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GYŐRFFY GÁBOR 
Erdélyi irodalom 
határon 
innen és túl
Az 1989-es változást követő 

időszakban az erdélyi magyar 
szellemiség a teljes elzártság álla
potából egy új kapcsolatrendszer 
kialakításának korántsem egy
szerű feladatával találta magát 
szemben. Dávid Gyula Erdélyi 
irodalom— világirodalom című ta
nulmánygyűjteménye történel
mi távlatból fogalmazza meg a 
jelenkor kihívásait, az erdélyiség 
megfogalmazásának problema
tikáját.

A kisebbségi irodalmi jelen
ségek leírását, értelmezését — 
szögezi le a szerző mindjárt a be
vezető tanulmányban — három 
tényező befolyásolja: maga az 
irodalom nyelve, az a közösségi 
történelmi tapasztalat és szel
lemi örökség, amely az író világ
nézetét meghatározza, valamint 
intézményrendszerének léte és 
működési módja. Ezen kritériu
mok képezik azt a vezérfonalat, 
amelynek nyomán kibontakozik 
az erdélyi irodalom mibenlété
nek kérdése.

Habár első látásra a kötet te
matikailag lazán kapcsolódó ta
nulmányok gyűjteménye, mégis 
mindegyik írásban fellelhető az 
eszmei folytonosság, a kérdésfel
tevés következetessége. Még ak
kor is, ha egyéni sorsokat ábrázol 
— amint teszi ezt Jordáky Lajos, 
Szabédi László vagy Páskándi 
Géza esetében —> a közösségi lét 
kifejezésének lehetőségeit vizs
gálja, illetve ennek korlátáit, a 
d iktatúra évtizedeinek közös
ségromboló hatását. Nem vélet
lenül, hisz a korszak egyéni 
tragédiái a közösség létének fel
nagyított szimbólumai. Jelképei 
annak, hogy a hatalom miként 
döntött értékek felett, meghatá
rozva ezzel a kultúra fejlődését. 
» > »  folytatás a 2. oldalon
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L Á S Z L Ó F F Y  A L A D Á R  

L e v é l  e g y  p o l i t i k u s h o z
Mikor csillagok haldokolnak 
s a végtelen is lejár néha, 
miért is kell egy kupa pornak 
esélyt osztani, (holmi méla

atyafi lesz vagy akár fenség) 
ködös elmélkedésre bírni 
és annyi éhes esztelenség 
meg bűn eszközéül behívni?

Ki fogadott fel Babilonban, 
ki ígért oroszlánrészt, zsákmányt, 
ha belekötök egy galambba, 
ha megnyúzok egynéhány bárányt?

Ki bujtott fel véres csatákra, 
ki kecsegtetett marsallbottal, 
hogy gázolván térdig hazákban 
jutalmaz emberi jogokkal?

Most olvasom a Noé lapját.
M int kávéházi délutánba, 
besüt a lemenő igazság.
Képviselő úr, ez az ára!

M int kupa port, így szemfedőtlen, 
ön gyűjt fel nemzetekké engem, 
alacsony, magas, nős vagy nőtlen, 
mennyit dolgozzam, mit kell ennem,

hogy összejöjjön parlamentté 
a negyvennapos égi tócsa 
s ön megmentőként, szűzen, szenten 
nagy ambíciók szomját oltsa.

Édenkerttől a Fehérházig 
via Cluj, Bratislava, Danzig 
vén westemvicinális mászik 
a préri hosszán, neve Tranzit.

A  ninivei médiában 
az időjárásról motyognak: 
független kis csatorna-kár van, 
ezerszer jaj az asszíroknak.

Teszek a demokráciára.
Nyolcvanezer miniszter semmi, 
ha egyetlen dudásnak mára: 
egy napra pokolra kell menni!

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!
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» » >  folytatás az 1. oldalról

A kisebbségi irodalmak közös 
fejlődési irányának bemutatása és 
az irodalmi régiók létjogosultsá
gának tagadása nélkül, a szerző 
az integráció, a nemzeti egysége
sülés lehetséges útjait keresi. A 
kérdés általános jellegén túl a ki
sebbségi léthelyzetbe került erdé
lyi magyar irodalom fejlődésére 
összpontosít, figyelembe véve az 
adott történelmi-politikai hátte
ret. Dávid Gyula integrációs mo
dellje az érték szempontján a- 
lapszik. Az az irodalmi alkotás, 
amely sajátos regionális jellegén 
túl egyetemes értéket hordoz, ké
pes arra, hogy szerves részként 
illeszkedjék be a nemzeti iroda
lomba. A regionalizmusoknak "a 
maguk értékeivel gazdagítaniuk 
kell az egyetemes magyar irodal
mat, s ez nem csak nekik, hanem 
az egyetem es m agyar iroda
lomnak az érdeke is” — véli a 
szerző.

Egyik alapvető témája kisebb
ség és többség, regionális és egye
temes kapcsolata, az irodalom 
fejlődése szemszögéből nézve. 
Erdélyben ennek problematikája 
az első világháborút követő törté
nelmi változásokkal együtt vető
dött fel, amikor az adott irodalmi 
hagyományokhoz olyan ideoló
gia társult, amelynek alapgondo
lata az erdélyi regionális kü- 
lönvalóság, a sajátos erdélyi lelki
ség. Ez az irodalmi ideológia fej
lődött a húszas évek végére olyan 
programmá, amelynek már a re- 
gionalizmuson való túlemelke- 
dés, az egyetemesség-igény vált 
kulcskérdésévé. Szerzőnk a ma
gyar irodalom egységének kérdé
sét felvető 1928-as "schisma-pört" 
használja kiindulópontnak, idéz
ve a kor olyan személyiségeinek 
hozzászólását, m int Babits Mi
hály, Makkai Sándor, Kuncz Ala
dár vagy Reményik Sándor.

A különböző korszakok mű
velődési-politikai viszonyainak 
párhuzamos bemutatása arra tesz 
kísérletet, hogy újraértelmezze az 
irodalom fogalmát és az értelmi
ség szerepét. A második világhá
b o rú t követő  kom m unista  
diktatúra időszakában állampoli
tikai elvvé vált a határon inneni és 
túli m agyarság kapcsolatának 
megszüntetése, önálló fejlődésre 
kényszerítve a romániai magyar 
irodalmat. 'Több mint nyolcvan 
év szétdaraboltság és több mint 
negyven év módszeres elszigete
lés után az új évezred első nagy 
feladata mindnyájunk számára a 
m agyar irodalom  egységének 
megteremtése. Hiszen a jövő útja 
egy olyan egység, amelyben a ré
szek nem ellentmondanak annak, 
hanem kiteljesítik azt” — vallja 
Dávid Gyula, tudatában annak, 
hogy a "szabadság dzsungele" e- 
lőre nem látható válságokokat rejt 
m agában. írói attitűdjében az
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egymással szemben álló kettős
ség a leginkább jellemző: a kor 
szereplőjeként, résztvevőjeként 
elvonatkoztatni próbál, miköz
ben — a távolodás szükségszerű 
következményeként — a ténye
ken mindegyre átüt a szubjektivi
tás, a jövőbe vetett hit által be
folyásolt optim ista vélemény- 
nyilvánítás.

A szerző jelentős teret szán 
annak a folyamatnak a bemutatá
sára, amelyen az erdélyi magyar 
művelődés intézményei a )ÜX. 
századi kezdetek óta átmentek. 
Teszi ezt abban a hitben, hogy az 
1989 utáni intézm ényeinknek 
szembe kell nézniük az erdélyi 
múlt hagyományaival, egyben az 
új időknek megfelelő arculatot 
kell keresniük. Átfogó képet kap
hatunk az 1918-as változást köve
tő időszakról, amikor a homo- 
genizádós politika egyre erősödő 
hullámaiban intézményeink sok
szor csak fájdalm as kom pro
misszumok árán tarthatták fenn 
létüket.

A Trianon utáni Erdélyben 
egymást követő politikai-társa
dalm i korszakok m indegyike 
szükségszerűen értékelte újra 
egyén és hatalom, kisebbség és 
többség, erdélyi és összmagyar 
viszonyát 1989 még egy válasz
tóvonal ezen viszony fejlődésé
ben. Egyrészt megteremtődött az 
a szervezeti keret, amely a kisebb
ségi kultúra megfelelő működé
sét biztosítja. Másrészt viszont 
ezzel kapcsolatban számos kér
dés merül fel. Figyelembe véve a 
jelenkori értékválságot, hogyan 
tölthető fel tartalommal ez a ke
ret? Miként kapcsolódhatnak be a 
megteremtett intézmények az ön- 
magát újraértelmezni igyekvő 
Európa kulturális vérkeringésé
be? A megváltozott gazdasági és 
politikai viszonyok közepette ho
gyan kerülhető el újabb szellemi 
határsorompók keletkezése?

Dávid Gyula szerint mind
ezekre a kérdésekre választ kell 
keresni ahhoz, hogy "Schengen 
árnyéka" ne mélyítse el a magyar 
szellem iség m egosztottságát. 
Szerzőnk nem marad az elméleti 
érvelés szintjén, hanem felvázolja 
azokat a gyakorlati lépéseket, a- 
m elyek ehhez szükségesek . 
Mindezek persze nem csupán a 
szerző kérdései, mini ahogy a vá
laszadás folyamatában levont kö- 
vetkeztetések sem. Újdonság 
azonban az, hogy a kor közhan
gulatával dacolva, hisz a magyar
ság értéképítő irodalmában, az 
"egyetemes magyar nemzettu
dat" létrehozásában.

Dávid Gyula: Erdélyi iroda
lom  — világirodalom. Pallas- 
Akadémia, Csíkszereda, 2000. 
409 old.

SASZET GÉZA

Korszerű paradoxonok
Abszurdum — annak a fonákja, ami színéről nem  

igaz.
♦

Logika — az em bernek az a képessége, hogy akkor is 
gondolkozzék, ha nincsenek gondolatai.

♦
Intuíció — az em bernek az a képessége, hogy akkor 

is legyenek gondolatai, am ikor nem  gondolkodik.
*

Ding an sich — M inden dologban az a magában való, 
amit kirekesztünk belőle.

*
Történelem — olyan emlékezés, am it jósolni szoktak.

*
Szemantika — Ha az emberek beszélni tudnának, 

lehet, hogy m egértenék egymást; ha m egértenék egy
mást, lehet, hogy hallgatnának.

*
Szabadság — am ikor m indenki szabadon dönti el, 

hogy kinek vagy m inek lesz a rabja.
*

Rabság — amikor ezt helyette m ások döntik  el.
♦

Különbség — Ha abban különböznék egy majomtól, 
amiben a majom különbözik tőlem, semmi különbség 
sem volna köztünk

♦
Hipotézis — annak a feltételezése, hogy az igazság 

feltételesen sem állja m eg a helyét.
*

A tudom ány tévedéseit csak újabb tévedésekkel le
het kijavítani.

♦
Az igazságokat nem  lehet és nem  érdem es kijavítani. 

A legjobb félreállítani őket, m ert leszoktatnak a gondol
kodásról.

*
Az életnek nem  adhatunk értelmet, ha előbb nem  

adtunk életet az értelemnek.
*

Ha az alma lehull a fáról, a term észet többnyire újabb 
életre kel. H a az értelem lehull a term észetről, az élet 
többnyire sivárrá válik

*
Az okos ember csak a nála okosabbaktól, a bölcs a 

balgáktól is tanul.
♦

A balgaság dicsérete is csak dicséretes balgaság.

Andonisz Papadopoulosz rajzai (2.., 19. oldalon)
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LÁSZLÓFFY CSABA VERSEI
Változatok a ronggyá
nyűtt országra
1.
A nyűt bajokkal a legbiztosabb 
dacolni, még ha visszfény is a lét.
Mintha egy konyhaszékről bámulnál ki 
emlékromokra -— nincs kiírva még, 
hogy ez itt MÚZEUM: a madár néma 
fiai éhen haltak régen 
(Uram, semmi dulakodás) — 
a képzdeten-túliba zuhansz 
a könyvlapokra sütő lámpafényben.

Az idő réme? Mit nekem 
az ismeretlen félhomály!...
Az emberekben nyargaló 
tüdő az örökös hazugság 
ördögének lakása csak.
Kérkedj, hiszen poéta vagy 
(még ha fogytán is a szerencséd); 
ilyenkor szokott letisztulni 
a fájdalom, a gyűlölet, 
és az aláhanyatló lélek 
halálévszakai után 
működni kezd a szellem.

2 .

Kibírt elég földrengést ez a föld, 
csontok nyila záporozott. Ma ott 
szájtáti, nyegle hősök téblábolnak 
az isteni — Istentől elhagyott — 
deszkákon... Ki bocsátja meg nekik 
az elpuskázott jövendőt, midőn 
a világrendező hajlongva 
küldözgeti függöny elé a 
nyomorult emberi faj szereplőit?
Pártütők fűtött hajnala után 
még füstfantomok imbolyognak 
az áporodott levegőjű térben, 
hol hunyászkodó lombiknép üli

Ahonnan nincs hazafelé
Mikor a sok-sok csel-sövény már elmarad, 
szárazra vetett koponyádon átüt 
még a tengermoszat.
Az elmúlás korán pofádba röhögött. 
Csaták izzadtan habzó, balzsamos 
kancái! Szeretők!
Hányszor érezted, hogy zuhogva 
hamar kiürülsz, de a gőg 
erősebb volt: hagytad, hogy 
zúduljanak, mint zajok, záporok, 
belőled az áldott ásványi sók.
A nyár lágy dombjai között 
dúskáltál, hajrázva, dühödten; 
csigolyáid recsegtek-ropogtak a 
csatahajókkal játszadozó, ősi ködben, 
de nem engedte, jaj, a rontás, 
hogy észre vedd a félistent, ki elenyész 
benned... Amíg kitart a csontváz, 
elszántságod a bosszúálló 
mennyboltból is vadul harapni kész!
A szárnyas füvek s a fonnyadt angyalok is 
tudták, hogy a halál öl(el)ő 
örvényében sem józanul ki az ész.
Végre arra tartsz már, ahonnan 
nincsen hazafelé. Elered a vigasz
talan ég. Senkire sem hasonlítasz 
(bár a menü időtlen idők óta 
ugyanaz.)

körül a protokollasztalokat.
Pillants föl az istenkísértés 
fényébe, Nagyérdemű (Kába) 
Közönség!... A múltbűvölet avagy 
-irtózat letarolt berkeiben, 
nézd, ásít még egy-két titkos üreg.
Hátha ott rejlik a csöndes öröklét?! 
Hátha mégsem csak a középszer 
színjátéka kerül felújításra?
Várok (tán egy deus ex machinában 
bízva), várok elrabolt vagyonúnkkal, 
múltunkkal is — lélekfogytiglan!

3.
Ronggyá nyűtt ország. Nagyhatalmi szó 
tett azzá!... Ilyenné?!

Neved magyar még.
Bűntárs volna a jövő is? Hiába 
festitek rá az álmot, tékozolt 
létünk levendula-reménykedését? —

Holkórosabb hanyatló képzeletnél 
a demagóg dagály. A janicsár 
szavakkal lekopasztott fiatalság.
Igaz is, mire virradsz, magyar költő, 
a karcba húzott nemzeti erények 
piacán Európa közepén?
Könyvek, vagy csupán törvénykönyvek 
által juthat előbbre a világ?!...
És csak mint beomlott bánya salakja 
talpadon a dicső tapasztalás.

P.S.
Gomolyba vesző szál, vajon milyen lesz 
csak úgy elszemélytelenedni?

A józanság jutalmat osztogat majd: 
éppúgy mint Jeremiásnál azon 
idegen kéz — ki szíved földhöz szegzi.

Jövendölések s erjedt eszmék 
ellenére soha nem voltál képes 
(legalábbis itt, lent) 
a teljes egészből — az ember vesztét 
ez okozza (?!) — kihámozni az Istent. 
Hajszoltad magad, mint egy

fegyvercsempész, 
a világnagy szénakazal tövében 
hiába vacogtál.

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

2000. december 9.

Farkatlan gyíkot láttam
Rejtőzködve túlélő magyarok, 
királyi módra ha nem is, de ott 
potyognak ám, mint kiszáradt cukor 
karácsonyfáról a polgári kor 
csecsebecséi. A hiányzó 
gyermekkor után hány irány t- 
mutató eszme és hány új világ 
csalogtása szédített meg! hány szó 
pótolta az elképzelt élet ízét, 
akár a fehér lisztet a fölös 
sütőpor a NEP-korszakban megígért 
kalácsban...

És most más égen köröz 
az idő ragadozó madara, 
idegen városvégi kertek 
fölött. Kinek a kertitörpés udvara 
virít? Talán a tiéd az a gyermek, 
aki más nyelven kiáltja: anya?! 
Levedlettétek semmi-bőrötök 
(ki emlékeztetné csökött nyomorra!?), 
fő, hogy egyből polgári korba 
lép, s elnéz a tortaszelet fölött. 
Termálstrandon, szaunában ("él, mint a hal 
a vízben") remek karcsapásaival 
mintha távolodni látszana — nem csupán 
Kelettől, de még tőled is talán.
A megkotlósodott tejespalackban, 
melyet félig ürít ki a sétahajón 
s az óceánba hajít majd, vajon 
milyen szellem rejlik, fuldokló dacban?
És ha kiszabadulva a jövő 
felé lövell?!... (Hátha a csevegő, 
unatkozó földrészek közt csak egy 
lubickoló tengeri szörnyeteg!)
Elhasznált szerveinknél a tudatban- 
megkopott, elfelejtett s elhajított 
szavak szánalmasabbak csak. Farkatlan, 
ügyefogyottan szaladgáló gyíkok!
Hátha még valami kinő-------
Adja az Idő!

2000. november 19.

Noé, szárazra vetve
A  víz elárasztja a dombot.
Meghúzzuk magunk. Gondod 
ne arra legyen, hogy az igazad 
megmásíthatatlan szabály. Magad 
alatt vágod a fát — amit belül 
mérlegre tettél, hányszor kiderül 
róla, hogy kinti súlya más: nagyobb; 
avagy nevetségesen súlytalan.
Talán jobb, hogyha lazábban hagyod 
mindentudásod szekerén (ha van 
ilyen) a gyeplőt, időnként merülj 
a múltba, máskor ülj vonatra és 
utazz isten-tudja-hová.

Ne menekülj;
bűnt s veszedelmet vállalni elérsz 
úgyis — húsod és önzésed a túsz.
De beljebb jutni annál, mit megölsz 
naponta önmagadból, úgyse tudsz.
A  kockázatoknak (gőg, buta görcs) 
nagy ára van. Lám, a felismerés 
sem segít rajta. Ennyi az egész.

2000. november 16.

A vers hiányzó sorokkal jelent meg 
a H elikon 2. számában, 
ezúton "helyesbítünk".
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SIGMOND ISTVÁN

Meleg bölcsők, meleg koporsók
A Megfigyelt óracsergésre éb

redt A Pobeda fültépő trillázása, 
amely az emberi hangok sokaságá
ból leginkább a rikácsoláshoz ha
sonlítható, a sűrűn meggyalázott 
hajadonokba is visszahozta volna 
az életkedvet, noha a dávájcsász 
korabeli süldő lányok inkább az 
amerikánus hajókürtök édesen 
borzongató búgásával álmodtak a 
minduntalan rettenetekre virradó 
éjszakákon.

Noha a Megfigyelt hosszú ideje 
mozdulatlanul tartja a fejét, és tágra 
nyílt szemmel hallgatja az órake
tyegést s a kívülről beszivárgó reg
geli neszeket, gondolatainak a 
reprodukálása egyelőre megoldha
tatlan feladatnak tűnik, merthogy 
foszlányokban vándorolnak a 
megszab hatatl an térben s a renitens 
időben, szóval az egymást elnyelő 
gondolatfoszlányok között téblá- 
bolok fel-alá, egyik-másik néha 
talpra áll, s már-már megfejteném, 
de rögtön fejét veszi egy másik, az 
eleve holtan születőkkel kevesebb 
gond van, mert önmagukba troty- 
tyanva tűnnek el a mezőnyből, így 
hát ösvényt vágni ebben a dzsun
gelben lehetetlen, az értelem fénye 
csak akkor szaggatta darabokra az 
agytipró sötétet, amikor kitisztult a 
kép, s ebben a közegben már jól 
hallhatóan zengett az ima, a csere
pes ajkak közül elővánszoigó ri- 
mánkodás, merthogy Isten már rég 
vesztésre áll, a szentek egymást fe
szítik keresztre minduntalan, a lá
nyanyák könyörgése gazdátlanul 
vergődik a csődöt mondott szenté
lyek kapujában, "add. Uram, hogy 
háromnál többen ma se erőszakol
janak meg, áldassék érte a Te neved, 
ámen." Nincs befejezés, a kép üre
sen tátong tovább. A Megfigyelt 
gondolatai öltözködés közben ren
deződnek űgy-ahogy, a foszlányok 
tömörebb formát kapva testet ölte
nek, majd fontossági sorrendben 
felsorakoznak egymás mögé, elöl 
egy mozdulatlan nőalak tölti be a 
teret, nem nő, inkább nimfa, a gö
rög-római mitológiából érkezett, 
arcáról leolvasható az isteni eredet, 
valamilyen asztalon áll, halmon, 
dombon, magaslaton, nem látni 
pontosan, vagy mintha lebegne a 
gondolati térben, és nem vetkőzik, 
mint a modem korok sztriptíz-ba
bái, hiszen már eleve meztelen, de 
hát milyen legyen, így született (a 
gonosz istenek húzták ruhába a női 
testet, azóta is átok kíséri e morbid 
szándékot s a tettet, az istennők vi
szont mindig meztelenek, testüket 
ajándékba adják a mohón epekedő 
férfiszemeknek), s ahogy lassan 
megmozdul, szétsugárzik testében 
a kéj, mintha sebes nyílvesszők vin
nék a zsibongást szerteszét, a per
zselő test átforrósítja a levegőt 
maga körül, aztán a paripa is meg
jelent, nem voltak ugyan szárnyai, 
de nem nyihogott, nem rúgkapált, 
nem szemetelt bele a maroknyi táj
ba, ott állt mozdulatlanul, büszkén, 
türelmesen, és várta, hogy a hátára

simuljon az isteni ágyék, aztán a 
test a paripa hátára dől, s ahogy 
lassú ügetésben elindulnak az idő
ben, az ágyék ritmikusan emelke
dik és süllyed, rendszertelen ösz- 
szevisszaságban lüktet benne az el
vadult képzelet, az ütemes lengés
től meg-megremegnek a széttárt 
combok s éledezik a szemérem, de 
nincs gondolat, mely örökkön-ö- 
rökké élve marad, s a látomások is 
szertefoszlanák, a Megfigyelt már 
az utcán lohol a színház felé, ismét 
csak alaktalan gondolatfoszlányok 
lengedeznek a fejében.

— Mindenki hallotta a jelet? 
Színházban a csengetés az égi jel, 
uraim, hányszor kell ezt még mon
dani, harsona, kürtszó, trombita
harsogás, hagyjuk abba a 
plébános-tangót, kérem, és ne 
játsszunk napfogyatkozást, jó?! Lo- 
sonczy, hol a művész úr? Miért 
nincs itt középen? Na, végre. Tessék 
beállni a reflektorok fényébe, ké
rem. És szöveg!

A színész egy ómagyar bikát 
imitál, leszegett fej, mélybasszus, 
arcba tóduló hajtincsek.

— Hazádnak rendületlenül /  
Légy híve, ó magyar. /  ...

