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A pokolban is
egy malomban őriünk
Doktor úr, nem tudok menni! — 

sóhajtott az egyszeri székely. De hi
szen a rendelőbe is lám eljött vala
hogy. Hát jönni tudok, csak menni 
nem!... Miről szól ez a költemény? 
Lehet, azt a látomást kellett volna 
megírnom, melyet most a "gondolta 
a fene" féle értelmezéseket kiszorí
tandó előlegezek meg, s a versikét 
adni elő magyarázó szövegként.

Almomban ugyanis, mint a való
ságos múltban annyiszor, sikerült az 
ostromlók orrára csukni utolsó perc
ben a várkaput. Ok kinnrekedtek, mi 
persze beszorultunk, de idebent az 
eddigi dolgok folytatásaként, kezde
tét vehette egy egész más Magyaror
szág története, melyben nem esik el 
Eger, Drégely, Temesvárt nem adják 
fel szabad elvonulás reményében 
sem. Ilyen álmokban időnként nem 
esnek egymásnak, akik el akarják 
emészteni a Hunyadi-fiúkat, Dobót, 
Kátayt. Időnként számon szabad tar
tani Bocskay, Bethlen, a Báthoriak és 
Rákóczik bűneit és tévedéseit is, 
nem semlegesíti őket az erény s az 
érdem együttesének faramuci mate
matikája sem; s megvitatható Kos
suth és Tisza Pista ellentmondásos 
személyisége; így elkerülhető az 
olyan örvény, csapda, tükörlabirin- 
tus-tünemény, hogy mikor az álom 
és való, a kinti s a benti, mint sziget 
után a folyó két egymást ellenőrző 
ága egyesül, újra találkozik, kiderül
jön, hogy csak körbejártunk, hogy 
ugyanott vagyunk.

Mivelhogy időnként bennszorul, 
ami kinti és kinnreked, ami bennva- 
ló; az afféle bizony ezzel is jár. Hajnal 
a várkapuban. Hajnal a nagy-nagy 
malom előtt, a pokolban. Ide fut be a 
vén cigánynak naponta a posta, az 
utasításokkal, hogy amit rákentek a 
századok, azt mi oldja le s mi a teen
dő a vármegyeházra felszálló pávák 
dolgában. Nagyjából hogy: húzd... 
de mégse... A Montblanc csúcsán a

jég máma már nem szakad tovább. 
Hol vannak a gepidák, a gótok, a 
hunok, a longobárdok. Kedvenc rá
kérdező-játékunk kipróbált vég
eredm énye  m in d ig  azza l a h í
zelgéssel zárul, hogy bezzeg mi itt 
vagyunk még. A sok "miile" úgy 
szálldos tudatunk körül, mint a pil
le. Egyesek folyton el akarnak ve
lünk  felejtetni fontos dolgokat, 
mások pedig valóságos vértódulás- 
sá fokoznák a bizonyos érzékenysé
geink és hiányérzeteink pótlására 
bevezetett praktikákat. Küszkö
dünk, egyszóval. így vágta ki magát 
a csempész tűzkő-árus is a háború 
utáni infláció idején, mikor valami 
rendőrféle rákérdezett a félhangos 
hadarásra: tűzkő-tűzkő-tűzkő-tűz
kő-tű ------------Mutass nekem egy
öntudatánál tartott népet, nemzetet, 
magyarságot, románságot, lengyel
séget, s megmondom, ki vonul be a 
Schengenekbe, Uniókba és hogy va
jon ha hattyút zabálni vagy gazdagí
tani azt, ami elkészült Európából, a 
világból.

B ennszorultunk, jól van. De 
szándékban, tervben megvédelmez
hető anyanyelvi kultúrával, egyete
mekkel, Teleki-tékákkal és Pannon
halmákkal, Mátyás-szobrokkal és 
sokértelmű jelképpé szubtilizált ke
nyérmezőkkel. A kiművelt ember
főkbe felszippantott és beleöntött 
programok tovább működnek, bu
zognak, alkalmazkodnak és elágaz
nak ugyanazon jövő felé, tatárjárá
sok, törökvilágok és Trianonok szü
netei, megszakításai után is: a kiút
keresés és megmaradás torkolata 
irányába, ahol majd meg kell jelen
nie valami múltán, valami végén. 
Mint helyzetjelentésnek: megy a ju
hász... és rákérdezésnek: ej mi a 
kő?... fő hogy végesvégig készenlét
ben álljunk. Akkor is, ha a bevetés 
legtöbbször elmarad. Ugyanis jönni 
tudunk. Csak menni nem.
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Az E sé ly tő l az Igevárig
— beszélgetés Domokos Gézával — 

kérdezett: Bogdán László

------------------H ELIK O N ------------------------------------------------

—  Domokos Géza húsz esztendeig volt a 
Kriterion igazgatója. Amikor elfogadta a kine
vezést, úgy döntött, könyvet nem fog kiadni 
saját kiadójánál, s ezt példásan be is tartotta. 
A  változások után elragadta a politika forgó
szele, az RM D SZ első vezetője lett, de két év 
múlva visszavonult, s emlékezéseit "elpuská
zott lehetőségeinkről" Esély címmel három 
kötetben adta közre. A  memoár közönségsikert 
(is) aratott, Domokos újra találkozókra járt, 
mint a Kriterion legendás évadaiban, csak 
most nem ő  volt az, aki írótársait bemutatta, 
hanem írótársai beszéltek Róla. (így ismétel
ten érzékelhette, hogy az írók is, az olvasók is 
szeretik...) A  Kriterionról szóló könyv ötlete 
talán ezeken a felforrósodó hangulatú találko
zókon képződhetett meg előtte. így született 
meg az Igevár, alcíme szerint: Kriterion tör
ténet tizenhat helyzetképben elmondva. 
(Akárcsak az Esély köteteit, ezt is a Pallas 
Akadémia kiadó adta ki, ezúttal gyönyörű ki
vitelben, a szerző volt munkatársainak közre
működésével. A  könyvet Bálint Lajos és Deák 
Ferenc tervezte, Egyed Péter írta az utószót, 
és Kozma Mária társaságában Dávid Gyula 
szerkesztette...) Míg az Esélyben —  ha ide- 
oda kanyarog is a történet, ha előre-hátra is 
mozgunk az időben, mégiscsak van az emléke
zéseknek egy határozott íve, az Igevár "hely
zetképek" lazán összefüggő, egymásba és 
egymásból leporellószerűen nyitó sorozata, és 
leveleket is tartalmaz. Mintegy előrejelezve a 
Kriterion leveleskönyveket. Reméljük, e leve
leskönyvek kiadására is lesz szerkesztői szán
dék. Itt ülünk — hogy egy pillanatig kívülről 
szemlélve magunkat konferáljak is —, D.G. 
otthonos dolgozószobájában, könyvekkel, kéz
iratokkal, levelekkel, dossziékkal zsúfolt író
asztalánál, künn januári hideg, az idő borong, 
a nap is elő-előbukkan, talán, hogy ne felejtsük 
el. De visszatérve az igen érdekes, sokszor 
tragikus sorsokat is felvillantó levelekre, van a 
könyvben egy különös Bodor Ádám-levá is, 
amelyben az író azt reméli, hogy:"... Páskándi 
Géza távozása után, remáem, minden lehető
ség meglesz, hogy hatévi szabadulás után szá
razra kerüljek. Jelen pillanatban kor, rang, 
»régiség« és nem utolsósorban rászorultság 
tekintetében nem tudom elképzelni, ki az, akire 
sor kerül, ha nem én. Kérem, gondoljon rám."

— Gondoltam rá, akartam is, akartuk is, 
de nem engedték. Ma már dicsekvésnek 
vagy rossz viccnek hat, de egy történettel 
mégicsak megpróbálom felidézni a hetvenes 
évek hulló hangulatát. 19'.-8-ban Váradra 
utaztam munkatárgyalásra, telefonon visz- 
szahívtak, közölték, ki kell tenni Dávid Gyu
lát, Bálint Lajost, Panait Rózát, a kedves 
titkárnőnket, talán emlékszel?

— Igen, hogyne... És az indok?
— Dávidot ún. "politikai ténykedései" 

m iatt, Bálint Lajost meg azért, mert az 
édesapja rendszerellenes, azaz kulák (?) 
volt, Panait Rózát pedig azért, m ert rend

szeresen levelezik Svédországban élő le
ánytestvérével. M indezt Gheorghe Tran- 
dafir, a könyvközpont vezérigazgatója 
kérte tőlem. Azután m egtudtam , hogy i- 
lyen próbálkozás több kiadónál is történt, 
s egy kivétellel m indenütt bele is mentek. 
Én viszont érvelni kezdtem, elmondtam, 
hogy Dávid Gyulát tíz éve bírósági dön
téssel felmentették a vád alól, tehát nem is 
értem, miről van szó. Azt is kifejtettem, 
hogy a "kulák" kifejezést, ma, 1978-ban 
szintén nem  értem! Tíz esztendeje nem 
hallottam... Mi ez? Visszatérés az osztály- 
harchoz, az ötvenes évekbe? Rózsikéról 
pedig elm ondtam , hogy a vádat komo
lyan sem tudom  venni akkor, am ikor foly
ton a nők és a család tiszteletéről beszé
lünk. Hogy van ez? Valakit kirúgni azért, 
m ert levelez a testvérével?... M ondom, ma 
m ár m indez érthetetlen. Viszont tény: i- 
lyen logika alapján öt évvel azelőtt meg
akadályozták, hogy felvehessük Benkő 
Samut, közeli m unkatársunkat, tanácsa
dónkat, a Téka sorozat egyik szerkesztőjét.

— Az indok? Vagy inkább ürügy?
— Hogy az édesapja pap. Visszatérve 

Bodor Ádám ra, őt a Páskándi távozása 
után valóban alkalmazni akartuk, de itt is 
keményen "nem"-et mondtak. Az édesap
ját politikailag elítélték, nem lehet! — állt 
az indoklásban. A vége felé, a nyolcvanas 
években, amikor M olnár Guszti és Ger
gely Éva is elmentek, m ár nyolc betöltet
len szerkesztői hely is volt a státuszun
kon, s mégse engedtek felvenni senkit!... 
Például Horváth Andort is szerettük vol
na, aki A  Héttől való eltávolítása után a 
Cintarea Romanieibe olvasztott Művelődést 
szerkesztette, de bárm ennyire is akartuk, 
nem  hagyták, őrá ott van szükség, m agya
rázták, nagyon hasznos m unkát végez. Az 
egyik legkiválóbb m agyar szerkesztőt i- 
gyekeztek átminősíteni román lapcsináló- 
vá!

— Könyvedben külön izgalmas fejezet fog
lalkozik "a vörös plajbász mestereivel", a cen
zorokkal.

— Igen, s bizonyára sokakat meglepő
en, róluk is van jó szavam. Az ember, 
legalább utólag, igyekszik megérteni, mi 
is történt, igyekszik felfogni a m egtapasz
talt tudathasadást s ugyanakkor m egpró
bál el is távolodni az egésztől (már így is, 
úgy is múlt!) és józanabbul ítélkezni, még 
ha sivár és riasztó is volt ez a valóság, 
hiszen embereket tett tönkre, életekbe szólt 
bele, írói sorsokat torpantott meg, fényes 
írói pályákat tört ketté.

— Ennek ellenére a Kriterion, a sorozatos 
támadások kereszttüzében is dolgozott, mint
ha a kiadó találta volna ki magának az irodal
mat — merül fel az emberben —, vagy mégis 
a romániai magyar kultúra, művészet ezt a 
kiadót? Honnan volt ez az energia ? Ami előse

gítette azt is, hogy az erdélyi magyar kultúra 
nehéz időkben ilyen teljesítményekre lehessen 
képes, irodalomban, zenében, képzőművészet
ben, tudományokban, közművelődésben.

— Gogol A  portré című elbeszélésében 
egy festőről beszél, aki megfordul Olasz
országban is, iszonyatos szegénységben 
él, de alkot, aztán egyszerre rámosolyog a 
szerencse, felkapják, ajnározzák, divatos 
lesz, ömlik hozzá a pénz, tehetsége vi
szont kiszárad, ő maga is kifullad, elseké- 
lyesedik, a rászakadó jólétben egyszerűen 
képtelen festeni.

— Ahogy Ligeti Ernő is írta: "súly alatt nő  
a pálma"!... Valóban azt hiszed, hogy...

— Úgy tűnik, nagy művek elsősorban 
akkor születnek, amikor a művész nem él 
békében a világgal — s önmagával sem —, 
amikor szenved, családi, társadalmi, val
lási dilemmák miatt kerül ellentétbe kör
nyezetével, s eme ellentmondásokat kép
telen igazán megélni, feldolgozni, egysze
rűen ki kell írnia magából.

— Ami azt illeti, ma is, a ránkeső "szabad
ság"-ban is eléggé marginalizált állapotban 
van az író.

— Remélhetőleg a kultúra szerepe a 
jövőben újra megnő, akkor értelemszerű
en az alkotókat is jobban megbecsülik 
majd. De az is igaz, hogy az elmúlt évtize
dekben az író, a művész figurája kiemel
kedően erőltetett helyet foglalt el a tár
sadalmi megítélésben, szerepük kissé túl
dimenzionált volt. Ami minket illet, felte
hető, hogy az írók utóbbi, feltűnően nagy 
szerepe a közéletben lanyhul... A kultúra 
sorsa, világos, hogy manapság sem érdek
li a politikát. Nemsokára napirendre ke
rülnek a megszokott költségvetési viták, s 
akkor újra bebizonyosodhat, hogy a kul
túra továbbra is árvagyermek marad.

— Erre a közönyre jószerével nincs is ma
gyarázat, nálunk a civil társadalom is gyenge, 
mecenatúra is alig van, s ráadásul telítve a 
könyvpiac is — a nívós irodalom mellett bóv
lival is —v a könyvek pedig egyre drágábbak. 
Határ a csillagos ég.

— Régi könyves szabály: a könyv kö
rülbelül egy jobbfajta kiló hús árába ke
rül... Vagy m ennyi a vasúti jegy ára, 
mondjuk, Széntgyörgytői Kolozsvárig? 
Hasonlítsd csak össze.. Nem  az a baj, 
hogy megy fel a könyvek ára, hanem első
sorban az, hogy az embereknek nincsen 
pénzük rá, mert a jövedelmük nagyon ala
csony... Sa másik baj a könyvterjesztésben 
érhető tetten. Kiadóink érthető okokból 
kiléptek az országos hálózatból, ezért 
most egy-egy új, hazai magyar könyvet 
megszerezni is művészet, nagyon szűk 
körben terjesztik a könyveinket. A vissz- 
hangtalanságról nem is szólva. A jófajta, 
valamikor szintén olvasott recenzió mint
ha végképp kiveszett volna... Az iroda
lomkritika pedig mintha a hősi eposz sor
sát követné: fehér holló.

— A  kultúrát, művészeteket eleve hátrá
nyos helyzetbe hozó költségvetés — a nemzeti 
jövedelemből kultúrára fordítandó összeg Ro
mániában a legkisebb Európában! — jószeré
vel azért is érthetetlen, mert ezt az országot 
nemcsak a nyomorúság, hanem az ostobaság,
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az elbutulás, túlozzunk? — az elhülyülés is 
riasztóan fenyegeti. S mindez folyamatosan 
belejátszik a román-magyar viszony alakulá
saiba is. Ezzel a rögeszmékkel, előítéletekkel 
terhelt együttéléssel az Esély köteteiben is, a 
Kriterion-könyvben is foglalkozol.

— Ha jól értelm ezem  az erdélyi etnikai 
valóságot, a leghosszabb, m integy féleze- 
révnyi fázisa m égiscsak az volt, am ikor az 
emberek úgy tudtak  érintkezni egymás
sal, úgy tud tak  egymás szomszédai lenni, 
hogy egym ás szokásaiba, életébe nem  
szóltak bele. Érintkezésük főbb pontjait a 
heti piac vagy az országos vásár jelentette. 
Az egymás elfogadását, a szóértést előse
gítő faktor nem  a később ideológia, majd 
nem zetpolitika rangjára em elt, általuk 
táplált, kollektív rossz emlék, hanem  az 
egyénileg is, együttesen is megélt hétköz
napok pozitív lenyomata volt. A diktatúra 
idején a rom ániai írószövetségben, m ond
juk, lehetséges volt egymás (ha nem  is 
m indenkori) e lfogadása, a jó viszony 
fenntartása a szakm ában, ennek a folya
matos megélése, a hatalom  által gerjesz
te t t  tö b b ség i b iza lm a tlan ság , a száz 
állandóan felmelegített uszítás ellenére. 
N em  tudnám  pontosan körülírni, de az 
egészben valahogy mégis a spontán ős- 
modell m űködött, Bukarestben m inden 
rom án értelmiséginek hivatkozási alap
ként m egvolt a maga m agyar szomszédja, 
barátja, m unkatársa, vagy nem  ritkán fel
menője, akit nem  szégyellt. A probléma 
ott kezdődött, a jelenlegi léptékben és ve
hemenciával, am ikor a diktatúra kim úlá
sával, a gátak felszakadásával az iskolai 
oktatásba, a sajtóba, a társadalom  úgy
szólván m inden csoportjába, de még az 
egyházba is beszürem kedett a nemzeti 
m ítosz, az idejétm últ nem zetállam  eszmé
jével. S elkezdődött valami (a magyarság
gal szem ben végzetesen elfogult) kol
lektív téboly. Egy rögeszmékkel telített 
diskurzus. A rögeszmés uszítás pedig ele
ve lehetetlenné teszi a nemzeti kisebbsé
gek bajainak orvoslását. Az uszítás tehát 
beindult (a botos, hordás tám adás is), az 
érzelmi agresszió mozgásba jött, a sok
száz év alatt felgyűlt előítéletek ideológi
ává álltak össze, és a gyakorlat nyelvére 
fordítva m indebből napi politika lett...

— De működött is, az értelmiségi elitben 
is, sajnos, egy furcsa mechanizmus. A  román 
elitértelmiségre folyamatosan felmérhetetlen 
hatást gyakorló Cioran írja még a harmincas 
évek közepén megjelenő Schimbarea de faja a 
Romdniei című hírhedett művében, hogy — 
jobb híján saját fordításomban idézem! —■: "... 
románként nehéz tárgyilagosnak lennem a 
szomszéd népekkel. Vagy hosszabb ideig, vagy 
csupán egy történelmi pillanatig, de mind
annyian uralkodtak rajtunk. A  szégyenünk 
maradt, annál is inkább, mert minderre szinte 
lehetetlen felmentő magyarázatot találni. In
nét az értetlenség, sőt megvetés irányukban. 
Különben a magyar lélek annyi összetevője 
akár végtelen rokonszenvet is kiválthatna be
lőlem, mégsem vagyok képes akár a legpará
nyibb kapcsolatba is lépni a magyar néppel, 
történelmükkel."

— M ielőtt ebbe belem ennénk, elm on

danám , hogy nem rég részt vettem  köny
vem  bukaresti bemutatóján, ahol ilyesfaj
ta kérdések is szóba jöttek, s Gálfalvi Zsolt 
biztatott: a következő menetben írnám  
meg — tapasztalataim  alapján — benyo
m ásaimat az írószövetségről is. Ami u- 
gyanis ott történt, az kisugárzott a szer
kesztőségekre, a kiadókra, hihetetlen mó
don meghatározta a bukaresti szellemi é- 
let képviselőinek egész habitusát. Ez a 
mentálhigiéniáját megőrizni törekvő ré
teg akkor többnyire rokonszenw el figyel
te tö rekvéseinket. T udom ásul vették, 
hogy igen, hát van egy ilyen k iadó— talán 
a romániai könyves intézmények legjob
bika —, az évi könyvszalonokon tapsol
tak a kiadványainknak, elismeréssel vet
ték, hogy folyamatosan román írókat je
lentetünk meg m agyar vagy ném et fordí
tásban, tetszett az is, hogy kiadunk ro
mániai kisebbségi írókat. A tájékozottab- 
baknak volt némi fogalmuk A.P. Todor, 
Giurgiuca, Eugen Jebeleanu, Mihai Beni-

Deák Ferenc betűmintái

uc vagy a fiatalabb Gelu Páteanu, Paul 
Drum aru irodalm unknak szentelt műfor
dításairól is.

- A  századfordulón a román írók még tud
tak magyarul, elég itt Rebreanut, Slaviciot, 
Gogát említeni, ez azonban a Trianon utáni 
évtizedekben fokozatosan megszűnt, a diktatú
ra idején már csak egyetlen állami intézmény
nél, a rossz emlékezetű szekunál követelték 
meg, a kisebbségekkel foglalkozó tisztektől és
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ügynököktől a magyar nyelvtudást, az írók 
viszont, még ha rokonszenveztek is esetleg a 
magyarsággal...

— ...nem tudták a nyelvet! Követke
zésképp az irodalmat is alig, vagy ami 
még rosszabb, felületesen ismerték. Volt 
egy-két szép emlékük erdélyi, székelyföl
di tájakról, megmaradtak emlékezetük
ben szép vagy egyszerűen csak annak 
gondolt emléknek — ám ezzel kész!... 
Nem szeretnék hazabeszélni, de tény, a 
magyar kultúra jó száz esztendeje felis
merte és feladatának tekintette a szom
széd népek és természetesen a román 
népm űvészet és irodalom  értékeinek  
megismerését és megismertetését. Ezt az 
igényt — még ha ismerünk is kivételeket
— a román elit soha nem fogalmazta meg. 
Még távlati elvárások szintjén sem jelent 
m eg ilyesfajta, önmagával szemben tá
m asztott igény. Cioranra visszatérve: 
nemzedékekre kiható elfogultságok fo
galmazódnak meg szavaiban, összefüg
genek ama mítoszok és legendák riasztó 
jelenlétével, amelyekről a bukaresti törté
nészprofesszor, Lucian Boia néhány éve 
bátor, és tegyük hozzá, mélyreható elem
zésektől sem visszarettenő könyvet pub
likált. Itt nyilvánvaló politikai céllal ger
jesztett és messzemenően túllicitált kitalá- 
ciókkal és félremagyarázásokkal állunk 
szemben. Ám jellemző: még maga Boia 
sem mer szembenézni az Erdélyt a harma
dik román államalakulatnak tekintő tév
hitekkel... Márpedig a múltat nem lehet 
meg nem történtté tenni. A sorozatosan 
lehazudott tények, azok felcserélése, cél- 
zatos félremagyarázása a bizalmatlanság 
és a gyűlölködés terjesztői. Sajnos, a ro
mán közéletben — ezt képviselőként is 
tapasztalhattam, a parlamentben is —  
uralg egy olyan álláspont, miszerint amit 
mi nem tudunk, az nem is létezik, sem  
kicsiny hazánkban, sem széles e világ
ban...

— Szilágyi István írta, még a kilencvenes 
évek legelején, de már a vásárhelyi események 
után, hogy abban a szilágysági faluban, ahol 
háza van, mennyire megváltoztak egyik napról 
a másikra a szomszédai. Következtetése lesúj
tó: "ezek bennünket nem szeretnek!..."

— Nem. És ennek a felismerését szám
talanszor tapasztalhattam magam is. Per
sze abba sem ártana belegondolni: "mi 
szeretjük-e őket?"

— A  diktatúra utolsó éveiben a felülről 
harciason gerjesztett Erdély története körül 
folyó vitában szembetűnő, hogy több egykori 
barátod is "harcol" az első sorokban. Már Kri- 
terion- könyvedben is írod, hogy nagyon sokan 
állandóan felhánytorgatják e barátaidat...

