szobákban, és kik 
gyűlnek ki a zsebkendőnyi udvarra, szem
lélni a bárányfelhők azóta is tartó, leállítha- 
tatlan vonulását?), s én sem vagyok már ab
ban a faluban, amely az átélt rettentő élmé
nyek és képzelgések, kényszerképzetek da
cára is hosszú esztendők óta a béke moz
díthatatlan szigeteként jelenik meg sóvár 
emlékeimben, hanem itt gunnyasztok egy 
vigasztalan, sivár katonakórház vigasztalan, 
fullasztóan sivár szobájában, s ha éppen nem 
kóvályog a park fái között egy otromba, torz, 
fekete madár, és a szökőkút körül sem surran 
ide-oda egy kékesszürke, bundáját a hold 
fényében meg-megrázó és fel-felvonító far
kas, vagy ha nem hahotázik teli torokkal 
szobám sarkában maga a homálygróf, a ret
tentő vámpírkirály, elgondolkozhatok azon 
is, hogy valóban mi lesz ebből? valóban, mi 
lesz velem? hogyan végződik egyre baljó
sa bb, balcsillagzatom dermesztő fényében 
fejlődő szörnyűséges történetem? — amely
nek nem is annyira én vagyok a főszereplője, 
noha kétségtelen, előbb-utóbb én fogok rá
menni —■, hanem a velem ki tudja milyen 
szörnyűségeket tervező DrakulaL.

Fekszem az ágyamban, a surrogó, szo
morú dalokba fogó fokhagymák nevetését- 
neszezését figyelve, s időnként, hogy ne 
féljek, megmarkolom a fekete fakeresztet is, 
igyekszem ilyenkor hangosan imádkozni, 
hátha az imádság megzavarja a leselkedő 
vámpírt, de gyakorlatlan lévén, bele-beleza- 
varodok az imák szövegébe, elfelejtem a kö
vetkező mondatot, tehetetlenül hallgatok el 
és mélységesen szégyellem magam... Ami
kor minderről, félig sírva, kétségbeesetten 
gyónok, Fanéi önkéntelenül is felröhög, es a 
vállamra csap: "de hát elég, ha csak az ABC 
betűit sorolja, főhadnagy eltvárs!", jelenti ki 
titokzatosan mesélve eí, hogy a falujában 
zsidók is éltek, mielőtt el nem üldözték őket, 
s az egyik kereskedő regélte el nekik, gyere
keknek, a félhomályos boltban, a fahéj és 
szekfűszeg fullasztó illatában, medvecukor
ral is mindig megkínálva őket, egy szegény, 
tanulatlan vádorkereskedő tanulságos törté
netét. Egyszer ez a kufár, magára maradván 
a sivatagban, imádkozni szeretett volna az 
Úristenhez, hogy segítsen rajta az ő nagy 
bajában — nem alaptalanul azt is hitte 
ugyanis, hogy eltévedt, letévedt a helyes út
ról s most csak kóvályog tehetetlenül (amíg 
ereje el nem hagyja, és vize el nem fogy) a 
homokdűnék között, egyik olyan, mint a 
másik, az is lehet, körbe megy!, káromolva a 
metsző üveghez hasonlító, ráboruló eget —, 
de mivel nem tudta kívülről az imádság szö
vegét, nemcsak tanulatlan volt, hanem lusta 
és figyelmetlen is, hosszas tétovázás után, az 
éjszaka árnyait figyelve a sivatagban s a nap 
melegét még egy ideig visszasugárzó ho
mokban kuporogva, hirtelen, egy isteni su
gallat hatására (az is lehet, tényleg maga az 
Úr sajnálta meg nagy bajában s gyújtott hir
telen világosságot fogyatékos elméjében) 
mondogatni kezdte, gyakorlatlan szájjal for
málva a szavakat, az ABC betűit, nem alap-

folytatás a 16. oldalon
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» » >  folytatás a 15. oldalról

talanul tételezve fel, hogy az úristen, aki 
minden teremtményére figyel, mindent szá- 
montart és minden fűszálról, madárról, hal
ról, felhőről és emberről tudomása van, 
úgyis meghallja őt, s ha kellő áhítattal és 
alázattal mondogatja majd az ABC egymást 
követő betűit, s nem ijeszti meg a fuldokló A 
vagy a hurkot formáló J vagy S, az isteni 
értelem előbb-utóbb nagyvonalúan imákká 
rakja össze azokat, nem lesz semmi hiba, sőt, 
ha úgy ítéli meg a Mindenható, hogy az ő 
tévelygő és bűnös lelke hosszas kóválygások 
és kicsapongások után immáron túlcsordul 
a szeretettől, talán most utoljára még megkö
nyörül rajta és kivezeti a sivatagból!...

"így is történt!" — nevetett Fanéi, és én, 
tanácsát megfogadva, az ABC betűit sorol
tam éjszakánként, míg a szívem meg nem 
telt hálával és szeretettel az Úr iránt, akit 
hatalmas, daróckabátba burkolózó, kék sze
m ű öreg embernek képzeltem el; igen, az 
elágazó ösvények elején várakozik a tehetet
lenekre és a szerencsétlenekre, a megalázot- 
takra és a megszomorítottakra, hogy ha 
kábán és álmatagon, megrendülve feltűn
nek, még idejében segíthessen rajtuk, és 
álomba nem merültem megint, hogy álma
imban minden istenbe vetett hitem és meg
könnyebbülő lelkem ellenére újra pokolbéli 
kísértetek hajkurásszanak, miközben gye
rekként nagymama kertjében, a salátásbok- 
rok között botladozva menekülök a sátáni 
kacajban kitörő Drakula elől, vagy későbben 
az árvaházat környező erdő hatalmas, év
százados fáinak árnyékában bujdokolok, 
hogy rám ne akadjon időnap előtt a rémki
rály!...