— Nem jó. Losonczy, legyen 
fény! Műfény, de fény! Itt, ugyanis, 
hűséget fognak esküdni. A művész 
úr nem a lotyójának esküszik hűsé
get, hanem a hazájának. Hogy híve 
marad. Losonczy, fel tudja ezt fog
ni? Híve maradni a hazának. Tudja 
maga, hogy mit jelent ez? Nem tud
ja? Persze, hogy nem tudja. Maga 
azt sem tudja, hogy mi a haza. Per
sze ez nem olyan egyszerű dolog, 
Losonczy. Lehet, hogy meg tudnám 
magyarázni magának, de nincs ér
telme. Ezer évig mondhatnám ma
gának, akkor sem értené, hogy a 
haza az a mocsok, ami jó. Sőt, na
gyon jó. Haza ott van, ahol az ár
nyék is fényből van, s ahol az a- 
gyontaposott gyökerek a himnusz 
dallamára nyögik halálba magu
kat. Ha ez magának nyálasnak tű
nik, még igaza is lehet De az e- 
gyetlen hely, ahol meghalni ugyan
olyan jó, mint megszületni. Hogy 
ez csak utólag derül ki, lényegtelen. 
Szóval ne figyeljen a szövegre, Lo
sonczy, maga úgysem ért az egész
ből semmit. Maguk ott hátul, a 
színfalak mögött, semmiből sem ér
tenek semmit. Adjon be fényt és 
kész. Szöveg!

A színész változtat eredeti tar
tásán, kiegyenesedve, hosszan el
néz a messzeségbe, bődülés, 
mélybasszus marad.

— Hazádnak rendületlenül /  
Légy...

— Várjon, művész úr. Ne le
gyen katonás. Se snájdig, se kacki- 
ás. Maga győzni fog, uram. A halál 
is lehet győzelem, a fájdalomba is 
belecsempészhető az örömódák ri
csaja. Csakhogy a maga mozdulat
lansága gőgöt sugall. Nem akarom 
látni a saját fájdalmát, amely egy 
falevél zizzenése a hangorkánban. 
Azazhogy le van szarva, hogy me

taforikusán is m egfogalm azzam . 
Magának m eg kell győznie a ma
gyarságot, hogy hűségesek marad
janak. S amikor kimondja azt a szót, 
hogy "Hazádnak...", álljon m eg egy  
másodpercre, egy percre, egy órára, 
egy évszázadra, kimondta a Szót, 
uram, kimondta! — a Megfigyelt 
elkezdett szó-ta-gol-va beszélni, a 
nézőtér első sorának második szé
kén áll, s minden szótag után bele
rúg a második és a harmadik széket 
elválasztó támlába —, mintha kar
dot döfött volna az emberek zsige- 
reibe, mit agy?, mit lélek?, a ve
séjükben, uram, a belükben, a vér
edényeikben forgolódnak a tüzes 
kardok, a lángot okádó pengék be- 
levájkálnak az aortákba, hörögje 
szét a világba a hazát, m űvész úr, 
fuldokoljon, mintha a torkát fojto
gatná a kín, m ely hordozza a Szót, 
Haza!, m űvész úr, Haza! És érezni 
akarom, hogy m ilyen az ezeréves 
öröm, az ezeréves gyász, az ezer
éves hurrá s az ezeréves jaj. És jöjje
nek a lovak, Losonczy! Százával, 
ezrével, tízezrével. Akarom látni, 
ahogy a jobbról, balról, hátulról be- 
höm pölygő táltosok magukévá te
szik a tájat, hazát foglalunk, Loson
czy, s a lovak hátán egy-egy mezte
len szűz vergődik ég és föld között, 
egyenértékűek ők a magyar anya
földdel, merthogy forró ágyékuk 
földjébe fogadják majd az élet mag
vait. Lovak, szüzek és szöveg!

— H azádnak! —  A sz ín ész  
eksztázisban hörög, lábát szétveti, 
cipője talpával sűrűn csapkodja a 
padlózatot, lemerevített karjával 
kétfelől ütögeti a farát, arca diabo- 
likusra torzul, közben a háttérben 
jobbról behatol a színpadra egy na
gyobb tömeg s egy filigránabb va
lami. Belevesznek ugyan a félho
mályba, de ott vannak, ez kétségte
len.

—  Mi az, Losonczy? Mi történt 
ott hátul?

Losonczy szintén jobbról lép be 
a színpadra, kövérkés arcán a győz
tesek széles mosolya virít.

— A ló! — mondja áhítattal. —  
És Sóváriné, aki csutakolja időn
ként

A  Megfigyelt arcán bambaság 
és mélabú, vagy egyik sem, vagy 
mindkettőből egy csipetnyi, de az 
bizonyos, hogy a fenséges érzüle
tek ezúttal elkerülik, hangja fátyo
los, a gejzír-bömbölésnek m ég nem  
jött el az ideje, de a szem ében már 
látható , ráadásu l k ép zeletéb en  
máris hallani véli a csutakolás is
tenkáromlásnak is beillő, lögybölő  
zörejeit.

— És mit keres a színpadon a ló 
és Sóváriné, aki csutakolja időn
ként?

— Bocsánattal legyen mondva 
— válaszol Losonczy még mindig 
győztesen, de némileg hamiskásan 
is —, ez az a bizonyos ló. Amit kérni 
tetszett.

Gejzír. Habos nyál.
— Hatszáz helyett? Hatezer he

lyett? Ezzel az egy lóval foglaljunk

hazát? Ez fog nekem betrappolni 
Pannóniába?

Hosszú csend. Néha évszáza
dokig is eltarthat. Most csak egy 
percig tart, s egy ókori bölcs mély- 
értelmű remeklése is idejegyezhe
tő: a megalakuvás meleget tart böl
csőben, koporsóban egyaránt.

— S legalább be tudna trappol- 
ni?

— Nem, sajnos, ez nem olyan 
trappolós ló, muraközi, igásló.

— Magyar ló nincs?
— Bocsánattal legyen mondva, 

a színház istállójában ez az egy ló 
maradt leltárban, a többieket kise- 
lejtezték a könyvelői szakértők. Ez 
maradt, kérem.

A második és harmadik széket 
elválasztó támla rugdosása szüne
tel. Helyette fintorok, kézmozdula
tok aszinkronban, tarkódörzsölés.

— És a szüzek? Miért nincsenek 
itt a szüzek?

— Csak délutánra sikerült be
szerezni néhányat.

— Hogyhogy néhányat? Mi az, 
hogy néhányat? Megszűnt az em
berpiac? Látni akarom, ahogy mez
telen ágyékuk rásimul a lovak há
tára, ahogy fel-alá ringanak az ős
magyar göncölszekér alatt Na, mi 
lesz, Losonczy? Legalább hozza be 
még egyszer azt a dögöt, vonuljon 
be lassan, méltósággal, s tegyen fel 
valakit a hátára.

Lehet, hogy álmodom, igen, 
biztosan álmodom, ezek az embe
rek olyan szigorúak az életben, o- 
lyan komolyak, a gondok, hiába, az 
a rengeteg gond, ami ott nyomja a 
fejüket belülről, hiszen állandóan 
rajtuk van a világ szeme, és a saját 
szemük is, az urak még befele is 
látnak, azt mondják, szörnyű lehet, 
most persze egészen más a helyzet, 
az álomban minden megváltozik, 
az ügyelő úr például nyájasan be
szél velem, eddig még azt sem vette 
észre, hogy létezem, szóval olyan 
kedvesen noszogat, hogyha már 
semmiképpen sem akarok csóréra 
vetkőzni, legalább vegyem ki, pe
dig én soha senkinek nem vettem 
ki, még hallani sem hallottam ilyes
miről, hogy valaki csak úgy kive
gye, ráadásul egy lónak a hátán, 
ilyen még cirkuszban sincs, azt hi
szem, szóval három szabad napot 
kapok, ha kiveszem, azt mondták, 
hát jól van, csakhogy ezek az urak 
biztosan azt hiszik, hogy ez olyan 
egyszerű, az ember csak benyúl és 
kiveszi, no hát, nem oda, Buda, azt 
először meg kell keresni, mármint 
hogy a végét s úgy előhúzni ügye
sen, valahol itt csatangol a poca
kom körül, na, essen bele a franc, 
tessék, kivettem, azt hittem, hogy a 
ménkű fog a fejemre esni, de nem 
történt semmi, itt ülök csendesen, 
lehajtom a fejem, merthogy a ref
lektorok fénye sérti a szememet, az
tán meg a szégyen, ugye, az is szá
mít, a bal zacskóm a hasamra tódul, 
így, ruhán kívül, én sem láttam so
ha, még szerencse, hogy a bimbaja 
befele konyul, merthogy plöttyös 
lett erősen ez az egész miskulancia, 
a nézőtérről viszont nem látható, 
tulajdonképpen nem olyan nehéz 
itt üldögélni, a lónak viszont elég 
sprőd a hátán a szőr, egy kicsit szúr-
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ja a seggemet, de hát istenem, vi
szont Losonczy uron csodálkozom 
nagyon, életben még mosolyogni 
sem láttam soha, finom úriember, 
állítólag ipszilonnal írja a nevét, 
most meg gömyedezik az oldalfüg
göny mögött, egy kicsit tántorog, 
aztán lezuhan a padlóra, görcsöt 
kapott, ez az igazság, a röhögéstől 
fuldokolva rúgkapál, még a nyála 
is szertespriccel, ilyet csak álomban 
lehet látni, tiszta betegség, amit ott 
művel a padlón, egyébként csend 
van, közben a rendező úr is görcsöt 
kaphatott, de másfajtát, a karját ma
gasba lendítette, aztán ott felejtette 
a feje fölött, mintha integetni akar
na a lónak, vagy talán nekem, nem, 
ezt nem hiszem, de tulajdonképpen 
mindegy, az viszont nem mindegy, 
hogy vajon azt a három szabad na
pot akkor is megkapom, ha felébre
dek?

Sóváriné oligofrén vonásai 
megközelítik az ölümposzi csúcso
kat, és arra is képesek, hogy kive
tüljenek a nézőtérre, de mondhat

és az emberek beszédét sem lehet 
érteni. Sokan vannak, alig férünk el 
a konyhában. Anyát felültették a ló 
hátára, és "gyí, te fakó", mondom 
neki. Szeretném, ha nyerítene, de 
nem akar nyeríteni. De azért min
denki jól érzi magát, anya egyfoly
tában integet, s azt kiáltja a ló há
táról, hogy ”hu-hu, hu-hu", pedig 
ez nem bújócska, de most biztosan 
úgy kell játszani, ahogy ezek az ö- 
reg fiúk akarják, akik itt vannak ve
lünk a konyhában, egyik-másiknak 
még bajusza is van, és úgy röhög
nek és úgy csapkodják a térdüket s 
a mellüket, hogy még felébresztik 
apát, aki napok óta a szekrényben 
alszik, bent a szobában. Apa egye
dül bújócskázik, ez is játék, de fur
csább, mint a megszokott. Anya 
közben teljesen csóré lett, és olyan 
boldogan mosolyog, mint még so
ha. Emeld magasra a kezed, kisfi
am, mondja anya, most azt játsz- 
szuk, hogy megadod magad, jó? 
Persze, hogy jó, mondom, s szeret
ném megbeszélni vele a részleteket,

az angyaljárás előtti napon, csak 
nincs valami baj, kérdezem, és sen
ki se mondta, hogy most sírni kell, 
de én úgy érzem, hogy mindjárt 
sírni fogok, aki a legnagyobbat tud 
ordítani, jó?, mondja anya, na vég
re, most aztán mindenki ordít, én is 
kiordíthatom magam kedvemre, 
de ez sem tart sokáig, újra csak félni 
kell, a játék is abbamarad egy kicsit, 
mert az öreg fiúk a konyha másik 
felébe másztak, ahogy az újabb lö
vésektől megrepednek az ablaksze
mek és csörömpölést is hallani, az
tán lökdösik egymást egy ideig, 
hogy ugyanolyan sorrendben állja
nak vissza anya mögé, mint a játék 
kezdetén, és hiába az ordítás s anya 
fel-felhangzó sikolya, a poharak 
koccanása is hallható, anya felnyúl 
a konyhaasztalra, hogy eltolja egy
más mellől a minduntalan össze
koccanó poharakat, merthogy ez a 
három pohár maradt meg nekünk, 
vigyázz a poharakra, ha történne 
valami, mondja anya és mosolyog, 
aztán apát is ott látom négykézláb

nám azt is, hogy lecsapjanak a né
zőtérre és birtokba vegyék az ott 
tartózkodó arcokat, a Megfigyelt 
arcvonásai egy megdöbbent gügye 
látszatával azonosak, ami termé
szetesen időleges állapot, ám a 
színpadi látvány léket ver az agyba 
s megnyitja a régóta berozsdáso
dott csapokat. És ott van a ló, rajta 
az asszony. De nincs olyan csend, 
mint most, a színpadon.

Lőnek. Attól van ekkora zaj. Ha 
a kicsi ujjam begyét benyomom a 
fülembe, akkor is hallom a háborút. 
Ez egy ilyen játék. Ők kint vannak, 
mi bent vagyunk, ők lőnek, mi fé
lünk és gyí, te fakó! Két lovacskát 
hozott az angyal, egy fehéret s egy 
feketét. Ezek nem beszélő lovacs
kák, még csak nem is nyerítenek, de 
azért jól lehet játszani velük. Ma is 
háborút játsszunk, de másképpen. 
Egy rettenetesen nagy ló bejött a 
konyhába. Egy másik földről jöhe
tett, ahol a lovak nagyobbra nőnek

de ezek az öreg fiúk úgy ordítanak, 
hogy semmit sem lehet hallani, or
dítsak én is, kérdezem, de anya 
nem hallja, nagyon el van foglalva 
a játékkal, most például négykéz- 
lábra állítják a konyhapadlón, s egy 
olyan ferde szemű öreg fiú mögéje 
térdepel, csak ne lenne olyan sza
gos a ló, a két hátsó lábára rászáradt 
a kaka, persze az is lehet, hogy csak 
sár, de olyan büdös, mint a budi, 
anya közben ügyesen mozog előre- 
hátra, ahogy hátulról előre lökdö
sik, a feje egészen közel került 
hozzám, göndörödő hajtincsei 
meg-meglebbennek mozgás köz
ben, néha eltorzul az arca, de egy
folytában mosolyog reám, én is 
visszamosolygok, de azért szeret
ném, hogy már történjen valami ér
dekes, hozom a fényképezőgépet, 
jó?, de anya tiltakozik, és amikor az 
öreg fiúk váltják egymást a háta 
mögött, akkorákat visít, mint a Zsi
ga bácsi disznója, amikor levágták

a szoba és a konyha közötti küszö
bön, egy kicsit viaskodik, de lefog
ják ügyesen, itt mindenki győztes
nek számít, azt hiszem, az apa ordí
tása a győztesek győztesének az or
dítása, nem csoda, hogy anya már 
nem vesz részt a versenyben, elkez
dett trillázni, s ezek a trillák rábo
rulnak az egyéb zajokra, a háború, 
az ordítás s apa szűküléssé csende
sedett hangjai is belevesznek az 
anya száján kiözönlő csilingelősbe, 
de én főleg azon csodálkozom, hogy 
ennek a lónak szomorúbb szeme 
van, mint az én lovacskáimnak, és 
érdekes, hogy egyszer sem nyerített 
játék közben, vajon a lovak hallgata
gabbak, mint az emberek, vagy csak 
többet gondolkoznak? Ki tudja?!

A Megfigyelt felmászik a szín
padra. Megáll a színész előtt két 
arasznyi távolságra. Aszínész meg
kövül. Egymás szemébe néznek, lé
legzetet egyikük sem vesz. A szí
nész adja fel hamarabb.

— Művész úr, silány! — Pianó- 
val indít, de a pianók rendszerint 
tiszavirág életet élnek, s fortékba 
fordulva adják át magukat az örök- 
létnek. — S maga még lélegzik? Lé
legzik, mi? Nem bírja abbahagyni? 
Na jó. Csakhogy a maga ocsmány 
kis budi-élete nem érdekel. Maga 
jelképként van jelen, s a jelkép nem 
eszik és nem szarik, művészkém. 
Maga nem is létezik. Magát is kita
lálták, ahogy a jelképeket is ki kel
lett találni. A halandóságot felejtse 
el, az örök élet a jelszó, persze ezért 
is fizetni kell, és ez valamivel több, 
mint az átlagos tagsági díj. Úgy
hogy szöveg! Csak szöveg!

— Hazádnak rendületlenül...
— Nem! — A pianó halott. — 

Úgy kell mondania, hogy a lemenő 
ági rokonai hetedíziglen se felejtsék 
el ezt a mondatot, igen, igen, jól 
hallotta, ők, akik egyelőre a maga 
tökében vannak, művész úr. Úgy 
kell mondania, hogy az az idióta 
szépunokája szobrot emeljen majd 
a szépapjának, még akkor is, ha biz
tosan lerombolják azokat a szobro
kat, de azt a majdani rombolást ne 
éreztesse. Losonczy!

— Igenis. — Losonczy már rég 
visszakomolyodott korábbi önma
gába, és úgy áll vigyázzba, mint 
egy talpra állított halott.

— Hangokat akarok! Ordítást! 
Valaki egyfolytában ordítson oda
kint! És zenét! — A Megfigyelt sza
bályos köröket ír le a színész körül. 
Ökölbe szorított kezével mindun
talan belesújt a levegőbe.

— Igenis. Aláfestő zene indul.
— Nem aláfestő zenét! Nem! 

Ha Bachot mondok, akkor maga ne 
schuberkedjék itt. Egyszer már 
mondtam, hogy Bach az egyetlen, 
akinek Isten diktálta tollba a zenei 
mondatot. Ezt a zenét akarom, Lo
sonczy! És dübörögjön valami, re
zegjenek a falak, a tetőzet s az 
ablakszemek! Vagy fényt, adjon be 
fényt, a vakító fénysugarak pásztá- 
jában játéknak tűnik a visszaszá- 
molás. — A Megfigyelt leáll a 
körözései, az ököljáték is szünetel, 
arcán révület. — Közben mozognia 
kell valaminek, vagy nem tudom, 
mi legyen, de állandóan legyen va
lami, például élet, éreznem kell, 
ahogy a fülembe sulykolják a léte
zést, a szememet égesse, vagy a bő
römet, minden nézőt meg kell 
érinteni, érti ezt, Losonczy? Állít
son minden néző mellé egy statisz
tát, és minden statiszta mellé egy 
másik statisztát, minden ember 
mellé álljon egy másik ember, s ha 
már elfogyott az emberiség, a sor 
végére felsorakozhatnak a holtak 
is. A magyarokat csak akkor állítsa 
oda hátvédnek, ha az élők s a holtak 
elfogytak mind.

— A magyarokat csak akkor ál
lítsam oda hátvédnek...

— Mit csinál?
— Jegyzetelek, jelentem. Hogy 

legközelebb a magyarokat csak ak
kor állít..

—  Nem leközelebb! —  A M egfi
gyelt homloka közepén dagadozik  
egy ér. Ököljáték be. —  Most! Most! 
Most!

» » >  folytatás a 6. oldalon
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» » >  folytatás az 5. oldalról
— Csak hárman vagyunk itt — 

Losonczy halkam beszél, megpró
bál gyászos lenni, többször széttár
ja a Karját, hogy a tehetetlenség ér
zetét mozdulatokkal is közvetítse. 
— Én, Sóváriné és a ló.

— Akkor jöjjenek!
Mindenki a színpadon: Sóvári

né, a ló, Losonczy, a színész és a 
Megfigyelt Ez utóbbi a színész fe
jéhez vészes közelségben rikácsol:

— Na!!!
A színész a magasba lendíti a 

két karját és üvölt
— Hazádnak rendületlenül....
— Ne, ne, nem így, ennyire ne 

siessük el, művész úr. Ne kezdje el 
addig a szöveget, amíg nem zokog 
fel a közönség. Látni akarom a kö
zönséget a maga szemében. Ahogy 
egymást ölelgetve, összekapasz
kodva borul a zokogó lélek a zoko
gó lélekre. És ne jöjjön be ilyen 
délcegen. Jöjjön be megalázva, 
megtépve, borostásan, világos? Lo
sonczy! Nincs borotválás, érthető? 
És megtépett fehér ing, rajta ököl
csapások nyomai, érthető?

— Igenis. Borotválás húzva, 
ököl ingre be.

— Es csússzon be a színpadra, 
művész úr. Hason. Ért engem? 
Mintha nyalná a port. Tessék.

A ló unalmában, vagy ki tudja, 
milyen okból (az ösztönvilág kapui 
zárva maradtak előttem), jobb első 
lábával kapál, gyakorlatilag rug
dossa a színpad padlózatát. Sóvári
né a ló füléhez hajolva "sss-sss"-vel 
próbálja csitítgatni, majd féltérdre 
ereszkedve két tenyérrel simogatja 
az állat hasát. Losonczy mereven 
néz előre, önmagával folytat párbe
szédet. Agyában reprodukálhatat
lan káosz, természeti katasztrófa 
kicsiben.

A színész hason csúszva hatol 
be a színpadra, feje a padlón.

— Nem jó! Nyelvet vissza! Ne 
nyalja a port! Nem azt mondtam, 
hogy nyalja a port, azt mondtam, 
hogy mintha nyalná a port. Érzé
keltesse a szándékot. Nem, nem a 
szándékot. Ilyen szándéka nem le
het egy magyarnak. Inkább kap
csolja ki a tudatát és ordítson. 
Ordítson jó nagyokat. Egeket re- 
pesztő, magyar ordításokat akarok 
hallani. Lehet benne egy kis filozo
fikus stich is. Az önáltatásnak is 
szerepe van, noha szokásjogként 
nem szentelték fel a Parnasszuson, 
de gyökerei vannak, művész úr, s 
nem a földben gyökereznek, bizto
síthatom. Tessék.

— Hazádnak rendületlenül...
— Vonaglik? Mi ez? — A Meg

figyelt egyszer jobbra, egyszer bal
ra lengeti a fenekét. A lengetést két
szer egymás után megismétli. — Ez 
nem divatbemutató, ember! És ne 
tegye szét a lábát! Nem szülni fog, 
kérem, hanem Szózatot mondani. 
Erre gondoljon. Rosszul mondom. 
Ne gondoljon semmire. Csak 
mondja a szöveget, noha nem biz
tos, hogy odafigyelnek, lehet, hogy 
a maga szövege csak aláfestés, egy
szerű hangeffektus, de azért mon
dani kell, mondani és mondani! S a 
zene? Hol a zene, Losonczy?

Losonczy a színpad mögé állí
tott asztalkára hajol, valahogy sike
rül beindítania a patefont, s fel
hangzik a Rákóczi induló.

— Ez az! Ez az! — A Megfigyelt 
lelkesen szótagol, vezényel. — Lát
ni akarom a tömegek vonulását, e- 
lőbb csak nesztelenül, szinte csak 
settenkedve közelednek a hazát 
foglalók, s noha senkit sem találnak 
idebent, hallani akarom a lábak üte
mes csattogását, Losonczy, mondja 
meg annak a sok seggfejnek, hogy 
itt nem német csizmák repesztik a 
magyar aszfaltot, hanem magyar 
lábbelik zuhannak az anyaföldre. 
És hallani akarom a két első sort, 
hazádnak rendületlenül, légy híve, 
ó magyar, még egyszer, még egy
szer és még egyszer, és ne hagyja 
abba soha, soha, de soha, Losonczy, 
tánc jön, önfeledt őrjöngés, min
denki táncol, mindenki, de nem 
akárhogyan, egyformán, Losonczy, 
egyforma mozdulatokat akarok 
látni, indigó, semmi egyénieske- 
dés, komoly, mosolytalan arcok, 
mosoly csak beintésre, soha más
kor, és csak a lábak robognak, kezek 
a testhez lapulva, szöveg tovább és 
zene, kívülről ordítás, és hirtelen 
kimerevedik a kép, megáll a hang, 
a mozdulat, csend van, halál van, 
semmi van.

— És mikor jöjjön a csend? Az 
az izé, a halál? — Losonczy a szín
pad közepén áll, a tánctól némileg 
lihegve, a ló előre néz, Sóváriné is 
előre néz, de attól fél, hogy megint 
kivétetik vele a miskulanciát, in
kább vakargatja a ló hátát. Jól látha
tóan a lónak jólesik a vakargatás.