— A rossz emlékezetű "vita" — idéző
jelbe kell tenni, minden volt ez, csak tör
téneti tényekről folyó vita nem! — két 
értelmiségi hetilapban, a Romania literará
ban és a Contemporanulban zajlott. Min
denkit igyekeztek megmozgatni felülről, 
így kerülhetett bele a szórásba egykori 
barátom, Titus Popovici is, aki feltehető
leg nem teljes meggyőződéssel, de végül 
is megírta a cikkét, pontosabban pamflet-
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jét. (M agyarul A Hei 1987.14.) H tus szere
tett halászni, vadászni, utazgatni, a figye
lem  középpontjában állni, szóval: jól élni. 
Am it nehezen lehetett elérni, az <5 igénye 
és biztonság-szükséglete szintjén, a hata
lom s a pártvezetőség, nem  utolsósorban 
pedig az állam védelm i struktúra jóindula
ta, szimpátiája nélkül. Ezért engedett a "kí
sé rté sn e k ..."  De m in d e z  p e rsze  nem  
m agyarázza lojalitását, hiszen nemcsak 
ennyi volt. Az ő tudatában a ciorani reflex 
is m unkálhatott, noha tudvalevőleg min- 
d ig igyekezett rossz beidegződéseit visz- 
sza szorítani. A z idegen cím ű regényében, 
ahol közvetve Szárazajtáról' is szót ejt, 
m egpróbálta átugrani az árnyékát. Ne fe
ledjük viszont, ő maga is a Trianon utáni 
győztes hangulatban nőtt fel, a leikébe mé
lyen beleivódott az erdélyi rom án szupre- 
máció gondolata. Ehhez vedd hozzá, hogy 
m integy ellenszerként, több nyelven is 
rengeteget olvasott, utazgatott is, amellett 
bizonyos pozitív ellenhatások m ár a csa
ládban is érték. Például megvallotta ne
kem s m indezt elm ondta Beke Györgynek 
egy interjúban is, hogy egyszer, gyermek
korában, am ikor beteg volt, édesanyja Pe- 
tőfi-verseket olvasott fel neki, s ez akkor 
m ennyire m eghatotta őt. Ezért is csodál
koztam, hogy vitairatában Petőfi nevét kö
vetkezetesen ipszilonnal írta (?). Titus 
tehát évtizedekig el tudta fojtani magában 
a m ítosz-toxinokat, igaz, elsősorban anya
gi meggondolásból. Egy adott pillanatban 
történelm i tárgyú filmjeivel a legsikere
sebb, legjobban kereső író lett. Igen, ellen
őrizte a benne kavargó ellentm ondásos 
érzéseket, tudta uralni is őket, az Erdély 
történetéről folyó vita idején azonban vég
letes helyzetbe került, végeredményben 
veszélybe kerülhetett volna az egész élet
formája, a jóléte, a kedvtelései, egyszóval 
a pozíciója. S akkor "feljött" az egész... Ő is 
beleesett a kelepcébe, am it annyi ideig ké
pes volt elkerülni. Pedig ő, ezt ülik elm on
dani róla, szerette is a m agyar nyelvet, 
szívesen beszélt is magyarul...

— Mindez csak elmélyítheti az esetleges 
tudathasadást, hiszen az ugyancsak erdélyi 
születésű Cioran még élete végén, francia kör
nyezetben is szívesen idézte Arany Jánost — 
Fejtő Ferenc közlése —, s feljegyzéseiből tud
juk, hogy állandóan magyar cigányzenét hall
gatott, s eltöprengve azon, hogy mit szólna 
ehhez atyja, bizonyos fokig azonosult a ma
gyarsággal is, magyarnak is tartotta magát!...

— Titus, ismétlem, szívesen beszélt is 
m agyarul, nem  nézelődött, hogy ki hallja; 
élvezettel idézgetett is közm ondásokat 
például, de akkor mégis m egtörtént az e- 
set, m egírta cikkét, és barátságunk végét
ért. M ondtam  neki u tána, kedvetlenül, 
hogy beszélnünk kellene!... Beszélnünk 
kellene, hajtott fejet, majd hívlak. De nem 
hívott, és én sem  hívtam  fel őt. Ami viszont 
ezen a m egrom ló barátságon mégiscsak 
tú lm utat, az a szom orú tény, hogy ezek a 
dolgok tulajdonképpen azóta sem  tisztá
zódtak... Egy m ásik barátom  is kimutatta 
— ahogy m ondták nyolcvankilenc után — 
"a foga fehérjét!..." Petre Salcudeanuról
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van szó, édesapja Brassóban volt vasutas, 
ismertem, derék ember volt, jól beszélte a 
nyelvünket is, akárcsak barátom  bátyja, 
Aurel. Petre felesége különben félmagyar, 
édesanyja kézdivásárhelyi, aki gondosko
dott róla, hogy leánya ismerje meg a nyel
vét... Salcudeanuval hosszú éveken át jól 
m egvoltunk, utána jöttek klisékkel meg
terhelt filmjei, a negyvennyolcas forrada
lomról s a m ásodik világháborúról írott 
regényei, s legvégül szenvedélyes ellen
szegülése az RMDSZ létével. M indez el
gondolkoztatott... Voltak olyan barátaim  is 
persze, akikben nem  csalódtam, hogy a 
fiatalon e lhunyt kiváló irodalom törté
nészt, Mircea Scarlatot vagy a szintén fér
fikorban , fehérvérű ségben  elhalálozó  
Mircea Nedelciut említsem. Vagy a harm a
dik, Mirceát: Dinescut... Már a változások 
után ism erkedtem  meg közelebbről Gabri
el Andreescuval, Radu Filipescuval, to
vábbra is m egm aradt a barátságom  Da
niela Crasnaruval, Romulus Rusannal és a 
feleségével... Régi meggyőződésem: nem 
ártana néhány dolgot felülvizsgálni a ro
m án-m agyar viszonnyal kapcsolatban, hi
szen a m agyar társadalomban is élnek saj
nálatos előítéletek, él egy negatív kép a 
románságról, ami végső soron annak a 
képnek a megfelelője, ami a románságban 
is él mirólunk...

— Persze kisebbség és többség soha nem 
összehasonlítható, egyszerűen azért, mert 
nincs egy "súlycsoport "-ban. A  mi esetleges és 
szigorú önvizsgálatunk, amelyre azért vannak 
világító példák is, nem biztos, hogy önmagában 
megváltoztathatja a helyzetet.

— így van. Még ha jóhiszemű is a szán
dék — s ezt el kell m ondanom , hiszen 
elm últ esztendőim  egyik keserű felismeré
se ez! —, akkor sem... Nehéz elhinnem, 
hogy mi m agyarok tudnánk valamit is vál
toztatni a román közgondolkodáson. Köt
ve hiszem, hogy bárm ilyen meggyőzőek is 
legyenek érveink, korrigálni lehetne az e- 
lőítéleteket. Sem érveléssel, sem ráförme- 
déssel nem  érünk el semmit. Mint aho
gyan különben a románoknak sincs esé
lyük arra, hogy előítéleteinkről leszoktat
hassanak.

— Megoldást látsz?
— Morális, az egész társadalm at átható 

közgondolkozási reformra lenne szükség, 
m indkét részről. Sajnos azok, akik le kelle
ne vezényeljék ezt a folyamatot, az értel
miségi elit, láthatólag viszolyog ettől, nem 
akarja... S itt elkerülhetetlenül beszélnünk 
kell a nevelésről is, hiszen az akut válság 
egyik hagyományos okozója éppen az is
kolai oktatás. Kétlem is ezért, hogy az egy
m ás nyom ába lépő fiatal nem zedékek 
mások lehetnének. S itt jutunk el a mai 
ro m á n  id e n t i tá s v á ls á g  g y ö k e ré h e z , 
ugyanis nem  csak az a nacionalista, aki 
mások iránt gyűlöletet gerjeszt maga kö
rül, hanem  az is, aki nemzete vélt vagy 
légből kapott jótulajdonságait hiperboli- 
zálja. Rögtön egy példa: Teoctist pátriárka, 
nagyon helyesen, a választások előtt fellé
pett a politikai szélsőségesség ellen. Ám 
hogyan? A szélsőségességgel a másokénál 
régebbi és mélyebb román nemzeti eré

nyeket állította szembe: a toleranciát, a 
megértést, a lelki nemességet, az igaz és 
megélt vallásosságot. M indazt tehát, ami 
egyetemes érték, kizárólag a nem zetére ér
vényesítve lepucolta, s kivikszolva, mint 
egy karácsonyfa díszeit, a nem zetére ag
gatta. Sokan (a többség) ezt el is hitte neki, 
elégedetten nyugtázva. Ezek u tán  persze 
hiába szólítanák fel — am it nem  nagyon 
tesznek! —, hogy becsülje m eg a másikat, 
azt kérdezné: "minek?" H iszen nem zeti a- 
lapállásáról van szó. Ő  történelm i és m o
rális fölényben van! Az önim ádatba mere
vülő illúzió elképesztő, az öndicsekvő 
szemlélet pedig, úgy vélem, ugyanolyan 
káros, rövid és sejthetően hosszú távon is, 
m int a gyűlölködő nacionalizm us, és m a
gukra a románokra is az...

— Mi dolgunk a világon? — kérdezhet
ném. Nyilván küzdeni, hitünk szerint a...

— N ekünk saját stratégiát kellene ki
dolgozni, hiszen szembe kell nézni azzal a 
csüggesztő  és e lkerü lhetetlen  ténnyel, 
hogy fogyunk... N em  a sérelmeinkről kel
lene folyamatosan kárpálni és Trianon kö
vetkezményeiről siránkozni. Pozitív prog
ramra lenne szükség! Egyik pillére a m inő
ségre való törekvés lehetne, am int azt az 
erdélyi fiatalok, László D ezső és társai 
ajánlották, term észetesen korunk érték
rendjének és elvárásainak figyelembevéte
lével.

—  A z Élet és Irodalomban hónapok óta 
folyó liberalizmus-vitában Ungvári Rudolf ezt 
kérdezi (2001. január 19.): "mi a liberális poli
tikai álláspont? Szerződéseket támogatni, ame
lyek talán majd mindent megadnak (jólétet, 
politikai egyenlőséget, EU csatlakozást), csak 
éppen az asszimiláció elleni tényleges védelmet 
nem? Elsiklani affölött (rosszabb esetben az 
ezen érzett döbbent haragot rasszizmusnak 
tartani), hogy a mostani folyamatokat extrapo- 
lálva, száz év múlva felére csökken a magyarság 
létszáma a szomszéd országokban? Nincs az a 
ázni társadalom, mely Erdélyben ez ellen a 
beolmdás ellen megvéd, Felzndékről, Kárpátal
járól meg a Délvidékről nem is beszélve." Va
lóban nincsen?

— Úgy tűnik, van. Az említett szerző
nél, az Esben zajló liberalizm us-vitát átte
k in tő  eszm efu tta tásában  ta lá lu n k  egy 
mesés analógiát. így hangzik  "Ahogy a 
kapitalizmus a jólét növelésével alkalm az
kodott ahhoz, hogy szét ne vesse a töm e
gek nyomora, a dem okráciának is alkal
m azkodnia kellene... ahhoz, hogy szét ne 
vesse a tömegek ostobasága". Eszközt a 
m űveltségben lát. Javíthatatlan aufklärista 
lévén, m agam  is a kultúrában, elsősorban 
az anyanyelvűben vélem  m egtalálni ama 
"eszközt"; m ind a nem zeti asszimiláció, 
mind a szabadságvesztés ellenszerét. De 
m ég a népességcsökkenését is... Ha jól 
m eggondolom, abbéli hitem  vagy rem é
nyem (nem tudom , hogy jobb?) sarkallt 
Igevár című könyvem  m egírására is.

Sepsiszentgyörgy,2001. február 2.
* Jegyzet. Hogy mindez nem fantazmagó

ria, igazolják a számok is. A Kriterionnál az 
Igevár 24-ik oldalán közölt statisztika szerint 
húsz esztendő alatt 1987 magyar nyelvű mű 
jelent meg (!) 22 millió 987 273 példányban...
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SEBESTYÉN MIHÁLY

Mint aki...
D ávidnak

Természetesen az ajtót me
gint nyitva felejtették.

— Nincs nálatok ajtó, fiacs
kám?

Csak úgy megszokásból kér
dezte, föl sem tekintve az újság
ból.

Ez a ronda szokásod, evés 
közben folyton olvasol. Mondta 
Apa. Hányadszor is? A lét kegyes 
pillanataiban. Kegyelem a meg
alkuvás előtt.

M ikor olvasott volna? Van 
ideje az embernek ebben a ház
ban? Folyton feladatok, megbíza
tások, követségek. Szaladj le, 
gyere fel, vidd ki, hozd le, vakard 
meg, nézd meg, vedd be, köpd ki, 
tedd fel, húzd le, csukd be...

Változatok egy igealakra. Fel
szólító mód családi használatra.

Ha még van egyáltalán csa
lád. Túl a hírlapokon, a vasárnapi 
ebédeken, húslevesbe fojtott ve
szekedéseken, verítéken, négy 
terítéken, túl az erkölcsi keríté
sen, ahol már a kutya sem ugat 
utánad.

Most senki nem vonhatja fele
lősségre. Nincs aki. Kinőtte, ki
haltak mellőle mindazok, akik 
fülön foghatnák. A számonkérés 
az ő joga — elvben —, gyakorla
tilag azonban... Hagyjuk.

Ne hagyjuk. Most miért nem 
beszélsz? Ilyen vagy, veled nem 
lehet igazán beszélgetni. Kinyi
latkoztatsz, igét hirdetsz, aztán 
fensőbbségesen elvonulsz a sló- 
zira. Gyekme niszar.

Szótagfordítással.
Szóval a számokérés az atyák 

előjoga egy szabályos családban. 
Elvileg. Élete végéig, a comb
nyaktörésig, szívrohamig. Sze
rencsére még messze.

Vajon? Néznek rá a pénztár
ból. A pénztárcáját keresi. Észre 
sem vette, mikor telepítették a la
kásba az élelmiszerüzletet. Ott, 
ahol eddig a könyvespolcok áll
tak, most konzervek, mosósze
rek, folyékony szappan, rizs, 
cukor, papírzsebkendő, hazai 
csokoládé, nápolyi szeletek ba
nántöltettel és pusztán. Sör. Sö
rök. Hatalmas választék.

Egyre növekszik mögötte a sor.
Megint szólnak, hogy csukják 

be az ajtót. Egy fiatal, zselézett 
hajú nő kiválik a sorból, eléje vá
gódik estélyi ruhában.

Papa, ne rajzoljak magának 
egy százezrest?

Nagyszerű grafikai program
jaink vannak, mondja a fia is, aki 
világoskék köpenyben jön-megy 
az üzletben, időnként a kompu
terre pillant, ellenőrzi a bolt for
galmát.

Meg szeretné kérdezni, most 
m it tanul, m ennyi a fizetése, 
mennyivel szállt be a közös ház
tartásba.

Nem lehet, olyan elfoglalt a 
gyerek. És mintha ismernék is 
egymást azzal a nővel, aki az e- 
lőbb egy bankót akart neki rajzol
ni. Ennek udvarolna? Ismernie 
kellene.

És hol van most az ágya? Ha 
megbetegszik, tessék mondani, 
hova feldiet le? Kórházba nem 
megy, annyi szent. Akkor már in
kább itt az üzletben. Éjjel-nappa
li. Folyton lenne valaki mellette. 
Kaphat egy pohár vizet. Beszél
gethetne a vevőkkel. Annyi új 
arc, fiatalok. Fontos, hogy az em
ber fiatalok között forgolódjon. 
Ezt is Apa mondta.

Mit nem adna, ha Apa megint 
felelősségre vonná. Bármilyen 
ürüggyel. Újságolvasás, köteles
ségmulasztás, szemtelenkedés,

késés, iskolai bezúgás, akármi. 
Olyan feneketlen a vétségek háti
zsákja.

M iért jobb m egszidottnak 
lenni, mint szidónak?

Talán zsidónak?
Hagyjuk a szóvicceket. Kü

lönben tényleg jobb.
A pénztárosnő feltekintve 

mondja, és hozzáteszi, a bácsi 
most már mehet, ki van fizetve. 
Kifizette a fia, csekkel.

Nem is sejtette, hogy már ná
lunk is lehet bankkártyával, csek
kel fizetni, mint Nyugaton.

A haladás feltartóztathatat
lan. A számlák is. Jönnek. Folyton 
számlások csengetnek be. Az üz
let költségei őt terhelik. Utána ké
ne számolni.

Te nem mondasz nekünk so

ha semmit. Tíz év óta hajtogatják. 
Erről a boltról is csak most érte
sültünk. Anyád és én. Meg va
gyunk döbbenve.

Történik egyáltalán veled va
lami jó? Hol eszel? Mikor volt 
utoljára a hasadban meleg étel? 
Leveske. Tiszta fehérnemű. Sál, 
sapka, nagykabát?

Micsoda ügyészi vádirat. Ez 
most hogy jön ide?

Egy vacak ajtóval kezdődik, 
aztán mindig idáig fajulnak a 
szavak. Az ő dolgai. Amelyekbe 
jóformán nincs már beleszólása.

Folyton ezzel jössz. Vigyázz, 
mert még megsajnállak. Szomor- 
kodni fogok.

A boltba megérkeznek a szál
lítók. Félrehúzzák a székkel e- 
gyütt, nem zavartatják magukat. 
Égy házi bácsi nem akadály, csak 
ül itt a boltban, mint valami falusi 
kispadon. Kék-piros műanyag 
ládákat raknak le friss tejtermék
kel. És szalámit, párizsit, száraz- 
kolbászt, füstölt szalonnát, kaj- 
zert.

Vilmos császár besétál a főbe
járaton. A fia rászól: aruátvétel, 
bácsi, nem tetszik látni? Tessék 
később visszatérni.

Fiacskám, németül. Más nyel
ven nem ért. És különben is, nem 
ismerted fel, 6 II. Vilmos volt, tudod, 
aki kirobbantotta az I. világháborút.

Most jössz ezzel az általános 
kultúrával. Szarok rá. Tudod, 
apa, hogy nem érdekel a történe
lem. Én rendszergazda vagyok.

Az mi? Melyik rendszeré?
Majd megmagyarázom, most 

le kell raknom az árut, át kell ven
nem, be kell vezetnem a gép me
móriájába. Te soha nem figyelsz 
reám.

Szemrehányóan nézi az öre
get, aki ugyanazt a sárga, tíz év 
előtti újságot gyűrögeti. Valame
lyik polcról került elő. Ebben a 
házban aztán soha semmit nem 
dobnak ki. Most is a bolti holmik 
összekeverednek a levetett fehér

neműkkel, a ki nem mosott bo
rotvapamaccsal. A halála a félig 
kinyomott, be nem csavarozott 
fogpasztás tubus. Egy eldobott 
félzokni. Párja a mennyben. In
gek, az ágy tetején. Narancshéjak 
a földre szórva. Tavalyiak. Ko
szos lepedő a sarokba gyűrve. Mi 
lesz, ha kijön a közegészségügyi 
ellenőrzés? A SANEPID. Legyen 
neked — KÖJÁL.

Ha jobban szétnézünk...
Ki néz szét a boltban, Apa? Ki 

maradt a boltban?
Nézd, a süécek a kasszagép

nek támasztva, mintha az előbb 
jöttetek volna le a Schullerről. — 
Rossignol. San Marco bakan
csokkal —.

Ezt tanulta a tíz év alatt. A 
rendszerváltás óta. Mint aki nem 
akar lemaradni saját korától. Di
noszauruszok kíméljenek. Látni 
kellett volna Apát, amikor ezt 
mondja. Ugyanennél az asztalnál 
ült, csak akkor be volt téve a 
konyha ajtaja. Rend volt. Tiszta 
rézedények, késkészletek a falon. 
Festett tányérok. Hollóháza.

Te olyan diszkrét és finom lel
kű vagy. Emelkedett pávián.

Neki mondták, amikor min
denen megsértődött, és amikor 
mindenkit megsértett. Amikor 
rendre összebalhézott a tanárok
kal, barátaival, a család ismerőse
ivel, a szállítókkal, a bolti el
adólányokkal. Még jó, hogy Vil
mos császár el volt foglalva a né
met csapatok lengyelországi ku
darcaival. Ahogy téged isme
rünk, őt se kímélted volna. Kirob
bantod a világháborút. És még a 
németekre se lehetne rákenni. 
Rémes kamasz voltál.

Minden kamasz rémes.
Hagyjuk a közhelyeket, jó?!!
Ő sem kiáltja a gyerek után, 

nálatok lepedőből van az ajtó? Az 
ilyesmit az ember egyszerűen el
felejti. Az ízlés törékeny nádvá
zas szék.

Igen, a szóképeid. Azokért 
mindent feláldoznál.

Túlzás. De az ember mindent 
elnéz az Apjának, aki már nincs 
itthon. Csak a csészealjon elnyo
mott cigaretta jelzi, hogy hivatal
ba sietett. Veletek reggelizett, a 
kávéba pászkát aprított, Vilmos 
császár fejét követelte egy berlini 
tüntetésen, ezért egész életében 
baloldalinak könyvelték el a kis
városban, ahol éltetek.

M osogathatsz mindenki u- 
tán. A haladó érzelmű emberek 
m ind így kezdték pályájukat. 
Meg a jövendő milliomosok Chi
cagóban.

Sovány vigasz, mert te így 
végzed.

Egy apának mégsem lehet 
ilyen nyíltan a szemébe mondani.

Elfordul, felnyúl az egyik 
polcra. Olcsó mosogatószert ke
res.

» »  >  folytatás a 6. oldalon
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— Most mit vacakolsz, vedd 
el bármelyiket, majd én fizetem. 
Ne spórolj, utálom, amikor a mo
sószeren akarsz takarékoskodni. 
A legjobbat, a fenébe is. Megen
gedhetjük magunknak.

A boltban az eladók bólinta
nak. Milyen otthonosan mozog a 
fia. Mikor tanulta ki a kereske
dést? Pedig dehogy is akarta vol
na, hogy a gyerek üzletes legyen, 
mint a dédnagyapja. Akkoriban 
m indenki menekülni szeretett 
volna a szatócssorból, kiemel
kedni, elrugaszkodni, horgonyt 
vetni szabadfoglalkozásokban — 
ügyvédnek, orvosnak, művész
nek lenni —, és akkor, tessék, az 
<5 fia megint visszajut a mitecdk- 
weiszúr-ságba.

Huzat van. Határozottan fá
zik. Légvonat. Gyors. Helyjegy
váltás — változtatás kötelező.

Még csak az hiányzik, hogy a 
lépcsőházi szagok begyömöszö- 
lődjenek a lakásba, mint egy haj
nali személyvonatra az ingázók. 
A koldusok, akik reggelente meg 
akarják szállni a város utcáit, te
reit, a kapualjakat és aluljárókat. 
Az ő boltjuk előtt kéregetnek. 
Mostanában megszaporodtak a 
kéregetők. Ekkora divatja lenne a 
kegyesszívűségnek?

Persze senki sem hiszi el, 
hogy az a lakás egyszerűen ki- 
szellőztethetetlen. Megcsökött 
benne a tegnapi ebéd, a kifőzött 
zsebkendők szaga, a tegnapelőtt 
kidobott bazsarózsák rothadása. 
Hogy lehet itt élni?

Vörösmarty, Illyés Gyula vá
lasza. Költészetünk. A boltban 
nem árulnak versesköteteket. Ve
gyesbolt De nem annyira. A la
kás távolabbi részébe költöz
tették a könyveket. Leborították 
nejlonnal, újságpapírral. Mintha 
festésre készülődnének. Hóna
pok óta senki sem veszi le a lepe
dőket a bútorokról. Nem olvas
nak könyveket. A többiek mikor 
költöztek ki?

Apa egyedül marad. Behunyt 
szemmel ül. így is hallja a megis
mételt kérdést:

Hogy lehet így élni?
JÓ KÉRDÉS. Ez volt mindig. 

Itt nőttünk fel. Nemzedékek óta 
ezt a medencét töltjük ki kispár
náinkkal, rögeszméinkkel, emlé
kérm einkkel, s tílu sb rav ú rja 
inkkal, hiányzó második köte
tekkel, tromffal, holtak toborzá
sával és arcüreggyulladással. 
Szívvel, paláverrel. Rávemek az 
ember vállára a kétméteres kosa
razok, félrelöknek a járdán kerék
pározók, kikerülnek a nagy ha
vazások és az aranyvonatok. Az 
ember nem választhatja meg a 
szülőházát, ahová a kései utókor 
egy verőfényes délelőttön betop
pan. Népes közönség. Az iskolák 
lazán, csuklóból kivezényelve. 
Neuraszténiás tanárok. Alulfi

zetve, fölülterhelve. Egy elhízott 
úr, Funkd Mátyás, hosszasan ke
resi a szemüvegét belső zsebei
ben. Több van neki a kelleténél. 
Fel fog olvasni. Erre kíváncsiak 
lennénk. Az eső váratlanul el
ered, szétfröccsen ti az írást. Hó
lyagok a papíron.