így tértem vissza, elég labilis lelkiállapot
ban tehát (megverve bár képzelgésekkel és 
kényszerképzetekkel, de legyőzve még 
nem!) régi életembe, azaz nem egészen a 
régibe, mert ama patkánylyukba, ahol ré
gebben volt a szállásom, és ahol ugyancsak 
megjelent több esetben maga Drakula is, 
hogy kínozzon, és kiröhögjön, mielőtt vég
leg kínkastélyába, a képzeleten túlra ragad
na magával, már nem engedett vissza az 
apaként gondomat viselő Paun ezredes, s 
egy bojárházban utaltatott ki nekem egy 
padlásszobát — több tiszttársunk is lakott a 
hatalmas, több emeletes épületlabirintus
ban, a házigazdánkat nyilván valahová a Ba
ra ganba telepítette ki a lakosságról éjt nappá 
téve gondoskodó kommunista párt —, ahol 
pontosan úgy éreztem magam éjszakánként, 
amikor a kert fái sírtak a szélben, mint az 
árvaházban, vagy a kórházban, de ahol vég
re keresztemet is nyugodtan az ágyam fölé 
akaszthattam, a Fanéi által rámbízott fok
hagymakoszorúk alá, reménykedve, hogy a 
fokhagymák és a kereszt ereje talán megvéd; 
nyugodtan kitehettem a keresztet, ebben a 
barátságos, félhomályos szobácskábán u- 
gyanis nem fogadtam látogatókat — kit is 
fogadhattam volna, és miért? —, s ha haza
kerültem a fárasztó nap után, szívesen heve- 
redtem le az ágyamra, s hallgathattam, hogy 
az összeaszott, töpörödött öregasszonyok 
homokmezőn távolodó fejére emlékeztető 
fokhagymák hogyan verődnek egymáshoz a 
huzatban, vagy a nyitott ablakon beszökdö- 
ső szélben. Azt hiszem, mégiscsak boldogan 
verődtek egymáshoz, mint ahogy én is kezd
tem egy kicsit biztonságban érezni magam, 
s miközben nem mindennapi dalokat vará
zsoltak elém, képzelgéseimtől elgyötörtén,
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félálomban mindég nagymama ösvényen 
közeledő alakját láttam, és időnként, amikor 
az ABC-t mondogatva és erősen az Úristenre 
gondolva, szívem megtelt hálával és szere
tettel, a mindenható örök kegyelme belém is 
átsugárzott, s időnként már az életemet is 
tervezgetni kezdtem, eljövök a Cégtől, gon
doltam, megnősülök, gyermekeim körülöt
tem fognak kerengeni a játszótéren, és sütni 
fog a nap, átsüt feleségem szőke haján, mert 
szépnek, szőkének, kék szeműnek képzel
tem a feleségemet, s ha néha belezavarodtam 
az ABC-be s elsírtam magam az Urat látva 
(aki ott állingál az elágazó ösvényeknek 
mindjárt az elején, és ám lám, még az ilyen 
tévelygő, tisztátalan pokolbéli fajzatok által 
üldözött, bűnös telkeknek is megbocsát, 
mint én!), megnyugtató, boldog álmokba 
menekültem; nagymama sütötte nekem i- 
lyenkor a palacsintát a régi, roskatag házikó 
konyhájában, vagy az a nő tárta ki felém 
szívfájdítóan fehér karjait, akinek akkor még 
a nevét sem tudtam, s akit Gelu akkor ápri
lisban behajtott a vízbe, és akinek az arcán, a 
brutális harapásai okozta sebekből szivár
gott a vér, de a kegyelem ritka álmaiban, szív 
alakú arcocskáján semmiféle seb nem lát
szott, egy hintaszékben ültem, egyenruhá
ban, és ő a maga körül mindent feíperzselő 
szerelemről énekelve előttem vetkőzött a 
napfényben, felém repültek ruhadarabjai, 
mint a madarak: szoknyája, blúza, inge, 
melltartója, s megcsodálhattam testének 
szokatlan szépségét, s nagyon sajnáltam, 
hogy amikor már meztelenül, kitárt karok
kal, ajkát kíváncsian nyalogatva és sóváran 
bámulva rám megindult felém, mindég fel
ébredek, mert az utcán zörögni kezdenek a 
tejeskocsik egymáshoz ütődő kondérjai, s a 
láthatáron egy rózsaszínű, lassan minden
képpen bíborvörössé váló és Drakula szemé
re emlékeztető folt jelzi, hogy hamarosan 
felkel a nap...

Drakula hosszú hónapokra kitűnt a kép
ből, békén hagyott, nem látogatott meg, éb
ren sem, álmaimban sem, képzelegni se 
képzelegtem róla, emléke se zargatott. Békés 
periódus volt ez, életem tán legbékésebb pe
riódusa, de így, utólag visszatekintve, az el
következő borzalmas események kilátójából 
tűnődve, amolyan vihar előtti csendnek felel 
meg mégis ez az időszak; semmi nem utal az 
idő méhében már érlelődő és hamarosan fel
tartóztathatatlanul bekövetkező borzalmak
ra, és én is gyanútlan vagyok, az Úristennek 
elalvás előtt megnyíló lélekkel mondogatott 
ABC betűi összekeverednek bennem s elal
tatják a gyanakvásomat... De aztán felgyor
sulnak az események, eljő az ősz, amelyik 
ezek között a legendákba illő dombok, baíla- 
dás hegyek és mioritikus mezők között talán 
mégiscsak a legszebb évszak, és így kerü
lünk Paun ezredes nyűt parancsával, átme
netileg egy hegyvidéki falu volt bárói kas
télyába, ahol N. tábornok, egyik legfőbb és 
legbasáskodóbb vezérünk szándékozott né
hány boldog napot többek között vadásza
tokkal is eltölteni, B. tábornok, a renitens 
kényúr hadügyér egyenes meghívására; ak
koriban a hadügy használatában állott a ne
ves fővárosi műépítészek által restaurált va
dászkastély, s mi a megszokott testőrei mel
lett a plusz biztosítás lehettünk, noha semmi 
szükség sem volt jelentlétünkre, eléggé biz
tonságban volt N. nélkülünk is, annál is in
kább, mert a terjengő szóbeszéd szerint ab
ban a kicsi székely faluban, azokban a zi-