— Amikor lejárt az idő, Lo
sonczy. Nem vette észre, hogy egy
folytában lejár az idő? De egyfoly
tában megszólalnak a kürtök is, a- 
mit maga sosem fog meghallani. 
Meg kell éreznie, hogy mikor rob
banjon újra a mozdulat, ordítsanak, 
beindulhat a nyüszítők kórusa, és 
az ujjongóké is, a kettő tulajdon
képpen egy és ugyanaz, csak ők 
nem tudnak róla, nincs szabály, be
hunyt szemek, nyitott szemek, vo- 
naglás, szöveg tovább, rendületle
nül, művész úr, és mindenki azt 
csinál, amit akar s amit nem akar, 
egybefolyik a tett, a szándék s a 
gondolat, okozatból ok lesz, ke
nyérből komló, s nem véreznek a 
szegeken járó talpakon a sebek, és 
bejön a szűz! — Az utolsó szavak 
suttogva hangzanak el, a Megfi-

. gyeit arca delejes, szemét behunyja, 
karjai a magasban.

Losonczy ordít és rugdossa a 
padlót, a színész kivörösödött arc
cal üvölti a szöveget, a patefonból 
még egy kicsit szól a Rákóczi indu
ló, Sóváriné félhangosan imádko
zik, s amikor a Megfigyelt megfogja 
a karját s a színpad előterébe húzza, 
a félig-meddig transzba esett asz- 
szony vetkőzni kezd. A Megfigyelt 
az asszony fülébe nyöszörgi a mon
datot:

— Maga nem érti, nem értheti 
ezt a féktelen táncot, magának föld
szaga van, ösztönlény, vagy csak 
csimasz, de megérzi, hogy a tánc
ban jelen van valami, például a túl
élést jelentő gondolat. Érzi?

— Érzem — lihegi Sóváriné, és

nem ért az egészből semmit, tovább 
vetkőzik ugyan, de mintha nem 
tudna róla, viszont megpróbál 
visszakerülni a ló közelébe, ahol 
biztonságban érzi magát.

— És mozogni kezd! — A Meg
figyelt többször bemutatja a moz
dulatokat, azaz előjátssza a biztos 
őrületbe vezető folyamatot — És 
egyre féktelenebb! — sziszegi, har
sogja. — Már féktelenebb, mint a 
többiek! — A Megfigyelt eksztati
kus állapotban vergődik a színpa
don. Sóváriné félig meztelen. — 
Látni akarom a lángot, ahogy szé
lesre nyitott szájából kisuhannak a 
csóvák! Tánc, zene, tűz, szöveg! 
Egyszerre!

Sóváriné kezdetben alig moz
dul, de az egyik lábával valamilyen 
mozdulatot imitál, talán a lovat u- 
tánozza, ahogy patáját valahogy 
féloldalasán tartva szakítja a desz
kapadlót, aztán az asszony alfele is 
mozgásba lendül, előbb csak félén
ken lök egyet a levegőbe, aztán üte
mesen lengeti sokmaroknyi fene
két, az időnkénti ritmuszavar mint
ha szándékból fakadna, vannak 
akik dugiban foglalkozásszerűen 
űzik a táncművészetet, ennek a va
lószínűsége a Sóváriné esetében 
erősen megkérdőjelezhető, a lát
vány aztán vitustáncba fajul, rán
gatózás, vonaglás, vagy annál is 
több, karjai fellendülnek a magas
ba, szemét az égre fordítja, ráncok
kal felszántott arcán csillogást 
játszik a fény, mintha földre zuhant 
fénycsóvák vették volna birtokba a 
fejét, testét magáévá teszi a tánc, 
olyan ez, mint szeretkezésben a re
pülés, amikor a felhők között lohol
va, vergődve, rúgkapálva beléd- 
szakad a gyönyör, a kéj, csak a fejét 
nem tudja már egyenesen tartani, 
kócbabafejként csuklik előre-hátra, 
a teste viszont egy nem létező zene 
hangjaira féktelenkedik tovább, ez 
már nem tánc, ez jajokból született 
forgószél, hurrikán, közben Lo
sonczy sápadtan ül a színpad köze
pén, a színész hallgat, a hazádnak 
rendületlenül még vergődik egy ki
csit a lelke közepén, de hogy senki 
sem látja, önmagába hull, a pernyét 
magukkal viszik a múltat sirató 
szelek, a Megfigyelt lehajtott fejjel 
hallgatja a csendet, odabent, a 
csend mélyén láva forr és nem is
merik a kegyelmet, közben Sóvári
né magzat pozícióban fekszik a ló 
hasa alatt, és olyan meztelen, mint 
egy fonal-gombolyag, amelyről le
rántották az életet jelentő színeket. 
És mozdulatlan is persze, de szeme 
nyitva van.

Nyitva maradt az anya szeme. 
Rám néz ugyan, de mintha keresz
tül nézne rajtam, vagy mintha fű
szállá keskenyedtem volna, ilyen
kor szoktak közelíteni egymáshoz 
a szemek, de anya nem szokott fű
szálakat nézni, ilyenszerű játékot 
sosem játszottunk, de a szobrosdit 
mindig én nyertem meg, pedig egy- 
szersem tudtam teljesen mozdulat
lannak maradni. Anya szerint még 
az igazi szobrok is meg-megmoz- 
dulnak néha, csak nincs hozzá sze
münk. Szeretném, ha olyan sze
mem lenne, hogy legalább anya 
mozdulatlanságában meglássam a

mozdulatot, de ő most a szobroknál 
is mozdulatlanabb. "Nyertél, na!"
— kiáltok fel, most az egyszer te 
nyerted meg a játékot, ezt akartam 
még mondani, de előbb apára kel
lett hogy figyeljek, ott állt a szoba s 
a konyha közötti küszöbön, csórén 
és véresen. A fütyije majdnem o- 
lyan kicsi volt, mint az enyém. Egy 
kicsit furcsának tűnt, hogy ez a csó
ré apa az én apám, de hát ő volt az 
én apám. "Apa, mi történt a fütyid- 
del?” Kacagni kellett volna, de az 
apa egyik lábán egy vércsík haladt 
a térde felé, mint egy pirosba öltöz
tetett vonat, aminek nincsen moz
donya, és olyan rettenetesen hosz- 
szú volt, hogy ezt a hosszúságot 
csak az anya mozdulatlanságával 
lehetne lemérni. Hárman voltunk a 
konyhában, mi hárman és a ló. Az 
öreg fiúk megijedhettek valamitől, 
mert egymás hegyén-hátán rohan
tak ki az udvarra, s onnan az utcára. 
A lovat itt felejtették, vagy itt hagy
ták nekünk ajándékba, nem tudom, 
de ott állt a konyha közepén, néha 
bólintott egyet, de őt is elhagyhatta 
az öröm, mert bánatosan nézett ki a 
darabokra törött ablakon. "Meg
halt" — mondta apa. "Ezután dél
után is imádkozni kell?” — kérde
zem, de apa nem figyel reám, nézi 
a lovat. "Ez nem muraközi" — 
mondja. Azt hiszem, apa félrebe
szél és buta. "Ez azt jelenti, hogy 
többet nem fog játszani velem so
ha?" "Pedig igásló" — mondja apa. 
Persze az is elképzelhető, hogy apa 
nem beszél félre és nem buta, csak 
egyszerűen nem tudja, hogy ami
kor nekifogok táncolni a seprűvel, 
anya kénytelen abbahagnyi a szob
rosdit, és elkezdünk kacagni. Eb
ben is én vagyok jobb, az biztos. 
"Na, gyere!" — mondom apának, és 
átkarolom a derekát, de apa nem 
akar táncolni velem. Seprűt sem lá
tok sehol, de ilyenkor egy képzelet
beli seprű is megteszi, csak jól oda 
kell figyelni a lépésekre, kettőt 
jobbra, kettőt balra, aztán fordulás 
következik, tenyereket összecsapni 
háromszor-négyszer, jön a felugrás, 
egy kicsit fárasztó, de megéri, ismét 
egy lassúbb rész következik, me
gint kettőt jobbra és kettőt balra, a 
legjobban azt szeretem, amikor a 
tenyereket össze kell csapni, Iá, Iá, 
Iá, az ének is mehet közben, de sen
ki sem énekel, úgyhogy nekem kell 
láláznom egyfolytában, "Anya! 
Anya! — kiáltom. — Táncolok, a- 
nya!" Anyának még mindig nyitva 
van a szeme, de mozdulni nem a- 
kar, és valami a földre zöttyen: sza
rik a ló. Anyának megfogom a két 
lábát, hogy kihúzzam a ló hasa alól, 
de nem tudom megmozdítani. 
Megint zöttyent a ló. "Nem szabad 
a konyhában szarni! — mondom a 
lónak. — Soha senki nem szart a mi 
konyhánkban!" De a ló harmadszor 
is ereszt, muszáj belevágnom a 
konyhakést a hasába, többször egy
másután, két kézre fogom a kés 
nyelét, s úgy döföm a hasába, elő
ször csak térdre esik, aztán oldalra 
dől, de a szeme neki is nyitva van, 
vajon ki találta ki a halált, s amíg 
nem volt neve, hogyan nevezték a 
halott anyákat? "Ez nem murakozi"
— ismétli apa, és bemegy a szobá-
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ba. Az előbb ordítottam, de most 
már nem ordítok. Annak egyálta
lán nincs értelme, hogy ordításban 
magamat győzzem le egyfolytá
ban.

A Megfigyelt olyan szelíd lett, 
hogy szavai fohásznak is beillené- 
nek:

— A remény szobra miért nincs 
a színpadon? Losonczy, ki mondta, 
hogy a jelennek is kopjafát kell állí
tani? Vigyék ki a múltat is. Ezeket a 
dilettáns műremekeket mindunta
lan leszarják a galambok s a vere
bek. Az ujjongok kórusát sem hal
lani, ütemes taps nélkül, kérem, és 
a zokogók kórusa miért hango
sabb? Tompítsa őket nyüszire. Mű
vész úr, tüntetés van! Csenddel 
tüntetünk. Lássam az arcán, ahogy 
tüntet a csenddel! Mossa ki az a- 
gyát! Csak arra gondoljon, hogy fáj. 
Vonítson! Vonítson hang nélkül. 
Vonítson a szemöldöke, a lábikrája 
és a veseköve. Mert elszakadtak a 
kötelékek a földiekkel s az égiekkel 
egyaránt Magunkra maradtunk, és 
nem értjük sem a világ, sem egy
más szavát Szöveg!

A művészből kiszállt a bika, a 
leszegett fejről is lemondott, a 
mélybasszusból is felugrott néhány 
oktávnyit, tartása nyeglésen euró
pai.

— Hazádnak rendületlenül...
— Művész úr, félek! Itt lábbal 

tiporják a gyolcsban megfogant 
eszmét Maga körülbelül annyi hi
tet sugall, mint egy túlfűtött szexu
alitásban vergődő eunuch. Próbálja 
férfiként hinni, amit mond. De leg
alább álcázza tisztának magát eb
ben a segg-büdös ocsmányságban. 
De nem pocakosán. Losonczy, has
kötő nincs? Ennek a magyarnak tér
dig fityeg a hasa! A magafélék fog
ják belénksulykolni a reményt? E- 
zek a kappanhájas, fonnyadt tökű 
trottyok szemelték ki nekünk Pan
nóniát?

— Elnézést, tisztelettel — Lo
sonczy vigyázzálásban jelent —, de 
az utolsó két elrongyolódott haskö
tő a varrodai munkafolyamat igen 
előrehaladott fázisában...

— Megfoghatatlan, hogy miért 
maradnak el mindegyre a kivégzé
sek?! Egyszer már maga is rátehet- 
né egy tönkre a fejét. Nern gon
dolja?

— Igenis — ragyog Losonczy. 
— A pallosok átvészelik a legbo- 
rongósabb időket is.

— Maga most humorizál, Lo
sonczy?

— Voltam bátor, alázattal.
— Az anyukájával, Losonczy, 

vele, de nem itt, most és velem. Ez 
nem humorfesztivál! Bőven elég 
abban a tudatban élni, hogy már 
akkor elsírattuk a hazát, mielőtt a 
miénk lett volna.

— Pedig megjöttek a statiszták 
mind! — Losonczy újból csupa ra
gyogás.

— S ezzel változik valami? Sta
tisztákkal vannak tele a temetőink!

— Nem akarok beleszólni — 
Losonczy halkan pötyögi a szava
kat, alig hallani —, de egyszer azt 
tetszett mondani, hogy a statiszté
ria szerepköre nem merül ki a hul
lócsillag státuszban...

— ... és szemétközeiben fénye
sebbnek tűnik a nap, mint az olyan 
sokszor megénekelt csillagkoszo
rúban. — A Megfigyelt jól hallható
an kedvtelve idézte tovább ön
magát. — Akkor hozza be őket 
mind!

— Hova tereljem, tisztelettel?
— Az egyik homályba borult 

időszeletbe, vagy volna egy másik 
ötlete?

— Ahol már haldokolnak?
— Látott már maga pirospozs- 

gásat? A kültelkeken, ahonnan ma
ga jött elő, élőnek tűnő statiszták 
dagasztják a sarat?

— Igenis! — Losonczy végre ki
bömbölheti magát. — Toprongyo
sok, előre! Időszeletbe be! Hal- 
adokolva, felkészülve az utolsó ke
netre! És azt a vergődő testet vigyék 
hátra!

— Ki vergődik ott?
— Jelentem, az egyik szül.
— Hogyhogy szül? Mit szül?
— Gyereket, alázattal. A nagy- 

hasúak közül az egyiknek a mag
zatvize már sitty. Éppen most jött rá 
erre is.

— Magyar?
— Igenis.
— Hozassa be! Ide, az előtérbe! 

Irányítsa rá a reflektorokat! Nőgyó
gyász, dadák, lepedő, vatta, s min
den, ami kell. Kint szélzúgás, tom
boljon a vihar, az elemek bántják a 
magyart, de az anyák azért is to
vább szülik a kisdedeket Nyögjön 
a nő; Losonczy! Nyögjön magya
rul! És szöveg!

A nő hátra csuklóit fejjel kapkod 
levegő után, kicsit nyög, kicsit jaj

át, arca piros, teste izzad. Lábait 
etten is tartják, de alig bírnak vele, 

teste íj, talpával a színpad deszkái
ra feszül. Ahogy lélegzetét vissza
tartva erőlködik, a magzat feje 
megnyomhatta a végbelét, mert a 
bélsár kifröccsen a padlóra.

— Hazádnak rendületlenül...
— A színész az egyik öklét a mgas- 
ban tartja, s időnként belecsap a le
vegőbe.

— így! így! így! —A Megfigyelt 
átveszi a csapások ritmusát, de ő a 
lábával dönget, dönget és dönget.
— Nézzen hátra! Oldalra! Fel! Látja 
a lángokat? Hallja a hangokat, az 
üvöltést, a jajt? Érzi, ahogy reng a 
föld? Losonczy, lávát! Égjen a 
szenny, a mocsok, a hányadék, és a 
földbe szivárgott könnyzuhatag! 
Jajveszékelés! Tudja, milyen a jajve
székelés? Amikor az anya látja, 
hogy a gyerek ég?! Kérek egy szop
ránt! Kérek egy szopránt! Szoprán
ban vonító anyák éltessék a hazát! 
És térdre! Az egész ocsmány banda! 
Losonczy, térdepeltessen le min
denkit! Ha vannak istenek, őket is! 
És mondassa velük kórusban: ve
gyétek magatokhoz az Úr testét. 
Paradox cápák, Losonczy. Mind
egyik a saját kannibáljaként érzi jól 
magát. Maga meg ne bámészkod
jék, művész úr! Rohanjon bele a mi
haszna tömegbe! Lássam, ahogy 
gyémántmarkolatú kardjával sor
ban belevagdos a fejekbe! A hitet 
vágja bele! Es lengesse a karját, len
gesse azt a két velőtlen csontot, 
hadd fityegjen rajtuk a fonnyadt 
hús, hadd lássa mindenki, hogy új

ra elvégeztetett, örökkön-örökké 
csak elvégeztetett, legalább az elvé- 
geztetettségben higyjen, művész 
úr, Losonczy, miért nem masírozott 
be az öntömjénezők csapata? Dön
gessék a mellüket, uraim, születő
ben van a haza, halljam a lélekha
rangok ezreit, ahogy leendő elmú
lásunkról már születésünkkor 
megemlékeznek, igen, uraim, már 
látszik valahol Pannónia. Miért 
nem nyög hangosabban a nő? Bein
tettem!

Losonczy beviharzik, a két da
dát leráncigálja a nőről, s az ájult 
anya arcába süvölt

— Nyögjél, szuka! Ordíts, 
ahogy a torkodon kifér! Már látszik 
Pannónia! — Losonczy arcára ráül 
a döbbenet, hangja bocsánatkérővé 
változik. — Ez szart, uram!

Temetői csend. Az újszülött 
nyakán megfeszül a kisujj vastag
ságú köldökzsinór. A Megfigyelt el
hessenti a bámészkodókat, térdre 
ereszkedik, majd a deszkára hajtja 
a fejét, hogy közelebbről is szem
ügyre vegye a vért, a szart és a ha
lott csecsemőt.

— Pannónia — mondja, és cso
dálkozik, hogy milyen kicsi az új
szülött feje, pontosan olyan, mint 
egy nyolcvan éves öregemberé.

A Halál nem integet, nem szól, 
nem jelez, csak kilökdösi helyéről 
az életet, és átveszi a főszerepeket, 
nagyapa az előbb még a könyökére 
támaszkodva rágosgatott szája sar
kában egy szál füvet, hófehér haj
tincsei most az elsárgult burján 
közé vegyülnek, lehet, hogy még 
volt ideje elbúcsúzni az őszi színek
től, de az illatokat magukkal vitték 
a szelek, a szó a torkomban maradt, 
Biri sem mekeg, de ahogy legelés 
közben egyre közelebb kerül nagy
apa földre hanyatlott fejéhez, már a 
hajtincsei közül tépdesi ki a fűszá
lakat, melyekben az elmúlás félig- 
meddig már megtaposta a napsu
garat, aztán megáll egy pillanatra, 
mintha gondolkodna, már-már 
egymáshoz érnek a fejek, ott fek
szem én is közöttük egészen közel, 
és hallgatózom, de hát semmit sem 
lehet hallani, pedig lehet, hogy sú
gott valamit a fülébe, ki tudja, mi
lyen titkok birtokában élték le az 
életet, a két fej egyformán elaszott 
az időben, Biri még nézi egy kicsit 
az égre meredt, nyitott szemeket, 
aztán megfordul s lassú léptekkel 
eltávolodik a közelünkből, mintha 
bólogatva haladna a kopárabb he
gyek irányába, s noha a rétet itt is 
már halálra ítélte az ősz, addig még 
él bennem a táj, amíg az elárvult 
kecske mekegését visszahozza a 
szél, aztán elhal a mekegés, az idő 
ajtaja rácsattan a tájra, megkezdő
dött a visszaszámolás.

— Elkészült a színpadkép, 
uram. — Losonczy sikerélmény
ként fogja számon tartani egy ideig 
ezt a szent ligetnek beillő képesla
pot, amelyben a jó szellemek és a 
gonosz istenek bújkáltak egymás 
elől a hatalmas platánfák s a még 
hatalmasabb juharfák között, miti
kus és allegórikus figurák népesí
tették be a kagylóhéj berakásos 
ösvények mentén a rikítóan zöld 
gyepszőnyeget, teraszos pázsit,

zsenge ciprusok, aranyalmafák s az 
itt-ott elszórt feliratos kövek tartot
ták számon a lassan telő évezrede
ket, a geometria s a perspektíva tör
vényei uralkodtak a kertté vará
zsolt színpadon, ahol még a déli 
gyümölcsök is Boccado stílusban 
voltak jelen.

— Felköttetem a díszletterve
zőt! — A Megfigyelt már nem ver
gődik fel-alá a színpadon, nem ü- 
völt, nem szűköl, nem nyöszörög, 
csak mintha delejes álomban volna, 
mint aki elment valamerre, s noha 
még nem jött vissza, mégis közöt
tünk van, egyszóval veszélyesebb, 
mint egykori önmaga. — Maguk 
csokorba kötött szivárvánnyal pró
bálják megvakítani a démonokat? 
Azt hiszik, ha élvezni tudják a 
fényt, fényt is tudnak csinálni? Ma
guk nem ismerik a virágok nyelvét, 
de jogot formálnak az illatukra? Se
perje ki innen a ligeteket, Losonczy! 
Mi nem akarjuk újrafogalmazni ön
magunkat. Nekünk csak hit kell, 
semmi több. És mi van azokkal a 
páholyból kibámészkodó embe
rekkel? Közben szöveg!

— Hitet elhitetni nem tudok, 
uram — nyöszörgi a színész —, de 
azért mondhatom... — Egy ideig 
térdre borulva várja a penitendát, 
de valahogy megfeledkezett róla a 
jelen, mintha mondott volna vala
mit, de hát senki sem figyel oda, a 
Megfigyelt egyik kezével a színpad 
felé veri a taktusokat a levegőben, 
és tombol a szövegből a hazádnak 
rendületlenül, légy híve, ó magyar, 
bölcsöd az s majdan sírod is, mely 
ápol s eltakar, — a másik kezével a 
páholyra mutat, ahol a cselekmény 
életszerűbb, mint a színpadon, az 
élő-holt Sóváriné színpadi kellék
ként híjával van a mozdulatnak, 
Losonczy az oldalfüggöny előtt vá
rakozik ugrásra készen, a statiszté
ria beleveszett a félhomályba, a 
színész észvesztve bömböli a Szó- 
zazot, ő az egyedüli, aki mozgás
ban van, de a kép valahogy olyan
nak tűnik, mintha egy térdeplő hal
dokló mozgatna egy térdeplő ha
lottat, közben a jobb első páholy 
bársonnyal kibélelt falai között 
eksztatikus állapotok uralkodnak, 
de itt már senki sem kérdezi, hogy 
vajon ki látta meg először Pannóni
át, ember volt-e vagy csak egy hét
köznapi táltos csatangolt végig az 
elárvult rónaságon, itt most min
denki Birit figyeli, ahogy a jobb szé
len elhúz a csillagok irányába, 
gyerünk, emberek, fussunk vissza
fele az időben, anya mosolya is ott 
lohol csillagközeiben, apát senki 
sem tudja kordában tartani, egy 
ideig csak a szekrényben ordít ön
magának, aztán a küszöbről csat
tan magasba a hangja: ne arra, ne 
arra, ott csak fények vannak, a csil
lagok régen kihunytak, semmibe 
vesztek, halottak, de mindenkire 
nem figyelhetünk oda, ez az, mű
vész úr, na végre, ott, a színpadon 
testet ölt a hit, igen, rendületlenül, 
légy híve, igen, tovább, tovább, 
mert., hát., igen... sőt... miért., mi
ért.. miért... jaj... hát...

— Húzzák le a függyönt! Halló! 
A függönyt! Halló! Senki sincs már 
itt? Halló! Vége van! Vége van!
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J Á N K  K Á R O L Y  

L e v é l  h e l y e t t
Hiába szólítasz. Már nem találhatsz rám. 
Elágazott az ösvény, összedőlt a naptár.
A helyek, ahol voltunk, ezentúl mindig zárva 
lesznek. Elvarázsolva, zsákba varrva, megfo
gyatkozva — minta vesztes.

Akárhogy forgatom,
kevés már, ami emlék. Fordított Szent Iván-éj, 
leégett a térkép. Indulni kellene. Tudod, 
a feledés is ragályos lehet, mint a járvány. 
Neved már csak a pelyva közt, a rostán.
Újra felveszem varázsköpenyem, 
hová felhők gyűltek, ott eső is legyen, 
kié a várakozás lett, van ideje, várjon, 
s ha valahol megveti a lábát, 
ezentúl két lábbal álljon.
És akinek itt az útja balra ment el, 
mától kevesebb legyen egy függőlegessel.
A feledés ragályos, mint a járvány. Holnap 
új dallamok zizegnek kinn a régi nyárfán, 
holnapután itt a tavasz.
Radírgumival törlöm ki a maradék foltokat.