A nyitva felejtett ajtóban bolti 
leány cigarettázik. Kiskabátban 
áll. Díjnyertes fénykép a megyei 
szalonból. Milyen lehet a szájíze 
reggelente? Még szerencse, hogy 
a boltban szigorúan tilos a do
hányzás. Az ajtó hasítékán át sár
gult leveleket csúsztat be a szél. 
Címzés nincs. És lepréselt virá
gokat abból a herbáriumból, a- 
melyet Rácz tanár úrnak kellett 
beadni nyolcadikban. Meg egy 
szétnyomott cserebogár-tetemet. 
Zörög.

Itt van Rácz tanár úr. Ö is be
tért a boltba. Elébe siet, reméli, az 
öreg megismeri. Elvégre nem 
nagy idő az a negyven esztendő, 
ha úgy vesszük.

Hogyan vesszük, Sch. fiam? 
Nem lehet viccelni az ilyen dol
gokkal. És mit keresel ebben a 
boltban? Mintha bölcsésznek ké
szültél volna annak idején. Vagy 
tévednék?

Tanár úrnak tisztelettel jelen
tem...

Ne hülyéskedj, Sch. Felnőtt 
ember vagy. Semmit sem változ
tál, éppen olyan tisztelettudó ba
lek maradtál. Szép dolog, mond
hatom. És hogy is volt az az eset 
Takáccsal meg a cserebogárral? 
Meséld csak el ezeknek a derék 
embereknek. Szélesen körbemu
tat a boltban.

Rengeteg ember gyűlt össze. 
Többükkel járt egy iskolába, má
sokkal a katonaságnál találko
zott, a sorozáskor együtt álltak 
félmeztelenül a régi lebontott vár 
folyosóján. Nők is szaladtak oda, 
akik valamikor tetszettek neki, 
lányok, akiket kamaszként lesett 
meg a strandfülkében.

Takács Zoli, akarom mondani 
Takszi, módszeresen, teljes erejé
ből kalapálta, öklözte a műa
nyagborítókat, míg a rovar tel
jesen elmázolódott a 76-77. olda
lak között. Zárvánnyá. A termé
szetrajz könyv kinyithatatlan 
lett. Titoktartó oldalak. Most már 
soha sem fogja megismerni a cse
rebogár anatómiai felépítését, és 
valószínűleg soha sem fog adek- 
vát válaszokat továbbadni utó
dainak a halhatatlanság tekinte
tében.

A fia el is ment. Nincs itthon. 
Úgy értem, a boltban. Leszaladt, 
be sem várta a liftet. Csak a bejá
rati ajtót felejtette el behúzni ma
ga mögött. És a magnó tárcsái 
forognak céltalanul. Micsoda ré
mes nótákat kedvel. Hányszor 
harcolt, küzdött, mennyi alakban 
ravaszkodott, erőlködött vele a 
konyhában vacsora közben, hogy

valami örökebb érvényű zenét is 
megszerettessen az ifjabb Sch.- 
sel.

Ez azért erős. Csak fel akarta 
ébreszteni az érdeklődését. Tájé
koztatni akarta arról, hogy van 
más is, nem csupán a mosógép
program, a ritmikusan összerán- 
duló idegszálak tajtékozása. Az 
emberiség mégsem Volta vagy 
Galvani árammal kezelt békája.

Apa, megint ezek a nagy sza
vak. Most ilyen zenékért bomol- 
nak világszerte. Elnövik. Elnö
vöm, ne izgulj. És megcsókolja az 
apja fejét. Futva.

El akarná lökni. Nem kell a 
szánalma, a lenézése. Azért, mert 
kopaszodik és magára szedett 
vagy húsz kilót, még nem dedós. 
A totyakosok napközi otthona 
még odébb van, remélhetőleg.

Rácz tanár úr közeledik hatal
mas csomagokkal. Ennek most 
nagyon örül. Leteszi a díványra. 
Egy kávéval azért megkínálhat
nál. Ne törődj vele, mit monda
nak az orvosok. Két tanítvány a 
pénztárhoz cipeli a csomagokat. 
Nem mernek rászólni, miért nem 
vett kosarat a bejáratnál. Hosszú 
lenne megmagyarázni, Rácz ta
nár úr idejében csak egy önki volt 
— Anya szerint önkívületi —,s a  
régi szentpéteriek mind ismerték 
egymást, nem volt divatban, nem 
illett rámordulni annyi nemze
dék lelkes kísérletező tanárára, a 
naturális história legavatottabb 
helyi képviselőjére.

Ja, a kávé. A konyhában hideg 
van, be kellene tömni az ablak 
réseit sálakkal, ócska ruhákkal, 
rongyos zoknikkal, a kilincsek 
megvetemedtek, a tűzhely kor
mos, régi, dúskeblű pirítás ke
nyerek szénné égett darabjai 
vastag rétegekbe rakodnak egy
másra, akár bányát is lehetne 
nyitni. Ma, a nagyvállalkozások 
korában nem is lenne feltűnő. 
Csak ne sztrájkoljanak, randalí
rozzanak. Már csak tévéhíradó 
hiányzik a krédóból.

Nesszet főz, a presszó sok 
időt verme igénybe. Meg akar 
kérdezni néhány dolgot az öreg
től, ki kivel, hogyan, mikor abban 
a tanáriban, azokból az évekből 
akar leletet menteni, amikor ő 
volt gimnazista. Az időszámítás 
kezdetén.

Rácz tanár úr elhárítja. Ké
sőbb, fiam, el kell még mennem 
visszakérni a házunkat a Mátyás 
király téren, és volt egy szőlőnk a 
Tulipántos oldalában.

Mindenkinek volt valamije, 
ez aztán most kiderült, jól el vol
tak eresztve, hogy utálja ezt a ki
fejezést, de szerencsésebb nem 
jutott az eszébe, csak neicik nem 
hagyott örökül semmit az úrhat
nám proli família.

A fiú szobája. A bolt háta mö
gött. Csöndes, észrevétlen. Egy 
tapétaajtón át csak besurransz, s

máris otthon vagy. Éjszaka fel
kelsz, beviszel magadnak a pi
zsam akabátod alatt egy üveg 
sherryt, aztán reggelig elszopo
gatod, ha nem tudsz aludni.

És álmatlan. Besétál a fiú szo
bájába. Szétdobált ruhák, foghí
jas kártyapaklik  kiszórva. Ki 
játszhatott itt utoljára? Évek óta 
nem járt náluk kisgyerek. Senkit 
sem hoztak látogatóba a szülők, 
nagyszülők, gyámok, rokonok. 
Nem jártak itt óvodák, elmara
doztak a bölcsődék.

Senki sem jött. Hacsak Rácz 
tanár urat nem számítjuk. Nem 
számítjuk. Elment. Elment már 
huszonhat éve vérmérgezésben. 
Az égvilágon m indenki elma
radt. "Kérjük, ne háborgassák 
végső nyughelyünket látogatás
sal, virággal, éjjeli zenével, emlé
kező torokrezzentéssel!" Csak 
semmi elérzékenyülés. Ne légy 
marha, ne dőlj be saját érzelmes- 
ségednek. Nehogy nekem sírva 
fakadj! Hamis, káros, hizlal, kór
okozó... Végső érvként: kibírha
tatlan lennél. Bohóc. Ripacs. Nem 
folytatom.

Az ajtót azért becsukhatná
tok. Nyitva áll, hogy bárki belép
hessen. Vásárcsarnok, bolt, agó- 
ra, középület, nyilvános könyv
tár, illemhely, szentély. A gyerek 
egy időben m indenkit idehur
colt. Micsoda nevek: Zselé, Ban
tu, Búboskám, Takszicsek, Svi- 
hák, Miszter. Nincs becsületes 
polgári nevük? Mi az, hogy nem 
érdekel? Téged hogy hívnak? Ed
gár.

Allan Poe?
Nem. Csak Edgárnak, mint 

Lear király vejét, mint Baloghot, 
akit festményen Iá tott M . Erik bu
dijában harminc évvel azelőtt, 
festette Sz. bácsi kritikából, Ed
gárnak, mint a Misterious Match 
együttes szólógitárosát. Elég érv?

A legrémesebb, hogy nem ké
pes megkülönböztetni egyiket a 
másiktól. Most itt dolgoznak a 
színesfém és szerencsejáték osz
tályon. Oda kellene hajolni a fi
úkhoz és leolvasni a nevüket a 
kitűzőről. Bár nagyon könnyen 
megeshet, teljesen hiába.

Mintha mindig ugyanaz a kö
lyök állítana be. Soha nem lehet 
tudni, ilyen gyatrán borotválko
zott, vagy ritkásan serken felnőt
té. Loncsos lányok. Vagy löncsös. 
Ganz egal.

Apa, te csak labdázol a sza
vakkal, és ne mondd, kérlek szé
pen, ne mondd azt, hogy ganz 
egal, mert ha én azt mondom, 
mindegy, rögtön kiugrasz a bő
rödből. Ilyen vagy. Nem tudsz 
egyenlőnek tekinteni magaddal. 
Mert biztosan azt gondolod, te 
állsz az Eifel-torony tetején. Hát 
nem...

Túltengő öntudat.
És ez a zene igenis a mi ze-

» » » » » »
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nénk. A szurkolók az üzletben 
eddig hallgattak, de most várat
lanul felhangzik Edgár kedvenc 
száma. Be is mondják a hangszó
rók, hogy az áruház zenei osztá
lya küldi kedves munkatársá
nak. Végleg eltévedt. Mivel fog
lalkozik Edgár? Ellenőr, lemez
lovas, szám ítógépes grafikai 
programokat hajszol az éterben, 
One-line kertészlegény, virtuál- 
pszichológus?

Már az ő nyelve is Edgárra 
áll. Legyen. Akkor is ki van zár
va. Le van ejtve. Elásatott. Tör
ténelem alatti kövület, szállás
helye ezentúl a konyhába ki
hordott avasodó hírlapok kö
zött jelöltetett ki. Jogerős íté
lettel.

Mint aki úgy is csak ezt ol
vasná télen, nyáron, szélben, 
fagyban, jegyben, gyűrűben. 
Ikerszavakkal körbeírható. A 
postás rejtve jő, mint egy zsoltár
sor. Újabb lapokat hoz. Elkéri a 
régieket, néha egész takaros 
gyűjteménnyel állít be. Apa leül
teti a konyhában, pálinkáspoha
rakat vesz elő. Koccintanak a 
postással. Ráérnek, mindketten 
nyugdíjasok. Gino bácsi tulaj
donképpen csak hozzájuk jár. 
Megbeszélik a Postás SE esélyeit 
a megyei bajnokságban, összeál
lítják az eszményi megyei arany
csapat csatársorát, hátvédeket 
helyeznek teljesen új rendszerek 
szerint, a számítógépből bemen
nek a Nemzeti Bankba és meg
nézik az árfolyamokat. Tőzsdéz
nek.

Mint akiknek rengeteg pén
zük van. Pártokra fogadnak és 
nem járnak szavazni. Edgár gú
nyolódik rajtuk, és csak azért is 
megpaprikázza, megborsozza a 
zsíros kenyeret. Mert Apa szólt 
neki, hogy egészségtelen.

Mind ilyenek ezek.
Azért az ajtót végre betehet- 

né valaki! Ászéi hevesen rángat
ja, csapkodja az újság szárnyait. 
Havat seper be az északi szél. 
Vagy a keleti. (Nem politizál.) 
Valahol lovasszán csilingel. A 
boltban karácsonyi vásárt tarta
nak, világosítja fel önm agát Ed
gár egész éjszaka be lesz fogva. 
Rémes menet lesz. Reggel szö- 
gesdrúthengereket gördítenek 
be a konyhába. Még a híreket 
sem hallgathatja meg a Kossut
hon.

A kávéscsésze szélén zúzma
ra. Nem kellene előszedni a téli 
ruhákat? Fázik. Persze, gondo
san el vannak rejtve. Mindenki 
mindent eldug előle. Rejtvény 
család. Hol vannak a meleg alsó
nadrágok, a flanellingek, a jége
rek? Igen, mi kövületek még 
viselhetünk, ugye, kapunk egy 
kevés haladékot? Ezért senki 
sem fog alkotmánybírósághoz 
fordulni? Hol vannak a téli tá

nyérok, csészék, hol van Edgár, 
a felesége, hol vannak a régi ba
rátok? Miért nem csenget be 
hozzájuk senki sem?

Le vagyunk írva, Jóisten
kém?

A Teremtő csak hivőknek, 
azaz saját előfizetőinek válaszol. 
Mint a telefontársaság.

Eltették egy biztos helyre eb
ben a raktár-lakásban. Üzlet-la
kásban. Még a tavasszal. Vagy az 
a tavalyelőtt volt, s az idén e- 
gyáltalán nem is rendezik meg a 
téli játékokat: ki havazik többet? 
ki fagy nagyobbat? kinek van a 
leggyorsabb jeges szélvonata? 
Nincs megmondója. Az időjárás 
egészen összegubancolódott, 
felőrlődött a bizonytalanságban.

Bezzeg... Nem, ott még nem 
tart.

Átvágott az üres üzleten. Va
lószínűleg téli szünet van. Tönk
rementek, le kellett húzni a rolót. 
De akkor mi van Edgárral? Mun
kanélküli? Hányszor mondta, 
hogy a diplomásokat nem fenye
geti az állástalanság veszélye. Le
het ezeknek beszélni?

A szőnyegből lemetszett ku
koricaszárak állnak ki. Végtelen 
tarló. Az ajtó sehol. Vagy leg
alábbis nem látja. A messzelátó 
szemüvegét keresi. Nincs a ko
m ód tetején. Ködös dombol
da lak . Szem üveg nélkü l is 
felsejlenek. Itt m ár végképp 
nyitva maradnak az ajtók. Ha 
vannak. Az eszével tudja a fe
leletet.

Ha jól kilép, biztosan felme
legszik. Mindig ezt mondták ne
ki, ő is ezt mondta a gyereknek, 
amikor a sízésből a menedékház 
felé baktattak. Ez még az üzle- 
tesdi előtt volt jóval.

Felbukik. Felsebzi a térdét. A 
sebszáj körül földdarabok. Vö
rös-fekete örvény. Amilyen sze
rencséje van, még befertőződik. 
így, személytelenül. Láthatatlan 
általános alany ólálkodik a mon
datban.

Hogy kerülnek ide ezek az 
átkozott kukoricaszárak? Fer
dén metszett tövek. Tőrök. Meg
int elkéstek az őszi mélyszántás
sal? Erről miért nem írt az újság? 
A Fürge ujjak1 A fürge újak.

Ki kellene mosni meleg víz
zel és szesszel. Ott tartják a kék
szeszt a fürdőszoba faliszekré
nyében. Vagy az ajtóra szerelt ál
talános zsebben.

De merre van a fürdőszoba 
ezen a végeérhetetlen, rohadt 
mezőn?

Ráadásul "fagyos, szeles éj
szakára számíthatunk. A ködös 
helyeken néhány fokkal hide
gebb lesz."

Hurrá, meg van mentve! A 
közelben valaki a Kossuth Rá
diót hallgatja.

Még Európában van.
... Legalábbis ezt reméli...

EGYED EMESE

Híd, tűzszerszámok
Hétfő reggel még ott kéklett 

a csónak a meredd: fal alján 
kikötve, orra délnyugat-nyu
gat irányba mutatott, délutánra 
aztán már csak az ökömyál- 
szerű keresztzsinegek csillog
tak  a fe rd e  őszi sugárban  
keresztül a Szamoson, közöt
tük a hajlított fa hullámos vo
nala ívelt, bár inkább csak tud
tuk, m int láttuk: m ásnapra 
semmi, vagyis csak a Kis-Sza- 
mos szokásos sodrása, sem 
álompalló, sem bog, sem fonál; 
a galambok szokásos helyükön 
gyülekeztek és sütkéreztek, a 
horgászok combig csizmában, 
helyreállt a korábbi rend, de va
lami hiányzott a képből.

Mégis kezdjük csak az ele
jén, az utunk úgyis a hídon ve
zet át nap mint nap, itt maga
sodott az a bizonyos Hídkapu, 
de most ne is arról beszéljünk, 
mi volt valaha, hanem a kék 
csónakról, amelyben valami ö- 
reg halász kezdte érthetetlen 
cselekedeteit néhány napja: 
csak mindig keresztirányban. 
A Szamos Nyugat felől érkezik, 
ő hát hol a víz közepén, hol 
valamelyik part közelében idő
zött; hallottam én, hogy hidat 
fog építeni egy éjjel, s hogy fel
gyújtja, de, az igazat megvall
va, annak még a gondolatától is 
kirázott a hideg; ez a türelmes 
munkálkodás pedig a jó vára
kozás érzéseit keltette az em
berben, miért gyújtja fel, ha 
egyszer felépíti? De várjuk ki a 
végét, szombatról vasárnapra 
virradó éjfélkor lesz, látni akar
tuk, hát láttuk:

Az északi partról akartuk 
nézni; hátunk mögött a Felleg
vár, átellenben a régi zsinagóga 
udvara, a Tranzit-házé, most 
valami hullámvonalú fadara
bokkal valósággal beépítve-te- 
lezsúfolva csak erre az alka
lomra. Közben az udvaron ki
alakított homokdombra embe
rek gyűltek, csendőrt is láttam 
tarka ruhában; olyan volt az éj
szakában a bámészkodó embe
rek között, mint valami régi
módi ólomkatona.

Most jön a Mester, két kezé
ben fáklyák, és tudom is, mi 
lesz: a tekergő "bordákra" il
lesztett posztócsíkok petróle
um szagát éreztem , am ikor 
megnéztem a terepet, no, mint 
a régi lámpák beáztatott kanó
ca. Jön, komótosan simítja vé
gig a hullámos térrács elérhető 
végeit, akárha valam i lágy 
ecsettel. Azonnal elindul a fe
gyelmezett lángpatak, kúszik a 
hajlított forma magaslatai felé,

már ott van a tűzmester a másik 
végén, indítja a lobogást, ő ma
ga kimért lépésekkel váltogatja 
helyét: gyújt, simít, továbblép, 
átbúvik maga építette, már 
lángövezte kapui alatt, az e- 
gész szerkezet látszik: csupa 
tűz bői rajzolt félkörök az éjsza
kában, látom a füstöt is a kö
zönség körül, valaki bünteti ő- 
ket a közelségért, de mégis: 
jobb a Mestert nézni, éppen 
most ereszkedik le kicsi fehér 
létráján a csónakba, ott a segéd
je is, fogyatkoznak a gyújtó fák
lyák, de már indul a láng ke
resztül a Szamoson, most jön a 
csónak hozzánk egyre köze
lebb, most indul a megvilágí
tott vízfolyás fölött, ívben, erről 
a "híd végről" is a fény csóva, 
odaát már lohad; tűzkoszorú, 
tűzkoszorú ereje.

A víz fölött most ragyog 
igazán, nem bántja a függesztő 
zsinegeket, a szerkezet maga 
sem ég el, csak, mint egy lobo
gó sörényt, eltűri; most találko
zik a két oldalról kúszó lángfo
nadék a Szamos közepén, most 
indulnak, meglepetés, a Mester 
tűzfejű apró dobozai vízi útjuk
ra, párosával eregeti kifelé a 
csónakból, szaladunk mellet
tük a folyónk mellett egy dara
big, itt a kőkorlátnál aztán be is 
lehet várni, de csak idáig jön
nek, leszánkáznak a hullám tő
rön, aztán rendre mind bele
buknak a vízbe, a sötétségbe, el 
sem jutnak a híd alá, vége, alig 
múlt éjfél, káprázhat a szem, ez 
volt, ez: a füstöt pedig arra, a 
város szíve felé vitte a szél, szép 
csendesen folydogál a sötét víz, 
és rosszul tudtuk: nem felgyúj
totta a hidat a Mester, csak fel
mutatta, tűzzel körölrajzolta; 
Denis, játszom a névvel: Kionü- 
szosz békés titkai a szüret ide
jén; Tricot, játszom ismét: köt és 
old, de már eloldotta csónakját 
is a kolozsvári idő partjaitól, 
zsinegjeit feltekerte, s az apró 
fehér lajtorja sem vüágít a me
der kikövezett falán, a névtelen 
bűvészinast is magával vitte, 
láttad?!

— Láttam.
— ... Láttad?
— Mit...? Nem.
Nem?

("Tűza Szamoson. Denis Tri
cot francia művész installáció
ja, m elynek  során  lángra  
lobbantja a Névtelen utca meg
hosszabbításában emelt virtuá
lis h id a t. Trans-art in situ. 
Kolozsvár 2000. október 7-8." 
— olvasom a meghívón.)
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ÍERÉNU MÚUIa 179
ha majd minden rabszolga nép  
járm át megunva olajra lép

s z e r k e s z t i :  _ ~
Fekete Vince 2001.

JÁSZ ATTILA 

E g y e t l e n  e s é l y
Egyetlen esély a megszólalásra, 
ha nem törekszel közvetlen hatásra, 
csak fényezed az olvasás ezüstjét, 
lenyomod halkan az írás kilincsét.
Benyitsz végre egy ajtón, és ha nincsen 
mögötte semmi, elfogytak a kincsek, 
nem káromkodsz, s panaszkodsz, mire jöttél, 
elloptak mindent innen is a törpék —
Téged meg a kudarc tesz majd erőssé.

rp»»j / • • l a  ••
T u k o r to r e s  a z  ö l t ö z ő b e n
Mostam le arcomról a festéket, 
és ahogy jött le, részletekben, 
nem az élnyütté tett estéket 
láttam a tükörben, hanem hogy — 
úristen, így megöregedtem — 
a vonásaim ugyanazok.
Már (ftel se tűnik az arcom

I d ő v e l  k i k o p i k
Otthon, este, olvasgatás. Miközben 
néhány mondat úgy telibe talál, 
hirtelen fel se tudok állni. Csöndben 
fekszem, s hallgatom, ahogy a halál 
folyik a lapokból, mintha üvegből. 
Hagyni kellene, lepjen el, akár. 
Tűnjek már el ebből a környezetből. 
Vérfolttal a hatást lehet fokozni, 
ám idővel kikopik a szövegből — 
Álsebet csak mondat képes okozni.

V á l a s z k í s é r l e t  e g y  le v é lr e
Az ostromnak vége, legyőzettetett 
az énem. Szétesek tehát az ének 
váltakozó énekére. így persze nem lesz 
igazi győztes, se szeretett vesztes, 
és nincsen vége a küzdelemnek.
Amit végül senki sem nyer meg.
A halálból gyűjti erejét az élet.

N e m  t u d  v é g e t  é r n i
Sötét szobában ülök,
Mozart Requiemét hallgatom. 
Az ég alja még vörös.
Ha leírom, csak irodalom. 
Majd lassan az sem, közös 
az értelmét vesztett tartalom 
a két sötétség között.
A tű percegését hallgatom. 
Nem tud véget érni a napom.

T e l i  v o l t
Ahogy a mosogató krómacél peremén, 
a konyhaablakon át, csillan a telihold 
beszűrődő fénye. De váratlan belelép 
a mosogatóvízbe, így nem tudom leírni, hogy 
az égbolt szűkre szabott téglalap szeletén 
bevetődő telihold sugara teli volt 
acélos visszfénnyel az ablakunk keretén.

L é g y o t t , 

f e s t m é n y b e n
megérkezik
átadja papírkoronáit
helyére bicsaklik tér
logika
virág
papírhajónyi csönddel 
loboghat tovább 
egyre gyorsabban 
egyre fehérebben
utána csak a tenyérnyi 
tér és egy lebegő 
nádas ceruzarajza

K é r d é s

h a l d o k l ó  l o v a s n a k
Hol van a part s a nádas 
remegő ösvény 
színek
szürke páncél 
s a szélnek eresztett 
merre is reszket 
lovas találgass 
testedben miféle járvány 
öklel
démoni arcéi
virágágy dagadt szemednek 
tested sincs 
lelked falábas
véredért szeret a sárkány?!

Csak akkor
Akkor fogok majd 
csak akkor
mikor a homályos szobákban lefekszenek 
és nem szuszognak már

s a szürkület 
dagadt arcú istenei 
megszűnnek ködöt lehelni.
Festménnyé merevült ujjaim között 
csak akkor fog 
láng-létére döbbenni 
a vászon.