mankós, őszi időkben (amikor állandóan e- 
sett az eső, és élénken el lehetett képzelni, mi 
lesz, ha majd az Úristen megrázza szakállát 
és hullni kezd a hó!), az őslakók előtt több 
esetben is megjelent az ördög... N. viszont 
nem tartozott ijedősebb elvtársaink közé, a- 
hogy odaérkezett, lelkes és kitartó vizsgála
tokba kezdett, s össze is hozott marha ke
resztkérdéseivel, eszelős kihallgatásaival 
egy kisebb lázadást, amelyet csupán a szom
széd városkából átirányított hegyivadász 
század tudott vérbefojtani, minek következ
tében a férfilakosságot teherautókon szállí
tották el távoli börtönökbe, miközben N., az 
őt állandóan gúnyoló B. generális társaságá
ban várta az ördögöt, ami Paun ezredes zaf
tos véleménye szerint már önmagában is 
több dolgot jelzett egyszerre, azt is mutatta, 
napnál is világosabban, hogy az osztályel
lenség nem alszik, ma még az ördögöt látják 
a renitens székelyek, ez az irredenta, hor
thysta banda, holnap már magát a tenger 
nélküli admirálist fogják várni, aki hagyo
mányosan gyönyörű fehér pejlován érkezik 
meg majd Portugáliából, az amerikai impe
rialisták ejtőernyős zsoldosainak díszkísére
tében, és végre felszabadítja őket az oláh 
uralom alól! De jelzi azt is — sóhajtott Paun 
—•, hogy ördögöt kerestek ugyan főnökeink, 
de osztályellenségeket fogtak, viszont mi 
lesz, ha tényleg tiszteletét teszi előttük maga 
a sátán is, fertelmes kénkőszagot árasztva?!. 
K iválasztásunkban Drakula is szerepet 
játszhatott! "Neked mégiscsak van némi ta
pasztalatod — vert hátba Paun —, tudod, 
hogy hogyan kell viselkedni a pokol szolgá
ival és kényuraival!", de Gelu keménysége és 
szakértelme is, akárhogyan is, de az operatív 
osztály büszkeségének számított, módsze
reiről és fáradhatatlanságáról legendák ke
rengtek. Végezetül közrejátszhatott az én 
magyar nyelvtudásom is, akkoriban már vi
szonylag jól beszéltem ezt a nyelvet, bár 
hangsúlyaim bármikor elárulhattak volna, 
viszont tanítóm, amikor erre hivatkoztam, a 
szemembe röhögött... Egy kicsi, töpörödött 
máramarosszigeti órásmester tanítgatott, 
aki még az illegalitás keserű éveiben ismer
kedett meg Paun ezredessel, és bár különös 
kapcsolatukat a legteljesebb homály födte, 
rebesgették, hogy Annin, a volt órás nagyon 
sokszor segítette ki zűrös anyagi ügyeiből 
Paunt, aki ezt meghálálandó, csinált belőle 
magyar nyelvtanárt a cégnél és hozatta föl a 
távoli, Isten háta mögötti városkából, amely
nek hírhedett börtönében ama parasztpárti 
politikus is raboskodott akkoriban, ha u- 
gyan még életben volt, akinek kedvesét én 
gyilkoltam meg öntudatlan állapotomban, 
Drakula sugalm azására... Türelmetlenül 
meredtem az öregre, zavart a kacagása. "De- 
hát ez nem is akkora nagy baj— magyarázta 
Armin apó kedélyesen —, a székelyek sem 
úgy beszélnek magyarul, ahogyan mások." 
"Ezt ő nem érti! — jött váratlanul indulatba 
a szintén jelenlévő Paun ezredes —, magya
rok, vagy nem magyarok azok a kurva szé
kelyek?!?" "Magyarok, persze, de különösen 
beszélnek, összetéveszthetetlen nyűt e-vel 
például, ezért aztán a többi magyarok közül, 
akiknek ez szintén azonnal feltűnik, sokan 
kinevetik, ki is gúnyolják őket, a magyar 
beszédnek is vannak változatai, ezredes elv
társ, ne gondolja a domnu' colonel, hogy mi 
románok is egyformán beszélünk, az erdé
lyiek is, az oltyánok is, a moldvaiak is más
képpen beszélnek, az erdélyiek egy része
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példának okáért felismerhetően lágyítja a 
szavakat, még érthetőbben nyeznek ezek a 
derék emberek, gyakorolja ezt például Spiri
don főhadnagy elvtárs is, akkor, ha a gya
nakvó székelyek rá is jönnek buzgalmuk
ban, hogy mégsem teljesen az övék, nem 
magyar, azt hihetik legalább, hogy erdélyi. 
Ilyen egyszerű..."

Hát igen, doktornő, ilyen egyszerű, ilyen 
egyszerű volt minden. "Hát nyezzél akkor, 
Nicolae — vigyorgott sokatmondóan Paun 
ezredes, mint aki végre tisztába jött a világ 
titkai közül egynémellyel —, nekem mind
egy, ha sipítozol, mint a csángók!", mert erről 
is beszélt a feltűnően tájékozott öreg órás
mester, s ravasz fekete szeme közben gúnyo
san villant meg, mint egy szemafor: "akár 
őzhetsz is — folytatta Paun, bizonyítva, 
hogy igenis mindenre odafigyelt, ami el
hangzott —, m int a szegediek, ahonnét 
Horthy admirális is jött, egy tenger nélküli 
ország tengernagya, s fehér lován büszkén 
feszítve indult meg elfoglalni az országot, 
tőlünk, megszálló románoktól, akik, meg 
kell mondanom, meg is könnyítettük a dol
gát ebbéli igyekezetében, hiszen levertük a 
gyilkolászó pesti kommunárok lázongását 
és elüldöztük a szép Pestről Kim Bélát és 
bandáját!..."

Igen, ennyit tudott körülbelül Paun ezre
des, s még ez is sokkal több volt annál, mint 
amit akkoriban én tudhattam, hát buzgón 
bólogattam, odafigyeltem az öreg órás taní
tására, és elkezdtem nyögve nyezni, a szava
kat kifacsarva és hülyén lágyítva beszélni 
magyarul, de persze ezt akkor azonnal elfe
lejtettem, ahogy az első székellyel találkoz
hattam, miután egy szörnyű viharos éjsza
kán mégiscsak megérkeztünk abba az isten 
háta mögötti volt vadászkastélyba, hiszen 
akkoriban ebben a balcsillagzat alatt szenve
dő faluban alaposan felgyorsultak az esemé
nyek, szinte kitört egy népfelkelés is, de ne
künk minderről nem volt tudomásunk, mi 
csak annyit tudtunk érkezésünkkor, hogy 
néhány őshonos atyafinak megjelent az ör
dög, ezen Gelu nagyképűen röhögött is, en
gem viszont valami ism eretlen eredetű 
szorongás kerített hatalmába, s amikor a 
vaksötétben fölfele araszoltunk a hegyi úton, 
zuhogni kezdett az eső is, és bőrig áztunk, 
amíg nagynehezen felhúztuk a ponyvát... 
Olyan iszonyatos felhőszakadás zúdult 
ránk, hogy szinte bőgött körülöttünk a hatal
mas rengeteg, s mivel én emlékeztem arra, 
hogy Drakula némely látogatását szintén ef
féle viharok előzték meg vagy kísérték, meg 
voltam győződve arról, hogy most is ő, vagy 
azt a kis falut különös előszeretettel meg
meglátogató ördög ólálkodik a környéken, s 
a vihar az üdvözlete számunkra, isten hozott 
a rémségek birodalmában! ha szabad cinikus 
lennem? most így, utólag könnyen beszélek, 
de akkor a zabszem sem fért volna a... Hihe
tetlen iszonyatos szélvihar rázta a fákat, 
mozgatta a kocsit, tépte az átázott ponyvát, 
csepegett a nyakunkba az eső, nedvesen gő
zölögtünk mi is, mint az isten szabad ege alá 
kihajtott juhok, s lelkünk lassan, feltartóztat
hatatlanul telt meg különféle rossz előérze- 
tekkel és rémlátomásokkal; nemcsak az e- 
nyém, de meg kell jegyeznem, a doktornő 
által mindközönségesen csak szadista, fél
őrült vadállatnak tartott Gelué is, akinek ke
ze észrevehetően remegett s többször siklott 
a pisztolyára is, miközben a másikkal a kor
mányt markolta keményen, sőt biztonság o

kából pisztolytáskáját is jó előre kigombolta, 
hogyha baj van, azonnal előránthassa a stuk- 
kert. A tájból nem láttunk szinte semmit, a 
fák is az eső mozgó szürke függönye mögé 
vesztek, csak a szélben síró-süvöltő ágaik 
baljós neszezése hallatszott, s az eső tompa 
moraja, amint hullt, ömlött, szakadt, mintha 
dézsából öntenék, azt is hittük, most már 
nem áll el soha, s a víz, az égi áldás lassan 
elönti az egész világot, először a székely he
gyeket, azután a Mezőséget és Erdélyt, majd 
a szorosokon át ömlik be Munténiára; s víz 
alá kerülnek a falvak és a városok... Korom
sötét volt — mint a bika szarvában, ahogy 
errefele épületesen, nem kevés költői haj
lamról téve tagadhatatlan tanúbizonyságot, 
mondják, s az egész útnak volt valami tagad
hatatlanul középkorias, kísérteties hangula
ta; "ha itt és most nem jelentkezik a te Dra- 
kulád, tököském — vigyorgott kényszere
detten Gelu —, akkor nem tudom, mikor fog 
egyáltalán értünk jönni, hogy elragadjon ve
res birodalmába és a kastélyába vonszoljon 
magával, szemrevaló, csípd meg, fogd meg 
fehémépek közé, akik nyilván mindannyian 
vámpírok, de akkor ez már minket egyálta
lán nem fog zavarni, hiszen mi is, a harapá
sok folytán, amiket elszenvedünk majd, 
szintén vámpírokká válunk!..."