H e l y r e i g a z í t á s
Bizonytalan regényünket megírni egy 
részeg hajnalon nem kisebb feladat, 
mint a király kalkulációit fontolgatva, 
lírai magányban tölteni néhány hónapot, 
vagy beérni egy szúnyogderekú, soványka 
románccal. Időnként — ha lehúzzuk 
a poros ablakok valamelyikét — rálátni 
egymás szerelvényeire. Ilyenkor egy-egy 
közös stációig, nem tovább, visz el a 
huzat. Holott tudjuk: céltalanul 
járni a várost békekampányok és nyári 
sportversenyek idején eléggé unalmas 
dolog, vagyis külön-külön lenni 
a kerekképű holddal persze gondosan 
kerülve az alkalomszerűen összeverődött 
kutyafalkát. Viszont kiegyezhetnénk 
a műholdak világában száguldó 
távlatokkal, mert nincs szaguk.
Tudom, tudom, lelki nyugalmad érdekében 
készen állsz engem is meghallgatni.
Pedig nem emlékszem olyan történetre, ami 
nem az angyalok zöld szemével verne meg. 
Mától csak a bukott nők érdekelnek.

D E M É N Y  P É T E R  

R e c e p t
Belebújni valakibe, 
belefurakodni teljesen, 
rágni, rágni, egyre csak rágni, 
felfalni minden sejtjét, 
csámcsogva kiszívni a csontjaiból a velőt, 
de úgy, hogy lélegezni se tudjon, 
és az étvágytól, az izgalomtól, a jóllakottságtól 

mi magunk se tudjuk,
de ne hagyjuk abba,
nem szabad abbahagyni,
egyetlen szünet sem engedélyezett,
csak a habzsolás éhes disznóra emlékeztető zajai,
nem törődni a fájdalommal, amit neki okozunk,
nem hallani sikolyait, kiáltásait, üvöltéseit, hörgéseit,
ne érdekeljen semmi,
ez már úgysem ember, ez már csak egy roncs,

hát minek szánjuk,
kitől szánjuk,
és amikor mindenét felfaltuk,
mikor már a porcogóit is elropogtattuk,
mikor már egyszerűen nincs mit enni rajta,
mikor már a csontjai is porrá válnak, és szétszdllnak

a semmibe,
akkor szélesre tárni az ablakot,
olya furcsa szag lett, nehéz a levegő,
nagyot nyújtózkodni, jóllakotton ásítani közben,
néhány lépést tenni a szobában,
és mielőtt ledőlnénk az ágyra,
mielőtt elaludnánk,
olyan jót ettünk, igazán,
akkor azt mondani:
pedig szerettem.
Tényleg szerettem.

K A R Á C S O N Y I  Z S O L T  

A  n e g y e d i k  k ö r
Épp a negyedik körnél 
vette észre egy sörben 
milyen, ha zűrös álom 
zavarja meg a békés, 
nyugágyas nyári estét, 
ahol fejére hullnak 
sárgás káposztalepkék, 
és bármikor kiléphet 
belőle téli énje, 
ha rá is néz a falra, 
nem festi át fehérre, 
csak könnyedén fejet hajt, 
mint aki visszalépne, 
de valamiért nem tud 
és nem eshet le térdre, 
habár a falon árnyék 
mozdul kezével intve:
Ne siess innen, áll még 
a bábu ott a táblán, 
tiéd a negyedik kör, 
nem fontos az, ha húzva 
pokol kígyói által, 
túl gyorsan elbúcsúzna 
az éned önmagától, 
megmenthető a test is, 
amíg Urizen táncol —, 
mint szemcse só a sörben, 
bár kiléphet, mint akárki 
ő is a negyedik körben.

V e le n c e
Siess a csatornákon át 
hajnali négykor. A gondolát 
jobb hagyni, úszni kell, 
tartsad a tempót, kiérsz 
a tengerre reggelig, 
szállj fel a veszteglő hajóra. 
Ha ideérsz, elmondom:
Jó az idő, de kifutni hiába, 
kibújik a tábla a kréta alól 
feketén, míg sápad a hold, 
ha elindulunk valaha még, 
nem érünk vissza Kréta alól, 
mert: "a város alól kiúszni 
láttam a holdat" — 
a révész félrebeszél, 
és különben is: 
egy hullám visszatolhat, 
nem indul a szél.

R a j z
Az a baj, nem az én 
rajza mögött lakozol, 
előtted száll le az útra a por, 
és közben a szél nem mozdul, 
csak felfele jár, és ahol ülnél, 
épp oda száll le a lassú madár.

Akarom, de nem sikerül 
megfogni a tollat: 
nincs körvonalad, 
nem látszik az arcéi.
Arrébb, valahol a faág lehajol, 
vak varjú nyúlna a rajzért.
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SIPOS ZOLTÁN

(Bérgyilkosok)
1.
— Halló, Krejcsik?
— Igen — felel a konfekcióöltönyös.
— Gerecs. Azért hívtalak, m ert ki kell 

nyírni valakit. O lvastam  a bukaresti hős
tettedről az újságban. Tiszta m unkára van 
szükségem . Egy em bert kell. Pisztollyal.

— Rendben. Más?
— Ketten fogtok dolgozni. A partne

reddel holnap reggel hat órakor találkozol 
a Béke-téren, a kultúrotthonnal szemben. 
Bőrdzsekit fog viselni.

— A pasas, akit ki kell nyírjatok, svéd. 
Volt bokszoló. Egy kínai vendéglőbe szo
kott járni esténként, általában üzletfelek
kel tárgyal, pontban  kilenc órakor fog 
megjelenni. O tt kell lelőni. Még egyszer 
m ondom , senki sem szabad megsérüljön 
rajta kívül. Egyedül jár. A vendéglő neve 
Shanghaj. H olnap este bem entek oda ki
lenc előtt, am ikor belép, lelövitek. Külön 
távoztok, ez fontos. M indegy, hogyan. 
Pénz a szokásos, plusz a veszélyességi 
pótlék a vendéglő miatt. Pisztolyt holnap 
kaptok, közvetlenül a m unka előtt.

— M iért éppen ott kell kigittelni?
— Ez a m unka. Ha pénzt kapsz érte, 

nem  m indegy neked?
— H ogyan kapom  m eg a pénzt?
— H olnaptól számítva két hét múlva 

gyere fel az irodába, ha sikeres volt a do
log, akkor m egkapod a m ásik felét. Most 
o tt van a fele, vedd el, a széken, ott, a 
sarokban.

A hotelszobában Krejcsik az ablaktól a 
fal felé fordul, s rögtön meglátja a papír
csomagot a széken.

— Ki lesz a másik?
—  M eglátod holnap.
2.

Ködös novem beri hajnal a Béke-téren. 
Egy jelentéktelen külsejű férfi siet a taxiál
lomás felé, fázósan török gyártm ányú bőr
dzsekijébe húzódik, úgy, hogy kicsapódó 
forró lehelete u tat találjon befele, a bőr
dzseki alá. A büfé előtt megáll, és az órá
jára néz. N éhány perc m úlva a büféből 
kilép egy alacsony, széles, gyűrött konfek
cióöltönybe öltözött fiatalember. Az első 
férfi ránéz, egy ideig szenvtelenül, m ond
hatni méla undorral m ustrálgatja — majd 
felé indul. >

— Gerecs? — kérdi, m ikor mellé ér.
— Igen.
— Együtt fogunk dolgozni. Ne m utat

kozz be. Tizenkettesnek hívlak majd. Én a 
H árm as leszek. M enjünk be.

M egfordulnak, s bem ennek a büfébe. 
A bőrdzsekis férfi vesz két kávét, s szó 
nélkül a legeldugottabb asztal felé tart. A 
kon fekc ióö ltönyös követi. E gym ással 
szembe ülnek.

— M ennyit m ondott neked Gerecs a 
m unkáról? — kérdi Hármas.

— M indent. Hely, idő, speciális körül
mények.

— A fényképet láttad?
— Szőke, nagydarab.

— Igen, nehézfiú. Nyugdíjazott bok
szoló.

— Persze, golyóval könnyű.
— De csak ő, senki más. Tiszta m unka 

kell legyen.
— Tiszta munka... mi az a tiszta m un

ka?
— Tiszta m unka az tiszta munka.
— A homloka közepébe egy golyót, 

vigyázva, nehogy összevérezze az ab
roszt, és úgy essen el, hogy fel ne borítson 
valamit, persze hangtom pítóval, hogy a 
vendégek vacsoráját ne zavarjuk, szóval 
ennyire tiszta legyen?

— Nem, nem érted. Bonyodalmak nél
küli munka. Tisztaság mellékes. Elvégzed 
és többet nem gondolsz rá. így kell csinálni

— Én m indig gondolok azután rá. Volt 
egy bukaresti m unkám , arról lettem  hí
res... gyakran gondolok rá.

— Akkor nem végeztél tiszta munkát. 
Ez azt jelenti, hogy beleélted magad. Csak 
névtelenül lehet tisztán dolgozni. M indig 
ismeretlen személyekkel. M indig pénzért.

— A játszma elegáns kell legyen. Egy 
játszma akkor elegáns, ha senki sem győz. 
Csak az egyik nyer, a másik veszít.

Egy ideig csend. Míg a Tizenkettes hal
kan szürcsöli kávéját, Hármas rágyújt. Jó
ízűen beleharap a füstbe, majd folytatja:

— Visszatérve a nevekhez, könnyebb 
lesz, ha netalán elkapnak, ha nem  tudjuk 
egymás igazi nevét.

— Sose jöttem volná rá, ha nem m on
dod. De miért vagyok éppen Tizenkettes?

— C sak
— De miért nem  Kettes, vagy Tizenha

tos a nevem?
— Mert mindegy.
— De ha mindegy, mért nem  más?
— Na jó, hányas akarsz lenni? Kilen

ces, netalán Egyes, vagy jó lesz a Tízes is?
— Nem  akarok szám lenni. Nevet aka

ro k  Miért nem lehetek A Fekete, például?
— Az nem  névtelen emberek neve. 

Gyerekeké.
— H át ezek a számok nem gyerekesek? 

Egy, kettő, huszonhárom...
— Nem, semmitmondóak.
— M agánügyeimben én döntök. A ne

vem magánügy.
— Győzteseknek m agánügyük a név. 

A nyerteseknek nem. Akkor jó a név, ha 
nem  tudnak érvelni mellette.

— Francba, miket mind beszélsz itt 
összevissza győztesekről m eg nyertesek
ről?

— Te nem érted, m ert a győztesek nem 
értik  Ha értenéd, nyertes lennél.

— Te honnan tudod ezeket a dolgokat?
— Gyakorlatból.
— Egy csomó sikeres m unkám  volt. 

Nekem is van gyakorlatom.
— Persze, de nem  abban, amiben kéne. 

Különben hagyjuk a filozofálást.
— Miért?
— Mindegy. Minek tanítsalak. Úgyse 

látjuk többet egymást, remélem.

— Persze, m ikor megszülettél, meg
kérdezték, milyen név fekszik neked job

ban. Különben is ez közös ügy, nagyokos. 
Gerecs u tán  én vagyok a főnök Együtt 
ü ltünk  hat évet. Fegyveres rablás. A szá
m okat pedig sokkal nehezebb megjegyez
ni, m int az olyan neveket, m int a szürke 
halál alkonya, vagy a fekete harcos visz- 
szaüt. Ha pedig ez a gond, írd fel a tenye
redre. A kkor tehát ism ered az eljárást. 
Kevesen lesznek majd valószínűleg. N em  
lesz nehéz kiszúrni a mi nehézfiúnkat. 
Idegen, azt hiszem, svéd. Vendégszerete
tünket élvezné, fogja is. Kutya sem keresi 
majd, ha eltüntetjük. A pisztolyokat dél
u tán  kapjuk meg. H atkor az M-Clubban. 
A ddig is ne csinálj semmi feltűnőt. Menj 
be egy ismeretlen kocsmába, biliárdozz, 
számold a legyeket a városi közvécé falán. 
Vagy sakkozz. Viszlát hatkor.

A bőrdzsekis férfi lassan feláll, elteszi 
a csomag cigarettáját, és az ajtó felé megy. 
Útközben véletlenül fellök egy jólöltözött 
hölgyet. Bocsánatot kér, felemeli a hölgy 
táskáját a földről, m ég egyszer bocsánatot 
kér, és kilép a térre. A piros Mercedes taxi 
gyorsan eltűnik a forgalomban.

3.
A piros Mercedes taxi lassan begördül 

a monostori töm bházak közé, H árm as ki
ugrik, s besiet a lépcsőházba. A lift egy 
csomót késik, vagy negyed órát, am ikor 
megérkezik, Hárm as beszáll és a hetedik 
emeletre megy. Dühösen lép be a lakásba, 
a becsapódó ajtó felkölti Gerecsét.

— Ki ez a kölyök, akivel m ost együtt 
kell dolgozzam?

— Egy fővárosi.
— N em  m ondtad, hogy egy ilyen tini- 

rembó lesz a társam.
— Pénzt kapsz érte, vagy nem? Nem  

hazád felemelkedéséért dolgozol. Ne fe
lejtsd el azt a hat év börtönt együtt. Gon
dolj arra. Különben ügyes a kölyök, egy jó 
cimbora ajánlotta nekem. Volt egy veszé
lyes m unkája Bukarestben, nyüt utcán fel
robban to tt valakit. M ost o lvastam  az 
újságban, várj csak. Igen, itt van... hely, 
idő, bla-bla, 42 éves, üzletember, két gyer
mek, három  halott, sebesültek... ez az, mi
vel a te tt helyszínétől néhány m éterre 
rendőrautó parkolt, a tettes, m iután elhe
lyezte a bom bát, ahelyett hogy a rendőr
ség karjaiba szalad t volna, a bom bát 
hordozó áldozat mellett m aradt, és a rob
banás után sebesültnek tette magát. Mivel 
külső sérülése csodálatosképp nem  volt, 
belső, légnyomás okozta sérüléseket gya
nítottak, a m entősök kórházba szállítot
ták, az intenzív osztályról szökött meg 
m ásnap, m iután m inden, ilyen esetben 
szükséges vizsgálatot elvégeztek rajta. Sa
többi, satöbbi, így és így néz ki, vércso
port, vérnyom ás, tüdőröntgen-felvétel, 
EKG, enyhe székrekedés.

— (Tinirembócska, ha egy jót szarhat
na, boldogabb em ber nála nem  akadna).

— Keress más m unkát, ha nem  tetszik
4
— Hogy szerezted a bőrdzsekit?
— Még a tavasszal történt. Volt egy 

nőm, tizenhat éves, vagy mennyi, eseten
ként néha felmentem hozzá egy kis tömés
re. A belvárosban lakott egy olyan belső
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körudvaros, régi bérházban. Egy szobá
juk volt, o tt lakott az apjával, egy hatal
mas, vagy százhúz kilós vasutassal. Az 
volt az érdekes abban a házban, hogy a 
bejárati ajtó m eg a szoba ablaka is a kör
folyosóra nézett. Azon az estén úgy volt, 
hogy az apja éjszakai m űszakban dolgo
zik, úgyhogy gondoltam  meglátogatom. 
Belépek, a csaj m eg van lepve, de örül, 
hogy lát. Különös volt, m ert a szobában 
valami idegen szag terjengett, meg az ágy 
m elletti székre egy bőrdzseki volt dobva, 
de hát nem  kérdeztem  semmit, nem  érde
kelt annyira, hogy került oda a bőrdzseki, 
tulajdonképpen ez a bőrdzseki, am it raj
tam  látsz. Neki is látunk, a kis csaj egysze
rű e n  f a n ta s z t ik u s ,  m ik o r  h ir te le n  
a jtóny itás, lépések , hangos krákogás, 
hogy, hogy nem, elszám ítottuk m agun
kat, hazajött a hájtorony papa.

— H ú, kényes ügy.
— Igen, m elegem  lett. Persze a szobá

nak csak egy kijárata volt, arra, ahonnan 
jött a papa. Körülnézek a szobában, hova 
lehetne bújni, de semmi, a szekrény meg 
túl kicsi. Eszembe jut az ágy, ahol hemper- 
gőztünk, gyorsan bem ászom  alá, hát mit 
találok ott? Egy meztelen süldő legénykét, 
olyan tizennyolc éves formájút, a csaj ba
rátja lehet vagy ki. A francba, meg vagyok 
lepődve, de nem  szólok semmit, ez nem  a 
megfelelő idő, úgyhogy gyorsan m agam 
ra kapom  azt a bőrdzsekit, a srácét, és 
uzsgyi ki az ablakon.

— Ezt m egúsztad.
— Nem, m ég nincs vége. Lekuporod

va araszolok a konyha ablakai alatt, egy' 
szál bőrdzsekiben, látom, hogy a vén vas
utas éppen a szoba felé indul, és eszembe 
jut a srác, m egsajnálom  Nem  akarom  ott
hagyni. Gyorsan kigondolok valamit. Fel
em elkedem , s ünnepélyesen becsengetek 
az ajtón.

— Úristen.
— Igen, látom, hogy a papa megfor

dul, az ajtó felé fordul, s jön, hogy kinyissa 
az ajtót. Ahogy az ajtó kinyílik, én széttá
rom  a bőrdzsekit, lóbálom, ahogy csak 
tudom , s sikoltok: né, m im  van nekem, 
uram , látott m ár ekkorát, nem  kapná-e be, 
satöbbi, hiózom az időt. A hájpacni úgy 
m eg van lepődve, hogy szólni sem tud 
n éh án y  m ásodperc ig , a z tán  ü v ö lten i 
kezd, hülye buzi, tűnés innen, leken ne
kem  vagy kettőt, én tűröm , hogy hajamnál 
fogva rángasson le a kapuig, ott seggbe
rúg, és elenged. Szerencsére a srác veszi a 
lapot, s kis idő m úlva kilép a kapun, ő egy 
szál gatyában, de hozza az én ruháim at is. 
És röhögünk, m int az állat, nem  tudjuk 
abbahagyni, patakzik rólunk az izzadt
ság, m i csak ugrálunk  és üvöltözünk meg
könnyebbülten az utcán, a belvárosban. 
Aztán felöltözünk, a srác nekem  adja a 
bőrdzsekijét, ezt a bőrdzsekit, hálából, 
am iért kim entettem  az atya karm ai közül, 
és elválunk.

— Jó történet. És aztán?
— Találkozunk m ég vagy kétszer. A 

közös ism erősünknél. A bőidzsekiért cse
rébe kap tőlem  egy adag tisztességes kis

kankót is. Találkozunk a klinikán.
— És?
— Ennyi.
— Fizetek m ég egy sört. H ány óra?
— Fél hét. Még jöhet egy sör.
— Na itt van az alak, aki a pisztolyokat 

hozza, végre. Az a magas, oda ü lt be, a 
sarokba. Mindjárt mi is megyünk.

A gyilkosok még erőltetik egy darabig 
a beszélgetést, a látszat kedvéért, majd 
megisszák a sört, és a leghátsó sarokba 
mennek, a hórihorgashoz.

— Helló. Késtél vagy félórát. Hoztál 
valamit nekünk?

— Hoztam, egyet.
— A francba, és aztán néha-néha köl

csönadjuk, m int locsoláskor a kölnisüve
get? Felváltva nyírjuk ki? Vajon mi jár 
Gerecs fejében mostanában? — morogja 
kedvetlenül Hármas.

5.
Fél kilenckor megcsördül a telefon Ge

recs irodájában. Gerecs felveszi.
— Tessék, Reservoir Dogs. Itt Gerecs.
— Jó estét. Nem  akarom, hogy megöl

jenek.

— Kivel beszélek?
— Egy üzletfelükkel. Jannak hívnak.
— Az a szőke, nagydarab svéd, volt 

bokszoló?
— Igen, az. Visszamondom az egészet.
— De hát miért? Túl késő, különben is. 

Az embereim perceken belül megérkez
nek.

— M eggondoltam magam.
— Ezt majd mondja meg nekik, a bér

gyilkosaimnak. Próbálja meg. De nem hi
szem, hogy m űködni fog. Szembe fogják

— Nem  vagyok ott. O tthon vagyok, 
onnan beszélek.

— Na igen, ilyen körülmények közt 
visszamondhatja. De mi a baj? Énnél ol
csóbban senki nem  csinálja meg Románi
ában. Végül is potom  pénzért dolgozunk.

Gondoljon csak bele, m ekkora bonyoda
lom lesz majd ebből. Egy külföldi állam 
p o lg á r  k in y írá sa , g o ly ó v a l, a v á ro s  
közepén, ráadásul egy étteremben... eset
leg ingyen küldhetek egy ürgét, aki lefil
m ezi az egészet, és m ajd elkü ld jük  a 
szeretteinek Svédországba, ha gondolja.

— E gyszerűen m eggondo ltam  m a
gam. A pénzt megtarthatják.

— Viszonthallásra — m ondja ingerül
ten Gerecs, ledobja a telefonkagylót. Úris
ten , a n n y i fá ra d ság , ö ssz e sz e d n i az 
embereket, az egészet m egszervezni, a 
hülyének nem is felelt volna m eg az uca- 
sarkon, neki m indenáron vendéglő kel
lett, nem  is akármi, egyenesen a Shanghaj, 
este, csúcsforgalomban, jó, hogy nem  kér
te, hogy népzenés-táncos előadóestet is 
szervezzünk tiszteletére, aztán  vissza
mondja az egészet... idióta svéd...

6.

Néhány perc múlva ism ét csereg a te
lefon Gerecs irodájában. Gerecs ingerül
ten felveszi.

— Halló.
— Újból én vagyok, az áldozat. Most 

mit csináljak?
— Nincs a Shanghajban, igaz?
— Igen.
— H át ne is menjen oda. —  Lecsapja a 

kagylót.
7.
(Epilógus)
AShanghaj-étterem  ajtaján két férfi lép 

be. Kiülnek a teraszra. Vizsgálgatni kez
d ik  az étlapot. Megjelenik a pincér.

— Uraim, mit parancsolnak?
— Mit akarsz enni? — kérdi Hármas.
— Nem  tudom  — m ondja Tizenkettes 

—, nem  tudom , mit akarok enni.
— Nekem hozzon tejben főtt cápau

szonyt — m ondja Hármas.
— Csak előzetes m egrendelésre készít

jü k  Ott áll az étlapon, a neve mellett.
— Jó, akkor előzetesen m egrendelem. 

Ön pedig utólagosan felszolgálja.
— De azt nem  lehet, ma nincs cápau

szonyunk a hűtőben.
— Akkor mi a francnak írják ki az ét

lapra? Mit tud nekünk felszolgálni előze
tes m egrendelés nélkül?

— M o n d ju k ... d is z n ó n y e lv  g yü - 
mölcssalátakörítéssel jó lesz?

— Inkább adjon füstölt lazacot, főtt 
kukoricával.

— Sajnálom, az is m egrendelésre van.
— Amire gusztusunk tám ad, az m ind 

rendelésre van? Maga jól kitol v e lünk
— H ozhatok csirkemellet.
— N ekem  hozzon  csirkem elle t — 

mondja Tizenkettes.
— Nekem  pedig disznónyelvet gyü- 

mölcssalátakörítéssel — így a Hármas.
A pincér letette az asztalra a két tá

n y é r t, az egy iken  d isz n ó n y e lv  g y ü 
mölcssalátával, a m ásikon csirkemell.

— Melyik az öné? — kérdi Hármastól.
— Nem  emlékszel?
— A disznónyelv.
— Na látod, nagyokos. M iért kérded, 

ha tudod? Egyáltalán, m inek beszélsz 
annyit? Nincs kivel beszélned?
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— N em  beszéltem  sokat. Csak éppen 
annyit, am ennyi szükséges volt.

— A m ennyi szerinted szükséges, az 
szerintem  m ár sok, túl sok— m ondja H ár
m as tele szájjal. Ki tanított ennyit beszél
ni? A p incérisko lában  így tan íto ttak? 
M ondjad.