M a j d  g u r u l v a  j ö n
G. A.-nak a mélyből 
majd gurulva jön 
s leírt soraid mélyébe fészkel 
testedben szörnyű ébrenléttel 
csak nézel és hallgatsz
a laptükör mögött 
igékkel vérzi meg szádat 
csak hallgat és néz sohasem fárad 
soraid mögül már sohasem vész el

fwrO %
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BALÁZS K. ATTILA
A kék gyermek elmenekül
teste felett az árnyak ha kinőnek s a sorsok
között a mélybe ha lenéz
unottan legyint a dagadó időnek
mivégre — kérdi
kék — mondja
nehéz

örvénylő éjszakát ragad el ruhául s makogva
az öles gödörbe leszédül
cémányi hangján a fellegekbe tágul
s cémányi teste
a végtelenre
kékül

M a g a m  k ö r ü l
agyagos partok rejtekén 
tágra nyílt
vagy akár lehunyt szemekkel 
egy festménybe mindig 
hazatérek
combjaim benövik féktelen 
indák
a sárkány vergődik 
valahol
köröttem lángokban áll 
olvad

A  h a l  k ö r ü l
feldagad
bambán a sötétre tátog 
körötte csend 
lélegző idegek 
se víz 
se nád 
se rákok

vénák sajognak 
fogan az ősi átok 
a hal körül 
hallgatok 
én vagyok ki 
mindent átfog
nyikorognak a hajlatok
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E g y  o l y a n  c s i l l a g o s  e s t e  v o l t ,

h o g y  i g y  b e s z é l t e m
Egy olyan csillagos este volt, hogy így beszéltem:
"Nem kell félned, én lelkem, úgy halunk meg, ahogy álmodod: 

magunk leszünk csupán.
És lángolni fognak a mi testeink, majd hamvadni lassan, 
hogy egy bezöldült akvárium fogja őket egybe..."
ő  megcsókolt a csendben és súgta kérdve:
"De mi történik majd, mindez ha elmúlt? "
Egy olyan csillagos este volt, hogy visszasúgtam:
"Ezután pedig majd...
kihúzom a hamuból a kezem,
hogy elkeverjem a mi hamvainkat..."

A  v é g e k  v á r o s a
Lehetetlen most már itten élni, ezt mondta 
A város virágok martaléka lett 
És a halott szerelmek csókjai lenyelték 
A jobbak tán túlságosan sokáig is kibírták, de aztán 
a rosszak bekebelezték őket, azok, akik maguk is 

sok, mondhatni elég sok mindent elviseltek

Itt most már nem lehet élni, mondta 
Itt most már meghalni sem lehet, mondotta 

teljességgel felemészt 
a hódolás a szürke falaknak 
a varázsuk nélküli esők, a megíratlan 
őszvégi levelek

S a telek, telítve a csalóka szerelmekbe vetett 
hiú reményekkel, a meg sem született 
gyermekek lelkei 
megfojtják a színek láthatárát 
nem engedtetik meglátnom 
hogy mivé sikerült lennem, s amivé 
lehetetlen lett sikerülnöm

Itten már nem lehet képzelődni, mondta a Város, 
akinek már nem nagyon volt akit szeretni 

A Város
beleőszülve önsajnálatába...

A  v i s s z h a n g o k  s z o l g á l a t á b a n
Nálunkfelé a szobroknak csupán 

a dátumait sikerült lecserélni 
Hogy jól a fejükbe verjük a köveknek 
Mennyire összezavarodtunk igazából 

ahhoz képest, hogy itt hiába vér folyt

A szobrok
őszies pillantással szemükben 

Elvezetik
A felzavart

Édeskés
Visszhangjait

A nyugati időknek
így, most már múltán az ifjúságnak 
Hajdanvolt szerelmeiddel egyetemben

Tévelyegtek egymás álmatlanságán keresztül 
Keresve az álmot vagy legalább egy 
valamivel humánusabb időt

A keblek árnyékából egyetlen csöppnyi 
zöld színű tej

Leméri
Vagy kigúnyolja a Fájdalmat

A seb viszont a földön, mely minden cseppenésre kinyílik 
Mint felpattanó szeme egy kölyöknek

M e s e
A föld a maga halottaival 
A holtak szerelmeivel és kínjaival 

száműzetett a dalba

és akár ma is meghallgatható mindez 
a kakukk jajongásában

A fű a maga virágaival 
Az illattal, a törzsekkel és a meg
vagy meg nem száradt levelekkel, s az alapjai 
a vályogtégla háznak, sőt 
még az őrkutyák is, a havazás, a madarak

csendben mind-mind száműzettek a dalba

ésaző vérüknek árnya megtekinthető 
nagynéha esténként 
amikor telihold van

Ugyancsak a dalba száműzettek a falak
A megrozsdázott téglák, a szőlőtőkék
Az ősök hangja, aztán a szülőké
Meg a nyári zivatarok az első csók zamatával

Az énekes, aki ott volt a házban 
Addig énekelt, míg a fogai is kihulltak 
Énekelt, amíg a körmei mind leváltak 
Ameddig a kiélesült mássalhangzók rendre meglágyultak 

Végtére

S két kiéhezett farkas pillantásával 
Elindult, hogy megszimatolja a végét 

Ama sivatagnak
És a kezdetét

A vágyakozásnak

Azok pedig, akik megmenekültek az eltűnéstől 
Fehér bottal a kezükben pusztán 

Az énekes után kutattak

M e g o s z t h a t t o k  m i n d e n t  

a  k u t y á i n k k a l
Csodálatos földünk van minékünk 
Habár a tyúknak kőre ha futja étkül 
Ezeréves sírboltjaink vannak és hőseink 
Akik vágtáznak hegyek és várak 

Romjai között 
Várakozásul

És tyúkjaink éhsége ellen 
Nekünk a nyelvünk halhatatlan 
És szavaink akár két főt is kitesznek 
Noha mindehhez nemigen van fülünk 

Áttetsző egünk van, miként a könnycsepp 
Tengerek, hegyek, folyamok

S arany, hogy a kutya is ehetné 
A benzin kutyák itala lehetne 
Szemét, hogy a kutyák is megelégelnék 

Meg vitéz, hogy kitüntethetnénk a kutyákat is 
És ezért döglenek étien kutyáink

Csakhogy nekünk már rég nem otthonunk 
A hely, hol vagyonúnkra találtok

És megválaszolatlan szerelmeinktől lyukas szíveink 
Elrejtve tartjuk kilyukadt zsebeinkben

FARKAS WELLMANN ÉVA fordításai

Ardian-Christian Kuciuk (1969) Romániában 
élő, albán származású költő.
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NAGY ZSÓFIA 
Gyanánt
A regényhős, avagy 
Új falvi Krisztina két élete
Ma már a legelkötelezetteb i- 

rodalomtörténésznek is be kell 
látnia, hogy az irodalomtörténet 
sem több egy diszkurzusnál, 
vagy akár egy történelmi regény
nél, amelyben pár adat köré egy 
olvasmányos m ű épül fel. Az iro
dalomtörténet regényének is meg- 
vannak a maga rokonszenves 
vagy a zseniség különc régióiban 
élő szereplői, vannak az idő homá
lyából csupán egy-két vonásukkal 
kivillanó szellemi arc(ulat)ok és 
olyanok, akiket, akár egy realista re
gény hőseit, körülvesznek (múzeu
mokban őrzött) használati tárgyaik. 
Kezdhetném tehát így is: hadd 
mondjak egy történetet Ujfalvi Krisz
tináról, irodalmi múltunkra vonat
kozó elképzeléseink felépítmé
nyének egyik mellékszereplőjéről, 
akinek az irodalomtörténészek sze
mében nagy érdeme, hogy érdekfe
szítő mesét mondhatni róla, és a 
tudományosság mellett ki lehet elé
gíteni egyfajta emberi kíváncsiságot, 
a mese, a történet pszichikai szük
ségletét. A többi irodalomtörté
neti személyiséghez viszonyít
va Újfalvi Krisztina esetében 
nyilvánvalóbb, bizonyíthatóbb a 
legendaszerúség, az, ahogyan a 
kétszáz évvel ezelőtt élt bakról 
leválik mindaz, ami azóta rára
kódott. Hosszú kutatási folyama
tot igényelt kihámozni a forrá
sokat, az utókor által megálmo
dott Újfalvi Krisztinából azt a pár 
adatot, szöveget, amelyekből ha 
nem is a "valóságos Újfalvi Krisz
tinát", de egy számunkra hitele
sebbet ra k h a tu n k  össze. A 
vizsgálódás után is hitelesnek 
ítélt életrajzi adatokból született 
meg az időrendi áttekintés 0. o.).

A legenda születése. A különös 
életű és szem élyiségű Újfalvi 
Krisztina első megálmodója Kő- 
váry László. A Család Könyvé
ben 1855-ben megjelent írása 
szolgáltatja a fő forrást mind
azoknak, akiket később megra
gadott ez a magyar George Sand- 
legenda. Kőváry László elsősor
ban életrajzot ír, de nem poziti
vista adatszerúséggel, hanem a 
rom antikus irodalom történet- 
írás indivíduumfestő léleklátta- 
tásával. Újfalvi Krisztinát nem 
tartja zseninek, de amit verseiben 
ma az érzékenység jegyeiként ér
telmezünk, Kőváry elegendőnek 
találja ahhoz, hogy egy romanti
kus költő egzaltáltságát követ
keztesse ki belőlük, s később má
sok által is átvett, megismételt 
ítélete: "szenvedő ábrándosság, 
alaktalan világgyúlölet, nyug- 
pontot nem találó vágyakodás" 
akár a rom antikus zseni-esz

ménnyel is egyeztethető. így tör
ténik az, hogy szövegeitől már- 
már elszakadva megszületik a 
XIX. század közepén a romanti
kus, hányatott sorsú és háborgó 
lelkű Újfalvi Krisztina is.

A Kőváry által megírt élettör
ténet ma is fellelhető írásos forrá
sai a Molnár Borbálával váltott 
levelek, a Csízi Istvánhoz írt le
vél, valamint az a tizenöt vers, 
amiket Kőváry Újfalvi Sándortól 
kapott. (Nagyon valószínű, hogy 
Kőváry magára a témára is a vele 
baráti viszonyban levő Újfalvi 
Sándor kezdeményezéséből "ta
lált rá". Újfalvi Sándor egy évvel 
a Kőváry-féle életrajz megjelené
se előtt kezdi írni Emlékiratait, így 
lehet, hogy Kőváry ezt is forrás
nak használta, a benne foglalt két 
szomorújelentéssel együtt.) Me

részség azt állítani, hogy ezek a 
szövegek hitelesen tükröznék 
írójuk jellemét, ma már sokkal 
kételkedőbben állunk szemben 
az irodalmi művekkel, számo
lunk az oly gyakori tudatos és 
akaratlagos szerepjátszásokkal, 
vagy ennek nem szándékos for
májával, amely kisebb mérték
ben torzít, de elkerülhetetlen és 
minden őszinteségi erőfeszítés 
dacára mindig elválasztja a szer
zőt szövegétől.

Amikor Kőváry az egyénisé
get kereste a szövegek mögött, 
éreznie kellett az érzékenység to
poszaival dolgozó versek és az 
irodalm iság szerepjátszásától 
mentesebb levelezés hangnem
beli különbségét. A levelekből 
valóban egy független, bátor,

szókimondó, szeszélyes és szen
vedélyes asszonyra lehet követ
keztetn i, aki iróniája és kö- 
tekedő-évődő kedve m ögött 
bölcs, mély gondolkodású és ér
zésű, igen erős erkölcsi érzékkel 
rendelkező személyiség. Ez a 
csöppet sem unalmas, erőteljes 
egyéniségű nő az, aki megragad
ja Kőváry fantáziáját. Ma sem 
műveltségével vagy nyelvi kife
jezésmódjának ötletességével- 
szépségeivel, költői zseniali
tásával, esetleg filozofikus mély
ségeivel teszi elsősorban kedves
sé magát olvasói előtt az, akit 
ezekhez a szövegekhez szerző
ként hozzárendelünk magunk
ban, inkább közvetlensége, me
leg és változatos hangneme által.

Kőváry ehhez a Idssé vadóc, 
de bölcs asszonyhoz, akinek füg
getlen egyénisége elütött kora 
szokványos és ideális nő-képétől, 
hozzárendelt egy a köznapitól el
ütő élettörénetet is. Egy különc 
személyiség nem elég ahhoz, 
hogy legendává váljon, szükség 
van narrádóra is, a mesehős sze

m élyiségjegyei történetekben 
igazolódnak. így születik meg az 
a néhány anekdotaszerű törté
net, amelyekből összeáll Újfalvi 
Krisztina életregénye, a nagy re
gény, a magyar irodalomtörténet 
kis fejezete. Ezek a történetek 
nem lehetnek csupán Kőváry 
fantáziájának termékei, alapju
kul azonban szájhagyomány út
ján terjedő mendemondák szol
gáltak. Maga Kőváry gyakran 
óvatos "mint mondják", "mint be- 
szélik"-kel vezet be egy-egy in
formációt, de azután tényként 
kezeli és kedvvel színezi ki. Ve
gyük sorra ezeket a történeteket, 
amelyek a legenda alkotóelemei
ként biztosították Újfalvi Kriszti
na irodalomtörténeti halhatat
lanágát

Egy szépség szerelmi története. 
"Úgy látszik, ezen szenvedő áb
rándosság, alaktalan világgyűlö
let, nyugpontot nem találó vá
gyakozás ifjúsága egy édes érzel
méből fejlett, mely csalódássá 
válván, egész életét annyival ke
serűbbé tette, m ennyivel m é
lyebb volt nála az érzelem  s 
szabadságra törőbb az ész. Mint 
általam is ismert mellképe mutat
ja, egyik vala kora szépségeinek, 
nyúlánk termet, finom arcbőr, e- 
leven ajak, tüzes szem egészíték 
ki eleven lelket mutató arckifeje
zését. A kellem és szellem ily 
összhangzó találkozása csakha
mar keresetté tévé őt, s mint a 
szóhagyomány mondja, gr. Hal
ler Lászlót annyira elbűvölő, 
hogy köztök viszony fejlődött, 
m dy  Krisztinának boldog jövőt 
ígért. Egész lényével csünge sze
relmén, midőn egyszer csak hall
ja, hogy a gróf nősül, mit a tett 
valóban is követett... Sorsa körén 
felül emelte vágyait, s egész éle
tére boldogtalanná lön.

Ha m ár nem választhatott 
szív szerint, férjhez mentéből leg
alább epigrammot kívánt csinál
ni. Udvarlói legeszesebbikét, de 
egyszesmind legrútabbikát vá- 
lasztá ki: kezét egy jó birtokú tu
dom ányosan képzett férfinak 
ígéré, Máté Jánosnak, s hozzá
ment 1780-ban." (Kőváry, 1855) A 
tovább iakban  K őváry leírja, 
hogy az esküvőn megjelenő Mol
nár Borbála azon kérdésére, ki a 
boldog vőlegény, Újfalvi Kriszti
na így válaszolt: az, aki a legrú
tabb férfi a jelenlevők között, s 
erről barátnéja valóban felismer
te Máté Jánost.

Ez az Újfalvi Krisztina mintha 
a korabeli olvasmányélmények
ből született volna, csak éppen 
nem hal bele csalódásába, hanem 
keserű fintorral arcán — cselek
szik. Amennyiben nem hiszünk a 
szájhagyománynak, melyben Új
falvi Krisztina már ekkor legen
daként élhetett, teljesen meg kell 
kérdőjeleznünk ezt a házasság
kötési történetet. A Barátsági ve
télkedés (Molnár — Újfalvi 1804) 
nagyon kevés és csak homályos 
életrajzi vonatkozásokat tartal
maz, Újfalvi Krisztina sokkal 
diszkrétebb volt ebben, mint a 
panaszait konkrét formába öntő 
Molnár Borbála. Vannak a Barát
sági vetélkedésben utalások egy if
júkori csalódásra, de sosem ennél 
explicitebben: "Ballagó elmélke
déseimet fájdalom kíséri vissza 
életem tavaszára, ahol nyirkos 
szemekkel nézem körül, hogy 
ezen idődarabra tartozó s elébb 
fel nagy reménységgel tetszett 
napom fényét a fekete hömpöly- 
géssel hánykódó fellegek annyi
ra elámyékozták, hogy gyönyö
rűségeim ifjú jövései még zöldül- 
hetések előtt szenvedtek kiszára-

» » » » » >
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dásokat." Sőt, az Újfalvi Kriszti
na leveleire éppen nem jellemző 
ez a dagályosság, ami itt azt a célt 
szolgálja, hogy metaforák áltak 
kikerülje a tények megfogalma
zását. Újfalvi Sándor pedig vilá
gosan fogalmaz: "Krisztina, némi 
családi viszonyoknak feláldoz
ta tva, anyja kívánságára tizenhat 
éves korában meghütölt Máté Já
nossal, egy szelíd tudományos 
egyéniséggel, de aki iránt le
győzhetetlen ellenszenvvel vi
seltetett" (Újfalvi Sándor 1990 51.
o.). Az is egyértelműen megcá
folható, miszerint Molnár Borbá
la megjelent volna 1780-ban az 
esküvőn, hiszen 1796-ban váltott 
első leveleikből egyértelműen ki
derül, hogy a két nő addig sosem 
látta egymást.

Ami Újfalvi Krisztina legen
dás szépségét illeti: valóban szép 
lehetett, erre a Barátsági vetélke
désben és a Csízihez írt levélben 
is találunk megerősítő elemeket, 
de ha Kőváry leírása a Beöthy- 
féle irodalomtörténetben közölt 
és így reánk m aradt kép alapján 
készült, bajos azt állítani, hogy 
Kőváry elfogultság nélkül szem
lélte ezt a naiv festőkre emlékez
tető arcképet. De már a "nyúlánk 
termet, finom arcbőr, eleven ajak, 
tüzes szem" önmagában is sejteti, 
hogy nem sok köze van Újfalvi 
Krisztina egyedi arcvonásaihoz, 
hanem egy megragadhatatlan le
gendás arc közhelyes leírásával 
állunk szemben. A XIX. század
ban két Újfalvi Krisztináról ké
szült képet ismertek, Versényi 
György 1879-ben ezt írja: "Két 
olajfestésű arcképe maradt ránk. 
Egy magyar ruhás, dédunokájá
nál, Kispál Sándornál, egy másik, 
parasztm enyecske jelmezben, 
Újfalvi Adáméknél." A Kolozs
vári Egyetemi Könyvtár Kézirat
tárában (Ms 2991 /474) fellelhető 
verset pedig 1830. május 14-én 
írta Újfalvi Sándor romladéki 
(Sacatura) birtokán minden való
színűség szerint öccse, Újfalvi 
Sámuel:

Mátéh nénim képére

Üdvezlek oh! dicső árnyék 
Egész pompás fényedben, 
Kedves alak - beszélő kép! — 
Mennyei tűz szemedben.
A szép s lelkes magyar nőnek 
Bájoló Ideálja,
Az alkotó terem tőnek 
Legremekebb munkája.

Hol szív-lélek és nagy elme 
Oly egyenlő mértéiben 
A szép-nemnek sok kelleme 
Volt itt együtt egészben.
Kevély veled kicsin közünk, 
Kevély lehet a Haza,
Ilyent többé nehezen szül 
Ujfalviaknak háza.
Légyen áldás emlékednek,

Tisztelet is szép képednek,
Mosolyogj ránk kegyeddel,
Lebegj körül lelkeddel!
Az Ujfalvi Krisztina-kultusz 

felvirágzását az arckép is előse
gíthette. Ekkor jobban figyeltek 
az arcképekre, főleg ha meggon
doljuk, hogy az 1820—30-as évti
zedekben milyen szerepe volt 
Magyarországon a képzőművé
szetnek és főként a portrénak, 
hogy a jelen és a történelmi múlt 
nagy alakjainak megjelenítésével 
a nemzetnek példaképeket kí
vántak állítani.

A z amazon. "Kedélymenete 
némi pajzán színt látszik ölteni. 
Műveleteiben kötelesség s némi 
üledék által kevésbé engedi tette
it korlátoztatni; mondhatni, ma
gát emancipálta. Amazonosan 
kezd öltözködni; magas kalapot 
visel." Korondon sétálva egy fán 
a Telekiek bevésett szövegét látta 
és ezt írta gúnyversül: "Mihály és 
Domokos, mindketten Teleki, /  
Többet írtak volna, de csak ez tele 
ki". "Levelezést folytatott férfiak
kal, kikkel egymást soha sem lát
ták, de hírben ismerték, müyen 
volt Csízi István őrnagy Tokaj
ból. Sőt egy verse leírja, mint je
lent meg nála már az ördög is, 
felkérve, hogy szaporítsa a pok
lot. Mindazonáltal oly kalandok
ról, melyek árnyat vetnének jel
lemére, a hagyomány egy szót 
sem jegyzett fel.” A szűz archetí
pusát itt a szeretőé váltja föl. De 
ez tabu lévén, Kőváry is csak el
játszik a gondolattal, sejtet, ízlel- 
geti-ízlelteti az ötlet izgalmas- 
ságát. Utolsó mondatával pedig 
visszakozik. Kőváry a Barátsági 
vetélkedésben találhatott ugyan 
erre fogódzót, mert Újfalvi Krisz
tina szerint az asszonyi indula
toknak parancsolni nem lehet, 
mint ahogy erővel szeretni sem, 
s az az emberi term szethez/- 
gyarlósághoz hozzátartozik , 
hogy asszony a férfinak tetszeni 
kíván és férjén kívül más férfi is 
felkelti érdeklődését. Ez azonban 
lehet puszta bölcselkedés is Új
falvi Krisztina részéről, nem ne
héz a szenzualista filozófia re
cepciójaként, az érzékenységei
nek alávetett testi ember-kép ha
tásaként értelm ezni ezeket a 
gondolatokat. Kezére játszhatott 
még Kővárynak az Ez az élet úgy
se sok vers is. Az "ördögös" vers 
szövege valószínűleg nem volt 
birtokában, ha nem közölte (s ak
kor puszta legenda-volta sem ki
zárt).

Újfalvi Krisztina életmódja 
pletykatéma volt már életében is; 
férje gyászjelentésében ezt írja: 
"...mert jó hírem s nevem veszté
be került! (...) ...s egy mindunta
lan járó-kelő s házát kerülő 
asszonyról ki vélekedhet más
ként? ...a közönségtől elkárhoz
tatni nem elég-e m ár csak a 
gyanú is...”

NICOLAS ANCION

Gnol villanykapcsoló...
(Gnol est un interrupteur...)
Gnol villanykapcsoló, kifogyott szárazelem, egy fenyő fül

cimpájáról függő sárga labda maradéka. Éppolyan srác, mint a 
többi, hatalmas kétszámyú ajtókkal, kivételes vásárlási feltéte
lekkel.

A gazdaságüag kedvezőtlen helyzetű területek fejlesztésé
ben Hop is résztvett. Székletének állaga szüárd, pulzusa egyen
letes, így tehát teljes biztonságban kikapcsolhatja számítógépét.

Az évszak leghűvösebb napjait együtt töltik. Minden eladó. 
Gnolt súlyra, Hopot négyzetméterre árusítják. Még a késődél
után beállta előtt fogyasztandó.

Gnol Hoppal hulahoppozik, Hop naponta elolvas vagy öt
ven oldalnyi Gnolt. Elválaszthatatlanok, kivéve ha egyikük a 
másik nélkül mászkál, vagy ha mindketten egyedül vannak.

Pattognak, mint a szavak, melyek úgy szöknek meg a száj
ból, hogy elfűrészelik a fogak rácsait.

Afrikát sajnos nem lehet...
(Malheureusement, pás moyen...)
Afrikát sajnos nem lehet hazavinni, még szerda délutánra 

sem. Gnol igencsak szálka a szomszédok szemében, mióta cu
korrépa-mezőre cserélte ki a mennyezetet.

Hopnak semmi nincs a számláján. Ahhoz túl büdös. Mint
hogy belsőségekben fetrengett, öregembereket kötött a busz 
után, és felbontotta a tűzoltók leveleit, visszavonták a látási 
engedélyét, és kivették a manduláját.