így beszélt Gelu, s zavartan kacarászott, 
de szavai és váratlan szolidaritása mégis jól
estek, hazudnék, ha azt mondanám, hogy 
nem, hiszen egyértelműen magát is beleér

tette az egész rémségbe, ami sejtéseink sze
rint ránk leselkedik, és kettőnkről beszélt, 
mint kényszervámpírokról, nem csak rólam, 
ami azt is jelentette, hogy végre kezd hinni 
nekem és bátran osztozik sorsomban, föl 
sem merül benne, hogy ha Drakula tényleg 
kevélyen jelentkezik, és ezen az átokverte 
viharos éjszakán mégiscsak tiszteletét teszi, 
s összefont karral áll meg a zuhogó esőben, 
előttünk az úton, mint ázott szárnyú nagy 
fekete madár, akkor elsősorban emberi szá
mítás szerint értem jön, csak és egyedül ér
tem, engem akar végre már elragadni, be
teljesítve végzetem, s ő esetleg, ha szerencsé
je is van, meg is úszhatja a kényszerű kalan
dot, kilökhet engem a kocsiból, prédájául a 
homálygrófnak, s beletaposva a gázba, el is 
hajthat, sorsomra hagyva engem, erről álmo
doztam és képzelegtem mindég, íme, az 
álom testet öltött! Nem, Gelunak eszébe sem 
jutott ilyesmi, föl sem merült benne, hogy 
feláldozásom árán valószínűleg meg is me
nekülhetne, nem, ő osztozni akart a sorsom
ban. Gelu kétségtelenül kótyagos volt egy 
kicsit, doktornő, szadista is, kétségtelen, örö
mét lelte az osztályellenség kínzásában, de 
ennek ellenére, bármilyen hülyén is hangzik

ez, nem volt született rossz ember, nem volt 
például önző, mindenét mindég képes volt 
megosztani másokkal. És számító sem volt. 
Barátjának tartott, mellettem állott a bajban, 
s az, hogy mindezt derűsen ki is mondta — 
bár bizonyos baljós árnyalat azért kiérződött 
a hangjából —, ismételten tagadhatatlanul 
jólesett, hiszen akkoriban már nagyon egye
dül éreztem magam, sokszor kínomban, a- 
hogy már ezek alatt a fura gyónások alatt 
bátorkodtam megemlíteni, az arcomról tép
tem volna a bőrt, üvöltve, mint a vadak, vagy 
mint Drakula, amikor farkas képében a park 
fái között kékesszürke bundáját meg-meg- 
csillantva, ide-oda surranva, kitátott szájjal 
orgonáit a holdra és a holdnak, megőrjítve és 
rémületbe kergetve a környék minden ku
tyáját...

De Drakula nem jött azon az éjszakán, és 
egyelőre a rejtélyes ördög sem, csak az eső 
esett egyre kitartóbban, egyre vadabbul, 
bőgtek a fák, panaszkodott a szélben és a 
szélnek a megtépázott rengeteg, az út is egy
re jobban csúszott, félő volt, hogy előbb- 
utóbb beborulunk az ú t bal felén ásító sza
kadékba, vagy nekivágódunk a jobb oldali 
sziklafalnak, s Gelu (aki ritkán hátrált meg, 
rámenős volt, ahogy röhögve mondogatta: 
nyerő típus), úgy tűnt, ezen az elátkozott 
éjszakán mégis feladja, mert káromkodva 
fékezett, félrehúzott az útról, ültünk a sötét, 
vizes kocsiban egymás mellett, s didereg
tünk a ránk tapadó nedves egyenruháink
ban, az elállíthatatlan októberi esőben, s a 
ponyváról nyakunkba csöpögött a víz, Gelu 
egyik cigarettáról a másikra gyújtott rá, lát
tam, a keze változatlanul s egyre észrevehe
tőbben reszket, s a gyufaszáíak fellobbanó 
fényénél egy-egy pillanatra szemembe tűn
hetett feltűnően sápadt arca is, ekkor beszélt 
először, meg-megakadva, káromkodva ar
ról, hogy mostanában lelkiismeret-furdalása 
is van, áldozatait látja, amint hosszú körme
netben forognak körülötte valahol egy n é p  
télén sivatagban, és vádlóan merednek rá 
üldözőjükre és kínzójukra, hosszadalmasan 
beszélnek is hozzá, panaszaikat vádlón so
rolják, s olyasmikkel is megprógálják besá
rozni, amiket legjobb emlékezete szerint el 
sem követett, s mindezenközben a vád és 
panasz staccattói közepette, az egymást met
sző, kiegészítő, meg-megszakító, folytató és 
terrorizáló monológok hullámverésében ő 
meg se tud szólalni, sőt mozdulni sem bír, 
tehetetlenül, lehajtott fejjel állingál akkor kö
zépen, s tudja, hogy védekezni se volna ké
pes, ha ezek hirtelen rátámadva, puszta 
kezükkel akarnák széttépni; látja a kuláko- 
kat, az ex-minisztereket, az üzéreket meg
annyi osztályellenséget, amint ruháikat 
megszaggatva hangos szóval, gyűlölködve 
átkozzák meg őt, miközben úgy süt a nap, 
hogy szinte éget, mintha utoljára sütne, és a 
fehér homokra mintha éles tűvel karcolnák 
láthatatlan, de mindenütt jelenlévő hatalmas 
kezek a fölöttük repdeső falánk, fekete, lom
hán fel-felvijjogó madarak árnyékát...