— A vendég az úr, így tanították.
— Nagyon szép, tényleg, és te m it tettél 

ennek érdekében eddig? N em  azt hoztad, 
am it m i kértünk, hanem  valami egészen 
m ást, am it te ajánlottál, aztán m egkérdez
ted , hogy  m ely ik  tányér m elyikünké, 
m in th a  n em  tu d ta d  volna, m ost m eg 
szem telenkedsz. Betartod te azt, amit az 
iskolában tanultál, mondjad?

— N em  uram .
— Helyes, kezdesz jó pincér lenni, tu 

dod , mit kellene még tenned ahhoz, hogy 
a pincérek gyöngye váljon belőled?

— Nem , uram
— H ívd ki az egész személyzetet. Ide. 

Beszélni akarok velük.
— De mi ez, uram ?
— Tedd, am it mondok.
— N em  lehet, u ram , az alkalmazottak 

el vannak foglalva, a vendégeket szolgál
ják ki.

— Jó, akkor először hívja ki a vendége
ket, s akkor a pincérek, szakácsok, satöbbi, 
felszabadulván, kijöhetnek m aguk is.

— Azt nem  lehet, u ra m
— Miért nem?
— Mihez akarnak kezdeni annyi em

berrel?
—  B eszélgetni szeretnénk. Jobban- 

m ondva én szeretnék beszélgetni, ez az 
úriem ber pedig, itt mellettem, m utat Ti
zenkettesre — csak üldögélni szeretne, le
h e tő le g  z s ú fo l t  tö m e g b e n . N ag y  
em berbarát. Foglalkozására nézve pedig 
életbűvész. Bűbájos dolgokat m űvel az 
em berek életével.

— Akkor sem lehet, uram . Az összes 
szakácsot nem  lehet. Odaég a konyhában 
a galamb.

— Igazad van. Ez komoly akadály. Kár 
a galam bért. De fel kell áldoznunk. M in
denki itt kell legyen.

— N em  tudom , u ra m
— Mennyit keresel te itt havonta, nagyo

kos? Kétszeresét hagyom neked borravaló
nak, ha azt teszed, am it m ond tam

— Végül is... szólhatok nekik.
— N e csak szólj nekik, hozd is ide őket, 

m ind egy szálig.
A pincér elsiet, s kisvártatva elkezde

nek szállingózni a vendéglő alkalmazot
tai, a pincérek, szakácsok, a portás, a 
könyvelő. M indanny ian  értetlenkedve 
bám ulnak . M ikor m indenki jelen van, 
H árm as abbahagyja az evést, a tányért fél
retolja maga elől, s az emberek felé fordul.

— M indenki itt van?
— Igen, kivéve a kifutófiút. Faggyúért 

ment. M indjárt itt lesz.
— Őt is megvárjuk.
N éhány m ásodperc m úlva betoppan a 

kifutófiú is. H árm as pedig ünnepélyesen 
beszélni kezd.

— M ost tud tam  m eg ettől a pincértől 
egy igen fontos dolgot, m ondhatni alapel

vet, mely a vendéglátóipar irányelve Nos, 
mi ez az irányelv, uraim? Senki nem  tudja? 
Az, hogy a vendég az úr. Ezt önök betart
ják, igaz? Jól gondolják meg, uraim.

A Hármas köré gyűlt alkalmazottak 
m ind helyeselnek. Az étterem  többi ven
dége ekkor m ár abbahagyta az evést, s a 
bérgyilkosok asztala felé fordul kíváncsi
an.

— Nos, eszerint az irányelv szerint, 
mivelhogy itt én vendég vagyok, egyben... 
ú r  is vagyok. Egy ú r m eg attól úr, hogy 
szolgái vannak. Ti — Hármas a pincérekre 
m utat — a szolgáim vagytok. M ármost a 
szolgák pontosan azt teszik, amit az uruk  
parancsol, ha engedelm es szolgáknak 
akarnak tűnni. M árpedig ti engedelmes 
szolgák vagytok, látom alam uszi pofáto
kon. Szóval, ha az én feladatom  a paran
c s o lg a tá s , a ti k ö te le s sé g e te k  az 
engedelm eskedés, akkor em eljétek fel 
m ind a kezeteket, és álljatok oda m ind a 
falhoz, arccal a fal felé fordulva — és egy 
diszkrét m ozdulattal kiteszi az asztalra 
pisztolyát. Te pedig, Tizenkettes, menj oda 
a falhoz, és vigyázz, nehogy egy... izé... 
szolgánk, habár ez m anapság nem  igazán 
szerencsés kifejezés, ne teljesítse a paran
csot.

— De mi ez, uram , tiltakoznak a többi 
vendégek, zavartan keresve egymás te
kintetét.

— Tudják mit? Jóllehet önök is ugyan
úgy vendégek itt, m int mi, tehát jogok 
dolgában ugyanúgy állunk, azért mégis 
álljanak önök is oda, a szemközti falhoz. 
És emeljék fel a kezüket, természetesen — 
azzal rájuk fogja a pisztolyt.

Semmi nem  történik. Egyesek az evő
pálcikákkal bíbelődnek, folytatva a vacso
rát.

A vendégek engedelmeskednek, ter
mészetesen.

— És ön, vöröszakós fiatalember, ké
rem  álljon egy kissé beljebb, ha ott áll, 
kilátszik az utcára a jobb válla, nem  sze
retném, ha látná valaki, hogy itt m i a joga
inkat gyakorolgatjuk. Gondoljuk, önök 
sem szeretnék. Fájdalmas lenne hat ember 
számára.

— De hát m i folyik itt? — kérdi zokog
va egy nagymamaforma vénasszony.

— Nos, ezt, habár nem lenne köteles
ségem elm ondani, hiszen egy igazi ú r so
sem m ondja el szolgáinak, hogy m it miért 
parancsolt, mégis elmondom; m eg kell öl
nünk valakit. Itt. Most. Persze, van egy jó 
hírem. A hulla nem  önök közül fog Idke- 
rülni. Apropó, Tizenkettes, hány óra van?

— Pontosan kilenc
— Ez azt jelenti, hogy svédünk m inden 

pillanatban be kell lépjen. Nagyokos, nem 
ismersz véletlenül egy nagydarab alakot, 
egy volt bokszolót? Ide szokott járni, pont
ban kilenckor jelenik m indig meg.

— Dehogynem, uram. Jannak hívják. 
Vagy fél éve m inden este idejár.

— Szóval ma, hölgyeim és uraim , ha 
m inden összejön, m egölünk egy nagy da
rab svédet, akit Jannak hívnak. Akár meg 
is lehetne főzni, és gyümölcssalátával fel
szolgálni. Ki kér Jan-salátát saját levében,

friss eperrel? Senki. No nem  baj. Mit tudsz 
m ég mesélni róla?

— Szinte semmit, uram , m agányos és 
visszahúzódó m indig, m ég akkor is, am i
kor tárgyal. Sosem beszél velünk. De zsí
ros borravalókat ad.

— Aha, te eszerint ism ered az embere
ket. Rám hogyan fogsz emlékezni? N em  
fogok zsíros borravalót adni, nem , erről 
tegyél le, Tizenkettes sem  fog, igaz, Tizen
kettes?

— N em  hát.
— Szóval, m ire fogsz gondolni, m ikor 

majd ránk gondolsz, nagyokos? Erre a 
pisztolyra, itt a kezemben? Lehet. Szóval, 
mire fogsz gondolni? Őszintén, nagyo
kos, én nem  szeretem az őszintéden em 
bereket.

— A falra, am it m ost nézek. Van rajta 
egy repedés.

— N em  hiszem. Legyél őszintébb.
— Izzad a tenyerem, uram .
— Közeledünk, de m ég m indig nem  az 

igazi. Törekedj, nagyokos. Erőlködj. Lás
sam, ahogy elpirulsz az erőlködéstől.

— Kiszáradt a torkom.
— Szomjas vagy. M ég egyszer. Utoljá

ra.
— A farkomra, u ra m  Feláll a farkom
— N em  h a llo ttam . H an g o sab b an , 

hogy m indenki hallja.
— Feláll a farkom, uram!
— Rendben, nagyokos, rendes gyerek 

vagy te. Szeretem az őszinteséget. Sőt, be
csülöm  Azt hiszem, te vagy a legrende
sebb pincér, ak it valaha is ism ertem . 
Persze nem  ism ertem  sok pincért. De 
m eg k ú rtam  eg y szer egy p incérlány t. 
H ány óra, Tizenkettes?

— Kilenc óra öt perc. Várjunk még?
— Igen, adjunk neki m ég öt percet. 

Szóval, nagyokos, úgy  fogsz ránk emlé
kezni, hogy m i voltunk azok, akik borra
valót nem  adtak, de felállítottuk neked, 
nem  igaz?

— Igen, uram , így van.
— N em  vagy eléggé meggyőző, na

gyokos. Több beleéléssel.
— Igen, uram , esküszöm, igaza van.
— Gyakran történik, hogy egy férfi 

felállítja neked?, m ondjad, nagyokos.
— Nem , uram , m ost van először.
— Akkor rendben, nagyokos, megbo

csátjuk. Látod, milyen könnyű jó pincér
nek lenni? A vendég kérdésére őszintén 
kell válaszolni, ennyi az egész. Ma tanul
tál valamit.

— Igenis, u ram
— Naszóval, m it tanultál ma? Látom, 

hallgatsz. Összefoglalom neked. Ma azt 
tanultad, hogy akkor vagy jó pincér, mi
kor feláll neked. Ezt jól jegyezd meg. Fon
tos. Hallod, Tizenkettes, m it csinál a mi 
svédünk? Régóta itt kellene lennie. Jól el
telt az idő, miközben én itt a nagyokossal 
enyelegtem  H ány óra?

— Szerintem  m ehetünk, kilenc óra tíz 
perc.

— Helyes. Köszönjük a figyelmet, höl
gyeim és uraim , ne, m ég ne forduljanak 
meg, csak m iután mi elm entünk. Viszont
látásra.

-  HELIKON--------------------
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ELEK TIBOR

„...kimondani 
a világot"
(Székely János)
A XX. század m ásodik felének erdélyi 

m agyar irodalm át, írószereplőit, azok 
m űveit vizsgálva — bárm ennyire is m eg
haladottnak tűnik ma m ár az effajta köze
lítésm ód —, nem  lehet figyelmen kívül 
hagyni azt a társadalm i-politikai környe
zetet sem, am elyben ezek léteztek  Romá
n iában , E rdélyben  a közép- és kelet
európai totalitárius rendszerek közül a 
legsúlyosabb volt a zsarnoki — Ceauses- 
cu időszakában tébolyult — hatalom nak 
való, kisebbségi jogfosztottsággal terhelt, 
általános em beri kiszolgáltatottság. Az 
erőszak, a félelem, a hazugság a társada
lom  legfőbb kohéziós erejévé vált, a szel
lemi, m űvészeti élet sem  lehetett mentes 
tőle, s köztudott, hogy m indez nemcsak 
az írói m agatartásokra, szerepekre, de a 
m űvek esztétikai jelrendszerére is elkerül
hetetlen hatással bírt. "író, kritikus, fő- 
szerkesztő (a hatalm i hierarchia külön
böző szintjein szerepet vállaló) «iroda
lomirányító» rabja s egyszersm ind áldo
zata volt a rendszer m űködésének Nyil
vánvalóan nem  azonos mértékben." — ír
ja Cseke Péter1, ugyanakkor Szakolczay 
Lajosnak is igaza van, am ikor "az ellenál
lás irodalma"-ként méltatja az elm últ év
tizedek erdélyi m agyar irodalm át2. Igaz, 
Cseke is hangsúlyozza, hogy "mindazok 
az értékek, am elyek a kom m unista dikta
túra évtizedei alatt kisebbségi kultúránk
ban önálló életre keltek, nem  a hatalom 
m al való «párbeszédnek» köszönhetően 
jöttek létre, hanem  annak ellenére", de ar
ra is em lékeztet, hogy "súlyos egyéni és 
k ö z ö ssé g i k o m p ro m issz u m o k  árán : 
m elynek ódium át halálukig kell viselniük 
azoknak, akik nem  egyéni becsvágyból, 
hanem  egy nem zeti közösség jövője érde
kében vettek vállukra a m aguk idejében 
e lkerü lhe te tlennek  látszó »szégyenke- 
resztet«”3.

Székely Jánost az erdélyi m agyar iro
dalom  azon nagy ellenállói között tarthat
juk szám on, akik ellenállásukat nem  hő
siességként, hanem  a rab- és áldozatsze
rep szükségszerű következm ényeként él
ték meg, s akik ezzel együtt, ha nem  is 
egyéni becsvágyból, de nem  is m indig a 
nem zeti közösség érdekében, hanem  in
kább helyzetükből, sorsukból fakadóan, a 
m aguk kom prom isszum ait is m egkötöt
ték, haláluk ig  hordozva m agukban és 
m űveikben azok terheit. Láng Gusztáv 
szerint a rom ániai m agyar irodalom  "a 
szellemi ellenállástól a behódolásig, a tel
jes azonosságtudat nívós megőrzésétől az 
ember- és m agyarságárulásig a legkülön
bözőbb erkölcsi változatokat mutatja. I- 
lyen körülm ények között vajmi ritka a 
gáncstalan életmű; az erdélyi irodalom  a 
nagy tévedések, nagy m egalkuvások és 
m egrendítő  felocsúdások és vezeklések
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irodalma."4 Egy ilyen kontextusba helyez
ve Székely János személyét, írói, közéleti, 
magánéleti vívódásait, elm ondható róla 
ugyanaz, am it ő írt Petroniusról, Caligula 
helytartójáról: "saját erkölcsi létében visel
te el kora valamennyi lényeges konfliktu
sát."5 írói életműve sem egészen gáncs
talan, nem  véletlenül tagadta m eg a hat
vanas évek elején morális kényszer hatása 
alatt írott két kötetét (Itthon vagyok, Külde
tések), s nem  véletlenül vall az Előhang 
d m ű  versében m ár 1963-ban a rá oly jel
lemző önkínzó őszinteséggel és illúziót- 
lansággal, a későbbiekre is érvényesen, 
ekképp:

Amit mondtak, hogy írjam meg— megírtam.
És azt is, amit gondoltam, míg írtam.
Kimondtam, amit ki kellett, és amellett
Kimondtam, amit elhallgatni kellett.
írásaimban megtalálhatod,
Miről beszélt és miről hallgatott,
Mit hirdetett és titkolt ez a század.
Merő konokság voltam és alázat,
Hogy elmondhassam mind, amit megéltem.
Mi volt ez, mondd? Gyalázat volt?

Vagy érdem?

Székely írói am bíciója ugyanakkor 
kezdettől túlterjedt az aktuális társadal
mi, politikai kérdések megfogalmazásán, 
a korabeli kultúrpolitikai, illetve közössé
gi elvárásoknak való megfelelésen, nem 
kevesebbre vágyott, mint: "Szavakba fog
lalni, kimondani a világot, igen."6 A vüá- 
g o t, am ely e t ő h a lá lá ig  egységes e- 
gészként igyekezett látni és láttatni, mi
közben a hatvanas évek végétől m ár maga 
is szembesülni kényszerült az egész-elvű 
gondolkodás és a romantikától örökölt, 
de a klasszikus m odem itás által megújí
tott, a lét és a világ elvesztett totalitásával 
szembe legalább az esztétikum  totalitását 
állító m űvészi magatartás válságával. Eb
ben a tágabb kontextusban értelmezhető 
az a radikális gesztusa is, am ikor a hagyo
mányos, jelközpontú, kommunikációel
vű, rögzített üzenetet hordozó lírai be
szédm ódot im m áron korlátozott érvé
nyűnek látva, inkább felhagyott a költé
szettel (lásd az Ars poetica című esszéjét!). 
Ugyanakkor egyrészt továbbra sem m on
dott le a teljes világkép igényéről, amint 
erről, az életút végén, mintegy összegező 
szándékkal alkotott, a m agyar esszéiroda
lom  egyik csúcsaként számon tartható, 
nagy létfilozófiai jellegű műve, A  valódi 
világ is tanúskodik. Másrészt tudatosan, 
m inden kételye ellenére, leginkább talán 
morális megfontolásból, egyfajta heroi
kus pesszimizmussal, továbbra is kitar
tott az írás ontológiai funkciói mellett. 
Például amellett, hogy "Az írás a tudatos 
ember helyének meghatározása a m aga
tudatlan világfolyamatban. A természet 
m eghasonlásának kifejezése."7, továbbra 
is hitte, hogy írásai hatására, "valamikor, 
valaki majd jobban megérti a világot", az
az, ha nem  is versekben, de továbbra is a 
Szabó Lőrinc-i "legyen a költő hasznos 
akarat" programja szellemében alkotott. 
Persze az irodalmat sohasem társadalmi

szolgálatnak  tek in te tte , hanem  legna
gyobb mestere, Thomas M ann példáját 
követve, az emberi lét mélyebb törvényei, 
tényei tudatosítójának Az esztétikai érté
ket nem  tekintette autonóm nak, a m űal
kotás nála m indig valami nagyobbra, a 
létre, a világra vonatkozik. "Szeretnék 
hozzájárulni az emberi szem élyiség és ön
tudat ébrentartásához."8 — m ondta egy
szer egy (kevéssé ism ert) interjúban, s 
m intha egész m űvészetét ennek a célnak 
rendelte volna alá. Ebben az összefüggés
ben nemcsak hogy konzervatívnak, de a 
saját maga használta értelem ben rom anti
kusnak is nevezhetjük m agatartását (bár 
szerinte az igazi m űvészet általános spe
cifikuma a romantikusság), m ivel ő  is er
kölcsi eszményeket kért szám on a valósá
gon. Az ő m űvei ezért hangsúlyozottan 
nem  puszta szövegek, hanem  olyan jelen
téshordozó szövegvilágok, am elyek hoz
zánk szólnak, a mi lelki üdvösségünkért 
(is) szólnak Mintha csak ő is az Ottlik 
Géza által 1957-ben fogalm azottak szelle
mében alkotott volna: "...a valóságba lehet 
»lelkünk teremtő erejével szépséget, igaz
ságot és jóságot lehelni«, az em beri létnek 
ném i méltóságot kölcsönözni."9

A filozófus alkatú író sokoldalú, szer
teágazó m unkásságát a sajátos egyedi vi
lágkép, lételmélet és a m inden m űvén 
átütő nagyon erős, morális hátterű kom 
m unikatív szándék egységesíti. "Alkotás
lélektani rejtély, hogy a világgal való 
teltség miként jelenik m eg újra és újra, 
form át váltogatván az évtizedek alatt." — 
írja Szakolczay Lajos10, de maga Székely 
egy 1990-es interjúban így egyszerűsíti 
(miközben misztifikálja is) a kérdést: "Ab
ban a műfajban írom  m eg a m ondandó
m at, amibe kívánkozik. A m ondaniva
lóknak term észetük van. írhattam  volna 
szonettet a Caligula helytartójából, csak 
az nem  lett volna jó szonett. írhattam  vol
na drám át a Bolyai hagyatéka cím ű szo
nettkoszorúból, csak az nem  lett volna jó 
drám a. (...) Az anyag m eghatározza a m ű
fajt. Hiába akarnál fából göm bszobrot for
málni, a fa alakja nem  szívesen adja ki a 
gömböt, a hosszúkást adja ki. Ahogy az 
anyag meghatározza a form át, am it bele
gondolsz, úgy a téma term észete m egha
tározza, m ilyen m űform át választasz. 
Hogy nem  lesz tiszta forma? Bánom is 
én?! Azért m űveltem  ennyifélét, m ert 
ennyifélét kívánt az anyagom."11 Ha el is 
fogadjuk, hogy szubjektíve így élte m eg a 
szerző a maga műfaj- és form aváltásait, 
életm űve a bizonyíték arra, hogy nem  rit
kán a különböző m űnem ekben, műfajok
ban ugyanazon vagy nagyon rokon m on
danivalót, filozófiai gondolatot próbált 
meg előadni. Amellett, hogy a XX. század 
irodalmában világtendencia a műfaji ha
tárok felbomlása, elm osódása, átjárható
vá válása, talán ez is a m agyarázata a 
"nem tiszta" formáknak, a m űnem-keve- 
redéseknek. Székely szóhasznála tánál 
maradva: a mondanivalók, a tém ák viszik 
a m aguk "természetét" egyik m űnem ből, 
műfajból a másikba. Lírája drám ai és epi
kus, drám ái lírai és epikus, epikája lírai és
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drám ai és m indhárom  esszéisztikus ka
rakterjegyeket is m utat a saját uralkodó 
m űnem i sajátosságain túl, esetenként a- 
zok rovására.

Székely a maga költői világát az ötve
nes években a klasszikus m odernség vi
lágirodalm i és m agyar irodalmi hagyo
m ányaira építve, az egyidejű m itikus és 
éncen trikus világteljesség vonzásában 
hozta lére. Létérzékelését és helyzettuda
tát a hatvanas évek végére m ár az illúzi- 
ótlanság határozza meg, de világnézeti és 
m orális okokból a költészeti dezillúzió 
esztétikájától visszariadt. A hetvenes évek 
elején tulajdonképpen lezáruló költészete 
érintetlen m indattól, ami a m agyar lírafej
lődésben épp azoktól az évektől kezdve 
lezajlott, így nem  is kérhető számon rajta. 
O m ég nem  problem atizálta a nyelvet, a 
költői alkotást, nem  érezte azt, hogy vilá
gának határait korlátoznák nyelvének ha
tárai, a nyelv denotativ és referenciális, 
m egismerő és racionális használati m ód
ját részesítette előnyben. N em  volt hajlan
dó lem ondani a szerzői jelentés tudatos 
irányításának babitsi normájáról, nála a 
m űalkotás m ég nem  önm agát írja, ő még 
— Derrida terminológiájával élve — a ha

1945 utáni m agyar líra csúcsteljesítmé
nyei közé, de legjobb darabjaival m inden
képpen az élvonalához sorolható. A gon
dolati, filozofikus lírában nem túl gazdag 
m agyar irodalom  egyik kincsesbányája 
(lehetne) Székely lírai életműve, még az
zal együtt is, hogy a filozofikus gondolat- 
menet esetenként a versszerűség rovására 
érvényesül. Az újabb és újabb irodalmi 
divatok fényében látszólag eljárt az idő e 
költészet fölött, klasszicizáló karakteré
vel, gondolati mélységével és formai igé
n y e s sé g é v e l tü n te tő  v e rs v ilá g á n a k  
legsikerültebb alkotásai valójában épp
úgy újra és úra elővehetők, m int a meste
re ié , B abitsé, K osz to lány ié , Szabéd i 
Lászlóé, Szabó Lőrincé, Rilkéé.