Olykor mindketten leülnek a gránitkő küszöbre, és nyelvet 
öltenek a hangyákra. Vagy ebrejtőzve ugatnak, míg arra halad a 
mirelit-árus kocsi.

— És az ostyák? — kérdezi Gnol.
— Nem — feleb Hop —, nekik sem lehet gyerekük.

Csendet nem ismertünk soha...
(Le silence,on ne connaissait pás...)
Csendet nem ismertünk soha. Mindig akadt egy távolban 

összeomló fal vagy egy olajozatlan guillotine.
Leggyakrabban a kamionok zuhogtak, máskor tévékészülé

kek esőztek, vagy éppen lesújtott a végzet kardja.
Ha csak egy percre is egyedül akart maradni az ember, 

rögtön kétszersültek jelentek meg, hosszú, tömött sorban. Egy 
percünk nem jutptt magunkra. Minden pillanatot utáltam ab
ban a szobában. Életem minden egyes évét utáltam.

Jobb lettem volna, ha tanulok, és pápának állok.
Legalább lettek volna barátaim.

Megérkezés a városba
(Premiere arrivée en vilié)
Amennyire vissza tudok emlékezni, először a vízhordókat 

láttuk meg, fülük úgy potyogott, mint az alma, aztán az orrmo
sókat, akiknek testét csalánszőr borította. A menet bal szélén az 
ál-pápák haladtak, fehsmerhettük őket kartonpapír-szakálluk- 
ról, és a tollpámájukhoz rögzített összehajtható ágyakról.

A menet élén fürgén lépdelő rezesbandát egy görgős kocsin 
helyezték el, ezt pedig egy szánra rögzítették, melynek vasalt 
talpai egy zseb-hajócska orrához lettek hegesztve. Az egészet 
egy gombostűs dobozban tartották, úgyhogy egész közel kellett 
menni, ha az ember a nagydobot és az oboát is haüani akarta. A 
trombita eüenben betegség miatt felmentést kapott.

LACKFI JÁNOS fordításai

Nicolas Ancion 1971-ben született Liége-ben, a fiatal francia
nyelvű belga irodalom egyik "fenegyereke". Egy novellapályázaton 
tűnt fel, akkor díjazták, azóta is számos hivatalos elismerést kapott. 
Több novellája, három regénye, valamint egy verseskötete is megje
lent. Felhőtlen humor, parttalan fantázia és a legkülönfélébb iroda
lom-peremen létező műfajok (krimi, sci-fi, gyerekkönyv, 
képregény...) gátlástalan beolvasztása jellemzi, s mindez úgy, hogy 
bár látszólag nem veszi komolyan az irodalmat, az nagyon is komo
lyan veszi őt.
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SZŐCS ISTVÁN

ÚjraOLVASÓlámpa
1. M ihez kezd a srácizmus — 
a R ó m e ó  és  J ú l iá v a l?

mottó:
A tűznek ellenszere tűz:
Új kínt keress írül megunt kínodra.
Csak új keserv, mi ó keservet űz;
Ki balra szédült, az forogjon jobbra.

Shakespeare
Az utóbbi két évtized során, amikor szín

házi műsortervezgetések kapcsán a valaha 
legnépszerűbb Shakespeare-tragédia került 
szóba, gyakran hallottam ilyen kifakadást: 
"Unom már a Rómeó és Júliát: Miért mindég 
csak a Rómeó és Júlia?"... Pillanatok alatt, a 
visszakérdezésnél ilyenkor mindég kiderült, 
hogy az illetők elégedetlenek: vagy soha éle
tükben nem látták még színpadon, vagy 
csak nagyon sok évvel azelőtt! Arról sem 
volt szó, hogy frissiben olvasták, netalán új
raolvasták volna. (Általában még annál is 
kevesebben olvasnak színdarabokat, ahá- 
nyan esetleg megvásárolják a drámakötete
ket. A legtöbben nem is tudják, hogy köny
vespolcaikon milyen színművek lapulnak; 
várj, meg kell nézem, mondják, ha az ember 
érdeklődik.)

Kínálkoznék az alacsony labda: lám, ilye
nek az olvasók, pláné az olvasónők.../ (tör
ténetesen a Rómeó és Júliát nem óhajtó be
szélgetőtársaim egytől-egyig nők voltak): 
határozott, sőt türelmetlen véleményük van 
nem ismert alkotásokról. Csakhogy ezek a 
nyilatkozók az átlagosnál műveltebb, szel
lemibb érdeklődésű, valóban olvasó és sokat 
olvasó nők voltak!

Feltételezhető, hogy az ilyen olvasóknak 
— éppen a sok emlegetés, karattyolás, meg
filmesítés következtében — téves fogalmaik 
vannak arról, hogy miről szól a Rómeó és 
Júlia. Sokak tudatában a vegyesházasságok, 
vagy a rangon aluli nászok, Kádár Katák 
problematikája jelenik meg, tőle, esetleg az 
éppen olyan szennyeké, amilyen példáid az 
egyik örökdemokrata poli- és kultúrpoli-tíku- 
sunk filmje volt az elállatiasodott magyar 
apáról, aki fejszével szabdalja le tiszta szívű, 
Júliáskodó lánya lábát; mert az románhoz 
szeretne férjhez menni. Mások meg, nyilván, 
a szentimentalizmus ellen begyakoroltatott 
ellenszenvük miatt kelletlenek "Jaj, az a sok 
ah, és oh, az a holdfény, az az erkélyjelenet, 
a lantpengetéssel kísért bájnyögdelések", 
mert szintén tájékozatlanok; azt hiszik, hogy 
a tragédia legsúlyosabb pillanataiban csak 
fájdalmas turbékolást hallatnak a hősök az 
"örök hűségről".

Az is feltételezhető, hogy az üres roman
tika sablonjaitól eleve idegenkedő olvasó 
vagy színházlátogató nem ismeri félre a da
rabot, de kellemetlen emlékei támadnak 
agyoncsépelt szólamokról, üresen kongó 
kritikais-irodalomórai kliséktől; mint példá
ul éppen az "örök hűség" (pedig itt a sírig 
tartó szerelem alig egy fél hetet tarthatott!) 
vagy bosszantja a Rómeó cselekményében a 
színpadon kijátszott ostabasága a tragikus 
véletleneknek; mert a végzet fogalma már túl 
ma- gas mai irodalmároknak.

Több kitűnő modem fordítása is van a 
Rómeónak, mégis a régit, a Szász Károly félét 
olvasom újra; bár amint örökösen oktatgat- 
ják az embert: "a stílusos ínyenc a nemes 
borokat csakis metszett poharakból, fehér
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abrosz fölött ízlelgeti", én a pinceajtó hátába 
vert szegről akasztom le a kopott, régi csup
rot, abból esik jó öblösen kortyolgatni a tes
tes rizlinget, a transzfigurádó, azaz meg
dicsőülés élményét felidézendő... És termé
szetesen, a valaha talán el sem olvasott e- 
lőszavak is mind-mind újraolvasandók:

"Rómeó és Júlia meséjét már az ephesusi 
Xenophon megírta Anthia és Abrocomas tör
ténetében. A mese nyugat felé vándorolva, a 
novella köntösébe bújt Masucdonál (1470), 
új ruhát öltött Luigi da Porto írószobájában 
(1535), s megizmosodott Bandello keze alatt 
(1554). Tőle vitte el a spanyol színpadra Lope 
de Vega: Pierre Boaituaus de Launay meg 
franda köpenyt adott rá s hdyet nyitott neld 
Francois de Belieferest Histoires Tragicjues-)á- 
ban (1559, Paris). Itt látja meg s öltözteti 
rímekbe Brooke Artur 1562-ben. Az ő köny
vét olvasta Shakespeare... Brooke-nál csak 
egy szó esik a két ház gyűlölködéséről, Sha- 
kespeare-nél az lesz az egésznek háttere..."

Itt kezdődnek el a félreértések: a két ház 
gyűlölködésénél. Ugyanis ezt a két házat nem 
választja el sem vallási, sem etnikai, sem faji, 
sem társadalmi vagy vagyoni különbség! 
Nem ilyesmi az oka az ellenségeskedésnek. 
Egyforma gazdag, polgári, úri családokról 
van szó, ugyanabban a helységben: "Két e- 
gyaránt méltóságos család, Szép Veronában..."

Bárgyú belemagyarázás "a másság ellenté
téből " fakadó konfliktus: azért fülsértőén kí
nos az olyan félművelt sematikus rendezői 
felfogás, amely például nem egyszer a ro
mán-magyar vegyesházasság témáját eről
tette bele Rómeó-előadásokba. A két ház 
gyűlölködésének az oka éppenséggel nem
hogy a másság lenne, hanem a hasonlóság: a 
vetélkedés, a versengés, az irigység, a törte- 
tés, a leggyilkosabb vágy; fölébe kerekedni a 
hasonlónak! A  fűtőanyag nem nemzeti, vallá
si vagy faji, hanem gőg, "fölvágás", becsvágy, 
"mi megmutatjuk azoknak, hogy a sarkunk
ba sem érhetnek"...

A háttér meg — háttér; felerősíti a vissz
hangot, keretet ad, felnagyít, de — nem azo
nos a motivádóval, az indítékokkal. Sha- 
kespeare-nál a tragédiák indítóokát a jellem 
rejti. Ezen a ponton azonban összeférhetet
len a Rómeó — és bármely más költői alkotás
— a srácizmus látásmódjával.

A srác ugyanis nem személyiség, tehát 
jellem sem lehet. Asráccsak— egy fazon. Egy 
olyan előfordulási változat, ahol az egyén
nek éppenséggel EGYÉNI JEGYEI NINCSE
NEK: kollektív tudatalatti, csoport-stigmák, 
uniformizáltság... Változatosság csak azért 
van bennük — egyik nagy és mélák, szőke, 
a másik kicsi, fekete és virgonc — hogy a 
pedofil, a cukros bácsi, a pénzforrás gyö
nyörködhessék.

A srácra — és a scrácnőre, vagyis a csajra
— jellemző, hogy szószegény és ámyalatlan 
ítéletű, minden vagy oké, vagy irtó vagány, 
vagy irtó cikis. A srác ruházati bóvlit gyártó 
nagy cégek egyencuccait viseli; izzadt puló
ver, lehurbolt vászonnadrág, büdös tornaci
pő; katonaságtól levetett khakiholmi; újab
ban különítményes ("kommandós") fekete 
hacuka. Viselkedése kiszámíthatatlan: ré
szint agymosás, részint ösztönválság irá
nyítja; ilyenformán drámai hős nem lehet, 
még kevésbé tragikus hős. Egyáltalán: "a 
hős" fogalma a srácéval — nevetségesen ösz- 
szeférhetetlen.

A srác tehát drámában főszereplő nem 
lehet, legfennebb népség, katonaság, első,

második, harmadik lézengő... A srácokról 
eddig egyetlen igazán nagy drámát alkottak, 
s ez Hitchkock Madarak dm ű  filmje. (A jár
daszegélyen, karfán, kerítésen üldögélő 
srácrajok idézik a háztetőkre, vezetékekre 
rátelepedett komor madárrajokat, stb. ... a- 
mint ez megfelelő helyeken már többször 
kifejtést nyert.)

Mostanság Kolozsvárt is mutattak be egy 
srácosított Rómeót. Csúnya szürkékbe fulla
dó, hangsúlyozottan jellegtelen, egyéniség
mentes öltözékben idétlenkedett egy halom 
srác; amint csak tehették, a színpad deszkáin 
henteregtek, és a végén "az irtó vagánynak 
induló heccből állati nagy kitolódás lett"... A 
rendezőnek szemmel láthatóan arra irányult 
fő törekvése, hogy kiküszöböljön a szerepek
ből minden olyan vonást, amely esetleg a 
korszerűtlen idealizmus, hősiesség, költőiség szí
nezetét ölthetné fel. Ez túl jól sikerült neki; 
ám ennek következtében a modemnek vá
gyott előadás is éppen olyan lett, már ami 
végső "eszmei üzenetét" illeti, mint négyszáz 
évre visszamenőleg m inden érzéketlen, 
rosszul sikerült, ócska Rómeó-előadás, hogy 
tudniillik: "hiába, ha rossz a szervezés, min
dent elvihet az ördög;" ami az élet gyakorlati 
oldalát nézve, nagyon is fontos figyelmezte
tés, csak éppen nem művészet.

Egyáltalán, ott senkit sem érdekelnek a 
tragédia főszereplőinek lelki titkai. Mint pél
dául, hogy Júlia: éppencsak tölti tizennegye
dik évét. A serdülőkornak abban a szaka
szában pottyan az események forgatagába, 
amikor érzékisége már felébredt, de még 
nem alakult ki a célszerű védekezés taktiká
ja: a szemérem, a vonakodás, a tettetés... 
Pusztán a félelem, a nagy eseménytől való 
szorongás lehetne oltalmára, csakhogy Júlia 
— vakmerő. Azonnali esküvőt követel Ró
meótól, nem családvédelmi programok ha
tására, s csak részben azért, m ert hely
zetében ez az egyetlen út — az ágybajutás- 
hoz. O mégsem kis diszkó-ribanc: az ilyen 
zsenge lánykában is lehet halálosan megren
dítő a szerelem (illetve, amit annak tart, az 
érzékiség), erre nézve háziolvasm ányul 
nemcsak a Lolita ajánlható, hanem Doszto
jevszkijnek nem egy írása. Utóbbi szerzőhöz 
társítva, Júliában nemcsak a nagy játékos 
szenvedélye van meg: minden vagy semmi; 
mérlegelés nélküli döntés; inkább a halál, 
mint a kisszerű szürkeség, de főleg az teszi 
költőivé alakját, hogy megvan benne a szép 
nőh ivatás tudata: az, hogy ő — nagy szerelem
re termett!

Rómeóban kezdettől van valami nyugta
lanító, mert rajongó természet, örökösen 
megszállott, aki a hagyományos vélekedé
sek szerint úgy vonzza a végzetet, mint ma
gányos fa a villámot. Mielőtt Júliát megis
merné, már a szerelmi önkívület állapotában 
van, belső elvágyódásának és világfájdalmá
nak a tárgya és okozója akkor még egy Ro
zalia nevű lány, aki örök szüzességet foga
dott, a színpadon fel sem bukkan (az előadá
sunkban a legelején egy pofozkodó kis szőke 
csaj esetleg rá való emlékezése lehetett a ren
dezőnek?)... Ám amint Rómeó Júliára talála, 
azonnal felismerte, hogy ez ő \  Akit a végzet 
az összes Rozáliák helyett küldött... Rómeó 
nem szépelgő, puha figura, álmodozó ter
mészete ellenére sem; veszélyes alak, aki ké
pes két nehéz ellenfelet is megölni (!) kemény 
harcban, nem "mintegy véletlenül”, nem ka
kaskodásból, hanem félelmes, haragvó, fáj
dalmas igazságtevési kényszerből: "lm...
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legjobb barátom... holtra van sebezve, Miat
tam, A nevem gyalázva van, Tybált szavától, 
aki sógorom Egy óra óta!... Félre most, szelíd 
kimélet, Te légy vezérem, lángszemű harag!"

Tragikus jellemét sötéten hangsúlyozzák 
állandó előérzetei: ..."Szívem valami balvég
zetet sejt, mely a csillagok közt lebegve még, 
ma sújt le tán, S ez éjt iszonnyal jelzi s unt 
napom Silány futását egy bűnös erénnyel A 
kora vég felé sietteti"... A "bűnös erény", az 
erkölcsi önellentmondások obszessziója már 
a bemutatkozásnál is inkább egy megkesere
dett pszichoanalitikusra vall, nem egy prob
lémában srácra: "Oh gyűlölködő szerelem és 
szerelmes gyűlölet! Te minden, semmiből te
remtve, te... M in den , am i nem  a z , a m i!" A kor
szerű évődés kedvéért Rómeó káderlapja ki
egészíthető azzal, hogy — "patrióta!". (Mint 
az igazán veszélyes terroristák mai filmek
ben.) Legalábbis lokálpatrióta, hiszen más
hol nem tudja elképzelni az életét, mint Ve
ronában.

Különösen elsekélyesítő, lefokozó a srá- 
cosítás, amikor előadásunkban Tybalt holmi 
marakodó kölyökként, mintegy véletlenül 
szúrja agyon a filozofáló Mercutiót. Holott 
Shakespeare-nél Tybalt nem "rosszalkodik", 
hanem erőszakos killer, brávó, megátalko
dott orgyilkos, pökhendi dandy; Rómeónak 
békítésre nyújtott karja alatt, alattomosan 
döfi le Mercutiót.

Shakespeare műveiben a megjelenés - a 
hősről adott látomás — a lényeghez tartozik 
- ugyanúgy, ahogy e je len ések  hangulata is. 
A legbensőbb zenéjük.

A mai Shakespeare-kedvelőknek talán

örökre legmaradandóbb Rómeó és Júlia ké
pük az a film által világszerte ismertté lett 
orosz táncjáték, amelynek zenéjét Prokofjev 
szerezte, sajnos, nem tudom a konzseniális 
koreográfus és maszkmester nevét már...

A XX. század számára legmagasztosab- 
ban éppen Prokofjev zenéje dekódolta, sőt 
"dekonstruálta" a Rómeó és Júlia szövegének 
költőiségét. Valaki ezt így próbálta jellemez
ni: "íme, a végzet kegyetlenségének utolér
hetetlen eleganciája!"... "qui denotent íme 
grande puissance rythmique énoncée dans 
íme lan gage souvent polytonal..."

Az elegancia a srádzmus legutáltabb el
lenfele; azért nem is emlékezett rá az említett 
kolozsvári új előadásnak egyetlen tényezője 
sem; csak a zene, az is a konformitás kedvé
ért Sosztakovics- és Csajkovszkij-parafrázi- 
sok közé fogott Prokofjev-reminiszcendákat. 
De az is smudgul volt mérve. Hány perc - 
mennyiért?

2. Goethe és a sajtó
Jöttem-e tanácsadónak, 
hogyan kell hadat viselni?
Korholtalak-e utólag, 
ha békét kötöttetek ti?

S néztem , m íg m erült a háló, 
a halászra m ozdulatlan, 
s szögm érőt tukm álni rá jó  
asztalosra nem akartam.

De ti  beleszóltatok, lám, 
abba, m it tudok, m i részem , 
s a Természet gondja folytán  
m ár sajátom le tt egészen.

H ogyha volna ily  erőtök, 
szánjátok más feladatra!
De ha m üvem nél időztök, 
tu dn i kell: 6  így akarta.

Goethe — Kálnoky fordítása
A mai színház kudarcait nézve, sokszor 

megesik az ember szíve: egy-egy kezdő ren
dező vagy süldő színésznő vézna teljesítmé
nyét nem is esik jól bírálni; vagy ékelődni 
rajtuk; mert nem ők kicsik, hanem a színházi 
viíág ment össze. "Nagy művészet csak nagy 
korban virulhat" — de milyen az a nagy kor?

A nagy kor - nagy egyéniségek kora, ere
deti személyiségeké. Ilyenek a kis korokban 
is volnának ám, de mi lesz velük, hova süly- 
lyednek el, mélybe lehúzva koruk nagyságát 
is? Goethe, lehet, ha éppen arrafelé tekintget, 
felhozta volna szintén a volgai bolgárok so
kat emlegetett példáját. Róluk ugyanis azt 
terjesztették hajdani kortársaik, hogyha egy 
nagyon okos ember találtatott köztük, azt 
mindjárt felakasztották; mondván, nem erre 
a világra való. Menjen hát az istenek társasá
gába.

Goethe ennél is megdöbbentőbb nézetét 
teszi közzé, hogyan és mi által állíthatók le a 
túl eredeti és túl okos emberek.

1824. január 2-án, pénteken, Eckermann, 
Goethe Péntekje, újra Shakespeare-re terelte 
a beszélgetést: "Ha valahogy kiragadnánk az 
angol irodalomból, és egymagában áthe
lyeznénk Németországba, és úgy néznénk, 
kénytelenek lennénk valami csodaként bá
mulni óriás nagyságát. De ha hazájában ke
ressük föl, országának földjére és annak a 
századnak  a légkörébe helyezkedünk, 
amelyben élt, továbbá tanulmányozzuk kor- 
társait és közvetlen utódait, magunkba szív
juk azt az erőt, amely Ben Jonson, Massinger, 
Marlow, Beaumont és Fletcher műveiből 
árad felénk, Shakespeare még akkor is le

nyűgözően kimagasló óriás marad, de arra a 
meggyőződésre jutunk, hogy szellemének 
sok csodája némileg hozzáférhetővé válik, és 
hogy sok vonatkozásban századának és ko
rának levegője hatott rá ihletően."

'Tökéletesen igaza van - kezdi válaszát 
Goethe; ugyanis Eckermann szerint mindég 
így kezdte, ha ő, Eckermann, megszólalt lett 
légyen. - Úgy vagyunk Shakespeare-rel, mint 
a svájci hegyekkel. Telepítse át a Montblanc-t 
egyenesen a széles lüneburgj síkságra, nem 
fog szavakat találni az ámulattól, hogy milyen 
óriási. De ha magas hazájában keresi föl, és 
nagy szomszédai!., a Jungfraun, a Finsteraar- 
homon, az Eigeren, a Wetterhomon, a Gott- 
hardon és a Monte Rosán át közelítik meg, 
akkor még mindig óriás marad ugyan a Mont
blanc, mégsem fog annyira ámulatba ejteni."

Most jön a meglepetés: "Aki egyébként 
nem hiszi - folytatta Goethe -, hogy Shakes
peare nagysága sok tekintetben erőtől duz
zadó, nagy korának köszönhető, csak tegye 
fel magának a kérdést: lehetségesnek tart-e 
ilyen bámulatba ejtő jelenséget a mai Angli
ában, 1824-ben, a m inden t kritizá ló  és szé tzú zó  
újságok silány napjaiban? (Kiemelés, mint a 
továbbiakban is, a recenzenstől és nem Ec- 
kermanntól.)

Alig fél századdal azután, hogy idősebb 
kortársa, Kant, a haladás és a jó társadalom 
minden zálogát a szabad sajtóba vetette, Go
ethe képes így írni a - m édiáról!

'M a már lehetetlenség az a zavartalan, 
ártatlan, alvajáró alkotás - (a fordító magya
rul bizonyára nem a legtalálóbb árnyalatok
kal adja vissza Goethe szavait) -, amely egye
dül hozhat létre nagy művet. Mai tehetsége
ink mind a nyilvánosság névjegytálcáján ül
nek. A naponta ötven különböző helyen 
megjelenő kritikai lapok és a közönség álta
luk fölidézett pletykaéhsége elfojt minden 
egészséges megnyilvánulást. Aki manapság 
nem tartja magát távol ettől, el van veszve."

(Százhetven év múlva viszont az érezheti 
elveszettnek magát, aki nem férkőzhet a kö
zelébe ennek.)

"A rossz és nagyrészt tagadó, esztétizáló 
és kritizáló újságírás eljuttat ugyan valami
féle álkultúrát a tömegekhez, de az alkotó 
tehetség számára ez gonosz köd, szitáló mé
reg, amely a zöld levéldísztől a legmélyebb 
erekig és legrejtettebb rostokig elpusztítja a 
teremtő erejének fáját."

íme, Goethe: a jobboldali konzervativiz
mus előretolt szócsöve...

"S aztán a rongyos néhány száz esztendő 
alatt milyen gyenge és jámbor lett az élet! 
Hol találunk ma már valódi mivoltában 
megnyilatkozó eredeti egyéniséget! És kinek 
van ereje, hogy igazat mondjon és olyannak 
mutatkozzék, amilyen! Ez aztán visszahat a 
költőre, akinek mindent önmagában kell 
megtalálnia, ha egyszer a külvilág cserben
hagyja."