Itt tartott Gelu, teli szájjal szedte a leve
gőt, hangja többször is elcsuklott, de nem 
tudta befejezni mondandóját, élete egyetlen 
előttem tett őszinte vallomását arról, hogy 
talán mégsem volt mindenestől született 
szadista és félőrült vadállat, mert szörnyű 
zúgás riasztott fel, s ahogy szerencsére eleve 
lehúzódva álltunk az út szélén, egy kis erdei 
ösvény menedékében, a reflektorok fényétől
> > > »  folytatás a 18. oldalon
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» » >  folytatás a 17. oldalról
némileg elvakulva, megdöbbenve láthattuk, 
hogy hatalmas, ponyvás teherautók húznak 
el mellettünk az esőben, förtelmesen fröcs
kölve a vizet és a sarat, dübörögve, mintha a 
következő pillanatban fel szándékoznának 
robbanni, nem számoltam, de volt vagy 
nyolc-tíz teherautó, el sem tudtuk képzelni, 
honnan jönnek ezek a teherautó-szörnyek 
ebben az átkozott esőben? de a rossz hangu
latnak máris vége lett, Gelu sóhajott, zseb
kendőjével tö rü lg e tte  esőcseppektől s 
verejtéktől csillogó arcát, majd előhúzva 
szolgálati pálinkásüvegét, ivott egy kortyot 
s némán nyújtotta át nekem az üveget, meg
húztam én is, a pálinka átjárt, remegésem és 
idegességem szűnni kezdett, Gelu újabb 
korty után tette csak el az üveget, megmar
kolta a kormányt, a slusszkulccsal babrált, 
gázt adott és visszafarolt az útra, és rendület
lenül hajtottunk tovább, azzal áltatva ma
gunkat, hogy az eső zuhogása előbb-utóbb 
gyengülni kezd s talán teljesen el is áll, de ez 
nem így lett, változatlanul úgy esett, mintha 
dézsából öntötték volna, ahogy későbben eb
ben az isten háta mögötti faluban egy bácsika 
ízesen kifejezte, s én buzgón bólogatva ad
hattam igazat neki, hiszen tényleg úgy esett, 
mintha az életben többé elállni nem akarna, 
mintha megkezdődött volna a második vízö
zön!...

Gelu lassan haladt, a reflektorok esőben 
elmosódó, vándorló fényében szemünkbe 
tűntek ugyan az úton csillogó gübbenők, de 
így is minden ügyességére szüksége volt, 
hogy ne zökkentsenek Id ütemünkből, s ne
hogy fennakadjunk egy-egy tankakadályra 
emlékeztető, mély gödör peremén, mint egy 
zátonyra futó és megfeneklő hajó... Annyi 
volt a gödör, mintha a vendéglátó, vagy még 
pontosabban előrelátó székelyek szándéko
san ásták volna meg őket a fogadásunkra, 
vagy ha nem pontosan a miénkre, akkor más 
látogatóik fogadására, mintha eleve arra szá
mítottak volna, hogy amúgyis csak a legki
tartóbb autósok érnek el az ő híres falujukba, 
a többiek, a tapasztalatlanabbak, ügyetle
nebbek, félénkebbek, lobbanékonyabbak 
amúgyis megunják a kátyúkkal, gübbenők- 
kel, gödrökkel való áldatlan csatározásokat, 
és előbb-utóbb megfordulnak és átkozodva 
mennek vissza oda, ahonnan jöttek, és nem 
is kísérlik meg többé az amúgy sem várt 
kellemetlen látogatást, nem fogják megza
varni a falucska nyugalmát és csendjét, ame
lyet ezek a hallgatag, íjas, komor tekintetű, 
jelenlétünkben többnyire a falat vagy maguk 
előtt a padlót bámuló konok férfiak legalább 
annyira óvtak, mint a szemük fényét. Hogy 
ezek figyeltek volna az én állítólagos rossz 
hangsúlyaimra? Ugyan, doktornő, nevet
nem kell, örültek ezek annak is, hogy végre 
valakivel közülünk őszintén beszélgethettek 
az ördögről, mely sátánfajzat akkortájt több 
köztiszteletben álló falusfelük előtt is a maga 
pokoli valóságában mutatkozott meg; töb
ben látták patái jellegzetes és összetéveszthe
tetlen nyomait is a sárban, és a nedves eső 
utáni tisztuló levegőben is érezni vélték az 
összetéveszthetetlen, utált és rettegett, csí
pős kénkőszagot is... De még nem tartunk itt, 
még az utazásnál tartunk.

Lassan haladtunk, csak éjfél előtt értünk 
be a továbbra is elállíthatatlanul zuhogó eső
ben abba a rendkívül furcsa nevű faluba, 
valamifajta felső táborhelynek hívták vagy 
minek? képtelen vagyok visszaemlékezni a

pontos nevére, kérdeztem is, van alsó is? úgy 
néztek rám, mint ahogy kedves ideillő kife
jezésükkel a lőtt medvére szoktak volt, ami
kor még ők is vadászhattak, de legalábbis 
megvédelmezhették birtokaikat és állataikat 
a vérmedvéktől, aztán mondották, hogy ter
mészetesen van, szép, nagy és gazdag falu, 
rátarti emberek lakják, és vigyorogtak, kér
deztem, mire rátartiak és miért? erre ők csak 
hümmögtek, idegesítette őket, hogy a szin
tén jelenlévő Gelunak, hogy értsen is valamit 
épületes beszélgetésünkből, időnként ro
mánra fordítva a szót, tolmácsoltam a pur- 
párlét, bámulták hátunk mögött a falat, 
mintha valami érdekes látnivaló lett volna 
ott, mondjuk, írás a falon, amit még nem 
láttak, s most azért nézik olyan önfeledten, 
mert arra gondolnak, ki tudja mikor láthat
ják újra? Az eső veszettül zuhogott, mégis 
emberek jöttek-mentek az úton, látnivalóan 
izgatottak voltak, s ahogy szinte lépésben 
haladtunk a sötét, kiviiágítatlan utcácskákon 
át, nehogy véletlenül elüssünk valakit, szinte 
éreztük az emberek mellett elhajtva a tapint- 
hatóan erős, visszafojthatatlan gyűlöletet, 
ami belőlük áradt, a reflektorok fényében 
megvillanó komor tekintetükből és mozdu
lataikból, ahogy keresztet vetve terepjárónk 
után bámultak a sötétben. A kapuk is nyitva 
voltak, mintha vendéget vártak volna. El se 
tudtuk képzelni, mi történhetett. A villany 
ugyan már be volt vezetve ebbe a kis hegyi 
falucskába — az, hogy a mindenható had

ügyminiszter vette kézhez a kastélyt, sokat 
jelentett, nagyon nagyot lendített ezen a felső 
táborhelyen —, de most mégsem égtek a 
lámpák, a vihar letéphette a vezetékeket, 
ezért az udvarokon és ablakokban imbolygó 
gyertyák és bányászlámpák pulzáló fénye, 
hiábavaló harcot folytatva az esőben terjen
gő sötétséggel, lidércfényekre emlékeztetett 
engem, és nem tudom, miért, megint és újult 
erővel valami eszelősen rossz előérzet kerí
tett hatalmába, éreztem, hamarosan történik 
itt valami, amjt nem lenne jó megvárni, ha én 
ülök a volánnál, lehet, vissza is fordultam 
volna, de Gelu vezetett, aki már, mondottam, 
igazi nyerő típus volt, nem ismert vert hely
zeteket, soha nem adta fel; most is fogát 
összeszorítva, kitartóan markolva a volánt, 
kerülgetve a sötétbe ki tudja miért az utcán 
levő és ki tudja hova igyekvő alakokat, ren
dületlenül hajtott tovább, s egy saroknál, mi
vel fogalmunk sem volt abban az átkozott 
sötétségben, hogy merre is van utunk végcél
ja, a hadügyminisztérium bitorolta vadász- 
kastély — lelassított, majd meg is állt, hogy 
én csillogtatva m agyar nyelvismeretem, 
megérdeklődhessem a kastély felé vezető 
utat.