Székely János szépprózája nem  túl ter
jedelmes, de az életművön belüli súlya, 
jelentősége annál nagyobb, még ha az utó
kor m indeddig ez iránt is m utatott a leg
k e v e se b b  é rd e k lő d é s t .  E g y ség es  
jellemzést éppúgy nehéz adni róla, mind 
a drám ákról, hiszen csaknem egy-egy év
tized telt el a prózai kötetek megszületése, 
illetve megjelenése között. Természetesen 
vannak olyan jellemzői ennek a prózának, 
amelyek az egyes m űvek szerzőjének azo

— -—

Paulovics László: Hős püspökeink

gyom ányos logocentrikus szemléletmód 
jegyében alkotott. Az individuum  integri
tását ő is olyan értelmezésben tartja fenn, 
"amely az én és világ elvi elválasztottsá
gából vezeti le a világérzékelés tapasz
talatát, s a költői szó hordozta különleges 
nyelvi szubsztanciák kiaknázásával végzi 
el a szubjektum-objektum  viszony eszté
tikai reflexióját. Én-típusú beszédmódja 
ezért szükségképpen megszólító jellegű, 
am i azt tételezi fel, hogy az üzenetet eljut
tatni, a szót továbbítani kell a másságok 
világába, s önm agunkat csak a továbbítot
tak »visszaverődésében« lehet (az én »ár
nyaként«) m egpillantanunk."12 Székely 
hangsúlyozottan morális tartalm ú, érté
keket állító üzenete sohasem  m ások nevé
ben, képviseletében fogalmazódik meg, a 
m agyar lírai m agatartás-hagyom ányok
ból folytatja és m agáénak vallja a kon- 
fesszionálist, ugyanakkor m inden külde
téstudata ellenére kerüli a váteszit. Való
színűleg nem  tartozik ez a költészet az

nosságát nyilvánvalóvá teszik, de Székely 
prózaírói stratégiája, módszerei folyama
tosan változtak, m ódosultak is, így a Soó 
Péter bánata (1957) vagy Az árnyék (1967) 
és A nyugati hadtest (1979), illetve A  másik 
torony (1988) prózapoétikai term észete 
között jelentős különbségek is érzékelhe
tő k

A klasszikus és két háború közötti jel
legadó erdélyi prózai hagyományoktól és 
a kortársi alkotások többségétől is nagy 
mértékben elütő, egyrészt a romantikus 
(német) elbeszélői hagyományokra, más
részt Thomas M ann és Babits, Kosztolá
nyi prózájára emlékeztető első művei a 
legszorosabb rokonságot valójában saját 
lírai világával tartották. Elbeszélésmódja 
nem  szakított még teljes mértékben a tör
ténetközpontú, valóságanalóg és a lélek
tani realista próza eljárásaival, de művei 
epikai struktúráját m ár a létösszegző, on- 
tologikus irányultságú és atmoszferikus, 
lírai hangoltságú, illetve mitizáló európai

és m agyar próza alakításmódja is ösztö
nözte. A szükségszerű epikai objektiváció 
a személyes m ondandókat, az életérzés és 
a világkép kifejezését ugyanakkor para
bolikus történetek, metaforikus helyzetek 
áttételei mögé kényszerítette. E m űvek 
elevensége, hatékonysága nem  a szöveg
szerűség, a fogalm azásmód nyelvi erede
t is é g é b e n , le le m é n y e s sé g é b e n  v a n , 
hanem  a szövegrészek közötti motivikus 
kapcsolatokban s m ég inkább a megjele
nítés költő iségében, a m űvészi képek 
(gondolatokká, jelképekké, életigazságok 
m itikus hordozóivá váló) evokatív erejé
ben. Az autonóm  személyiség létezésének 
társadalm i m eghatározottsága m ár A z ár
nyékban is az ábrázolás tárgyává vált, de 
m ég inkább az emberi lét és társadalom  
alaptörvényeit m odellezik A nyugati had
test történelem -idéző novellafüzérének 
történetei, A másik toronyban pedig m ár 
nem  is a személyiség, hanem  a kollektív 
sors kerül a megjelenítés középpontjába. 
A tárgyias intellektualizm us és a m itikus 
jelentés irányába táguló példázatosság öt
vözésével egyszerre m oralizál (a legne
mesebb értelem ben) és gondolkodtat a 
szerző, aki önéletrajzi ihletésű, mégis te
rem tett világa implikált elbeszélőjeként 
nemcsak elbeszéli egykori élményeit, de 
folyamatosan reflektálja is, miközben az 
olvasóval is párbeszédet kezdeményez. 
Székely prózai m űvei (Az árnyék kivételé
vel) o lyan  kom plex  éne lbeszélések13, 
amelyekben az én kettős szerepének ü t
köztetése strukturáló szerepű, a narráció 
fókuszában a történet és a történetm on
dás között feszülő időbeli, térbeli, intel
lektuális narratív distanciák és ugyanak
kor áttűnések, az elbeszélt történet mellett 
az elbeszélő és az ő történetm ondásos be
szédhelyzete á llnak  M ár a Soó Péter bána
tában is m egfigyelhetők az én-elbeszélés 
narratív struktúrájának effajta bonyolítá
sából szárm azó poétikai hozadékok, s 
még inkább A másik toronyban, am elyben 
a szerző m ég az elbeszélt történetet is 
m egduplázza, azáltal, hogy az írás folya
m atát is tematizálja.

Székely a hagyományos és a m odem  
ötvözésére törekvő írói programja a pró
zai műveiben, főként a Soó Péter bánatában 
és A másik toronyban valósult m eg a leg
harm onikusabban és ugyanakkor a legiz
galmasabban, esztétikailag a legérvénye
sebben. A kísérletezést elvben kerülő, ha
gyományos eljárásokban és klasszikusan 
fegyelmezett, zárt form ákban gondolko
dó, de az életigazságok, a létmodellek ki
fejezésének pontossága érdekében a rea
lizmus hagyományos eszköztárával és a- 
kár saját korábbi elveivel is szakító, akár 
a valóságosság illúzióját is felfüggesztő 
szerző, talán nem  is egészen tudatosan, 
inkább személyes sorsából és írói léthely
zetéből, m ondanivalója term észetéből fa
kadóan ösztönösen, de  a m űnem  XX. 
századi változásaival, az újabb prózapoé
tikai jelrendszerekkel mégiscsak szám ol
va , o ly an  s tru k tu rá lis a n  és sz em a n 
tikailag is nyitott m űveket hozott létre,

folytatás a 14. oldalon
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folytatás a 13. oldalról

am elyek joggal tarthatnak igényt m inden 
korok olvasójának aktív közrem űködésé
re. M űvészete m inden bizonnyal felszaba
d ító  h a tá ssa l v o lt az e rd é ly i F o rrás
nem zedékek később ism ertté vált olyan 
jeles prózaíróra is, m int Szilágyi István, 
Bodor Ádám , Mózes Attila.

A drám a Székely szám ára éppúgy az 
önelem zés, a személyes vallomás eszköze 
is, m int a vers, a próza vagy az esszé. A 
m odellé rtékű  tö rténelm i helyzetekben 
gyötrődő hősök általánosítható morális 
d ile m m á ib a n , ha n agyon  k u ta tn á n k , 
rendre felfedezhetnénk az alkotó szemé
lyes sorsának stigm áit is. Ebből a szem
pon tbó l figyelem re m éltó az az in ter
júrészlet, amelyben a m áig legismertebb 
és legsikeresebb m űve, a Caligula helytar
tója konkrét élményi hátteréről beszél a 
szerző, m ég ha, term észetesen, nem  is sza
bad szó szerint elhinnünk azt, amit mond: 
'Tele vagyok bűnökkel, és m inden írásom 
vallomás egy ilyen bűnről. A Caligula hely
tartóiában azt a helyzetet dolgoztam  fel, 
am ikor szerkesztő voltam  egy irodalmi 
folyóiratnál, és m int ilyen engedelmes 
eszköze a társadalm i gúla felettem levő 
rétegeinek és elnyomója a társadalm i gúla 
alattam  fekvő rétegeinek oly m ódon, hogy 
nem  ad tam  le azokat a verseket, amelyek
ről úgyis tudtam , hogy kiveszik őket. Te
hát az em bert felülről is, alulról is szorítja 
a piram is, és ezt a helyzetet dolgoztam  fel 
a Caligula helytartójában."14 De nemcsak 
ebben a drám ai alkotásában, hanem  tulaj
donképpen m indegyikben "a társadalmi 
gúlán belül létező em ber morális szorult- 
ságát"15 igyekezett Székely megmutatni: 
a személyiség autonóm iájának lehetősé
geit a hatalom  szorításában.

M akkai Sándor annak idején azt állí
totta, hogy kisebbségi létben "nem lehet" 
em bernek lenni, Székely az egzisztencia
listákkal, az abszurdokkal érintkező (hol 
rokon, hol vitázó) létélményéhez és létfi
lozófiájához a kisebbségi társadalm i, poli
tik a i k ö rü lm é n y ek  b izo n y á ra  h o zzá 
járultak, de szerinte, meghasonlottságai 
következtében, m agában a létben lehetet
len, elviselhetetlen az em ber helyzete. S e 
m eghasonlo ttságok forrásainak egyike 
csupán az, hogy az em ber eredendően tár
sadalm i lény, m iközben m agányos öntu
d a t — ahogy az esszéiben többször is 
kifejti —, s a társadalom ban a természet 
parancsát követve létrejött dominancia- 
harc, az annak eredm ényeként kialakuló 
hatalm i alávetettség az em ber számára 
maga a pokol, épp azért, m ert tudattal, 
erkölccsel rendelkező lény. "Hiába halt 
m eg  Isten , hiába nincsen m ás fórum , 
amely kívülről megparancsolja: az erkölcs 
m agából a tudatos emberi létből, magából 
az őskultúrából következik, onnét száll 
örökül m indannyiunkra" — olvasható Az  
Enkidu mítosza cím ű esszében16, A  valódi 
világban ped ig  m ár az erkölcs objektív 
(természeti) m egalapozására is kísérletet 
te sz , c sak h o g y  lé tjo g o su ltság á t bizo
nyíthassa, m ert az erkölcsöt tartja az em 
berközösség  h u m an itásán ak , a dom i
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nanciaharc, a hatalmi stratégiák egyetlen 
ellenszerének. Drámáiban (főként a hetve
nes-nyolcvanas években) a hatalom  fo
gaskerekei közé került, a drám ai szitu
ációban m agára m arad t hősei m orális 
csapdahelyzetének sokoldalú és illúziót- 
lan elemzésével példázza, hogy jóllehet, 
"Gott ist tot" mégsem tehetünk m eg m in
dent — s ez nem  csak a drám ák, de az 
egész életmű egyik legfőbb üzenete.

Székely János a versformában írott tör
ténelmi tragédiákhoz ragaszkodva d rá
m aíróként is egy m ár klasszidzálódott, 
önm agát m eghaladott eszményt igyeke
zett megőrizni és továbbvinni, de mind az 
ötvenes-hatvanas évek egyéni karakterű 
drám ai kísérletei, m ind a hetvenes-nyolc
vanas évek parabolikus jellegű történelmi 
drám ái szükségszerűen viselik m agukon 
a m űnem  XX. századi forma változásait, s 
in k áb b  csak  k ü lső ség e ik b en  ő rz ik  a 
klasszikus tragédia formai sajátosságait. 
A hagyom ányos d rám ai cselekvés és 
konfliktus általában épp úgy hiányzik be
lőlük, m int a katarzist rejtő heroikus m eg
oldások: Székely az értelmes cselekvés 
esélyei iránt kételyeket támasztó m űvei
vel olvasóit, nézőit elgondolkodtatni, elbi- 
z o n y ta lan ítan i, az illu zó rik u s  m ag a 
tartás-lehetőségekből kiábrándítani igye
kezett. Az emberi lét lényegére, a lehetet
len  k ö rü lm é n y e k  k ö z ö tt  e m b e rn e k  
m aradás lehetőségeire kérdező darabjait 
intellek- tuális m élységük rokonítja a böl
cseleti drám a olyan világirodalmi m este
reinek műveivel, m int Camus, Dürren- 
matt, Sartre, ahogy Szilágyi Júlia is írja . 
Ugyanakkor az egyén és a történelem, az 
egyén és hatalom  viszonyát faggató jelleg
zetes közép-kelet-európai problematikák, 
a vitatkozó és esszéizáló dram aturgia a 
m agyar történelmi drám ák olyan meste
reihez is kapcsolhatja Székelyt, m int Né
m eth László és Illyés Gyula, nem  is szólva 
az erdélyi kortársakról, Sütő Andrásról, 
Páskándi Gézáról, Kocsis Istvánról, akik
től viszont épp abban különbözik, hogy 
nem  a "felemelt fejű" hősök tragikus buká
sának erkölcsi diadalával igyekezett kö
zönségére hatni.

A Székely-drám ák jelentése is, m int 
ahogy m inden irodalmi alkotásé, válto
zik, m ódosul az időben. Ma már, évekkel 
a kelet-európai diktatúrák bukása után, 
kevésbé halljuk ki belőlük például azokat 
a korhoz szóló aktuálpolitikai üzeneteket, 
amelyekre a hetvenes-nyolcvanas évek ol
vasója és nézője különösen fogékony volt. 
Ugyanakkor jobban felfigyelhetünk az ál
talános emberi létkérdéseket modellező 
alaphelyzeteikre, az örökérvényű kérdés- 
felvetéseikre és válaszkísérleteikre. Ennek 
függvényében például az ember és hata
lom, nem  feltétlenül politikai, de m inden
képpen morális problémákkal terhelt vi
szonyát feldolgozó darabok gondolati ér
vényessége m indaddig tart, amíg lesz ha
talom  és annak  kiszolgáltato tt ember. 
Goethe szerint a tragédia a bensőből vezé
relt ember költészete, Székely János újkori 
tragédiáinak hősei is az erkölcsi autonó
mia, a lelkiismereti szabadság igényével

gondolkodnak és élnek, függetlenül attól, 
hogy cselekedeteiknek van-e esélye és 
eredménye, vagy ezen önm aguk iránt tá
m asztott követelménnyel szem ben buk
nak el.

AXX. század m ásodik felében jellegze
tes közép-kelet-európai írósors jutott osz
tályrészül Székely Jánosnak, de  a műfaji 
tarkasága ellenére is ritka egy tö m b b é  
faragott életm űve túllép és tú lm utat a re
gionális (és politikai) m eghatározottságo
kon: legjobb m űvei m inden személyes 
vallomásszerűségük ellenére kifejezik a 
XX. század transzcendens fogódzóktól 
megfosztott új emberi szituáltságát épp
úgy, m int ahogy korának közösségi sors- 
kérdéseit is egyetem es igénnyel fogal
m azzák meg, a legáltalánosabb emberi 
léthelyzet szintjére emelve. Életm űvének 
jelentőségét növeli, hogy örök értékeket, 
eszményeket tételező és állító elhivatott
ságával, a valódi m űvészetet és hum ani
tást képviselve, hol rejtett, hol nyűt for
mában cáfolta és tagadta a dik tatúra vilá
gát. Székely ezzel nem csak folytonossá
got te re m te tt és k apcso t je len te tt az 
elődök irányába, de írói szabadságküz
delmével példát is m utatott és m utat az 
utódok számára.
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JÓZSA ISTVÁN

Faustus
Faustus alakja és története az európai 

kulturális hagyomány része, és amint az a 
leg en d ák  esetében  tö rv é n y sz e rű , ső t 
sorsszerű, elsősorban későbbi korok, szer
zők feldolgozásaiban él tovább.1 Főként 
Goethe nevéhez kötődik, az ő újraköltésében 
vált közismertté és halhatatlanná. Goethe 
óta a német irodalomban minden szerzőnek, 
aki ad magára, illik egy újabb Faustot írni, a 
különböző népek irodalmaiban századok 
óta újabb parafrázisok születnek, azok to
vábbi adaptációkat szülnek, az egyes művek 
irodalomtudományi, esztétikai stb. szakiro
dalma is folyamatosan gyarapszik. A Faus- 
tus-legenda rögzült, pontosabban klasszi- 
dzálódott értelmezési kereteit ugyanakkor 
nem lépi túl egyetlen század újabb írója, köl
tője sem, sőt azon belül is csak a legenda 
formáját költi újra mindegyikük — termé
szetesen aktualizálás céljából. — Mindez a 
szépirodalmi hagyományban. Hogy mely 
feldolgozások előtt melyek tekintendők for
rásoknak, melyek és mire ösztönözték a szer
zőt, csupán az interpretáció előmunkála
tainak kérdése. Az viszont, hogy magában 
az ős, a mitikus hagyományban volt, van egy 
őseredeti Faustus-legenda, az már a legke
vésbé kelti fel a figyelmet, hiszen "csak 
nyersanyag". Valójában pedig... az a kezdet, 
amely századok óta folyton előzetesen, még
is közvetlenül meghatároz, maga az őserő, 
mely a témában eleve adott, és mint ilyet 
nehéz felszínre hozni, méghozzá lehetőleg a 
ráöltöztetett örökségtől függetlenül. Az idő
dim enziót tekintve m eghatározhatatlan, 
visszafelé nyitott múltban keresgélünk, sőt a 
legvalószínűbb az, hogy maga a legenda 
sem egészen eredeti, úgymond, hanem egy 
még ősibb gondolat, téma feldolgozása. Ez
zel pedig szimbolikája, rejtett jelentéstartal
mai elvesztik európai sajátosságaikat.

Évezredek távlatában és dimenzióiban 
gondolkodva nemcsak a legenda "mondani
valója", annak "ábrázolásmódja" az elsődle
ges, noha a "miről" és a "mikéntről", Faustus 
alakjáról és történetéről, annak szimboliká
járól, rejtett jelentéstartalmairól stb., stb. már 
könyvtárnyi filozófiai, esztétikai, irodalom- 
tudományi és ki tudja még, milyen elemzés 
született. De az értelem számára beláthatat- 
lanul súlyos üzenet már maga az újjászületés 
ténye, vagyis az, hogy a téma miért dolgoz
tatott fel újra, és miért épp akkor, 1500 körül, 
a reneszánszban.

Kicsoda Faustus?
A szakirodalom Prométheuszt tekinti e- 

lőképének. (...) Faustus tette azonban nem 
másokért vállalt áldozat, ót csak személyes 
megismerésvágy vezeti — elidegenedett 
Prométheusz-utód, az talán lehet. (...)

A művek közös sajátossága, hogy Faus- 
tusszal mint kulturális kérdéssel, sajátosan 
reneszánsz irodalmi témával foglalkozik 
mindegyikük.

loan Petre Culianu Éros et magié á la 
renaissance. 1484 dm ű, Umberto Eco szerint 
nagy erudídóval megírt könyvében követi a 
téma eredetét, vándorlását, feldolgozásait, a 
reneszánsz kontextust érosz és mágia össze
függésében ragadja meg, a legenda két ere
deti változatát vizsgálja, a Spiess-féle nép
könyv forrásait az antikvitásig, illetve a né

met történelmi hagyományt az i.sz. 2. száza
dig követi. Szerinte Johan vagy Jorg Faust a 
reformáció által legyőzött reneszánsz jelké
pe2. Hans Biedermann szerint Faustus törté
netében a reneszánsz egyszerű emberének a 
tudománytól való félelme tükröződik3. Kurt 
Seligmann Teophilusnak, "a középkor Faust
jának", a Höllenzwang (A pokol kényszere) 
dm ű okkultista gyűjteményeknek, fekete
mágusoknak, ördöggel szövetkezőknek a 
példáját írja le.4 Lutz Röhrich Az ördög alak
ja a népköltészetben dm ű tanulmányában 
arra a következtetésre jut, hogy Faustusban 
testesül meg a teológiától emandpálódó tu
domány egész lelkiismereti szorultsága. 
Serge Huhn L'alchimie dm ű könyve szerint 
az alkímia a természet megismerésére szol
gáló eszköz volt, az alkimista, a mágus a 
későbbi reneszánsz tudós dőképének tekin
tendő.6

Szerzők, művek, elméletek.7 (...)
Kicsoda Faustus?
Élettörténetét tekinthetjük csupán kultu

rális fogódzónak, tárgyalhatjuk csak rene
szánsz  gond o la tk én t, ú jra  és ú jra 
feldolgozható irodalmi témaként — valójá
ban azonban minden humán diszdplína te
rületén messze túlmutat.

Kicsoda Faustus?
Még "témaként" keresve, vizsgálva is az 

ókorig, időszámításunk dőttre kell vissza
nyúlnunk, a Faustus név vagy ragadvány
név G örögország tó l S panyolország ig  
többször is felbukkan. Meddig visz-vezet? 
(...)

Kicsoda Faustus?
Úgy kell megközelítenünk, megragad

nunk, interpretálnunk alakját és történetét, 
mint egy vektor természetét, ahogy annak 
irányáról és irányítottságáról kell beszél
nünk. Az irány értelmetlen, kaotikus, meg
határozhatatlan az irányítottság nélkül, ez 
utóbbi a koncepdó. "Sors", mondogatjuk... 
Az alapgondolatot, mely ezzel a témával, 
ebben a témában formát kap, nem köthetjük 
kizárólag a reneszánszhoz, illetve szigorúan 
egyetlen korhoz. Ha megtisztítjuk a korjel
lemzőktől, arra az eredményre jutunk, hogy 
az egyes Faustus-variádók — Trithemius, 
Maximus, Simon mágus stb. történetei — 
ugyanannak a gondolatnak a megtestesülé
sei. Faustus jelkép. AFaustus-gondolat a ke
resztény hagyomány fontos része, mára 
sarkköve.

Kicsoda Faustus?
A legendából ismert Faustus tipikus re

neszánsz alak — pontosabban leginkább ak
ként vonult be a köztudatba. Az az emberi 
tulajdonság viszont, amelyet ő "képvisel", a 
kezdetek óta megvolt, megvan az emberben, 
a reneszánsz "csak" alakot, újabb emberala
kot adott annak, vagyis Faustusban az em
beri kultúra hajnala óta ismert eljárással 
antropomorfizálta azt. Tulajdonság, emberi 
önazonosságunk egyik első ismérve, ame
lyet már a korai írásos emlékek is "végzetes
nek" neveznek. (...) Például a Biblia így ír: "És 
vévé az Úr Isten az embert, és helyeztdé őt 
az Éden kertjébe, hogy mívelje és őrizze azt. 
És parancsola az Űr Isten az embernek, 
mondván: A kert minden fájáról bátran e- 
gyél. De a jó és gonosz tudásának fájáról, 
arról ne egyél, mert a mely napon, ejéndel 
arról, bizony meghalsz." (Mózes, 1,2,16-17.) 
"A kígyó pedig ravaszabb vala minden me
z é  vadnál, m dyet az Úr Isten teremtett vala, 
és monda az asszonynak: Csakugyan azt
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mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról 
se egyetek? És monda az asszony a kígyó
nak: A kert fáinak gyümölcséből ehetünk: de 
annak a fának a gyümölcséből, mely a kert
nek közepette van, azt mondá Isten: abból ne 
egyetek, azt meg se illessétek, hogy meg ne 
haljatok. És monda a kígyó az asszonynak: 
Bizony nem haltok meg: Hanem tudja az 
Isten, hogy a mely napon ejéndetek abból, 
megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanná 
lésztek, mint az Isten: jónak és gonosznak 
tudói. És látá az asszony, hogy jó az a fa 
eledelre, s hogy kedves a szemnek, és kívá
natos az a fa a bölcsességért: szakaszta azért 
annak gyümölcséből, és evék, és ada vele 
levő férjének is, és az is evék... És megnyilat- 
kozának mindkettőjüknek szemei." (Mózes, 
1,3,1-7.) Igen sokféleképpen értelmezték a 
bűnbeesés történetét, a betű szerinti magya
rázattól addig, hogy lévén szinte minden ősi 
emberi csontváz koponyája lyukas: meget
ték az áldozat agyvelejét, s így a történet a 
kannibalizmus korai leírásaként "fejthető 
meg”, elméletek egész sora született,, de fi
gyeljünk fel először is inkább arra, hogy az 
események a "tudás", a "bölcsesség" — és 
nem a "hit" — körül folynak. Amint az a 
"bűnbeesés" után nyomban meg is történik, 
a tudás elsődleges, anyagi alapú, közvetlen 
információkat szállít a világról a közvetlenül 
nem érzékelhető dolgokról való, meggyőző
désként megélt hittények helyett. Az ember
ben a megismerésvágy gyengeséggel társul
— mondja a történet —, az ember tulajdon
képpen "a könnyebb utat választja". Itt és így 
hat a "kísértés". Ebben a pillanatban az em
ber — nyilván el kell tekintenünk a nemektől
— már nem hisz, hanem megfigyel, kutat, 
vagyis a tévesen megélt szabadság, az isteni 
koncepciótól való eltérés, a racionalitás ural
kodóvá válása lesz a "bűn", a "ludferi" váltás 
és út. Hogy az emberiség hibás modell sze
rint fejlődik, gyakran mondogatjuk ma...