Talán pár évtizede, egy nyugati színda
rab fordításában — ha már álkultúráról esett 
szó - egy ilyen hülyécske versikét mondogat
tak: "Nem félünk a farkastól, Goethe János 
Farkastól”... Pedig így, amikor újraolvasások 
során meglepetésszerűen testközelbe kerü
lünk vele, kiderül, nagyon is félelmetes. Egy
szer egy szintén nagyon nagy költő azt 
mondta: nem szereti Goethét, mert olyan, 
mint a torma tejföllel... Hát ebben az egyben 
nem volt igaza; a torma nagyobb adagban 
csakis tejföllel fogyasztható... ha nem csak 
úgy csipegeti az ember...
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BALÁZS IMRE JÓZSEF

Napi adag
2001. január 2., kedd
Ez az évezred is jól kezdődik. Valamikor 

jó húsz évvel ezelőtt többször is lerajzoltatták 
velem, hogy fogok kinézni 2000-ben, a jövő 
évezredben, satöbbi. Lökhajtású sarkantyú
kat rajzoltam magamnak, s a házam két mé
terrel a felszín felett lebegett, praktikus volt, 
nem kellett neki alapot ásni. Az egyik ilyen 
rajzommal még egy jelvényt is elhódítottam, 
amelyiken egy sokkal gyerekrajz-szerűbb 
gyerekrajz volt, mint az enyém, s a helyes 
értelmezés érdekében nagy betűkkel rá volt 
írva: Solidaritä t m it Nicaragua.

De csak semmi viszonyítgatás. A pontos 
rögzítés érdekében elég annyit mondani, 
hogy az ezredfordulós feltámadás után a 
legfrissebb Korunk-szám rám eső korrektú
ra-része vár az asztal sarkán. Az ezredfordu
lós kedvenc versem viszont, amit még a múlt 
évezred utolsó napjaiból hordozok magam
mal, s amelyhez üres perceimben hiteles 
hangfekvéseket próbálgatok, határozottan 
optimista jövőképet jelenít meg. Bartalis Já
nos írta, a címe: N incstelenek dala. Nem afféle 
kincstári optimizmust kínál persze, íve van a 
versnek: "A fák az alkonyba görbéskednek. 
/  Halló?! /  Mi vagyunk a Nincstelenek, /  
sötét sírók földanya csecsein. / /  A városban 
kétesen elhálók, /  zug tenyészhelyeken, a 
folyosókon. /  A szalmazsák szívűek közt. /  
A szalmazsák szívűek közt." Ehhez képest 
következik aztán a kulminádós pont: "Ős 
állat nyüszködéssel /  fel, fel! /  Még egy 
isteni rugaszkodás— /  s mosogatóié párából 
égi riviérára, /  mosogatóié párából égi rivié- 
rára."

Nem tudom egyszerűen azt mondani rá, 
hogy rossz vers, kész, félre lehet dobni. Egy
részt ott van mellette egy dátum: 1919. már
cius 8, amitől sokkal érdekesebb az egész. (A 
dátumokat azóta kezdtem megszeretni, ami
óta újra felfedeztem, hogy 1948 egy John 
Augustus Sutter nevű figura fűrészmalma 
jóvoltából a kaliforniai aranyláz éve.) Más
részt néhány hete ezeket a verseket keresem, 
erdélyi magyar költészet címszó alatt. (Na jó, 
nem csak ezeket.) A Kassákék köréből válo
gatott K orai avan tgárd  líra című kötet arra 
enged következtetni, hogy ezek a — balol
dali és baloldaliatlan — avantgárd versek 
akkoriban szép számban íródtak, bizonyára 
Erdélyben is, gyanús tehát, hogy olyan keve
set tudni róluk.

Az avantgárdok mondataiban — ezt kár 
tagadni — néha olyasvalami történik, ami, 
ha ők nem írták volna le, "hiányozna a világ
ból". (Sokért nem adnám azért, ha látnám az 
arcot, amivel elmorzsolgatták a saját monda
taikat.) "A szalmazsák szívűek közt." Ez Ady 
legjobb formája. "A féligvörösek: hidegek, 
sárgák." Ez pedig mozgalmiul cseng ugyan, 
de hadd csengjen. "A langyosat ldköpi az 
Isten." Ezt máshonnan idézem, de ez is egy 
avantgárd mondat. Segít abban, hogy a sza
vaknak íze, színe, tapintása legyen.

2001. január 4., csütörtök
Irigykedem. Azokat irigylem, akik min

den nap leülnek írni egy bizonyos órában. 
Megszólal a biológiai tücsök bennük, és ne
kiülnek. Persze jó, ha van ehhez egy nagyobb 
projekt. Regény, tanulmány, valami. Nekem 
most inkább olvasói házi feladataim vannak.

Mindenesetre jó, hogy Mózes Attilának be
ígértem egy kis naplót, "olyan öregeset", 
ahogy mondta, ebbe kapaszkodom, most 
kedvem van hozzá. Most inkább mégis csal
ni fogok, retrózom egy csöppet, másolok, 
ollózok a régebbi agyrohamaimból, azok 
időnként olyan jó öregesek. Meg persze arról 
is szólnak, amit most csinálok. Idézőjelek 
nyitva tehát.

Lehet, hogy kísérletet kellene tennem egy 
olyasfajta napló írására, mint a [Mihail] Se- 
bashané. A lényeg, hogy minél pontosabb 
jelzéseket adjak magamnak, hogy később le
gyen mihez visszatérni.

Ezzel is úgy vagyok, hogy nem tudom, 
hogy csinálja. Most csak ki kellene nyújta
nom a kezem és levennem a rakás tetejéről a 
könyvet, de ehelyett írok — hogy nem tu
dom. Ez az a mozdulat, amelyik sehogy sem 
válik bennem automatikussá, túl hamar le
mondok arról, hogy megtudjak valamit, 
másfelé fordul a figyelmem.

Pedig nem bonyolult. (Most levettem.) 
Teljes mondatokat ír, összefüggéseket te
remt, máskor meg, amikor folytatólagos a 
téma, mint a háború alatt, könnyű folytatni 
az előző nap bejegyzését. Olykor egy-egy 
félmondatos kitérő, például a zenékkel.

Idézet bezárva.

2001. január 7., vasárnap
Bevezetés a délelőttbe
Egy ilyen délelőtt egy ilyen külvilági do

log amely meg- és széttapintható egy ilyen 
zaj egy zöld kikattanás a bokrokon a bokrok 
alatt perzsabundás állat villan át ahol elkez
dődik valami /  /  felejtsd el mi kezdődik mo
solyogj csak szembe tárgyakkal a lanyhán 
illatozó zölddel kancsóval jó lenne beleinni 
így csak olajserleg hajat kenegetni illatos ola
jakat eregetni esténként

Csikó négy lábbal az ég felé most hú de 
laza

Amondatokát elfelejteni a sodrást gyako
rolni csak a vállbán ellenállás csak a vállbán 
válltömés néhány izom már az emyedésre 
szavaz nem követi

Rég nem volt már tél ahol a táj elfeledke
zett lazán és kiszólt a telelőknek földközi 
vizek állatainak jöhettek most gyertek nyu
godtan most nem hülyéskedek most igazán

Lazán a képek ráérősek így ha túl laza a 
zavaríró megfeszített testtel elbódulva nem 
tudom miként találja ki egyébként képzavar 
most ilyet kéne írni mondja ír és lazán most 
öt percre költő

Kihúzásokat csak legvégül mikor már 
egyre messzebb egy ilyen papírtól egy ilyen 
délelőttől délelőtti verset csalás délután

Bocs.

2001. január 14., vasárnap
Van, amikor beindul az emberben, hogy: 

ilyet én is tudok, aztán — kipróbálni leg
alább, bezárni egy fiókba és ottfelejteni. Még
is, most, hogy avantgárdozok, a műfajt 
igencsak hasonlónak kezdem érezni a napló
hoz. A szerző két műfajban enged meg ma
gának a legtöbbet. A naplóban, mert azt 
(elvileg) senki (más) nem látja. És az expr- 
szürr. szabadversben, mert ott (elvileg) min
dent szabad, sőt az a lényeg, hogy amit nem 
szabad, azt is szabad. Az extro- és azt intro- 
itt mintha összeérne Csak persze mindkét 
műfaj csal is, például utólag a délutáni én 
beszúr még ide-oda a délelőtti szövegbe egy

két dolgot, ettől még olyanabb. Van persze, 
amikor a kísérlet egyszerű kísérlet, de leg
alább rögzít valamit, versen innen, naplón 
túl.

Érdekes dolgokat talál az ember. Például 
ott van a Reiter Róbert nevű temesvári 
avantgárd költő, aki ebben a közegben nem
csak hogy a legjobb verseket írja talán, ha
nem még egy legenda is szövődik köré 
(hogy tudniillik amikor Méliusz József Kas
sákkal találkozik, Kassák azt mondja: "Isme
ri m aga Tem esváron R eiter R óbertét? 
Tehetséges költő. Miért hallgat?"). Az első 
verseinek jórész . a MÁban olvasható, legú
jabban persze a Kálmán C. György-féle Korai 
avantgárd líra című antológiában is. Aztán, 
ugyebár, mint a legenda is mondja, hallgat. 
És nemcsak a legenda mondja, hanem az 
irodalomtörténeti összefoglaló is, amelyet 
Szász János A  K orunk költészete dm ű antoló
gia bevezetőjében helyez el: "Becski Andor 
és Antal János emigrálni kényszerült. A még 
a Kassák szerkesztette Ma oldalain induló 
Reiter Róbert elhallgatott." Pedig kár csak 
úgy abbahagynia valamit annak, aki ilyen 
sorokat ír a Kassák lapjában: "Jó párnánk az 
éjszaka sötét dunyhás tenyere, /  jó falat 
nyers harapásunknak a sárga termés, /  jó 
párunkká becézzük a ringó érett lányokat /  
és jó taréj, büszke taréj a nevetés."

A legendák persze sokszor fantáziátla
nok. Egy nemlétező könyvből, a Romániai 
M agyar Irodalmi Lexikon negyedik (vagy ötö
dik?) kötetéből ugyanis az derül ki, hogy 
Reiter Róbert 1968-ig végigdolgozza, szer
keszti, írja és drama turgkodja az életét, és 
1989. december 17-én (utánanézni, hogyan!) 
hal meg, kilencven éves korában. Mintegy 
tizenegy kötetet jelentet meg összesen. 
Egyetlen csavar van csupán a dologban: 
ezek közül egyik sem magyar nyelvű. Reiter 
Róbertnek csak német és románra fordított 
kötetei vannak a mai napig, éspedig Franz 
liebhard néven. Mégis van mintegy száz 
magyarul írott verse, és ezek nem akármilye
nek. Ha nem volna Szekemyés János majdan 
kinyomtatandó szócikke (ezúton is köszönet 
a bennefoglalt adatokért!), azt is nehéz lenne 
kinyomozni, hogy a kolozsvári Napkelet 
egyik 1922-es számában a Német Mihály né
ven aláírt Esti énekek című vers ugyanannak 
a szerzőnek tulajdonítható: "Ötvöznék sok, 
heves, fülledt szonettet antik serleggé, /  vad 
orgiát is festenék, pogány és büszke képet, /  
de nem tudom, ó színek színe, vérvörös, 
keverlek-é, /  vagy lelkemet fehér fogakkal 
rőt cafattá téped?".

Amíg vannak ilyenek, érdemes keresgél
ni.

2001. január 17., szerda
Preutazós időszak, hétfőtől egy hónap 

Budapest. Most, utazás előtt végjátékozok, 
mint állat. Igaz, hogy megelőlegeztem ma
gamnak a számítógép-hozzáférést, hogy te
hát nem szakadok el telejesen attól, ami itt 
van, mégis van letudnivaló. Listagyártó na
pok jönnek: mi az, amit FELTÉTLENÜL és 
MINDENKEPPEN el kell intézni, mi az, ami 
majd megoldódik magától, mi az, ami vár
hat. Jesszusom, mint egy turista. A kérdése
ket is gyűjtöm persze, hogy mi az, amit ki 
akarok nyomozni odakint. Vagy inkább pi
henni menjek, mint Poirot, és majd úgyis 
belecsöppenek valaminek a kellős közepé
be? Csöpp.
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✓Légyott Északi fénnyel
ízlelgetem  a nyelv sajátos zenéjét, 

szokatlan ritm usát, ahogyan "megszó
lal" Sütő A ndrás svédül a K ék álhatói 
záróm ondatában: "Helgát varde det 
O nda som lär bam en att grata." Ami a 
Sütő-remekben így hangzik  "Áldott 
legyen a Gonosz, ki a gyermekeinket 
sírni megtanítja."

Az egyik legrangosabb skandináv 
irodalm i folyóirat, a H orisont 1998. 
augusztusi szám ában Á prily Lajos, 
Bállá Zsófia, Bölöni M ária, Káli Ki
rály István, Kovács A ndrás Ferenc 
verseiből, Tamási Áron, Sütő A ndrás, 
Fábián Lajos, Fodor Sándor, M olnár 
Vilmos és Varró Ilona elbeszélései
ből, esszéiből közölt összeállítást a 
Stockholm  m ellett élő M érvéi Ferenc 
k itűnő  fordításában. A H orisont em 
lített augusztusi szám át az erdélyi 
m a g y a r  iro d a lo m n a k  — m in t az 
egyetem es m agyar irodalom  egyik 
igen fontos részének szentelte, kiegé
szítve a szerzők ism ertetésével. A be
vezetőben  külön  hangsúlyozták : a 
cím  csupán  a földrajzi betájolást segí
ti elő, hisz csak egységes m agyar iro
dalom ról beszélhetünk.

Ki ez a Mérvéi Ferenc, aki az utóbbi 
években elemi erővel robbant be a ma
gyar m űfordítás-irodalom ba? A pá
ly a tá rs , az  u g y a n c sa k  ö tvenhatos 
m enekült, a jelenleg Oslóban élő és 
több irodalm i díjjal kitüntetett Sulyok 
Vince, költő, m űfordító, történész a 
m a ro sv á sá rh e ly i M e n t o r  K ia d ó nál 
megjelent K ék  fjo rd , e z ü s t  s irá ly  című 
antológia előszavában így m éltatja 
M érvéi Ferenc m unkásságát: "... m ű
fordításait olvasgatva igen sok okunk 
van az örömre. Im ponáló nyelvi isme
reteivel olyan költészetekről szól hoz
zánk, am elyek az ő értékes közvetítői 
m unkássága nélkül esetleg örökre is
m eretlenek m aradtak volna szám unk
ra. Tudtom m al Merve! Ferenc az első, 
aki egyenesen fjörszk nyelvből fordít 

magyarra."

"V életlenü l csöppen tem  ide. 
E gym agám ban .
I t t  á llok  vá ra tla n u l,  
m in t g rá n itb ó l k in ő tt  
idegen  fa
és ha jlongok  a s zé lb e n ."

Helge Torvlund norvég költő, pszi
chológus írta ezeket a sorokat, de Mér
véi Ferenc m agyarításában új tarta
lomm al, konnotációval gazdagodott: 
a tíz-tizenkétezer m agyar közül bárki 
írhatta volna, aki 1956 végén, 1957 ele
jén véletlenül és idegenként csöppent 
Észak földjére, bárki azok közül, akik 
a végtelen fenyvesek csöndjében, eb
ben az első pillantásra oly kietlennek 
tűnő világban szívszorongva kutattak 
barátok után, s csak évek m úlva fedez

ték fel a tájban az embert, a skandináv 
lelkületet.

Mérvéi Ferenc sajátos Curriculum  
vitaejében így ír minderről:

”1956 őszén újságíróként jártam a 
ftistszagú, romos fővárosi utcákat: re
m é n y v e sz te tt  fé rf ia k k a l, sá p a d t, 
könnyező asszonyokkal beszéltem, el
fásult öregekkel, menekülőkkel. Az új
ság m ásodik száma m ár be sem ért az 
E gyetem i N yom dába: a beözönlő  
szovjet tankok nyikorgó hem yótalpai 
a remény utolsó szikráját is eltaposták.

Tízezrek váltak földönfutóvá. (...) 
Sohasem felejtem el azt a fiatalasz- 
szonyt a Hegyeshalomtól Pandorf felé 
m enő országút közelében, aki m ár 
majdnem átlépte az életet jelentő dű- 
lőutat, m ikor a karjában felsírt a gye
rek. A hangra a farkaskutya ugatni 
kezdett, s valahol a hátam  mögött fel
kalapált egy géppuska. Örökkévaló
ságnak tűnt akkor nekem, míg a beálló 
csöndben, a havas sárban kúszva-ara- 
szólva leértem  hozzájuk. Most m ár 
csak az em lékük kísért néha.

(...) Húszévesen kerültem  Svédor
szágba. Félig-meddig itt voltam fiatal. 
Voltam nyomdászinas Lundban, va- 
koskodó egyetemista, Stockholmban 
ötnyelvű m űszaki fordító. Itt nősül
te m  A kislányom svédül szólt hoz
zám , m ikor felém nyújtotta a karját. 
Azt hiszem, álmomban én is így beszé
lek."

Mérvéi Ferenc az egyetlen, aki a 
skandináv nyelvek m indenikén ír és 
o lvas, azok irodalm ából fordít. A 
fjörszk nyelv ismerete az ő egyéni "pri
vilégiuma". Ezen kívül — természete
sen! — fordít finn nyelvből is. A po
zsonyi K alligram nál a finnországi 
svéd irodalmi összeállítása látott nap
világot, az ungvári Pánsíp fjörszk for
dításokat, a S zéph a lom  K ö n yv m ű h e ly  
izlandi regényt kért tőle. 2000 tava
szán látott napvilágot a H o riso n t külön 
száma Ö tá g ú  síp . O t  ország  m a g ya r iro
dalm ából címmel. Kezemben a gyönyö
rű  folyóirat, benne öt ország m agyar 
női íróinak páratlan antológiája. Ezt 
majd egy "férfi-szám" is követi majd. 
Mérvéi Ferenc m űfordítói m űhelyé
ben m ár készül a lapp irodalmi anto
lógia is. Ők két nyelven írnak.

2001. április 20-a és 26-a között iro
dalom történeti találkozóra kerül sor 
Budapesten. Magyarországra látogat 
az irodalmi N obel-d íj egyik legbizto
sabb várom ányosa, a svéd Tomas 
Tranströmer, akinek irodalmi alkotá
sait 46 nyelvre fordították m ár le.

Erről, illetve a H o riso n t folyóirat 
"női-számáról" szól a most következő 
beszélgetés.

TÓFALVI ZOLTÁN

1. A  Vasában m eg je len ő  H O R I S O N T  a z  
eg y ik  legrangosabb  sk a n d in á v  iroda lm i fo lyó 
ira t. Ö t  észak i o rszá g b a n  van n ak  e lő fize tő i, 
olvasó i. M in d e n  k ö n yv tá rb a n  m eg ta lá lh a tó . 
A z  idén  a H O R I S O N T  k ü lö n szá m o t s z e n te lt  
a m a g ya r  —  h azai és k isebbség i — iroda 
lom nak. Ki volt e munka kezdem ényező
je7 ,

Ügy adódott, hogy én. Régi vágyam, 
hogy a határsorom pón kívül rekedt m a
gyar irodalm at is bem utassam  itt Észa
kon. Ezért állítottam  össze egy ízelítőt két 
esztendeje tizenegy erdélyi szerző, t. k. 
Áprily Lajos, Bállá Zsófia és Kovács A nd
rás Ferenc verseiből, Tamási Áron, Sütő 
András és Varró Ilona novelláiból. Vissz
hangja lett. Tudod, a m űfordító szám ára 
m inden publikáció névjegy, m inden ne
ves szerző erőpróba is. Áz erdélyiek nyo
m ában m egszületett a finnországi svéd 
prózaírók antológiája, melybe a szerzők 
m aguk válogatták össze az anyagot. S 
közben érdeklődni kezdtek egy újabb m a 
g y a r  válogatás iránt. Beérett. Elérkezett az 
idő egy átfogóbb prezentációra. ím e, az 
Ötágú síp — Ót ország m agyar irodalm á
ból ötlete dióhéjban.

2. H on nan  k ezd té l n ek i? K ik  vo lta k  s e g ít
ségedre? M ily e n  k r ité r iu m o k  alapján  v á la s z 
to ttá to k  k i a z  a n ya g o t?

Fél tucat nyelven olvasok verset, pró
zát, többnyire igen rendszertelenül. Kép
te lenség  lenne  bá rm ely  iro d a lm a t is 
töviről hegyire kikutatnom , egyáltalán á t 
tek in ten em . Elhatároztam, m egkérem  né
hány irodalmi folyóirat szerkesztőit, le
gyenek segítségemre az anyag összeállítá
sában. Jávorszky Béla — jelenleg tallini 
nagykövetünk, különben egyik legtehet
ségesebb m űfordítónk s akkoriban a M a
gyar Napló Európai Figyelő rovatának 
szerkesztője— stockholmi látogatása alkal
mával aztán m eghánytuk-vetettük a dol
got, s körvonalaztuk a gyűjtés területét. 
Pozsonyban a Kalligram főszerkesztője, 
Hizsnyai Zoltán, Szabadkán az Üzenet fő- 
szerkesztője, Lovas Ildikó, Marosvásárhe
lyen, a Látónál, Gálfalvi György, Ungvá
rion, a Pánsípnál, Balia D. Károly voltak 
segítségünkre. Pesten Oláh János és Jávor
szky Béla voltak a gyűjtők, koordinátorok. 
A megállapodás értelmében az Ö tá g ú  s íp  a 
Magyar Napló és a Horisont közös, millé- 
n ium i válla lkozása, m elyet a Magyar 
Könyv Alapítvány is támogatott.

Jó to llú  költőket, prózaírókat kíván
tunk bem utatni, m ai tá rg y ú  anyaggal — 
verssel, prózával. Íze lítő n ek , hisz több nem  
fért a folyóiratba — bárm ennyire szeret
tük volna.

3. M ié r t k ezd té tek  e g y  női szá m m a l?

Mert őket még kevésbé ism erik Észa
kon. Bár m a g ya ro rszá g i nőíró ink  közül 
több eljutott ide is. Pomogáts Béla kitűnő 
előszót írt a válogatáshoz, melyben felso
rolja irodalm unk jelesebb női alkotóit, a 
N yugat m unkatársa it, a háború  u tán i 
évek s napjaink hazai s külföldi m agyar 
íróit-költőit. M ulasztást pótol ez a bem u
tatkozás. Szükség volt rá.

» > »  folytatás a 16. oldalon

-  HELIKON----------------------
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folytatás a 15. oldalról

4. N éh á n y  s z ó t ta lán  a fo rd ítá sró l... H o g y  
á llt  ö ssze  a gárd a ?

Jávorszky Bélát időközben kinevezték 
nagykövetnek, és egyedül aligha készül
tem  volna el m indennel határidőre, hisz 
tudod, félidőben nyelvtanár vagyok. Rá
adásul épp m eghívtak Finnországba. Ám 
a kérdés végül is szerencsésen m egoldó
dott: oslói költőbarátom, Sulyok Vince — 
neves norvég fordítónk — elvállalta a ver
sek tolmácsolását, Eszterhás Péter pedig, 
aki egész sor m agyar m űvet ültetett át 
dánra, vállalta, hogy egy novellát lefordít 
nekünk. A Horisont sk a n d in á v  folyóirat, s 
a m agyar szerzők svéd, dán és norvég 
köntösben álltak így az olvasók elé. A kü- 
lönszám ot Maria Sandin irodalom törté
nész, főszerkesztő előszavazta. A címben 
— "Határtalan m agyar szó" — történelmi 
nyelvterületünkre utal, s szövegében ki
hangsúlyozza: "Skandináv olvasóink szá
m ára páratalan lehetőség nyílik az eddig 
felénk ismeretlen vagy alig ism ert kortárs 
szerzők megismerésére, nem  is szólva a 
kisebbségi m agyar irodalomról, mely, no
ha itt virágzik az európai kertben, m ind
eddig  elkerülte legtöbbünk figyelmét. [...] 
O rszághatárokat lépünk által, kulturális, 
nem zeti m ezsgyéket — a m agyar szóval 
tarisznyánkban. Szerkesztőségünk őszin
tén reméli, hogy különszám unkkal hozzá
járu lunk  a m agyar kisebbségek és iro
dalm uk felfedezéséhez." Jövőre az Ö tá g ú  
s íp  "férfi anyagával" folytatjuk. Budapes
ten, Vásárhelyen, Pozsonyban, Szabadkán, 
Ungváron válogatják m ár hozzá a prózát, 
verset.

5. V o lt m á r va la m i ö s s z h a n g ja  felé tek  a z  
Ö tá g ú  sípn ak?

A R ádióban  is m egem líte tték , am i 
m égiscsak értékmérő. Súlyát, váratlansá
gát, ritkaságát jelzi. Sokat jelent az is, hogy 
megjelentetését Tomas Tranströmer svéd 
Nobel-díj jelölt is tám ogatta, aki egy inter
júban k o rd o k u m en tu m n a k  nevezi a Hori
sont válogatását.