GÁL ÉVA EMESE 
Torzó
Egyre gyűlnek a félbemaradt versek, 
mintha szöknének tőlük a szavak,
És visszahőkölne a gondolat 
mindattól, amiben kiteljesedhet,

mert olyan tájakra merészkedett, 
ahol csatát vív a szellem s a lélek, 
ahol nincsenek már, csak ellenérvek, 
és velük vérző lelkiismeret.
Illúzió, hogy végtelen irányba 
indulhat a gondolat, képzelet, 
mert a szavak annyira végesek, 
hogy halálukat semmibe kiáltja

a táj, ahol a vers szerteszakad.
A küzdelmek mögötti, sajgó kétség: 
miért tegye föl a költői kérdést, 
ha őöli meg a válaszokat?
Talán itt van az értelem határa, 
tán itt lobbannak el a csillagok?
A távlat nem tűnik, csak elhagyott, 
s a végtelen lett végtelenül árva,

s a félbemaradt vers csak egyre gyűl. 
A verssorok örök torzókként élnek 
ott, ahol húrokat szaggat az élet 
dallamtalanul és verstelenül.

Csend
A csend úgy mélyül, mintha gödröt ásna 
hitelüket vesztett szavak alatt, 
mintha egy kimondhatatlan világba 
némulna bele minden gondolat,
ahol megszűnnek azok a fogalmak, 
amelyekre épül az értelem.
A képzelet is örökre elhallgat: 
a szó a vég, a csend a végtelen.

Hogyha egyszer eljut oda az ember, 
hogy szembesül ezzel a végtelennel, 
összezsugorodnak a távlatok,
mert minden szó a visszájába téved, 
és értelmet veszített jelentések 
nem alkothatnak többé mondatot.

Em lék
Volt tél, mikor arcunkból hullt a hó, 
és megdermedt a lélek állomása, 
egyszerre halt a pillanat saszó  
bele a fehér moccanatlanságba.
Azóta elhagytak telek, nyarak.
Az idő sem gondol a múlt időkre.
Az érzelem, mint rossz film, elszakadt. 
Már csak az űr folytatható belőle.

De fennmaradt a konok állomás, 
belefagyva az iránytalanságba.
Minden érkezést, minden indulást 
megsemmisít a szerelem halála.

Semmi sem hevít, és semmi se fáj.
Oly rég időnk se jut a fájdalomra, 
hiszen mindegyre túlélni muszáj 
anélkül, hogy valaha éltünk volna.
A mindennapnak nincs távlata már: 
a jelent hajszolja a jelenléte, 
törpül benne a végtelen határ, 
és ráfagy régi állomások képe.
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CKÓ(D‘UC—
A magyar m űveltség szónál tökéletesebben semmi sem fejezi 

ki azt, ami a tartalma a kultúrának. Nekem alapvető problémám, 
hogy m ég a saját lapomban (Magyar Nemzet), ahol csak egy  
szerkesztőbizottsági tag volnék, saját lapomban is megjelent ez a 
szópárosítás, hogy kultúra és tudomány. Amitől én azonnal visz
ketni kezdek, mert ez a kultúrát oly mértékben határolja be és 
szűkíti le, hogy ettől a dolog értelmét veszti. Tessék meghallgatni 
—  a latinos m űveltségűeknek ez fog valamit mondani — , a latin 
szótárból kimásoltam, hogy a kultúra mit jelent tulajdonképpen. 
U gye a colo, colere, colni, cultus igéből származik és a következő
ket jelenti. Földet művel. Tehát innen jön az egész. A z, amit mi 
hagyom ányosan kultúrának nevezünk, az egy agrártársadalom
hoz tartozó szellem iség és minden, amit e mellé lehet rendelni. 
Lakik. Gondolkodik valamiről. Gondját viseli valakinek. Ellát, 
ápol, nem egyszerűen csak abban az értelemben, hogy ápoljuk a 
kultúrát, hanem embertársainkról is gondoskodunk. Díszít, neme
sít, növényt is. A z a csodálatos ebben, hogy egyszerre szellemi és 
egyszerre praktikus. Több szintje van. Kiművel. Nem csak a földet 
m űveli, hanem a szellem et is. Valamit gyakorol. Tehát tevékeny
kedik és abban a tevékenykedésben próbál egyre eredményesebb 
lenni. Megőriz, fenntart, ünnepet megül. Megtart. Mert az se m ind
egy. Az is elég tálán, ha megtartjuk. Nem  üljük meg, de legalább 
őrizzük. Tisztel. Általában embert. Kitüntet. Szentel, istent imád. 
Hagyom ányos értelmében ez a kultúra legmagasabb rendű formá
ja. Lásd: kultusz. A z a fajta gondolkodás, ami állandóan összeke
veri a kultúrát és a civilizációt, az teszi a dolgot zűrössé.

M ihelyst jelzőt rendelünk a kultúra mellé, akkor a dolog rögtön 
árnyalódik és bonyolódik. így példái a keresztény, népi, nemzeti 
jelző együtt az én számomra általánosságban önellentmondás. 
Tudniillik, a népiben több a határon túli, határon átható, és ugyan
akkor szűkebb kategória is, hogyha egy szűkebb etnikumról be
szélek . H a azt m ondom , h ogy  egy falunak saját kultúrája, 
népm űvészete, orális költészete és egyebe van, ezzel megkülön
böztetem a szom széd falutól, akkor a nép szűkebb értelmű, mintha 
azt m ondom , hogy nemzeti. De ha úgy gondolkodom , hogy a 
magyar népm űvészet, vagy inkább úgy m ondom, hogy a magyar 
m esekincs és az eszkimó, vagy az ausztrál mítoszvilágban számos 
olyan elem van, ami közös, sőt univerzális, akkor a népi messze 
túl mutat azon, amit nemzetinek tekintünk. Tehát a nemzeti minő
sítés az ilyen értelmű népihez képest behatárol. Keresztény, igen, 
létezik keresztény kultúra, de a keresztény kultúra sokkal tágabb 
értelmű, m int a nemzeti kultúra, ráadásul a kereszténység alapve
tően nem zetellenes, szebb szóval nemzetfölötti. A  magyarság szá
mára például a reformáció azért jelentett egy bázist, mert a nemzeti 
m egm aradás érdekében egy birodalom hegemón törekvésével 
szem ben —  mondjuk, hogy egy Európába integráló törekvéssel 
szem ben a nyelvi, nemzeti megmaradást képviselte. Vagy a latini- 
zálással szem ben. D e ugyanakkor mégsem mondhatom azt a ke
resztén ységre , hogy  ugyanú gy negatív  jelenség, m int az a 
"kulturális" globalizáció, ami ma jelen van, mert a kereszténység 
képviselt valamit, amit a "kulturális" globalizáció nem képviselt. 
D e hát ez egy későbbi p o n t Eljutottam odáig, s m ég mindig csak 
kezdetlegesen tudom megfogalmazni, hogy a történelmi menet
rendben a kultúrát egy hanyatló folyamatnak fogom föl. Ez lehet, 
hogy hiba. Ezzel szem ben a civilizáció emelkedő tendenciát mutat. 
A  civilizálódás —  tehát úgy tűnik, hogyha az ember dvilizálódik, 
veszíti a kultúráját.

