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• Létay Lajos versei
•  Szőcs István: A csőcselék visszavág
•  Egyed Ákos: Wesselényi Miklós — 

más megközelítésben

• Lászlóffy Csaba: Színpadi gyász
• Lajosi Krisztina tanulmánya
• Faragó József: Tízéves múlt

a Kriza János Néprajzi Társaság

• SERÉNY MÚMIA

KIRÁLY LÁSZLÓ 

P ia f
In memóriám K. I.

M ost már újra Piafot hallgatok. 
Nyelves, vad cemendék, asszonyok.

Vagyis egy százéves Párizs-emlék. 
M int ha még ma is boldog lennék.

Holott olyan dísztelen minden.
Akár egy kanász-nóta:  —  nincsen.

"Nem bánok semmit"  —  így a Veréb. 
Ne is bánjon. Minek folyton bánni?!

Ebben a csinos kutyaszarban, 
Melyben folyton megtörténik bármi.

De végre megint Piafot hallgatok. 
Sírok és sírók közt badarul.

Mint ki ezt-azt még mindig megtanul.

Fájni már nem tudok.

Ülök magyarul.

LÁSZLÓFFY ALADÁR

Szembe a szalaggal
Bohus Béla szem em ben a 

megtestesült nyugalom és agy
szakértelem volt. Es persze hoz
zám képest millió egyéb szak
értője is, mint a mindennapi, ref
lex-szintű gépkocsivezetés. Béla 
tőlem balra utazott, például saját 
kocsijának volánjánál, ő  nézte az 
út szembefutó szalagját, és be
szélgettünk. Miközben én is azt a 
szembefutó szürke szalagot néz
tem. Ugyancsak reflex-szinten. 
Csakhogy nekem más tenniva
lóm nem volt. Beszélgettünk. Az 
ezernyi, legkülönbözőbb alkal
mak és színhelyek szerint osztá
lyozható, témás beszélgetésünk 
közül, m integy magnószalag
ként, ez a szembefutó, Groningen 
és Soest közt szembefutó útsza

kasz két egymáshoz kapcsolódó 
árnyalatot őrzött meg. Süt szem
be a nap, mi az értelemről érteke
zünk, lehet-e ennél tisztább, előre 
megfontoltabb értelmetlenség? 
Bohus professzor, akit maguk az 
agykutatók is a maguk világszö
vetségén, egyezségén belül elnö
küknek választottak, angyali tü
relemmel válaszol fejtegetéseim
re. Valahol, talán egy időben évti
zeddel korábbi ponton arról fag
gattam, ami az éppen befejeződő 
(milyen sajgó jelző:) "múltszá
zadban" hasznos, szakadatlan fo
lyamat volt. Hogy Amerika va
lósággal elszívta, átterelte a szür
keállományt. Ki menekülőben,

folytatás a 2. oldalon
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» » >  folytatás az 1. oldalról

m int a m ásodik világháború 
előtt, ki a lehetőségek és esélyek 
folytán, de annyira ott kötöttek 
ki. Hogyha arra redukálható, én 
egyetlen kérdésre egyszerűsít- 
ném, szinte képletszerűen úgy 
fogalmaznám meg (mondtam 
úgy tíz évvel ezelőtt): ha egy 
Einstein egy radír gumisvégű ce
ruzával száll partra, mint valami 
új Kolumbusz, a technikailag 
jobban felszerelt amerikai dzsun
gelben milyen esélye van?