N orvég és dán  recenziók nem  kerültek 
m ég a kezembe, de hadd  tolmácsoljam 
N eked a nagy pédányszám ú, rangos svéd 
napilap, a V estm anlands Läns T idning 
2000. aug. 22-i kultúrrovatának m éltatását 
gyors fordításban:

ÍZELÍTŐ MAI MAGYAR NŐÍRŐK 
ALKOTÁSAIBÓL A HORISONT IRO
DALMI FOLYÓIRAT LEGÚJABB SZÁ
MA ÖT EURÓPAI ORSZÁG MAGYAR 
NŐÍRÓrrÓL-KÖLTŐITŐL KÖZÖL ÍRÁ
SOKAT

Tomas Tranström er 1969 októberében 
két hetet töltött M agyarországon és Cseh
szlovákiában. A Svéd Intézet kérte fel, 
hogy "a hivatalos, bürokratikus csatornák 
m ögött, m ellett és fölött" kapcsolatot ke
ressen az ottani értelmiséggel.

A kettő közül csupán M agyarország 
hagyott nyomokat költészetében: magyar 
költőktől adott közre fordításokat— előbb 
az Ö sv é n y e k  (Stigar, 1973), majd az 1999- 
ben kiadott M ű fo rd ítá so k  (Tolkningar) c.
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gyűjteményben. Költőbarátjához, Robert 
Blyhoz írt útilevele a sötét idők szellemi 
légkörét m utatja be a skandináv olvasó
nak. Most adja közre először, a Horisont 
idei m ásodik számában.

A különszám  tizenegy m agyar nőírót- 
költőt m utat be nekünk Magyarországról, 
Romániából, Szlovákiából, Ukrajnából és 
Jugoszláviából. Az anyaországi és a ki
sebbségi m agyar irodalom  művelőit.

Egy irodalmi folyóirat ilyenkor m utat
ja m eg igazán, m it tud: ú ti kalauzzá szegő
dik mellénk az ismeretlen terepen; für
gébb, ügyesebb a könyvnél, mélyebb, tel
jesebb a legambiciózusabb újságcikknél is, 
mely — márcsak helyszűke miatt sem — 
versenyezhet vele. Szerencsénk, hogy a 
pénzszem ű ötletpiacon akadnak még ko
moly folyóiratok.

Kedves olvasó, m ikor lapoztál bele egy 
ilyen folyóiratba legutóbb? Tisztában 
vagy vele, hogy a H o riso n t és a Var lösen  
ritkaságszám ba megy nyom daterm éke
ink között? (Kár, hogy egyenirányított 
kultúránkban mind kevesebb könyves
bolt teszi kirakatába.)

Pomogáts Béla, a m agyar írószövetség 
elnöke, bevezetőjében a m agyar irodal
mon belül jelentős helyet szentel a m agyar 
nőíróknak az 1700-as évek végétől napja
inkig. Foglalkozik a szociális változások
kal, szellemi visszhanggal. Kiemeli Kaff
ka Margit szerepét a regényirodalomban.

A H orisontban bem utatott hat mai no
vellaíró és öt költő aligha tűnhet idegen
nek az északi olvasó számára: témája hét
köznapjaink külső és belső kérdéseit, pszi
chológiai rugóit, következményeit bon
colgatja, itt-ott kis helyi ízt, illatot, zamatot 
lopva a környezetbe. Ez talán legérezhe
tőbb Lovas Ildikó időképében Jugoszlávi
ából. Egy kisfiúnak ellopják a biciklijét, 
egy lányt kizárnak a tanítóképzőből, egy 
asszony elpergő életével vet szám ot egy 
ü tö tt-kopo tt kakaósdoboz ü rügyén  — 
m ind-mind mai dolgok, gondolatok. Nem 
helyhez kötöttek, nem  behatároltak. Jókai 
Anna intellektuálisan elegáns írásában az 
egyén és a társadalom  öregedéshez, halál
hoz való viszonyát vizsgálja, az egyedül
lét és a közösség, az elkötelezettség és a 
lemondás, az önsajnálat és a bizalom ne
héz m érleg-mutatványát (itt dán fordítás
ban). A költők közül Mezey Katalin a 
legeredetibb. Két versével vázolja fel ne
künk a lány s az (idős) anya viszonyát. 
Idéznék egyikükből: "Műfogból, szemü
vegből, /  néhány régi ruhából /  összetá
kolom /  anyám at reggelente"...

Nem, nem  sorolok fel több nevet. Üsd 
fel a folyóirat legújabb számát, ismerkedj 
meg verseivel, novelláival, hátha felfede
zel bennük számodra új színeket, ízeket. 
Hozzátenném  még, hogy a különszám  a 
Vasa-i kiadású Horisontnak és a magyar- 
írószövetség folyóiratának közös vállal
kozása. Tomas Tranströmer itt közölt úti
levele pedig egy kiadásra váró kötetből 
való (25 év postájából — Tomas Tranströ
m er és Robert Bly levelezése). Erre termé
szetesen még visszatérünk

K IS S  B E N E D E K  

H ervay G ize lla :
K e tté s ze lt  m adár (1978)
Ebben a kö n yvb en  S z is z  n y u g sz ik ,
K obak n y u g sz ik  és
G iz i  is ta lán  i t t  m e g n y u g o sz ik ...
N yu g ta la n íta n a k  —
n em  m erem  fe lü tn i e z t  a k ö n yve t...

E n n y i lenn e hát 
a z  é le t szen th árom sága?
M eleg ü k e t m ár  
csak a k ö n y v  ő rzi...
N e m  m erem  fe lü tn i e z t  a k ö n y v e t

E z  a k ö n y v  fekete...
Tegnap saras esői e se tt...
G alam bok szá lln a k  m o st, m in th a  cápák. 
T ajtékzik  a z  ég , te li h a jó tö rö tte l. 
M o n d já k , a saras esői 
vá ra tla n  tragéd iáka t je le n t.
N e m  m erem  fe lü tn i e z t  a k ö n y v e t.

Ilyen kor h a lt m e g  ta v a ly  a n yá m ... 
Ilyen kor s zo k o tt v o l t  jö n n i  G iz i... 
D élu tá n  2 óra tá jt...
Tejet k ér t, s  ese tleg  e g y  k is k o lb á sz t... 
I ly en  fekete  v o l t ,  m in t e  k ö n yv ...
N e m  m erem  fe lü tn i e z t  a k ö n yve t.

Ö n k ín zá s , ének...
Fekete szem ek , feke te  kön n yek .
E lő ttem  a z  é le t szen th á ro m sá g a , 
beba lzsam ozva ...
N e m  m erem  fe lü tn i e z t  a k ö n yve t!

Véti H arp agon
K ed ves , én  m o s t m á r fö ladom  m agam . 
K ifo sz to d  va g y o k  én , n em  szere lm ed . 
S z ív ta m , m in t v irá g ró l s z í  boldogan  
m é ze t a m éhecske, g a zd a g  szere lm ed .

K ed ves , a m i n ya ru n k  m á r odavan .
Én dúskálok m ég is  illa tod  m e lle tt.
M i t  a z  ősz?  M i t  a té l?  S zü rk é ll ha jam , 
ám  cs ipkebogyókén t is s z é p  a m elled .

K ed ves , a b u szo n  ha n a g y  tö m eg  va n , 
s m e lle ttem  szo ro n g sz , én  ú g y  ölellek, 
m in t k in csesládá já t v é n  H arpagon , 
s apadó  n edve im  m eg-m egeredn ek .

M ih ez kezdenék...
M ih ez  kezden ék  két s zé n -sze m ed  nélkü l?  
F öld-m élyből p a rá zs ló  a n tra c it,  
s fö lém  ha a z  ég  láp -ten gere  kékü l, 
v a k ít, akár a lá n g -N a p , ú g y  va k ít.

M ih e z  kezden ék  m é ly  láp -ö led  n élkü l?
A  láp -rózsa  szabadon  len g ed ez , 
de ha beporzóm , b u gá já t h agy ja  ékü l, 
s á r té r i m a g k én t m ú lt  id ő t fe lez .
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JANCSÓ MIKLÓS

Az ügyvéd
Színhely: olyan, mint egy ü gy

védi iroda. Á szekrény tetején Justi
tia isten asszon y , k ezében  m ér
leggel, bekötött szem m el. Alatta 
felirat: A  jog a társadalom alappil
lére. A  berendezés rideg jómódot 
tükröz —  bőrfotel, bőrdívány, m o
d em  íróasztal stb.

A  cselekm ény valamikor 2000 
után játszódik, Romániában.

Amikor a függöny felmegy, lát
juk, amint egy férfi (ügyfél) figyel
m esen hallgatja a jogképvisdetet 
(az egyszerűség kedvéért nevezzük  
őt Ügyvédnek), majd pénzt nyújt át 
neki. Újabb, rövid eszmecsere után 
a férfi vetkőzni kezd, alsónadrág
ban marad. Azt is le akarja vetni, de 
az Ü gyvéd in t  a gatya maradhat, 
majd kést ad át a férfinak; az némán 
meghajoj, kimegy.

A z Ü gyvéd  íróasztalához ül, 
ahol példás rendben sorakoznak  
mappák, ceruzák stb.

Ügyvéd: Korunk, a XXI. század  
izga lm as k orszak  —  fő leg  jogi 
szem pontból az. A  római jog olyan  
alaptörvényeket kreált a társadalmi 
élet berendezésére, az emberi kap
csolatok  m eghatározására, am e
lyek évszázadokat éltek túl, és ha 
m ódosulva is, de beépültek a ké
sőbbi társadalmi struktúrákba —  és 
m űködtették és jól m űködtették  
azokat. Mert a jog a társadalom pil
lére: m indent az határoz meg.

1989 előtt a jogrend alá volt ren
delve egy diktatúrának, amit saját 
érdeke szerint alakított, m ódosított 
az államgépezet.

1989 után széttörtek a rossz, 
merev, azaz dehogy merev, ellenke
zőleg, diktatórikusán alkalmazha
tó, igencsak rugalmas törvények, 
fe lsőb b  u tasítá sra  k észü lt kor
m ányhatározatok. Szétesett vala
mi, ami rossz volt, de egybedró
tozott valamit, ami már induláskor 
tajkolásra szorult. Szétesett, mál
lóit, d e részben, töredékében m eg
maradt az utópista elképzelésből 
kinőtt rendszer. És m ost itt va
gyunk egyfajta épülő-készülő jogi
gazdaság összevisszaságban, nem 
világos, többféle m ódon alkalmaz
ható törvényekkel; és azokat utóla
gosan korrigáló, majd újra és újra 
korrigáló rendeletekkel, melyeket 
aztán m egint javítanak-foltoznak 
—  a következő választásokig. A m i
kor is az új kormány kezdi elölről a 
tör vény gyártást, nagyüzem i szin
ten, nagyüzem i koncepciótlanság
gal, az Ür 2001-ik esztendejében.

D e m int jogász nem panasz
kodhatok». Égy ü gyvéd n ek  ma 
kész paradicsom ez a helyzet. Ha 
elszúrok egy pert, kiderül, nem is 
én szúrtam el, hanem egy másik  
törvényt a lkalm aztam , anélkül, 
hogy tudtam volna annak létezésé
ről. Volt egy érdekes esetem , el
m o n d o m  ön ök n ek : ü g y fe lem  
megvásárolt egy államosított házat 
az állami alapból. Telekkönyveztet- 
te, ah ogy kell. A ztán m egjelent

Nyugatról a régi tulajdonos, 
akitől elállamosította az ál
lam a házat, és visszaigé
nyelte egykori ingatlanját. 
És mert az állam rugalmas, 
visszaadta neki azt a házat, 

amit már eladott egyszer a bérlő
nek. így történt, hogy egyik este 
kopognak az Új Tulajdonos frissen 
festett, immár magántulajdonú aj
taján.

—  Ki az? — érdeklődött Új Tu
lajdonos.

—  A Régi Tulajdonos —  hang
zott a válasz.

—  Tessék befáradni —  így, ked
vesen, az Új Tulajdonos.

A  Régi Tulajdonos befáradt. De 
már az előszobában megszólalt:

—  N ézze, kijavítom magam. Én 
nem Régi Tulajdonos vagyok, ha
nem Új Tulajdonos. Illetve Régi Tu
lajdon os vagyok , d e m ost újra 
tulajdonos vagyok, tehát Új Tulaj
donos vagyok. Vagy amolyan Ré
g i— Új Tulajdonos? M it tetszik  
ehhez szólni?

Új Tulajdonos nem lepődött 
m eg, mint ahogy mondjuk, megle
pődött volna egy angol úr, akinek a 
házáról egyszercsak Kijelentik, nem 
az övé. M osolyogva elővette a te
lekkönyvi kivonatot:

—  Tessék, itt az én jogi igazsá
gom , miszerint tulajdonos vagyok 
—  mondta.

—  És itt az enyém —  válaszolta 
Régi— Új Tulajdonos, miközben át
nyújtotta Új Tulajdonosnak a saját 
igazát igazoló papírokat.

Ö sszedugták fejüket Tulajdo
nosék: hát b izony m indkét irat 
rendben volt..

—  Kettőnk közül kié most a 
ház? —  kérdezte Nyugatról jött Ré
gi—Új Tulajdonos.

—  H elyesbítek —  válaszolta  
nyugodtan a minden törvényhoza
talokat m egélt Új Tulajdonos. — 
Hármunk közül ki a tulajdonos?

—  Ezt hogy érti?
—  Úgy, hogy tegnap jelentke

zett valaki, itt nálam, akinek kiutal
ta a Hivatal ezt a házat. Bérbe. 
Ú gyhogy most van két tulajdonos, 
egy bérlő. És erre iszunk. És ittak —  
mi mást tehettek?

Kié hát a ház? Az épület, az Is
kola, Egyetem , Szálloda, Istálló, 
Tyúkól, Kultiírház?

N os, azért vagyunk mi, jogkép
viselet, hogy ezt eldöntsük. És mert 
sok a törvény, ágas-bogas, az igaz
ság elveszhet benne, mint tű a ka
zalban, nagyon oda kell figyeljünk 
a dolgok, a jelenségek lényegére. Ez 
pedig sok munkát igényel. Amit 
m eg kell fizessen az, aki a saját igaz
ságát keresi. Érdekes, az Abszolút 
Igazság kinyomozására m ég nem 
bízott m eg engem senki. Mindenkit 
csak a maga nyavalyás igazacskája 
érdekel. (Csengetnek) N o végre egy 
ügyfél. Már eltelt jó tíz perc, és én 
csak így magamban beszélek, ami
ért senkitől sem kérhetek honorári
umot. (a honorárium szóra megé
lénkül, sietve ajtót nyit)

Férfi (zavartan belép, úgy, a- 
hogy a mindenkori kisember be 
szokott lépni a Hivatalba, ahol le
nézik, leszidják, kioktatják, amiért

nem pecsételtette le tavalyi beadvá
nyát, rosszul töltötte ki a kérdőívet 
stb. Röviden: belép az örök kiszol
gáltatottság — esetünkben egy kö
zépkorú Férfi képében): Jó napot, 
ügyvéd úr.

Ügyvéd (ridegen): 10 márka.

Férfi: Micsoda 10 márka?

Ügyvéd: H ogy megnyomta ne
kem a csengőt és fogyott nekem az 
áramom. Foglaljon helyet ott a fo
telben.

Férfi (leül, a fotel nagyot recs- 
csen): Jaj Istenem, széttört a rugó.

Ügyvéd: Rugótörés 20 márka. 
Miért jajistenemezik?

Férfi: Belement a rugó a fene
kembe. Átszúrta a bőrhuzatot és...

Ügyvéd: Bőrhuzat átszúrása 30 
márka. H ogy mindjárt a lényegre 
térjek: én, kérem, mint jogképvise
let, mindent valutában számolok. 
Ezt már az elején szeretném, ha 
tisztáznánk.

Férfi: Jól tetszik tenni, ügyvéd  
úr. Én is azt fogom tenni, ha lesz 
valutám.

Ügyvéd: Nálam az ügyvédi ta
nács: 100 márka. Ingatlanügyben 
ügyképviseletvállalás ingatlan for
galmi értékének figyelembevételé
vel történik. Ha egy tízem eletes 
szá llod át perel v issza , abból öt 
emelet az enyém, mint perköltség. 
A válóper a legolcsóbb: nem tudom  
számlázni az elhagyott férjeket, fél
ig agyonvert feleségeket, utcára ke
rült gyermekeket. Nekik, hogy úgy 
mondjam, nincs jogi értékük.

Tehát, ügyvédi tanács: 100 már
ka. írhatom?

Férfi: Tessék csak írni nyugod
tan.

Ügyvéd: A z első  tárgyalásra, 
ügytcfl függetlenül, reprezentációs 
alapot kérek: új kosztüm , új cipő 
stb. Sok függ a fellépéstől, higgye 
el. Ez 200 márka. Alsónem űt nem 
számítók, mert az úgysem  látszik, 
az Igazságért szaros alsóval is lehet 
harcolni. Kezdődik a tárgyalás, az 
ellenfél ügyvédje felbosszant en
gem azzal, hogy ellentmond ne
kem. Gyógyszerkiadás 9,5 márka.

Férfi: Tessék felkerekíteni.

Ügyvéd: Jogos. Tehát 15 márka. 
Ásványvíz —  2 márka. Nem  rágha
tom  szét szárazon  a pasztillát. 
Gyógyszer után lecsillapodom és 
védhetem magát, és beszélek, érve
lek ... 30 márka.

Férfi: A z a 30 márka micsoda?

Ügyvéd: A  bejárónő.

Férfi: A  törvényszéki bejárónő
nek is kell fizetni?

Ügyvéd: Dehogy. A  bejárónő 
itthon, nálam dolgozik. I ’gyanis 
am íg az ön érdekében beszélek, 
harcolok, küzdők, itthon engem el
lep a kosz. Valaki kell takarítson. 
Ha két tárgyalás között hazafutok 
parkettet felm osni, akkor a taxi
költség, vízszámla... A z összesen 65 
márka.

Férfi: Akkor talán a bejárónő ol
csóbb...

Ügyvéd: Na ugye... Tehát meg 
kell győzzem  a bíróságot, hogy ma
gának van igaza. Beszélek, hivatko
zom  törvényekre... apropó: bíró. 
Most készül a M egvesztegethetet
len Bíró szobra. Mennyi pénzt tud 
erre felajánlani számla nélkül?

Férfi: Nem  is tudom... Tessék 
mondani.

Ügyvéd: Nem  mondom: írom. 
Legyen 500 márka. Rendben?

Férfi: Szerintem egy M egvesz
tegethetetlen Bíró többet ér.

Ügyvéd: 700.

Férfi. Még többet ér.

Ü gyvéd: Sok lesz. Aki m eg
vesztegethetetlen, annak elég 700 
márka. Aki m egvesztegethető, an
nak több kell. A z már modernebb, 
elsajátította a korerkölcsöt, ponto
san tudja, mennyi egy gyilkosság, 
egy autólopás, egy nemi erőszak. 
Mondja, agyonütötte a feleségét?

Férfi: M ég nem. Többször is 
próbáltam, de valahogy ez sem  jött 
össze nekem.

Ügyvéd: Erről nem beszélünk a 
tárgyaláson, hogy többször is pró
bálta, mert akkor előre megfontolt 
szándék esete forog fenn... Apropó: 
sokat szenvedett a kom m unizm us 
alatt?

Férfi: Tetszik tudni, én m inden  
ren d szer alatt csak  szen v ed ek . 
N em  tudom, hogy van ez, de velem  
m indig ki van tolva.

Ügyvéd: Tehát üldözték, üldö
zik most is. Maga egy mártír. Maga, 
hogy úgy mondjam: Mostmártír. 
Ez egy új fogalom, valószínűleg be
kerül majd a jogszótárba. Új foga
lom, foglalkozás is lehet, ha pénzt 
tudunk belőle csinálni. Ánnak ide
jén, 1945 után az illegalisták, a régi 
kommunisták voltak a Mostmártí- 
rok. Ma m ások próbálnak most- 
mártírkodni. M inden rendszernek 
megvannak a Mostmártírjai. Eze
ket arról lehet felism erni, hogy  
semm i közük az igazi mártírokhoz. 
Ezek olyan konjunktúra Mostmár- 
tírok (szünet). H ogy m űködik az 
Alapítványa?

Férfi: (lehajtott fejjel) Nincs ala
pítványom.

Ügyvéd: (felugrik) Maga sze
rencséden, mit akar maga itt, Ro
m ániában 2000 után alapítvány  
nélkül? Miből akar élni, maga élhe- 
tetíen, maga szerencséden... (iszik 
az előtte levő pohár vízből, Férfi 
erre ijedten összerezzen) N e féljen, 
a víz ingyen van. Már kifizette az 
előző ügyfél. Ugyanazt nem fizette
tem m eg kétszer. Tudja, a tisztes
ség.

Férfi: Igen.

Ügyvéd: (nagyvonalúan) Adok  
magának egy  ödetet. Egy alapít- 
vány-öüetet. H ozza létre a Jól Aka
runk Élni A lap ítványt Ebben az

» > »  folytatás a 18. oldalon
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országban m inden szerencsétlen jól 
akar élni, tehát boldogan beiratko
zik az alapítványba. A  tagok fizetik 
a tagdíjat, maga és családja jól él, a 
tagok fizetik továbbra is a tagdíjat, 
maga és családja m ég jobban él. És 
így tovább. 800 márka.

Férfi: Micsoda 800 márka?

Ügyvéd: A z ingyen ötlet. Ala
pítvány ötlet.

Férfi: Most vagy ingyen, vagy  
800 márkáért tetszik adni az ötletet?

Ü gyvéd: A lap ítvány ötletnél 
800 márka ingyen van. Ugyanis ha 
a tagok egyszercsak idegesek lesz
nek, hogy mi van a tagdíjukkal, ak
kor kivágja m agát, azzal, hogy  
annyit ígért, jelzett az alapítványá
val; jól akarnak élni azok, akik ön
höz iratkoznak. De azt, hogy jól is 
fognak a tagok élni, egy szóval sem  
említette az alapítványszabályzat. 
Ha per lesz, itt vagyok én.

Tisztára m osom , olyan  lesz, 
mint egy ma született bárány, (hir
telen elhallgat) Ez a "ma született 
bárány" rontja a szókincsemet. Á l
landóan ezt a kifejezést használom, 
mióta apagyilkosok, kőolajtolva
jok, rablók, pederaszták ügyét kép
viselem. Romlik a stílusom.

Férfi (nem mer megszólalni).

Ügyvéd: 200 márka az ügyfél 
hibájából történő visszatérő jogi ki
fejezések használata, ami rontja a 
jogász érvrendszerét.

Férfi: Tessék azt mondani a kor
rupt tisztv ise lők ről, tolvajokról, 
hogy olyanok mint a frissen hullott 
hó.

Ü gyvéd: (bólint) Helyes. Jogi 
replika-ötlet: 2 és fél márka. Ezt én 
fizetem magának, az eredeti hason
latért. Házat, kocsit —  hányat lo
pott?

Férfi: Csak örököltem. Egy au
tót...

Ügyvéd: Szégyellje magát! Mi
lyen ember maga, ha csak a szülei 
által m egszerzett javakat bírja!? Az 
öröklés békés úton történt?

Férfi: Ezt hogy tetszik érteni?

Ügyvéd: Mikor ütötte agyon az 
édesapját? Mikor szúrta hasba a 
kedves mamát, hogy az örökség 
birtokába jusson?

Férfi: Semmikor. Szegények 
csendben hunytak el.

Ügyvéd: Tehát mérgezés, (tá
volból egy m ozdony három szor 
hosszan füttyent)

Férfi: (szünet után, hogy m eg
törje a kínos csendet) Jó hangja van 
a m ozdonynak. A  fütyülőjének...