A Faustus-legenda a bűnbeesés törté
netének a folytatása. Sőt, a két történet tulaj
donképpen azonos, kiindulópontjuk u- 
gyanaz, alapkategóriáik, "tudás", "bölcses
ség", kimondatlanul: "megismerésvágy", 
majd "kísértés", "elkárhozás", illetve az alap- 
konfliktusaik ugyanazok, az eltérések, ame
lyek kettejük fiktív téridejének, illetve 
születésük időpontjának sokszázadnyi kü
lönbségéből adódnak, csak formai-stilári- 
sak ."(...) és kívánatos az a fa a bölcsességért"
— olvashatjuk a Bibliában. "De lakozák az ő 
(ti. a már eleve "bűnben fogant" Faustus) 
fejében néminemű balgaság, esztelen kevél- 
kedés, minek okáért mindenkoron nevezék 
őtet az ő társai a vizsgálódónak. (...) és akará 
ég és föld minden fundamentomát fürkész
ni, mert kíváncsi és hívságos természete fur- 
dalton furdalta, hogy egykoron magában 
föltevé, miképpen az ördögöt cum vocabilis, 
figuris et conjurationibus, az az szóval, jellel 
és bűvöléssel elében idézze."8

További metaforánk, íme, ma már inkább 
kényszerűségből, és nem választás okán, 
Ádám és Éva maradéka, ha úgy tetszik, "tö
redéke", Faustus marad, hisz hozzánk köze
lebb áll, s így legendáját kiismerhetőbbnek 
hisszük.

Kicsoda Faustus?
Milyen az élete?
Aklasszidzálódott értelmezés keretei kö

zött maradva: Faustus valójában áldozat 
volna? Sőt mártír...? Az első és tán egyetlen 
újkori, noha inkább az áldozathozatal tényé-

15



HELIKON

vei, mintsem módjával utódja, íme, kisebb 
kaliberű antik — sumér, ógörög stb. — elő
deinek. Lelkének elvesztésével válik lehetsé
gessé  és va lóságossá  az öncéllá le tt 
megismerés, amely magát aztán "felsőbb
rendűnek" fogja nevezni. Alakja az egyetlen 
archetípusunk, amely gondolkodásmódunk 
egyik sarkpontjává, gondolatvilágunk egyik 
magvává lett, amely koronként stílszerű me
taforává öltözik, s ahogy múltunk kultúránk 
alapkövein, koronként átépíthető kapuvá 
válik többek között a megismerés témabiro
dalmának bármely formájú feltérképezésé
hez. Ahhoz képest viszont, hogy milyen 
dimenziójú jelentés-lehetőségeket hordoz 
m agában, koncepciójában meglehetősen 
földhözragadtnak bizonyul sok, kitűnően 
megformázott volta miatt rangosnak tekin
tett mű. "Faustus" alakjának és történetének, 
pontosabban énképünknek ilyen formájú 
felfogása vagy beszűkített és csonka, vagy 
alapjaiban téves — mondanám.

Van valami távolabb mutató abban, hogy 
Faustus reneszánsz alak? Az újkor hajnalán 
a reneszánsz ember értelme rányílt a végte
lenre, és ez az első néhány századnyi pilla
natban természetesen saját nagyságának 
tudatával töltötte el, nem a parányiság és a 
szédülés rémületével: ember és világ nagy 
földi harmóniáját kívánta, hisz az egyszerre 
kozmikussá vált hiányérzet, azaz megisme
résvágy mindenáron önnön beteljesítésére 
ösztökélte, hívta, "kísértette". A dogmatiku
san vallásos középkor után, ilyen fordulat 
küszöbén a még alapjaiban hitelvű, biblikus, 
zsidó-keresztény hagyományra támaszkodó 
reneszánsz, pon tosabban  a korai rene
szánsz választott, illetve mintegy figyelmez
tette m agát Faustus történetében, majd 
"eladva lelkét", a racionális antik, elsősorban 
görög hagyomány által meghatároztatva 
folytatta újjászületését. Vagyis a reneszánsz 
gondolkodás története  tulajdonképpen 
megíratott a kezdetben teológus Faustusé
ban, ez utóbbiét pedig felleljük a bűnbeesés 
történetében. A mi reneszánsz gondolkodá
sunk történetét... "Mi történt (...) a középkor 
és az újkor fordulóján, ha nincs értelme arról 
beszélni, hogy a keresztény kultúra össze
omlott, és indokolatlan a középkort a keresz- 
tén y ség  egye tlen  vagy leg tisz táb b  
megnyilvánulásának tekinteni? — teszi fel a 
kérdést Fejér Adám. — Mit kell gondolnunk 
e változásokról, ha az antikvitás reneszánsz 
kori kultusza nem az ókori kultúra újjászü
letését jelentette, hanem az újabb történeti 
formáját kialakító kereszténység szellem- 
i igényeit elégítette ki? A középkort általá
ban arisz tok ra tikus berendezkedésnek 
szokás mondani, és vele szemben az újkort a 
polgári szemléletmód kibontakoztatójának. 
Ha jelenségeiket a politika- és gazdaságtör
ténet, a társadalmi szerkezetek, vagyis az 
eseménytörténet szemszögéből nézzük, és 
ha megállapításunkat ehhez a nézőponthoz 
kötjük, az állítást nem kell vitatni. Ha azon
ban a középkor és az újkor szellemi-kulturá
lis alapjainak megragadására törekszünk, 
annak a nézőpontnak az alkalmazására, 
amelynek szemszögéből (...) képtelenségnek 
tűnt az antik kultúra megújulásának és a 
kereszténység meggyöngülésének vagy el
halásának állítása, akkor a megszokottal el
lentétes képet kapunk: a középkort fogjuk a 
polgár és az új- kort az arisztokrata szdlem- 
i-kulturális elsőbbségének jegyében beren
dezett, szerepvállalási készségre hangolt

kornak te- kinteni.”10 — Az episztemológia 
kellő fokú absztrakcióinak szintjéről vizsgá
lódva és összegezve tehát az egyik részkö
vetkeztetés ez: a racionalitás emberiségmé
retű, "rohamos" abszolutizálódásával meg
született egy korszerű és sajátos metaforák
kal építkező, figyelmeztető— mi ezt csak így 
tudjuk megnevezni: — példázat, mítosz, le
genda... Miről?

Az ember racionális lény — így a rég 
közhelyszerű kijelentés. Évszázadok filozó
fiai elméletei, bizonyításai után fölösleges is 
a gondolat módszeres újratárgyalása, hát e- 
lég leszögezni, hogy a rádó idejekorán elju
tott saját gyilkoló voltának felismeréséig... — 
Gondolatmenetünkben közvetlenül vagy 
közvetve, de végig a tudat elsőbbségének a 
tagadását, a rádó reflexív mindenhatóságá
nak felszámolását hirdető filozófiai irányvo
nalon gondolkoztunk, a heideggeri, illetve 
gadameri hermeneutika vonalát követtük. A
20. századi gondolkodás, illetve a sok évszá
zada létező, az értelem primátusát tagadó 
bölcseleti irány sem másat, sem többet nem 
mond, mint a bibliai történet. Ma így és eny- 
nyit mondunk: Heidegger, majd Gadamer 
hermeneutikája, hermeneutika-értelmezése 
meggyőzően mutatta ki a tagadás szüksé
gességét. — A következtetés, amennyiben 
helyes, igen súlyos. Az ember eredendően

Heinrich Campendouk: Pierrot_____________

nem radonális lény. Megállapítások soroza
ta. Egyelőre nincs az a filozófia, azaz rado
nális gondolatrendszer, amely ezt az el
lentmondást, a saját termékét feloldotta, 
megválaszolta volna, a Faustus-legenda pe
dig, lévén konfliktusrendszere már csak két
pólusú — ember és ördög —, már csak egy 
újabb elrettentő példát mutat fel a doktoré
ban, és tanulságában csak buzdít az istenhit 
gyakorlására. A Bibliában világos válaszra 
találunk. Az ember nem radonális lénynek 
teremtetett — értelmezzük itt a "teremtés" 
fogalmát akár vallási terminusként, akár pél
dául az evolúdó egy metaforájaként —, csu
pán a "bűnbeesés" eredm ényeként, té
velygés áldozataként vált azzá, innen a fenti 
paradoxon. Hogy az emberiség hibás modell 
szerint fejlődik, gyakran mondogatjuk ma, a 
társadalomtudományok fogalmait használ
va... Joggal merül fel a kérdés: mi, melyik hát 
a helyes út, merre találjuk? A tudományok 
itt már némák. Válasz híján újra csak a Bibli
ához fordulhatunk, egyedül annak a gondo
latrendszere annyira teljes, hogy feleletet

adjon — Jézus alakjában és cselekedeteiben.
A fenti gondolatmenet kimondatlanul 

feltételez még egy, a tárgyalt tagadáshoz vi
szonyítva fölöttes gondolatot. A téma rene
szánsz újjászületésének miértjére felelvén 
legalábbis egy kérdéshez jutunk: az ember 
dvilizádójának és kultúrájának egész eddigi 
fejlődése során tudatában lett volna annak, 
hogy útja nem a helyes út, azaz "hibás mo
dell szerint fejlődik"? Erre a lappangva meg
levő, m egm aradó  g o n d o la tra  lenne  
visszavezethető a Faustus-legenda szüle
tésének, azaz a bibliai bűnbeesés törté
netének újrafeldolgozása? A Bibliában ott az 
isteni tiltás...

Egy biztos. A tárgyalt témára a zsidó-ke
resztény hagyományban csak egyetlen törté
net létezik, Mózes első könyvének kilenc, 
monumentális egyszerűségű sora. A többi 
csak földi példakép, némább feldolgozás.

Összekötve az eddig felvázolt pontokat, 
ugyanannak a vektornak az irányítottságát, 
magát a koncepcióját kapjuk. Faustus alakja 
és története ugyanannak az ősi gondolatnak 
az újjászületése, amely az emberi életprog
ramnak kezdettől alapeleme, amelynek a re
neszánsz csak formát adott, illetve újabb for
mát adott. Csak egzisztenciális kérdésként, 
csak ontológiai alapozással megközelítve is
merhetjük fel, hogy a Faus tus-téma, a Faus- 
tus-jelkép, a Faustus-gondolat a bűnbeesés, 
az eredendő bűn, az isteni koncepciótól való 
eltérés gondolatának újratárgyalása. A kísér
tésé és a negatív oldalhoz való közelítésé. 
Ahogy az ember racionális lény lett. A gon
dolat a kezdetektől ott él az emberi szellem 
és lélek mélyrétegeiben, más kontinensek, 
kultúrák, népek mítoszoknak mondott szent 
szövegeiben is megtaláljuk.

Kicsoda Faustus?
Ádám és Éva tévedése pillanatnyi, átme

neti, időleges ingadozás, Faustus viszont ha
tározo ttan  elu tasítja  a Terem tőt és az 
ördöggel köt szövetséget. Faustus a legszél
sőségesebb példája az embernek, aki, ugye, 
az első emberpár után bűnben fogant — és 
bűnben veszett el. Ahogy az önelégült Rádó 
éli, fejleszti, vezeti a maga útját. Tat twam asi. 
A történelem mindegyik századában, akár
hol és akárhogy is.
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Korai magyar 
Kant-élmények 
és "hufándli"
Prekritidsta, azaz 1781 előtti magyar 

Kant-élményről egyelőre nehéz értekezni, 
viszont biztos, hogy Kant-befogadásunk — 
a másképp vélekedők ellenére — már az 
1790-es évek előtt elkezdődött. Most csak 
négy, az 1789-es esztendőhöz kapcsolódó 
mozzanatot érintünk.

1. Selmecbányán, Sulzemél, 1789-ben je
lent meg Severini János selmed tanár Philo- 
sophia ratiomlis dm ű, posztumusz logikája, 
amely a 28. lapon így ajánlja olvasásra az 
akkor már igen híres filozófus főművét; 'lege
Q . IMM. KANT (in der Kritik der rein. 
Vem.)”

2. A bécsi Gráffer-nyomdát szintén 1789- 
ben hagyta el a pesti egyetemen tanító Anton 
Kreil Handbuch der Logikja — a gyulafehérvá
ri születésű (nem a Kantot latinra fordító) 
Bomnak dedikálva. Ez a jó 400 oldalas tan
könyv tucatszor említi a nagy königsbergit, 
legfigyelemreméltóbban az dőszó végén.

3. Kétszáz évnyi lappangás után, Gyárfás 
Ágnes gondozásában jelent meg Bárány Pé
ter 1789-ben készült ]elenséges lélekménye — 
mint "az első magyar bölcseleti mű". Bárány 
úgy vélte, Kant "e jdenlévő Világ leg dső 
Böltselkedője".

4. Az Allgemeine Literatur-Zeitung nevű, 
kiváló jénai recenziólap első, 1785-ös évfo
lyama 1789 őszén került a kolozsvári Refor
mátus Kollégium könyvtárába. Itt tehát már 
akkor élvezettel olvashatták a január 6-i 
számban Herder történetfilozófiai főművé
nek Kant adta ismertetését. Tudott Kant iro- 
dalmiasan is fogalmazni. Herder "filozófiai 
szépirodalmának" néhol tán túl "belletrizáló" 
voltára stílusosan szónoki kérdéssd utalt; "... 
vajon a merész mdaforák, költői képek, mi
tológiai célzások szövedéke nem arra szol
gál-e imitt-amott, hogy hufándlis ruha mögé 
rejtse a gondolatok testét ahdyett, hogy, mint 
áttetsző köntösön, kellemesen átderengeni 
engedné"? Ehhez az idézethez három filolo- 
gizáló jegyzdet fűzünk: egy egészen rövidet 
és két hosszabbat.

I. — A Történetfilozófiai írások dm ű, 1997- 
es Kant-kötetből v d t idézet a fordító, Mester
házi M iklós gondosságára vall, és föl
tehetően nem ő hibás a tá tink  beszúrt kelle
mesen (angenehm) szó kimaradásáért.

II. — A Vertügade magyarítására hivatott 
hufándlis ruha kifejezés legalábbis gyanús. 
Közvetlen forrása alighanem Eckhardt Sán
dor magyar-franda szótára (1978), amelyben 
ez áll: "hufándlis női ruha: robe a vertugadin". 
Vagy inkább Eckhardt francia-magyar szótá
ra (1960): "vertugadin; vertügade, vertugale 1. 
szoknya alá derékra kötött tekercs, hufándli 
(XVII. sz.)". De már Sauvageot franda-ma- 
gyar nagy kéziszótárában (1932) olvasni: 
"vertugadin... 1. hufándli... 2. hufándlis ruha”. 
Sauvageot művénél közreműködött Balassa 
József, ám ennek 1940-es magyar szótárában 
nincs hufándli. Másutt sem találtuk. Vannak 
tűi végű német jövevényszavaink (hecsedli, 
hokedli, karmonádli, mándli, nokedli, nudli, 
stampedli), de honnan a hufándli eleje? Talán 
rokona a német Huf 'pata', esetleg a Hufe 
'szántóföld', vagy a Hiilfte 'csipő'? Egysze

rűbb és okosabb arra gondolni, hogy valaki 
a bufántüi kezdőbetűjét h-nak olvasta. Idé
zünk az Új Magyar Tájszótárból (1979): "bu
fántüi ... a női pruszlik aljára varrt, a csípő 
erősítése céljából a szoknya alatt visdt, hur
ka alakúra kitömött, kb. 4-5 ujjnyi széles vá
szonzsákocska; tumür". A bufándli nyilván 
egy ki nem mutatott bajor-osztrák bouffandl 
közvetítésével megy vissza a hangutánzó bo- 
uffer 'duzzad, dagad' igéből jövő, 'abroncsos 
betét (krinolinhoz)' jelentésű franda bouffan- 
te- ra.

III. Természetesen a Kant-idézetünk ere
detijében szereplő Vertügade is franda erede
tű. A 16. században felbukkanó francia 
vertügade alkalmasint a vertu 'erény' közre- 
játszásával jön a spanyol verdugado 'abron
csos szoknya' szóból, ez a 'sarj' értelmű 
verdugo-ból, melynek etimonja a verde, végső 
fokon a latin viridis 'zöld' . (A harangszerű 
szoknyafajtát eleinte növényi ágakból ké
szült abroncsok tartották.) A franda vertuga
din a vertügade alakváltozata, nem — ahogy 
egyesek hitték — a vertu-gardin 'erénycsősz' 
leszármazottja. A fent idézett Kant-mű né
hány kiadásában még tartja magát az a bal
hit, hogy a vertügade "tkp. erényőr" (Tugend
wächter). De a magyarba előbb valószínűleg 
verdigál vagy verdigály alakban került szó is 
népetimológia révén lett fardagály, tehát a far 
és a dagály 'gőg' beleértésével. Bogáthi Faza- 
kas Miklós 1587-ben írt, négy év múlva, Ko
lozsvárt kiadott Aspasiajában már fardagal 
szerepel; Pázmánynál 1613-ban fardagály, 
Mikes Kelemennél és Orczynál viszont verdi
gály (os). — Kropf Lajos szerint (Nyr 1896, 
319) a fardagály egyszerűen az ófranda verdu- 
galle elrontása, és nem toumure-1 jelentett, 
hanem a krinolin ősének, az abroncsos szok
nyának volt a neve. Idézzük Bakos Ferencet 
is (1974): "tuműr ... a 19. század nyolcvanas 
évdben divatos női öltözködési kellék: pár
nácska alakú tömés, amelyet a szoknya alatt 
a csípő körül helyeztek el, hogy az alak tel- 
tebbnek tűnjék".

A kantiánus 
Márton István
Márton István (1760—1831) Iszkaszent- 

györgyön született, ahol apja református lel
kész volt. Debreceni és göttingai tanulmányai 
után Pápára került. Itt tanított négy évtizeden 
át, haláláig. (A kolera vitte el, mint Hegelt, 
akit — tudtunkkal — sehol sem említ.)

Hatalmas 1796-os könyve filozófiai főmű
vének vehető, noha jórészt fordítás és dme 
"theologusi" etikát ígér. A mű Győrött, Strd- 
bignél jelent meg, a hely és a nyomda megne
vezése nélkü l. Teljes címe: Keresztyén 
theologusi morál, vagyis erköltstudomány. A 
címlapon Márton kiadónak mondja magát, az 
"élőbeszédben" pedig leszögezi, hogy" a Cri- 
ticum Princípiumok szerént" fog eljárni, 
nyomból nyomba követve "e mostani Idők 
legérdemesebb Filosofusait, azok közt neve
zetesen SCHMIDet" (XXXIII. lap). Johann 
Wilhelm Schmid jénai professzorról van szó, 
akinek 1794-ben Lehrbuch der theologischen 
Morálját az 56. lapon pontosan meg is nevezi 
mint "nyomból nyomba" követett forrást.

Az ajánlás és az előszó két fontos idézetet 
tartalmaz. Az egyik Fichte híres cselekvésre 
buzdítását adja, a másik pedig ekképp kezdő
dik: "KÖTELESSÉG (így szóll amaz Északi 
Gondolkozó), Te felséges nevezet! amelly 
semmi tsapodár kedveltetést s beszíni ést ma

gadba nem foglalsz ..." (Az utóbbi idézet A  
gyakorlati ész bírálatából való, és eszünkbe jut
tatja Márton 1814-ben tett vallomását: 'Soha 
a boldogság prindpiumom nem volt ...; ha
nem a kötelesség szentsége.")

Márton főművének legértékesebb része a 
toldalékban adott, 106 lapnyi Erköltsi szótár. 
Igen becses marad ez a rész akkor is, ha idő
vel kiderül, hogy néhol merít a kantiánus 
Heydenreich Propädeutik der Moralphilosop- 
hie-jából és K. Chr. E. Schmid Wörterbuch zum 
leichtem Gebrauch der Kantischen Schriften-jé- 
ből. Ez a rész mutatja a leginkább, hogy Már
ton "komolyan benne élt a kanti filozófia 
legmélyebb és legvitatottabb kérdéseiben" 
(Bodolay Géza). Jellemző Márton bátor ko
molyságára az, amit a metafizikáról ír: "Me- 
taphysica, széles értelemben a tapasztalás 
határain túl lévő dolgoknak (Transcendenta- 
lium) a priori való praetensiva [állítólagos] 
tudások, — ami lehetetlen. Azért is ezen ed
dig a Metaphysicahoz számlált négy Tudo
mányok: Ontológia, Cosmologia, Psycholo- 
gia Rationalis (az Empirica megmarad) és 
Theologia Naturális, amaz Északi Criticus 
Censor által az ő Tudományos Rangjokból 
levetkeztetvén, végképpen kimustráltattak." 
(731.1.)

Terminológiai töprengésről is tanúskodik 
például ez a szócikk: "Érzékmód. Ezen szó
val éltem ezen Deák szó helyett Indolens, Né
metül Gesinnung. Amellyel azon gondolatot 
kötöm öszve, mikor valakibe az Erköltsi Tör
vény repraesentatioja nem egyszer vagy két
szer ..., hanem  többször vagy uralkodó
képpen (mint Habitus, seu actus continuata) 
tiszteletet vagyis a Törvény eránt való gyö
nyörűséget szerez bennem. Valamint ez a De
ák szó is Indolens ettől inoleo vei olesco 
tulajdonképpen teszi valamelly dolgoknak 
állandó s természeti szagát (olere hircum 
mondta Horatius), ahonnan találtatik a Ró
mai íróknál: indoles Virtutis ad virtutem. — 
Lásd oda alább Ösztön." (700. Utalás a szótár 
leghosszabb, 5 oldalas szócikkére. Mellesleg: 
az indoles az aló 'nő' igéhez tartozik.) Figyel
met érdemel, amit könyve végén, az errata 
utolsó mondatában ír Márton: "Ha valaki 
ezen új Szóhoz Érzékmód nem szokhatik, ám 
gondolja a helyébe mindenütt ezen Szókat 
Jóindulat." A z  is érdekes, hogy a Philosohpiai 
műszótárban (1834) ez áll: "Gesinnung, ér
zékmód. Márton. Ángyán. Indulat, érzésmód, 
szándék. Imre." A  Gesinnung Márton-féle 
magyarításának a mintája bizonyára G  Chr. 
E. Schmid említett szótára (ennek 3. kiadását 
1797-ben szerezte be Körmöczi János), mely
nek Gesinnung szócikkében ezt olvasni: "Sin
nesart, ist der innere subjective G rund 
(Prindp) von der Annehmung der Maxime 
der Freyheit...". Ami az Ösztön szócikket ille
ti, ennek csak az első mondata egyezik a 
Schmid-féle szöveggel (amely, szokásához 
híven, a kanti forrásokat is jelzi).

Ki hinné, hogy Márton alkotása az általá
nos melléknév? így vall róla: "Ezen adjectivu- 
mot bátorkodtam  nagy szükségből kén- 
szeríttetvén felvenni s vele élni, ezen Nyel- 
vönkbe(n) készen találtató Kifejezésből: álta
lán fogva, amely annyit tesz, mint ezen Deák 
szó: absolute" (667). A z  általános jelző bekerült 
Márton István öccsének, Józsefnek a szótára
iba (1803,1810,1811 — több jelentéssel), va
lamint a Philosophiai műszótárba, de ide 
mint Eresei Dániel 'absolutus' értelmű kifeje
zése. Az utóbbi szakszótárban Márton mint-

folytatás a 18. oldalon
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egy 50 magyar terminussal van jelen, ami mutatja, 
hogy ő mérsékelt nyelvújító volt, nem pártolta a puriz- 
must. A puristák ellen veti be azt, hogy nyelvünk 
például a németből is sokat kölcsönzött. A Realizálni 
szócikkben 20 német származásúnak vett szót említ 
(közülük 14 valóban a németből jön).

Márton főművének kantiánus voltát persze egyál
talán nem mérsékli az, hogy benne csak kétszer fordul 
elő Kant neve: egyszer "a critikus munkák" listáján (itt 
vallásfilozófiai opusa szerepel, közvetlenül Fichtének 
a kijelentésről írt műve után) és egyszer az erratában, 
ahol megjegyzi, hogy kezébe akadt "Kantnak ezen 
Dissertatija, Was ist Aufklärung?!", s ennek kapcsán 
hangoztatja: "... hogy a Vallástanító akármi Dogma 
ellen is a tudós világ számára szabadon írhasson, azt 
az emberiség jussa kívánnya s parantsolja", és "ezen 
tekintetbe(n) a Vallástanító nem Mandatarius [megbí
zott], hanem a Tövényhozó testnek voxoló Tagja, 
amelly just megszorítni nem szabad".