Mivel ebben a pár soros múlt
idézőben, melyet ráadásul o- 
lyan tág és gazdag témának, a 
Mikes-szellemiség kicsi emlék
művének szánok — úgysem az 
számít, hogy mit válaszolt szóról 
szóra Béla, hanem hogy én mire 
akarok emlékeztetni egy önma
ga felgyorsultságába gabalyo- 
d o tt em beriséget, ezért nem 
szakad meg a kárpit, és nem fog 
kijavítni senki. Csak a csönd. Bé
la ott ül, tőlem balra, a volánnál, 
a szembefutó szalagon viszi az 
autót, vezeti a beszélgetést, és 
követi a földrajz s az emberi ér
telem objektív kanyarjait. Min
den esély a mi kivándorló zse
nink oldalán áll, akárhonnan in
dított útnak a kiválasztódás. Ez 
az első válasz lényege; egyenes 
állításként arra is megfelelve, 
hogy az egyszál gumis-ceruzába 
öltözött szellemi kiválóság a 
mégoly technikás középszerű
ség sokaságát is magasan lebírja! 
Nincs "sok lúd disznót győz"- 
szindróma! Nincs semmi ebben 
a gyorsan fejlődő technikában, 
ami fölébe kerekedhetne elvben 
és gyakorlatban szülőatyjának és 
megteremtőjének, a maxi-szür
keállománynak! Ez sokáig élte
tett, mert mindörökre izgat en
nek a kérdéskörnek az általam 
felállított buta sarkítása.

Semminek oly gyorsan nem 
változnak a határai, mint annak, 
ami a lét törvényeiből feltárul. 
De nagyon lassan jut el a tuda
tunkig. Ez is persze koronként 
változó ütemű folyamat. De én, 
ebben a kétharmad évszázadnyi 
életidőben "ugyanarról" a pont
ról tudom csupán nézni. Maka
csul és reménykedve. Cromag- 
noni oltáráról az annyiszor elme
gyógyintézetbe és zsákutcába 
csalt, internált, virtuálissá vetített, 
kirabolt "emberszerűségnek".

Ezért rettenetes (számomra) 
a második feltevés. Tételezzük a 
könnyebbség kedvéért, hogy 
ugyanazon az útvonalon fut ve
lünk a kocsi, talán (ez úgysem 
számít) éppen ugyanott is tar
tunk földrajzilag! Csak időben 
kicsit később. Közelebb a jelen
hez, mely íme jövő, máris új 
évezred. És mikor az összes ele
meket felrajzolom, a kérdésre 
merőben más a válasz: most már 
annak a kicsi Einsteinnek, annak

a zseninek a mára elért technikás 
segédeszköztárral felszerelt kö
zépszerrel szemben nincs esélye. 
Már "sok lúd disznót győz"-re 
hajlik a helyzet. Legbelül (de le
het hogy kint is) láthatóan, le- 
lombozódva, keserűen bóloga
tok; ez sem számít, az utat néz
zük. Dixi et salvavi animam m e  
am — gondolhatjuk egyazon pil
lanatban mind a ketten. Bélán 
nem is látszhat ugyanilyen meg
rendülés: ő tudta ezt, régebben, 
semhogy én ilyen sarkítások zsá
kutcájába csalogattam volna, ő 
csak megadta, legjobb meggyő
ződése szerint az érvényes új vá
laszt! Éppen olyan érvényeset 
most már, mint egy képlet. Id e  
fejlődni tulajdonképpen nagy 
nyereség. Hogy hollandiai meta- 
foránál m aradjak , olyan ez, 
mintha az agy nyers gyémántját 
egyik divatos drágakőalakzattá 
csiszolták volna valamelyik am
szterdami nagymúltú műhely
ben. Kisebb a kő, de strasszok 
foglalatában, karéjában szebb. 
Csak nekem, az ősi, az eredeti 
agyfenség trogloditájának fáj va
lamiért. Azt hiszem, itt le is ma
radok. Mintha elkedvetlenítve 
kiszállnék a kocsiból s gyalog el
indulnék visszafelé, Groningen, 
a kiindulási pont neandertálja 
felé.