Ügyvéd: (ingerülten) Egy hálás 
ügyfelem  köszönőfüttye. Ü gyfe
lem ugyanis valamikor 3 ház, sző
lő sök , fö ld ek  tu lajd onosa  volt. 
Aztán 1945-ben elvettek tőle m in
dent, ő pedig a m unkásosztály bol
dog tagjaként m ozdonyvezető lett. 
A z istenadta. Namármost jött 89, 
m ozdonyvezetőre rátört a magán

tulajdon-óhaj, visszaigényelt min
dent, amit elvettek tőle: házat, er
dőt, földet, szőlőst, fiatalságot stb. 
M ind ezt ő , ah ogy mi jogászok  
m o n d ju k , term észe tb en  kérte  
vissza. Ház helyett házat, földért 
földet stb. Én képviseltem a jogait. 
Sikerült elintéznem , hogy másfél 
kiló részvényt kapott vissza holmi 
romos ház, gazos föld helyett. Ü gy
felem a részvényéből vásárolt ma
gának egy m ozdonyt (akkor éppen  
azt lehetett olcsón kapni a vasút
nál). Gondolta, ő lesz az első ma
gánvonat. Ha lakásom közelébe ér, 
m indig hálásan füttyent, miszerint 
jól elrendeztük a tulajdonjogát. Én 
és az állam, (szünet) 10 márka.

Férfi: Micsoda 10 márka?

Ügyvéd: 20 márka.

Férfi: Mi húsz márka?

Ügyvéd: H ogy m egkérdezte: 
mi a 10 márka.

Férfi: Akkor jobb nem kérdezni. 
Jobb hallgatni.

Ügyvéd: Tények elhallgatása —  
90 márka.

Férfi: Akkor kérdezni olcsóbb, 
mint hallgatni.

Ügyvéd: Ez kérdés, vagy meg
állapítás?

Férfi: (szünet után) Monológ.

Ügyvéd: Egy pillanat. Megné
zem  az árjegyzékben, mennyi a mo
nológ. (nem találja a monológra vo
natkozó irányárat) Nincs m eg itt, 
hogy mennyi a monológ. 20 márka.

Férfi: (érdeklődéssel) 20 márka 
a monológ?

Ügyvéd: Nem , 20 márka, hogy 
kínos helyzetbe hozta az ügyvédjét, 
miszerint nem tudta megmondani, 
mennyi a monológ. 4 márka a pa
pír.

Férfi: Milyen papír?

Ügyvéd: A  számlapapír, amire 
írom majd a nyugtát A  tinta ingyen 
van.

Férfi: Köszönöm.

Ügyvéd: Egyelőre ingyen. Majd 
hozzászám ítom  a perköltséghez, 
(falióra hármat üt) 30 márka.

Férfi: Micsoda 30 márka?

Ügyvéd: Faliórazene. Minden 
óraütés 10 márka. Ha este 8-kor jött 
volna...

Férfi: Értem.

Ügyvéd: A kultúrát m eg kell fi
zetni. Á  zenét.

Férfi: Igenis, (szünet)

Ügyvéd: (szünet) Hányán hal
tak meg, amikor részegen belegá
zolt a gyalogosokkal zsúfolt gya
logátjáróba?

Férfi: Senki sem  h alt m eg, 
ugyanis ihár rég eladtam az örökölt 
autót, nem győztem  pénzzel tarta
ni.

Ügyvéd: Tehát csak az tartotta 
vissza az emberöléstől, hogy nem

volt autója. Súlyos ügy... Ha lenne 
gépkocsija, nyilván belegázolna a 
gyalogátjárón gyanútlanul közle
kedő gyalogosba. Sőt, ha tehetné, 
naponta többször is gázolna. Csak 
nincs rá anyagi fedezete, ahogy be
vallotta az imént. Maga tehát egy  
szadista töm eggyilkos, akiből én 
tiszta hót kell csináljak, (elhallgat) 
Ez a tiszta hó hasonlat hülyeség. 
Ennél m ég a ma született bárány is 
jobb. A "tiszta h ó” hasonlatért 
visszaveszem  a 2,5 márkát, ügyvé
di szórendmegzavarásért fizet bá
náspénzt: 50 márkát, (szünet)

Férfi (zavarban van): Nem  is tu
dom, hogy kezdjem...

Ü gyvéd: (bátorítóan) H ulla- 
gyalázás? (szünet) Nézze, hozzám  
mint ügyvédjéhez őszinte kell le
gyen. Temetés előtt gyalázta m eg a 
hullát, vagy temetés után? Ha te
metés után, akkor meg kell fizetnie 
a virágültetést is a síron. Mert azt is 
tönkretette a hulla kiásásával. Ha 
kriptába tört be, felszámítják magá
nak a lakatot is. Vagy a kriptaajtó
zárat. Tehát betört a kriptába, 
félrehajigálta mohón a virágkoszo
rúkat, felrántotta a koporsófede- 
iet...

Férfi: Nem csinálok én affélé
ket, uram. Van nekem feleségem, 
nem kell azért kimenjek a temető
be. (szünet)

Ügyvéd: Ember: az idő, pénz. 
16 márka, hogy ezt el ne felejtse.

Férfi: Igenis.

Ü gyvéd : N e várja el tőlem , 
h ogy harapófogóval szedjem  ki 
magából, mit követett el. Kezdjük. 
Neve, életkora...

Férfi: Tetszik tudni, én tulajdon
képpen amolyan jelképes alak is le
hetnék —  olyannak születtem, akit 
már a házasság első hetében m eg
csal a felesége, akit becsapnak a pi
acon a hamismérlegezők, aki soha 
nem kapott állami alapból lakást, 
mert mindig hátrarugdosták a la
kásigénylők sorában, aki fizetési 
listán, életörömök listáján is legalul 
szerepelt. Én vagyok az, aki tapsol, 
ha odarendelik tapsolni, aki de
mokrata lesz, ha ráparancsolnak, 
hogy legyen  dem okrata, aki el
m egy szavazni, ha odairányítják 
szavazni, aki belép, ha be kell lép
nie, hol a kommunista pártba, hol 
egy másik pártba, csakhogy fizesse 
a tagdíjat. Én vagyok az a bizonyos 
védtelen polgár, akinek elvehetik a 
házát, ellophatják a biciklijét, akivel 
mindent m eg lehet csinálni. Én va
gyok Nemecsek Emő.

Ügyvéd: Na végre kinyögte a 
nevét.

Férfi: Ezt én csak irodalmi hasz
nálatra szántam, m űvészi hasonlat
nak.

Ügyvéd: (felordít) Hagyjuk a 
művészetet! Nem  kell művészet! 
Nem kell hasonlat. Nem kell iroda
lom, kitaládó, mellébeszélés, agy
szülem ény. Tények, tények kel
lenek: kit akar beperelni? Mondja 
meg végre.

Férfi: A  rendszert.

Ügyvéd: Na és mit akar vissza
kapni?

Férfi: Mindent, amit elvettek tő
lem.

Ügyvéd: Helyes. M indent visz- 
szaperelünk. Perelni joga van. Kér
het, követelhet. Ehhez joga van. 
Törvények biztosítják ezt a jogot. 
Amit érvényesíthet.

Férfi: És a perköltség?

Ü gvvéd: Ö sszeszám olom . D e  
m aga az ö ssz esz á m o lá s  is eg y  
olyan komplikált matematikai m ű
velet, hogy azt külön m eg kell fizet
nie. Csak az összeszám olás össze
számolása, na lássuk csak...

Férfi: Félek, nincs elég pénz ná
lam.

Ügyvéd: Semmi pénz nincs ön
nél?

Férfi: Semmi.
Ügyvéd: Hazam egy a pénzért 

De itthagyja nekem zálogba a ruhá
ját. Tessék vetkőzni.

Férfi: Pőrére?

Ügyvéd: Hát persze. Csak nem  
képzeli, hogy a bőrét is lenyúzom?

Férfi: Nem  képzelem.

Ügyvéd: Na azért. A z alsónad
rág maradhat.

Férfi: Hálásan köszönöm .

Ügyvéd: Itt van egy kés. Ha e- 
setleg úgy dönt, hogy nem perel, 
egy szúrás, mint annak idején a ró
maiak, nos?

Férfi: Köszönöm a kést.

Ügyvéd: 20 márka. Késhaszná
lat.

Férfi: Akkor én m ost elköszö
nök. (elrohana késsel, mint a jelenet 
elején ama másik férfiú)

Ügyvéd: (egyedül marad egy  
halom levetett ruhával. Megfogja a 
ruhákat, kabátokat, cipőket —  ké
szül kivinni egy másik helyiségbe, 
megáll a színen és m egszólal) Most, 
hogy vége a jelenetnek, valami o- 
kos zárómondatot kellene mondjak 
önöknek. Vagy egy jő törvényt kel
lene beidézzek záróakkordként. De 
ezt nem tehetem. Nem  lehetek kö
vetkezetlen. Megértik, ugye? Nem  
kívánhatják tőlem  a jelenetzáró  
m ondatot csak úgy... Ingyen? Ki 
hallott olyat? (az ingyen jogi tanács 
lehetőségre rendkívül ingerült lesz, 
kimegy a színről, közben lehull a)

Függöny
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* 1989 után  gyakorta idézték István király Intelmeiből, 
h o g y "... a jövevényeket jóakaratúan gyámolítsad és becs
ben tartsad, hogy itt szívesebben tartózkodjanak, m int
sem m ásutt lakjanak". Csak azt soha nem  tették hozzá, 
hogy a lelki terror (papság) és a fizikai terror (lovagok) 
képviselői "jövevények" voltak.

Az ideiglenes megszállás éveiben ezt az intelm et sen
kinek sem  volt pofája idézni, az üvöltő analógia miatt. De 
szeretni m egbánthatatlanul örök barátainkat kötelező 
volt, itt állomásozó katonái képében is.

Mi lenne, ha egyszer akkor is "gyámolítanánk" és 
"becsben tartanánk" a "jövevényeket", ha éppen nem  ők 
a megszállók?

Utóirat; Én, m int kiszolgált végvári vitéz, 48-as baka, 
56-os felkelő úgy vágtam  volna kupán azt, aki István 
Intelmeivel jön nekem, hogy belegebedt vóna.

* A szeretet retusált kép. Finoman kijavított, de észre
vett hibák.

* M elyikünk próbálta tökéletesebbé tenni a napfelkel
tét?

* Ha szerelm ünk tökéletes lenne, nem  tudnánk együtt 
létezni vele. Tökéletessége állandó kihívás lenne a mi 
gyarlóságunk számára. Felőrlődnénk az állandó akarás
ban, hogy megfeleljünk elvárásainak. Csak az esendőség 
ad lehetőséget az összetartozásra.

* A forténak, a filmnek a nézéshez van köze, a festé
szetnek a látáshoz. A festészet nem  csak m egm utat, ha
nem  láthatóvá is tesz.

A paradicsom nak nincsenek fotográfusai.

* A fényképezőgép protézis. N em  kéne úgy csattog
tatni!

Az autom ata fényképezőgépet a "vakok"-nak találták 
fel, akik néznek, de nem  látnak  Az autom atika a fotog
ráfia "istene": s látá, hogy ez így jó.

* N em  lehetek olyan perfekt, m int egy fényképező
gép. H ibáim  m egm entenek

* Egy fényképre gondolok: fogadott szülővárosom 
egyik utcarészletére, a századfordulóról. Apám  ebben a 
városban élt. N agyapám  élt ebben a városban. Ki tudja, 
talán a képből kinéző férfiak egyike valamely távoli 
ősöm.

* Nincs korszerűtlenebb (nem  Nietzsche-i értelem
ben), m int a kortárs m agyar irodalomtudomány. A nem 
zetközi m űhelyekben  m ár rég kigondolódtak  az új 
elméletek, csak még nem  terjedt el a hírük.

A kortárs m agyar irodalom tudom ány olyan, mint a 
telefonkönyv vagy a haditechnika: már az elterjedése 
pillanatában elavult — hiányoznak az "utolsó" számok; 
m ár túl vannak az új modellen, mire "csatarendbe" áll az 
előző.

* Szeretem  az irodalomelméleti szöveggyűjteménye
ket, am elyek "hemzsegnek" a filozófiai szövegektől. Tisz
ta a képlet: nem  kétséges, kik a paraziták.

* A kortárs m agyar irodalomelmélet nem  a ma már 
létező m űvekhez "gyártott" elméleteket, hanem  az im
portált elm életekhez "ágyúzott" hozzá műveket. Ezért 
lehetséges, m int olvasom, hogy az irodalomelmélet érde
kesebb fejleményeket produkál, m int az irodalom. (Azok 
a "kurva" írók nem  hajlandók az elméletek receptjei sze
rint írni. Fúj!)

KLEIN ALEX: Mutatvány a vázlatkönyvből
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ZENEI CSEVEGÉSEK 18.
Egy kis vízizene

Eléggé általános, hogy a für
dőszobában dudorászunk. Nem
csak borotválkozás közben, de 
úgy általában is. Talán a vízcsobo
gás, talán a fürdőszobák közis
merten jó akusztikája késztet ben
nünket zenére.

A festők is "kieresztik" a hang
jukat az üres szobákban, minden 
szobafestő kész operaénekes. Ez
úttal már biztosan a kitűnő a- 
kusztika a ludas a dologban. De 
azért a víz is valahogyan mindig 
kéznél van ilyenkor, persze ok és 
okozat összefüggése nélkül.

A csónakban ülők is mindig 
késztetést éreznek arra, hogy da
loljanak. A víz felett gyönyörűen 
száll az ének, MESSZEZENGÖ- 
EN. Nem csoda, hogy Haendel 
bárkáról játszott zenével hódítot
ta vissza királyát, mégpedig élet
re szólóan. A vizek fölött zengő 
muzsika a zene jellegét is befolyá
solja: a zeneszerző eleve nagy tér
ben képzeli el muzsikáját. Ez 
pedig még természetes/egyszerű 
környezetben is sztereó-zenét kér 
és az alkotótól sztereó-hallást. Hi
szen a zene nemcsak MINDEN
FELÉ szétszóród ik  a víz tü- 
körfelületén, de vissza is hat, 
amolyan feed-back jelenségként, 
hogy majd ez a távolodás-vissza
térés játék milliószor megismét
lődjék a zene időtartama alatt.

A barcarola eredetében vízize
ne, tehát még "műfaja" is van en
nek a muzsikatípusnak.

Nagyon sok zeneműben ma
ga a víz a főtéma: Smetana Mold
vájában éppúgy, m int Debussy 
Tengerében vagy Schubert patak
zenéiben, Liszt, Respighi szökő- 
kútjaiban. Im itt-am ott még a 
modem zenébe is belopózkodik a 
víz, ha másként nem, színpadra 
szerelt fürdőszobai tus-rózsa ké
pében, amiből adott pillanatban 
valóban elindul a mindenfelé 
szétfröcskölődő vízsugár, mint a 
kompozíció egyik eleme.

A víz különböző megjelenés
formái is bőven feltalálhatók a ze
nében. Az esőcseppek kopogása 
Vivaldi Telének monoton délszaki 
esőjétől Chopin EsőprelüdjAg, a 
hópelyhek tánca Csajkovszkij 
Diótörőjétői Debussy Léptek a ha
von zongoradarabjáig sokféle for-
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mában, zenei alakban tűnnek elő 
az európai zenéből. A víz alapél
ményünk, hiszen víz nélkül nincs 
élet. Mindez a zene felidézése, né
ha megidézése, játék, mely néha ko
molyra is fordul.

Van egy város, ahol a víz az úr. 
Velencére gondolok! Talán azért, 
mert az összes város közül, ahol 
szintén a vízelem dominál, Velen
ce kapcsolódik képzeletünkben a 
leginkább a víz és zene egymás- 
baolvadó sajátos átlényegülésé- 
hez. Sok zseniális muzsikus élt és 
működött Velencében. A hely szel
leme benne él és hat műveikben. A 
hullámverés örökmozgó, mono
ton és mégis rendkívül változatos 
ritmusa, a nagytömegű víz állan
dó lebegésének kozmikus súlyta
lansága, a nagy tükörfelületek 
fényreflexióinak káprázatos szín
játéka ott lüktet a Velencében szü
le te tt zenékben. A csatornák 
kanyargó vízfelülete a messzi 
tengeren vész el a végtelenség ér
zésének örökös varázsával. A 
messziség igézete mindig csoda
várásra  ösztönöz, valam i új, 
nagyszerű, szépséges, boldog- 
ságos dolog érkezését sejteti. A 
víznek semmilyen formája két
szer nem ugyanaz, A VÁLTOZÁS 
A LÉNYEGE. Mint akárcsak az 
ÉLETÉ. Maga a víz is külön é- 
lőlénnyé változik az emberek 
képzeletében, de a mindennapi 
valóságban is. Tisztelni kell, ál
dozni kell neki, csodálni, szeretni, 
rettegni, megalázkodni előtte és 
felmagasztosulni. A lagúnák sö
tét vize mélyén gonoszság lap
pang. A Canale Grande: alkonyi 
napfény-tűzfolyója a FÉNY dia
dalát hirdeti, a jó erők győzelmét.

Velencéről írtam le mindezt, 
de tulajdonképpen Vivaldi zené
jére utaló szavakat rendezgettem 
egymás mellé. Velence vizei fölött 
Vivaldi muzsikája lebeg. Ott, a 
csatornák vizén sikló gondolában 
játszva, hallgatva Vivaldi hangja
it, érthetjük meg igazi értelmü
ket, sejthetjük meg titkukat. Ezt a 
sokszáz műből álló épületet ez a 
sajátos velencei atmoszféra kel
tette életre. És mert belőle szüle
tett, vele egylényegűvé is vált. 
Stravinsky Vivaldi zenéjére tett 
kissé rosszmájú kritikája, misze
rint: Vivaldi unalmas zeneszerző, 
és mindig ugyanazt a témát is
métli, valahol összefüggésben áll 
azzal a természeti környezettel, 
ami maga Velence. A víz örök- 
mozgása "unalmas" lehet, hiszen 
mindig "ugyanazt a témát" ismét
li: EGYSZERRE MINDEN ÚJ ÉS 
MINDEN RÉGI. A világ mindig 
más és mégis mindig ugyanaz. 
Vivaldi zenéje is ILYEN.

TERÉNYI EDE
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decemberi száma. A kétnyelvű lapszám 
szerzői és műfordítói nagyjából ugyan
azok, úgymint: Mircea Dinescu, Szőcs Gé
za, György Attila, Orbán János Dénes, 
Pénzes Tímea, Andrei Bodiu, Caius Dob- 
rescu, Mizser Attila, Jáchym Topol, Adrian- 
Christian Kuciuk, Sántha Attila, Nagy 
Koppány Zsolt, Kantár Csaba, Erzse Me
linda, Z. Németh István, Simona Popescu, 
Kolumbán Melinda, Gáli Attila, loan Gro- 
san, Szálinger Balázs, Páll Zita, Doina Ioa- 
nid, Ion Bogdan Leiter, Susek Tihamér, 
Csehy Zoltán, Balduin Winter, Németh 
Zoltán, L. Erdélyi Margit.

A U tó  2001 januári számának költői: 
Szepesi Attila, Kovács András Ferenc, Tóth 
István, Jánosházy György. Shakespeare 
szonettjeiből Jánosházy György fordít. Pró
zai írást olvashatunk Egyed Emesétől (Tör
ténetek a rajzfüzetből), Papp  Sándor

Zsigmondtól (lepke lepke hátán) Fűzi László
tól (Kapcsolatkeresés a világgal) és Roth End
rétől (Szerelem és fele-halál). A Kis lírai 
antológiában Bogdán László ad közre Rákos 
Sándor verseiből (Catullusi játékok). Téka: 
Hm Wilkinson A történelembe gabalyodva 
(Vida Erika fordítása). Deleatur: Fodor Sán
dor, Hajdú Farkas Zoltán és Láng Zsolt 
írásai. Talált vers: Füst Milán A részeg Kal
már.

A  Kortárs 1-es számából kiemelkedő 
Kolozsvári Papp László Földgomb dm ű 
esszéje. Drámát Kocsis István (Hunyadi Má
tyás), prózai írást Csíki László ad közre 
(Vázlat egy álomról).

A  Tiszatáj 2-es számában verset olvas
hatunk — mások mellett — Lászlóffy Ala
dártól (Ádám duzzog; A  küldönc; Miért 
hallgatsz, lsten-Edison).

A z Alföld februári számában verseit kö
zöl többek között Borbély Szilárd. Tanul
mányt Kántor Lajostól, jegyzetet Balázs 
Imre Józseftől olvashatunk

Füst Milán-díjban részesült Horváth 
Elemér és Nádasdy Ádám.

A  Magyar Lajos-díjat Mező Ferenc író
újságíró nyerte el 2000-ben. Az elismerést a 
Magyar Újságírók Székházában adták át. 
Posztumusz díjat kapott Tőkei Ferenc aka
démikus.

A z Erdély Magyar Irodaloméért Alapít
vány 2000. évi esszépályázatának díja
zottjai: I. díj Balázs Imre József, II. díj 
Demény Péter, III. díj Szakács István Pé
ter. Dicséretben részesült Fábián Lajos és 
Végh Balázs.

A  Bródy Sándor-díjat, mellyel a legje
lentősebbnek ítélt első kötetes prózaírói 
teljesítményt ismerik el H. Pásty Júlia ve
hette át, aki Jusztina Harsona álnéven je
lentette meg a Naplómmal kettesben című 
könyvet.

A  Magyar P. E. N. Club Komlós Aladár- 
díját Bányai Jánosnak és Rónay Lászlónak 
ítélték oda kimagasló kritikusi és iroda
lomtörténészi munkásságáért.

A z elsőkötetesek Gérecz Attila-díját 
Győrffy Ákos vehette át A  Csóványos északi 
oldala dm ű, az Accordia Kiadónál megjelent 
verseskötetért. A díjat Várhegyi Attila poli
tikai államtitkár adta át a Gellért Szállóban. 
Laudádót Kárpáti Kamii mondott.
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Fagyod tőlünk elragad."

A  rejtvény fősoraiban Csokonai Vitéz 
Mihály A  békétlenkedő című verssoroza
ta fenti című versének két sorát kapja 
megfejtésül.

VÍZSZINTES: 1. A z első sor. 12. Női 
becenév. 13. Maros megyei település.
14. A mélybe. 15. Akinek titkolniva- 
lója van, ez alá rejti. 17. Díszes fogat.
18. Népiesen szólít. 20. Takarmány
táro ló . 22. L ondon i v illam os. 23. 
Olasz férfinév. 25. ...-durr. 27. Adél 
három negyede! 28. Svájci város. 30. 
Oxigén és w olfram  vegyjele. 32. Indí
ték. 33. R uha tartozéka. 34. ..., az is; 
m indkettő. 36. Néma rüh! 38. ...-art, 
m űvészeti irányzat. 39. Ezen a köze
lebbi helyen (népies). 41.... Scrofa, a 
vaddisznó tudom ányos neve. 43. Ti
zenegy, franciául. 45. Kötőszó. 46. 
Egyik évszakkal kapcsolatos. 48. Fe
kete István gólyája. 50. Pénzdarab!
51. Rosta. 53. Prémállat. 55. Vállalati 
form a, röviden. 57. Gyorsan, érthe-.

tétlenül beszélő. 59. Teréz az óvodá- 
ban.

FÜGGŐLEGES: 1. Gibson sze
mélyneve. 2. Felém kéret. 3. M utató
szó. 4. Deutérium, trídum  és vaná- 
d ium  vegyjele. 5. Szántóeszköze van.
6. Feléje hajít. 7. Apafej! 8. Vissza: 
Petőfi hadnagya. 9. Állatot ellát. 10. 
Idegen előtag, jelentése: négy. 11. A 
mélybe nyújtó. 16. Román férfinév.
19. Spanyol női név. 21. Francia arany. 
23. A  második sor. 24. Fonóeszköz. 26. 
Női becenév. 29. Lerakat. 31. Angol 
kötőszó. 34. Épületszinten levő. 35. 
Megállj! 37. Törtrész. 38. H írt küld 
(népies). 40. Rágcsáló, a gyerekek 
nyelvén. 42. Korholó. 44. Eidélyi Ka- 
levala-fordító névbetűi. 47. Részegít. 
49. Származik. 52. Idegen művészet. 
54. Vissza: fémásvány. 56. Tíz, ango
lul. 58. Boafarok! 60. Gyakori igevég
ződés.

BO TH  LÁSZLÓ

A HELIKON 4. szám ában közölt, 
Az utókorhoz cím ű  re jtv én y ü n k  
megfejtése: Csak attól tartok, hogy nem 
ju t a címzettek kezébe.
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