Ezt egy példával illusztrálnám: a világon az a tendencia, hogy  
a nyelvek fogynak. Még mindig körülbelül háromezer nyelvet 
beszélnek, de ebből körülbelül kétezerötszáz nyelvet ötvennél 
kevesebb ember beszél. Tehát mondhatom, hogy egy család, egy  
nagy család beszéli. Új-Guineában, amikor először mérték föl a 
nyelvek számát, nyolcszáz nyelvet mértek föl. Ausztráliában há
romszázat. A  nyelvet én a specifikus kultúra alapjának tekintem, 
az ember beszédkészségét (a "nyelvi ösztönt") pedig általában a 
kultúra alapjának. Tehát a felfogásom szerint a nyelvek számának 
csökkenése a kultúra hanyatlását jelenti. Ezeknek ugyanolyan 
m ély csillagászati értelmük és tartalmuk van, mint a nagy míto
szoknak. És ez velük, nyelveik kihalásával elvész. Tehát az a 
hagyom ányos kultúra, ami kötődik egy bizonyos gazdasági tevé
kenységhez, az kétségtelenül hanyatlik, és a nagy kérdés az, hogy 
ami helyére lép, és nem szervesen lép, az vajon mennyiben marad 
kultúra. Ezért m ondom  én azt, hogy a civilizáció lép előtérbe és 
nyom ul, nyom ul m inden területen. Ez a folyamat: a kultúra és a 
civilizáció együttes, de egym ással mégis ellentétes fejlődése már 
az őskorban elkezdődött...

Jankovics Marcell: Kultúra és civilizáció (részlet)

— I9&EX

MŰHELYJEGYZETEIM 4.
Ne bántsd a zenét...?

Úgy vélem: NE! Mégis, jó száz 
éve úton-útfélen bántják, bántjuk 
a zenét. Hosszú utat kellett meg
tennem a zenében eddig a felis
merésig: bő öt évtizedre volt 
szükségem. De hát miért nem 
kezdtem ezzel a felfedezéssel a 
pályámat? Miért nem mondták 
nekem ezt akkor a tanáraim? Mi
ért nem vettem észre ezt a remek
művek özönéből? Egyetlen dol
got hozhatok fel mentségemre: 
fiatalkorom idején, az ötvenes 
években m inden jel, kísérlet, 
eredmény arra mutatott, hogy» a 
zenét csinálni kell, azaz mestersé
gesen létrehozni. Ezt sugallta a 
dodekafónia szeriális technikája. 
Ezt ösztönözte az elektronika. Ezt 
diktálta a korszak szellemisége. 
Senki sem vonhatta ki magát ezek 
fennhatósága alól. Bár, bevallom, 
mindig is éreztem a zenei kétlaki- 
ságunk nyomasztó terhét. Való
sággal átokként ült rajtunk, hogy 
a konstrukciók bilincséből kell ki
m entenünk zenénket. De ho
gyan? — tettük fel un os-untai an a 
kérdést. Erre a hogyanra keresett 
mindenki tehetsége, ötlet essége, 
muzikalitása mértékében valami
lyen megoldást. Magam is e láza
san keresgélők közé tartoztam, 
szemben azokkal, akik szívesörö
mest nyugodtak bele a konstruált 
zene mesterkélt vüágába. Ez már 
vüágosan jelezte, hogy a kezdet 
kezdetén két táborra szakadt a mi 
kis zeneszerzői világunk. Az évek 
folyamán a kettő közötti választó- 
vonal kezdetben árokká szélese
dett, majd az évek során szaka
dékká mélyült. Ennek a folyamat
nak a zenetörténeti, muzikológiai 
feldolgozása még várat magára. 
Nem könnyű a téma, de érdekes 
anyagot kínál a mi zenei korsza
kunk megértéséhez. A 20. század 
második feléről van szó, de a fo
lyamat még napjainkban sem zá
rult le, inkább elmérgesedett: a 
MESTERKÉLTEK foggal és kö
römmel harcolnak a maguk iga
záért, hiszen LÉTÜK FÜGG ettől. 
A másik tábor csendesebb: nem 
kétséges, hogy a zene csakis a ma

ga vüágában haladhat a jövő felé. 
Minden erőszakos külső beavat
kozás árt neki: MEGSÍNYLI.

Minket arra neveltek, hogy 
mindent ki kell harcolnunk ma
gunknak. Többek között a zené
hez való jogunkat is. Ez pedig 
csak fáradságos munkával lehet
séges. Őrült mennyiségű tudást 
kell elsajátítani ahhpz, hogy rápil
lanthassunk a ZENÉRE. Ebben a 
gondolatvilágban már bennefog- 
laltatott a szellemi és inspirádós 
bénaság kísértete is. A zene év
századai mérhetetlen távolság
ban, rendszerint végtelen magas
ságban "honoltak" felettünk. Vaj
mi kevés reményünk lehetett ide 
eljutni. Hangokon rágódtunk, 
még csak nem is témákon, zenei 
gondolatokon: vajon illik-e, he- 
lyes-e, zene-e, ha X hangra Y hang 
következik? Rémes állapot volt. 
Mondhatom, mert magam is át
estem ezen a "szűrő'Vizsgálaton. 
Majd két évtizedig — ötvenes és 
hatvanas évek! — nem tudtam 
kitömi belőle. Még jó, hogy nem 
ment rá az egész kompozídós é- 
letművem. Hány zeneszerző volt, 
aki beleveszett ebbe az ingovány
ba! A felszabadultság érzését — 
számomra — a zenegrafika hozta 
meg. Egyszerűen kezdtem leraj
zolni a zenét Még olyan partitú
rám is született, amelyet inkább 
falra akasztva, berámázva lehe
tett "meghallgatni". De SZABAD 
voltam. Nagy boldogság volt ez, 
a hetvenes évek eufóriája. Ez sem 
hozott teljes megnyugvást, meg
oldást. A zenei grafika amolyan 
növényi állapota volt a zene a- 
nyagának: SZÉP és MAGATU
DATLAN. Inkább dísz volt szo
bánk asztalán, vázában illatozott, 
és gondosan friss vizet kellett rá 
öntenünk. És "néha elfáradt már 
szagosodni" — mondhatnám Jó
zsef Attilával. Ez az újabb felis
merés érlelte ki a nyolcvanas évek 
visszamenekülését a zenéhez, a 
VALÓDIHOZ. Mit értek "valódi" 
zenén? Nehéz választ fogalmaz
ni, inkább csak érezni lehet és 
megéreztetni másokkal a valódi
ságot. Mégis megpróbálkozom 
megragadni a lényegét. A leírt 
kottakép hihetetlen egyszerűsé
géből a megszólaló zene végtelen 
érzelmi és gondolati sokféleségé
nek, sokszínűségének kell kibon
takoznia. Mi, már magam is! a 
partitúráinkkal BÁNTJUK a ze
nét: csiszoljuk, gyaluljuk, fúrjuk- 
faragjuk, porlasztjuk, ismét ösz- 
szeragasztjuk. És ez a konglome
rátum a megszólalás pillanatában 
állandó magyarázatra szorul. ZE
NÉNK UNJA, HOGY MIFENÉ
NEK TETTÜK ASZTALUNKRA:

TERÉNYI EDE
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Júniusi évfordulók
1 — 90 éve született Gojko Banovié szerb író 

60 éve halt meg Hugh Walpole angol író 
470 éve született Zsámboki Jánosi humanista

2 — 125 éve halt meg Hriszto Botev bolgár költő 
50 éve halt meg John Erskine amerikai író
80 éve született Karinthy Ferenc író
300 éve halt meg Madeleine de Scudéry francia írónő

3 — 325 éve született Apor Péter író
75 éve született Allen Ginsberg amerikai költő
175 éve halt meg Nyikolaj Nyikolajevics Karamzin orosz író
175 éve született Viliam Pauliny-Tóth szlovák író

4 — 30 éve halt meg Lukács György filozófus 
260 éve született Rájnis József költő

5 — 200 éve született Kari Egon Ebert osztrák költő 
130 éve született Nicolae Iorga román történész

6 — 80 éve halt meg Georges Feydeau francia drámaíró 
40 éve halt meg Karl Gustav Jung svájci pszichológus 
110 éve született Lányi Sarolta műfordító
100 éve született Cézár Pajura román író

7 — 150 éve született Jessie Fothergill angol írónő
8 — 140 éve született Rjúró Hirocu japán író 

125 éve halt meg George Sand francia írónő
9 — 225 éve született Kiokutei Bakin japán író
10 — 60 éve született Bágyoni Szabó István erdélyi író 

190 éve halt meg Marie-Joseph de Chénier francia költő 
10 éve halt meg Vercors francia író

11 — 190 éve született Visszarion Grigorjevics Belinszkij 
orosz kritikus

440 éve született Luis de Góngora y Agote spanyol költő
12 — 490 éve született Paulus Manuüus olasz humanista 

60 éve halt meg Guy de Pourtalés svájci író
13 — 100 éve halt meg Leopoldo Alas spanyol író 

20 éve halt meg Fáy Ferenc kanadai magyar költő
14 — 70 évé született Abody Béla kritikus
15 — 75 éve halt meg Frands Joseph Shermand kanadai költő 

40 éve halt meg Pejami Szafa török író
16 — 70 éve született Eörsi István író
17 — 30 éve halt meg Parujr Szevak örmény költő
18 — 90 éve született Gréda József erdélyi költő 

80 éve született loan Lungu román író
19 — 80 éve született Szeberényi Lehel író
20 — 125 éve született Henri Bernstein francia író 

80 éve született Fáy Ferenc kanadai magyar költő 
110 éve halt meg Mihail Kogälniceanu román író

21 — 560 éve született Matteo Boiardo olasz költő 
470 éve született Cesare Caporali olasz költő
25 éve halt meg Csehi Gyula erdélyi irodalomtörténész

22 — 30 éve halt meg Maksay Albert erdélyi író
23 — 110 éve született Vladislav Vancura cseh író
24 — 70 éve halt meg Kuncz Aladár erdélyi író
25 — 75 éve született Ingeborg Bachmann osztrák költőnő 

90 éve halt meg Janis Poruks lett író
27 — 130 éve halt meg Pauló Eiró brazil költő
28 — 100 éve született Domokos Pál Péter tudós 

30 éve halt meg Antunas Vendova litván író
29 — 260 éve született Batthiány Ignác magyar tudós 

30 éve halt meg Darázs Endre költő
30 — 140 éve halt meg Elizabeth Barrettt Browning 

angol költőnő
80 éve született Gunvor Hofmo norvég költőnő 

? — 860 éve halt meg Vitalis Ordericus angol krónikás

Kirakják a fát
"A pályaudvar hídja még remeg, 
de már a kényes őszi szél dorombol

A  rejtvény fősoraiban József Attila 
versének két sorát kapja megfejtésül.

VÍZSZINTES: 1. A z első sor. 14. Szó 
alapalakja. 15. Férfinév. 16. Formális. 
18. O lasz férfinév. 19. Török tiszti 
rang. 21. Állami illetéket fizető. 23. 
Tupolev gépe. 24. Azonos betűk. 25. 
Biztatószó. 27. Nehéz fémmel dúsító. 
29. Borít. 30. Gyomnövény. 33. Taszí
tó. 34. Aprító. 35. Pióca. 37. Csend 
jelzője lehet. 39. Néma latin!. 40. Tu
lajdonképpen, röviden. 41. Szalma
fajta. 43. Ritka férfinév. 45. Egérfej! 46. 
Makacsság. 48. Történelmi időszak.
50.... officium; nemes kötelesség. 52. 
Régies hangulatú. 53. A zöld árnyala
ta. 55. A földszintre tart. 56. Táncos 
mulatság. 57. Ragasztóval beken. 59. 
Tiltószó. 60. De. 61. Költői mutatószó. 
62. O xigént igénylő életforma. 64. 
Dakar bejárata! 66. Illa berek, nádak, 
... 68. Vérségi kapcsolatban levő sze
mély. 70. Tanácsol. 73. Előkelő.

FÜGGŐLEGES: 1. Valamint. 2. 
Rögzítő fémrudacska. 3. Kiütés az 
ökölvívásban. 4. Kissé italos! 5. Tánc
terem. 6. Ömlő. 7. Magas hangon ki
ált. 8. Dán autók jelzése. 9. Olasz 
hármas. 10. Díszes fogat. 11. Tokaji 
borfajta. 12. Stoppolni kezd! 13. Egy
nem ű álom! 17. Erős. 19. A  második 
sor. 20. Elektród egyik sarka. 22. Ikra
kő. 24. Magyarázkodó. 26. Megszé
gyenít. 28. M agyar énekes. 29. A 
magasba. 31. Egyfajta út. 32. Lent le
vő. 36. Észak-amerikai folyó. 38. Bál
vány. 42. Csecsemőt tekerik bele. 44. 
Értékes fafajta. 47. Mértékegység. 49. 
Angol folyó. 51. Retten. 54. Olasz vá
ros. 57. Női név. 58. Hevesen sír. 61. 
Arab állam. 63. DJ ..., énekes. 65. 
Olasz elköszönés. 66. Táplálkozó. 67. 
Tyúkhang. 69. Nine Inch Nails, rövi
den. 71. Akkor kezdődik! 72. Éneklő 
szócska. 74. Néma liba! 75. Belül fel
ső!

BOTH LÁSZLÓ

A HELIKON 9. számában közölt 
Gazdag szegénység c ím ű rejtvény 
megfejtése: Mindent elosztokköztetek, 
szegények, / Tiétek mind ez élet és e 
lélek.
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