Béla tőlem balra ül... Olyan
kor is ott ült, mikor más, vagy 
amikor éppen senki nem ült mel
lette, még Zitája sem, azon a 
jobboldali első ülésen. Akár azon 
a végzetes utolsó szeptemberi 
pillanatban — nézek elbizonyta
lanodva körül ebben a felidézett 
agydélutánban, mely múlandó
ságunk értelem-naplementéjétől 
is vörös. Mint a kifáradt, a kisírt 
szem. Lehet, hogy egészen más
képp állnak a dolgok, más az i- 
gazság, mások másképp tudják, 
de a lényegen mit sem változtat: 
ez a "Mikes", ez a "Bohus Béla", 
az a "mi", eddig jövet két érdekes 
határértéket érintett, lépett át. 
Azt, amikor a maximális emberi 
képességek egy Thalésznek, egy 
Cardanusnak, egy Fermatnak, 
egy Bolyainak, a sárga ceruza 
vándorbotjára támaszkodó bölcs 
óriásnak az árnyékát vetették a 
glóbuszra, és azt, ami után a hét
törpe is, ha jól választja meg a 
szállítót, a beruházót, különb le
het, többre lesz képes az ereden
dő  em beri zsenialitásnál... 
N aplem ente van? Vagy csak 
szembefut az út szürke szalagja?... 
Ez lenne a legújabb, lehet legutol
só kérdésem, professzor úr.

Függőleges
próza
Lászlófiy Caba A vesztes című kö

tete gondolatfutamok sora az alko
tásról, annak lehetőségeiről, a szöveg 
születéséről, épüléséről. A három kis
regény — A vesztes, A száműzött, Sán
tító örökség — Istenhez, uralkodóhoz, 
hagyományhoz fűző kapcsolatokat 
bon t le— úgy, hogy a történelmet nem 
mint események sorát követi, írja le, 
hanem mint a kreativitás-típusok 
eredményeit. Ez a próza nem annyira 
mesél, nem történetmondás, urambo- 
csá' történetkeresés, hanem elemez, 
kutat, és ebben a kutatásban magyar 
és európai kulturális és történelmi, ha
gyomány és aktualitás, öntörvényű 
mozaikot épít. Öntörvényű — alakjai, 
Balassi, Rimay, Mme de Staél, Goethe, 
Monteverdi olyan szövegben élnek, 
mely krónika ugyan, de nem régvolt 
események leltára, elsorolása — "tör
ténet" —, hanem az alkotás, a világte
remtés története különböző korokból 
vett mozaikkockákból felépítve.

Többévszázados múltból kilépő 
alakjai ősi misztériumokkal viaskod
nak, emberei nagyon is behatárolt ég
bolt alatt élnek, az életút lehetőségeit 
keresik. Müyen, melyik vüág alakjai? 
Alkotók — és ez kezdettől azt jelenti, 
hogy külső-belső terhekkel viaskodva 
a folyamatos önvizsgálat, szenvedé
sekkel teli zártság köti, sőt zárja össze 
őket. Menekvés? Ha a költő az irrad- 
onális rajongáshoz vezető utat vá
lasztja? Választja? Az alakok saját 
szem élyiségük áldozatai, sokszor 
mintegy kikapcsolják a külvilágot, 
nem "a körülmények áldozatai" — 
"kontextus" —> bőven elég erő van 
bennük ahhoz, hogy kikapcsolják azt. 
Sors, végzet, mondjuk a görögök óta, 
noha nem is tudjuk igazán, mit beszé
lünk, mi az, és tán nem is ajánlatos, 
hisz tűi van az már az emberi elme 
lehetőségein. Ennek a gyakran hasz
nált fogalomnak a létezése, élete min
den használhatóságon túl kezdődik. 
Néha, a véltnél kevesebbszer egy-egy 
író, költő egy-egy alkotásából egy-egy 
pillanatra, amelyben nem magát pa
naszolja világgá, világosságot hoz. Be
látható az egyedi események, hely
zetek sora, íme tán történetté állnak 
össze — hogyan alakul, miért is, hogy 
az egyik bőejezetlen műveket, szét
szórt jegyzeteket hagy maga után, a 
másik igazi magasrendű költészetet. 
A történet, a történet — mi történik, 
mi minden történik... ha nem is az 
egyes alakokkal, hanem: az "elbeszélő 
én"-nel? Hogyan is teljesíthető be az a 
sorsszerű küldetés? A szövegek a tör
ténelmileg hiteles szereplők mégsem 
egyértelműen a hajdan voltak felele
venítései. Mely vüág alakjai tehát? 
"Történet" — melyek a történeteik? A 
vesztes nem egyszerű krónika, de 
mélyfuratos alkotáslélektani, erkölcsi 
kutatás, így Balassi és Rimay törté
nete. Sokkal több önmagánál, többet 
mond, mint amennyit mond. Nem  
egyszerűen történet, hanem tudatfo