A református, de harcos Kant-ellenes Budai Ferenc 
elégtétellel nyugtázta 1801-es pamfletjében, hogy "a 
királyi felség" 1795-ben megtiltotta a kanti filozófia 
tanítását a katolikus iskolákban. Mártonnak 1815-ben 
tiltotta meg az egyházkerület, hogy Kant szellemében 
oktasson.

Burkoltan kantiánus Márton következő műve: a 
Keresztyén morális kis katechismus (Bécs 1817). Itt — 
Olvassuk a Pallas Nagy Lexikonában — Márton "az 
erkölcsi elvek egyetemes érvényét tanította, s a vallást 
is az erkölcsi elvek alapjáról tekintette", ami éles vitát 
váltott ki. Bécsben, 1818-ban, Kazinczy támogatásával 
jelent meg a Prof. Tiszt. Márton István úrnak Kér. morális 
katekhismus nevű munkájára írtt recensiók az azokra tett 
feleletekkel egybekötve című cikkgyűjtemény. Ennek 99. 
lapján teszi föl Kazinczy a szónoki kérdést: "Nem bán
nánk-e bölcsebben, ha Kantnak populáris írásain 
kezdvén az olvasást, s úgy lépvén által fentebb írásai
hoz, azt mondanánk az ő mély tanításai felől, amit 
Socrates mondott a nehéz értelmű Heraclitus Munkáji 
felől: Szép lévén, amit ezekben értettem, azt húzom ki, hogy 
az is szép lesz, amit nem értettem." Varga István debreceni 
teológusnak válaszolva fejezi ki csodálkozását Már
ton, hogy a Budai-féle pamflet óta eltelt "18" (tkp. 17) 
év alatt nálunk "csak egy tudós Bajnok se akara előáll
ni, a k i... valami Philosophusi Munkával a Critica Phi- 
losophiának betsét, m éltóságát s ennek m ind a 
Státusra, mint az Egyházi Társaságra való véghetetlen 
hasznát a tudós világ elébe terjesztette volna" (109.1.). 
'M ég alkalmas idő kell ahhoz, hogy a Critica Philosop- 
hia mindenfelé lábra kapjon" — véli szerzőnk (205), s 
végül így kiált fel: "Reszkessetek Setétségnek Buvári: 
Jön fel a Nap!" (207).

De az idő nehezen lett "alkalmas". Mivel — írja az 
idézett Lexikonban Kiss Áron — az egyházkerület 
1815-ben ráparancsolt, hogy latinul tanítson, Márton 
1820-ban Bécsben "németül [recte: latinul] adta ki 
Systema Philosophiae criticae dm ű munkájának első 
kötetét" (a másodikat elgáncsolta "a kantianizmustól 
félő bécsi cenzor"). Az első, közel 500 oldalas kötet 
címlapja jelzi, hogy Krug rendszerének Mártontól ki
vonatolt és latinra fordított első négy részét adja a 
könyv: az alapfilozófiát, a logikát, a metafizikát és az 
esztétikát. Az előzéklapon egy holdfényben úszó, cip
ruslombok övezte temető látható, amelyben Socrates, 
Locke, Hume stb. sírkövénél vagy négyszer magasabb 
a Kanté. A Pázmándy Károlynak szóló ajánlás a "hal
hatatlan KANT' tanát azonosítja a kritikai filozófiával. 
Az előszó Kant értelmezői közül kiemeli Reinholdot, 
Jacobot és Schmidet. A 84. lap szerint a kritidzmust 
nem kell összetéveszteni a kantianizmusssal. Ez a tétel 
nyilván azt sugallja, hogy a nagy körűngsbergit se kell 
dogmatikusan, mereven követni. Mint ismeretes, Kö
teles Sámuel — a legkimagaslóbb erdélyi kantiánus — 
is az 1820-as években közeledett W. T. Krughoz, aki 
főként demokratizmusával és világos stílusával gya
korolt igen széles körű hatást.

S Z Á N T A I  J Á N O S  
S z e r e l e m r ő l  é s  m á s  

v á r o s o k r ó l
Ez itt egy kavics, majd-fehér. 
Ebből építek neked házat, 
repkényben úszót, kerteset, 
hol ünnepeinket rejtheted.
Ablakainkon beint az évszak, 
hajnal hasal majd hasadon, 
őrt áll fejednél nyugat, észak,
dél, kelet, csupa nagyhatalom. 
*
át ha zuhansz 
nappalokon 
építek én 
napnyugaton
Át ha esel 
éjjeleken 
építek én 
napkeleten
Áll majd a ház
benne ha ász 
sarkig kitár 
körébe zár 
ha visszatérsz
távol ha vagy 
átjárja más 
ámyéka-sincs 
Szegény Tamás

aztán élőre váknyugatnak, 
földet foglalunk, 
leigázzuk a Holdat, 
sokasodunk,
győzünk a wishitai csatában, 
a halott indián a jó, 
sokasodunk, 
nemzetet alapítunk.
Sokasodunk,
nemzetet alapítunk,
feltűnünk a láthatáron,
napkeleti vadászmezőket álmodunk,
vendégül látjuk a Napot,
egyre-fogyunk,
győzünk Little Bighom-nál,
a halott sápadtarc a jó,
egyre-fogyunk,
rezervátumba vonulunk.

K észü lődés a télre
— egy W. C. W. sorra —
Karjaid novemberében fákat 
látni, és V-röptű nászruhákat.
Vad stelázsi-égig érő érvek 
újságpapírba csomagolt szárnyak.
Hogyha merném, amit tenni fáek, 
nekifeszülnék decemberének.
Megnyílna a linóleum-tenger, 
csérré vedlenének a szirének,
ha merném tenni, amit nem merek.
És nem segít ima, sem vegyszerek. 
Hulló fényből, halkan tűnő dombon

Sokasodunk, 
várost alapítunk,

P IN T É R  L A J O S  

m á j u s i  é n e k
tányért terít a bodza 
fehér fürtjét 
az akácfa kibontja 
dég a kisbabát ing 
a láek belülről fázik
fekete rigó a kertben 
tipeg mint fáradt asszony 
de dalra fakad dalra 
hogy téged is 
dalra fakasszon
májusi eső jön zápor 
áznak a holtak a 
földben
áznak a hősi halottak 
a piávéná a donnái 
zsebükben elrohadt versük
távolból ágyuszó haitik 
ágyuszó zord Szerbiából 
háború háború ismét 
te vagy csak nekem a béke 
pipacs vagy szép margaréta 
májusi napfény vagy éva

hom ok-m andala
arcom emberarc 
nem gonosszló 
mégis nyomomban 
poroszló 
alatta táncol

megépítem világítótornyom. 
Egyetlen túlpartra érő ékem, 
hogy karjaid novemberében...

orosz ló 
nagy tá  volt 
szibériálló 
oroszló
nem ér utói tán 
nem fecske 
a rossz ló 
fáelmem eloszló
ne várd birodalmak
rontó hatalmak
népek romlását
diktátorok
sok tátogó torok
bukását
hangként 
fogy el a szó

mindent
mint homok-mandalát 
porszemenként 
bont el a szá

rím kén yszer
ne
tartsd a 
szádat
mondd hogye 
század 
szívében 
varangyos béka 
ül
nem
aranyos béke
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Húsvét vasárnapján Dosztojevszkijről
"A gonosztevő szent" — így emlékezett meg róla Ni

etzsche szavával jó néhány szerző most, am ikor a világ, 
halálának centenárium án, felmérni igyekezett: m it is jelen
tett Dosztojevszkij az elm últ száz esztendő nemzedékei
nek és m it jelent ma nekünk. Az irodalomkritikusok m ár 
elhunyta idején rám utattak: hogyan találkozik műveiben 
újra m eg újra az emberi lélek mélyén m eghúzódó, gyarló
ságunkat teljes meztelenségében feltáró hajlamunk a bűn
re — so k szo r tő szo m széd ság b an  — a legm agasabb 
eszm ényért m inden áldozatot vállaló buzgó készséggel. 
M ert nem  egyikünk rossz és m ásikunk jó, nem  az egyik 
em ber pusztít, m íg a m ásik épít, hanem  mi m indannyian 
m indkettő vagyunk, sötétség és fény, ördög és angyal, 
gonosztevő és szent. Szinte úgy, mintha jót, Istennek tet
szőt, csak ballépéseink helyrehozatala jegyében tehetnénk. 
N em  a világot vagy az emberi életet kell m egváltoztatni, 
hanem  az em beri lelket — hirdette. Forradalomra van 
szükség, o tt bent, az emberi lélekben, a jó, a magasztos 
forradalm ára. Ezért m ondhatták Dosztojevszkijről, hogy 
nemcsak nagy regényeit, de  kevésbé ism ert rövid elbeszé
léseit is úgy  írta, m intha saját élethalál-kérdéséről lenne 
szó. A "conditio humana"-t, az emberi lét alapjait kutatta, 
saját lelke vérével és verejtékével.

Kinek-kinek m egvan a maga Dosztojevszkije, aszerint, 
hogy abból, am it az orosz író-óriás gazdag életművéből 
elolvasott, melyik rész tette rá a legmélyebb, a legtartósabb 
hatást. Én m ost, a feltámadás ünnepére, a Karamazov 
testvérekből adnék tovább hallgatóinknak egy szakaszt, 
amely engem  különösen m egragadott, vagyis az "én Dosz- 
tojevszkimből". Az első kötetben Paiszij atya, az idős szer
ze tes, a ko lo sto r kapu jáb an  a következő  szavakkal 
búcsúzik Aljosától, a testvérek egyikétől: "Egy pillanatra se 
felejtsd, ifjú, hogy a világi tudomány, nagy erővel egyesül
ve, kivált az utóbbi időkben, szétboncolt m indent, ami égit 
csak kaptunk a szent könyvekben, és az evilági tudósok 
elemzése u tán  az egész régebbi szent tanításból egyáltalán 
semm i sem  m aradt. Ám de ők csak a részeket szedték szét, 
az egészet m eg — szinte elképesztő vaksággal— észre sem 
vették. H olott az ő szem ük előtt is rendíthetetlenül ott áll 
az egész, m int azelőtt, és a pokol kapui sem vesznek erőt 
rajta. Lényegében azok is — folytatta —, akik m egtagadják 
a kereszténységet és fellázadnak ellene, ugyancsak Krisz
tus képm ásai, m ert m indeddig sem bölcsességük, sem a 
szívük heve nem  tudta az em bernek és m éltóságának más, 
m agasabb eszm ényképét megteremteni, m int az az esz
m énykép, amelyet hajdan Krisztus állított elénk. Ami kí
sérlet m eg eddig  tör- tént, m indből csak szörnyetegek 
születtek."

Ezt m ondatja el Dosztojevszkij Paiszij öreg szerzetes 
által a Karam azov testvérek egyikének De — nemcsak 
nekik.

SKULTÉTY CSABA, Szabad Európa Rádió, ÉLŐ EGY
HÁZ, 1981. HÚSVÉTVASÁRNAP
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ZENE — TEG NAP, M A , H O L N A P  2.
Azok a modern klasszikusok

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

Im á d o m  a fo g y a s z tá s ra  
szánt dolgokat. Eleve tetszető- 
sek, finomak, szem-száj ingerű 
cso m ag o lású ak . E gyszóval: 
csábítóak. Ilyen a MODERN 
KLASSZIKUSOK címke is; az 
ú ja b b k o r i  z e n é k , h a n g v e r 
senym űso rok  e lad h a tó ság á t 
van hivatva biztosítani. A ke
reskedői nézőpont az, ami egy 
kicsit sértő azokra a rem ekm ű
vekre és szerzőikre, akik itt és 
tegnap, tehát közvetlen köze
lünkben, még vitatottak voltak, 
de íme egyszerre milyen nagyot 
ugrottak az értéklistán. A cím
keragasztás afféle bocsánatké
rés a tegnapi megnemértésért. 
És a szelektálás sem  könnyű, 
m ert milyen műre, melyik alko
tóra tegyük fel a made in classic 
"pecsétet"? Van bőven miből 
válogatni, de melyek a váloga
tás kritérium ai? Nyilván m e
gint a fogyasztás és ezzel együtt 
a k e re sk e d e lm i é r té k e s íté s  
szempontjai nyom ulnak előre, 
így aztán lassan klasszikusnak 
sz ám ít m in d e n  VOLT M O
DERN alkotás, amely népsze
rűvé vált. Ebből valahogyan az 
is "kihallatszik", hogy érték az, 
ami valahogyan közismertté és 
ezzel együtt újra ismételhetővé 
vált. M eg sem várjuk az IDŐ- 
SZITA m űködését, helyébe lép 
a hallgatottság, nézettség sta
tisz tik a i szám adat-halm aza , 
amely a dolgok term észetéből 
adódóan  p illanatonkén t vál
tozva igazán nem  értékm entő 
jelenség.

Alig m erem  szám bavenni, 
hogy kik is azok  a m odern  
klasszikusok: a zenében. Stra
vinsky és Bartók neve mellé 
m ár néhány évtizede hozzára
gasztják ezt a vonzó megjelö
lést. Schönberg vagy Webern 
nevéhez inkább csak a követők, 
a továbbfejlesztők, a csodálok 
teszik gyakran oda a klasszikus 
jelzőt. Varése — bár ő volt az, 
aki m indazt megterem tette és 
előlegezte a 20. századi zené
ben, amit a század m ásodik fe
lének avantgardja tovább vitt, 
sőt arra épült —, Varése, a leg
m odernebb kísérletezések atyja 
— úgy tűnik — m ég nem  elég 
k lassz ikus. John  C age-et is 
megilletné a klasszikus jelző, 
természetesen a maga terüle
tén; az az új hangzásvilág, amit 
"letett" a m odem  zene asztalá
ra, ma m ár MODELL ÉRTÉKŰ, 
TEHÁT KLASSZIKUS. Pereze 
voltak olyan m odem  alkotók,

akik eleve klasszikusok voltak: 
a NEOKLASSZIKUSOK. Ő k 
tulajdonképpen nem  a klasszi
kus m egjelölésre gondo ltak , 
hanem  egy korábbi, klasszikus
nak nevezett zene hangulatának, 
h e lly e l-k ö z z e l  technikájának 
m odem  újraélesztésére.

Egyébként a Haydn —  Mo
zart — Beethoven triászra (utó
lag!) ragasztott KLASSZIKUS 
jelző is különös a maga nemé
ben, hiszen ha ők a ldassziku- 
sok, akkor ki Bach, H aendel, 
Vivaldi? Ő k nem  klasszikusok? 
A köznapi gondolkodású talá
lékonyság gyorsan talált erre az 
ellentm ondásra is megoldást: 
Bach és nagy ko rtársa i prek- 
lasszikusok. A muzikológia m in
d ig  kibújik e megjelölés hasz
nálata alól és egyszerűen barokk 
m űvészek címkét alkalmaz. De 
ezen a vonalon haladva H aydn 
vagy M ozart inkább a rokokó 
m ű v é sz típ u s  m eg te s te s ítő i. 
Sem m ivel sem  klasszikusab
b a k , m in t Bach. A modern 
klasszikusok mintájára félig tré
fásan azt a jelzőt is használhat
nánk, hogy barokk klassziku
sok, rokokó klasszikusok, ro
m antikus klasszikusok. És így 
tovább... Szinte hallom  a zam a
tos szóhasználatot: POSZTMO
D ERN  K LA SSZIK U SO K . 
Végül is m indenki klasszikus 
lehet. A m odem  jazznek is van
nak m ár klasszilóisai. A rockze
nének, a musical m űfajának és 
... m ég a slágerzenének is, hi
szen vannak  m ár klasszikus 
slágereink is — aligha kell cím 
szerin t idéznem  őket, o lyan 
nagy a fogyasztási sikerm uta
tójuk. Hová jutnánk a m űvé
szetben, ha top lis ták  szerint 
válogatnánk?! De szerencsére 
nem  ezt tesszük

A szelektálás (értsd: klasszi
kussá érlelődés) folyam atában 
az emberiség m int összjelenség 
és m eghatározó elem nem téved, 
időlegesen elkövetett hibás íté
le te i  d a c á ra  sem . B rahm s 
m ondta  barátainak , akik ag
gódtak azért, hogy TV. Szimfóni
á iénak  e g y e tle n  k é z ir a tá t  
postán elküldte egyik m uzsi
kus kollégájának átolvasásra: 
"ami m ár m egvan, az nem  vész 
el". Tegyük hozzá: az igazi érték 
nem  vész el. És mi lehet az, am i
re tökéletesen illik a KLASSZI
KUS jelző: m inden , am i va
lóban KLASSZIKUS.

TERÉNYI EDE
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HELIKON H M

HOL-
Szilágyi István Kossuth-díjat, Ferenczes 

István és Fodor Sándor pedig József Attila- 
díjat kapott.

M árcius 10-én a Kolozsvári Állami Ma
gyar Színház előcsarnokában megnyílt a 
Csíkszeredái képzőművészek tárlata. Részt 
vettek: Bajkó Attila, Bartis Elemér, Berszán- 
Márkos Zsolt, Boér Lenk Ilona, Botár Lász
ló, Csillag Imola, Eresei Ferenc, Ferencz S. 
Apor, Jánosi V. Antal, Koszti István Miklós, 
Kristó Róbert, Lestyán Csaba, Lokodi Ildi
kó, Márton Árpád, Mérey András, Nagy 
Ödön, Pálffy Árpád, Ráduly Margit, Sik- 
lódy Ferenc, Szabó János, Turcza László.

A Tiszatáj 3. számában közli egyebek 
mellett Csiki László Hinta, A park, Az ud
var, A színpad, A villamos, A harmat című 
veseit.

A kecskeméti Forrás márciusi számá
ban olvasható Vári Attila Idegen ég, Verő 
fény és Keserves című verse, valamint Filep 
Tamás Gusztáv Bozgorok a határon című írá
sa.

A Kortárs 2—3. számában közli Bogdán 
László Apokaliptikus látomások, avagy a rend 
kényszere és következményei— A prózaíró Pás- 
kándi Géza című tanulmányát, Ferenczes 
István Fekete tél Triolettben című versét, 
Szőcs Géza Liberté, 1956 dm ű "szinopszi
sát", valamint Lászlóffy Aladár Adventi hó 
dm ű cikkét.

A Látó 2-es számában verset olvasha
tunk Demény Pétertől, Nagy Attilától, Sza
bó Györgytől és Vermesser Leventétől. 
Prózai írást ad közre Szakács István Péter 
(Jerikói lone), Balia D. Károly (A generációvál
tás elmarad), Kozma Mária (Tőzegtűz), Géczi 
János (Tiltott Ábrázolások Könyve). A  Fórum
ban Balázs Imre József (Az erdélyi magyar 
irodalom neve) és Szakács István Péter (Sza
rai: tükör kertjében) tanulmánya. A Kis lírai 
antológiában Mérvéi Ferenc mutatja be To
mas Tranströmer költészetét s a rovat közli 
a költő néhány versét Sulyok Vince és Mér
véi Ferenc tolmácsolásában. Téka: Holl Ildi
kó, György Andrea; Deleatur: Láng Zsolt,

Hajdú Farkas Zoltán. Talált vers: Márai 
Sándor Mint a hal vagy a néger.

A  2000. évi Zelk Zoltán-díjat Borbély 
Szilárd kapta.

Püski Sándornak 90. születésnapja al
kalmából, életútja elismeréseként a Magyar 
Köztársasági Érdemrend Középkeresztje kitün
tetést adományozta Mádl Ferenc államfő.

Konrád Györgynek ítélte oda a Károly- 
díjat a javarészt aacheni polgárokból álló 
kuratórium. A díj átadására május 24-én 
kerül sor Aachenben.

A  Károlyi Palota Kulturális Központ és a 
Nagyvilág február 22-én irodalmi estre vár
ta az érdeklődőket; Jósé Ortega y Gasset 
Hajótöröttek könyve dm ű esszékötetét mu
tatták be. Vendégek voltak Csejtei Dezső 
filozófus és Scholz László irodalomtörté
nész. Február 24-én a Szombat esti beszélgetés 
dm ű sorozat vendége Faludy György volt, 
a házigazda Lackfi János.

A  Berzsenyi Dániel Társaság Három 
könyv a költészetről dm ű estjére várta az 
érdeklődőket február 15-én a Rátkai Klub
ba. Ágh István Ahogy a vers mibennünk, 
Csűrös Kiklós Intarzia és Lator László Ka
kasfej vagy filozófia? címűköteteit bemutatta 
Tornai József.

I. -ME

Wass Albert
Rejtvényünkben Wass Albert-müveket 

idézünk a vízszintes 1., 43., valamint a 
függőleges 1., 37. sorokban.

VÍZSZINTES: 15. Konyhakerti fű
szernövény. 16. Házastárs. 17. Retesz. 
18. Vonatkozó névmás. 20. Női bece
név. 21. Haragos. 22. Prim őr növény.
23. Érvénytelenített. 27. Női név. 30. 
Ágoston Franciska. 32. Technecium 
és oxigén vegyjele. 33. Vásárt előzi 
meg. 34. Im pulzusok számlálására 
használt elektroncső. 35. Megfigyel, 
tapasztal. 38. Kalotaszegi település. 
40. Szakadt textília. 42. Falja a rét fü
vét. 45. ... királya, Lalo-opera. 46. 
Ilyen vadász is van. 47. Szerző. 49. 
Foszfor és ittrium  vegyjele. 50. H a
rap..., Creanga-mese. 52. ZA. 53. Eső
zések alkalm ával pusztítanak . 57. 
Európai Unió. 58. Részben tétlenek. 
59. Kola egynem ű hangzói. 60. Alat
tomos. 61.... Máté, a Dobeido című 
regény szerzője. 62. Kemény fém  63. 
Nitrogén és berillium  64. Smetana- 
opera. 66. Fennsík Korond és Farkas
laka között. 67. Angliai város. 69. 
O sztályzat m agyar iskolákban. 71. 
Kártyafigura, fordítva. 72. Vágófelü
let. 73. Egy bizonyos ugrás. 74.... Ra-

dulescu, neves rom án színész. 75. 
Aradi születésű m agyar költő névbe
tűi. 77. Kicsinyítő képző. 78. Kiker
getnek. 85. Jobb ..., m int megijedni.

FÜGGŐLEGES: 2. Építőanyag. 3. 
Az USA egyik hírügynöksége. 4. Bel
lini ismert operája. 5. H árom  — oro
szul. 6. Ném et tehergépkocsi márka.
7. Fordított toldalék. 8. Kivált. 9. El
játssza a becsületét. 10. Vedel. 11. Fi
zetség. 12. Latin személyes névmás, 
fordítva. 13. Csillag. 14. ZÁE. 19. Csi
nos. 24. Ilyen kép a mozifilm. 25. Ő, 
Párizsban. 26. H angtalanul sikáló. 27. 
Gum ival átszőtt. 28. Rendőrségi erő. 
29. Ez, oroszul. 31. Fogantyúba ka
paszkodik. 36. Sütő. 39. Becézett szü
lő. 41. Numero. 43. Becsül. 44. Talpon 
van. 48. Volga-mellékfolyó. 51. Euró
pai főváros. 54. Fosztogat. 55. A köl
temény. 56. DAT. 62. Jeges bárital. 65. 
Nyolcszögben van! 66. Építőanyag. 
68. Neves m agyar zeneszerző névbe
tűi. 70. Szelén, kálium  és kén vegyje
le. 74. Kín és ..., ismert Ady-vers. 76. 
Nem  jár. 79. Olasz és belga autójel. 80. 
Zaragoza határai. 81. Bank-betét! 82. 
Argon. 83. Szolmizációs hang. 84. 
NS. 85. Fábián Imre. 86. Nátrium. 87. 
Határozórag.

K. KOVÁCS ANDRÁS
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A HELIKON 6. számában közölt, Párizsi pillanat
kép dm ű rejtvényünk megfejtése: Pénzért nem ír az ember 
I Hanem sürgönyöz.
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