lyamra épülő reflexió — ennek a fajta 
történetmondásnak a gyökerei a ma
gyar irodalmi hagyományban Jókaiig, 
sőt Kálmánig visszavezethetők. Lász- 
lóffy Csaba kisregényében nem a tör
ténések felszíne alatt kell m ély- 
struktúrát keresnünk, a szöveg a tör
ténések fölött az alkotásról szóló írói 
meditádó. A szereplők, konfliktusok 
stb. már-már csak kellékek, jelmezek, 
a prózaírás rafinériái — és mint tud
juk, használatuk nem tanulható és 
nem tanítható. Azt a folyamatot kutatni 
tehát, amelyben üetre kelnek... A szavak
ban, fogalmakban, egyáltalán nyelviekben 
megragadhatókon túl...

Használatuk sajátságairól szólva 
első, hogy lineáris történet nincs. Ezt 
Joyce-tól Márton László Jakob Wunsch
witz igaz történetág elmondták szer
zők, elméletírók, de tulajdonképpen 
HéÚodórosz Aeiiopicá\z óta tudjuk  
Lászlófiy Csaba prózájának épülésé
ben az alap egy-egy szemcse-történés, 
esemény, sokszor egy-egy replika, az
tán az írói reflexió, a meditádó az e- 
gyéni életutak a nemzetek történelmi 
eseményei fölött. A reflexió mint mód
szer. Vagyis az alap, a foglalat, a fede
zet hatalmas történelmi tudás, aztán a 
reflexió az alkotói invendó. De az ese
mények sem a valaha történtek magá
tól adódó rendjében sorjáznak, hanem 
e fölöttes, ellenőrző, értékelő szint fe
lől szerveződnek Külön és hosszab
ban kellene szólnunk Lászlófiy Csaba 
idézőjeleiről: a szereplők replikája 
sokszor egyetlen szó, nem gondolat
jellel vagy egyéb prózaírói megoldás
sal, hanem idézőjelben. Eleve idéz az 
egy bizonyos távolságot, térbelit, idő
belit, szerzők közöttit, közvetettséget, 
mely mégis inkább összekapcsol és 
megvilágosít. A főszereplő végül is 
maga a nyelv, de "a nyelvről" beszélni 
még nem elég pontos: hanem a mon
dás, a heideggeri Rede, Sage (Lét és idő, 
7), annak működését követi a két köl
tőről szólva. Árad ez a próza, a narrá- 
d ó úgy ragozza, termeli magát to
vább, hogy többszázados em lék je
lenkori esemény, asszodádó, párhu
zam biztosítja a rétegződést. Futamok 
az alkotásról — Lászlófiy Csaba szö
vege próza és elsősorban metapróza 
ötvözete.

Ahogy m indezek váltakoznak  
váltogatják egymást... Lászlófiy Csa
ba siet, hogy utolérje saját gondolatait, 
m égh ozzá rész letek b e m enően, 
gyorsbeszédű, gyors észjárású ember, 
szövege aranyfedezte az egyszerre 
száz irányba hajtó, hívó, ösztönző al
kotó energia. Müyen minőségű szö
vegszövet születik aztán ebből a fajta 
alkotói, gondolkodói, esztétikai ma
gatartásból? íróember ismeri ezt a vi
lágot, nemcsak a szerző történelmi, 
kultúr- vagy irodalomtörténeti tudá
sáról van szó, hanem a kreativitás tit
kainak kutatásáról, az önmegismerés 
mint módszer lehetőségeinek tovább
fejlesztéséről. Ahogyan a gondolatok 
viszik, vezetik magukat előre — és 
megteremtik maguknak a játékteret. Ez a 
próza nem elmond egy történetet, a- 
kár lineáris az, akár töredezett, mon
tírozott, nem elmesél, úgymond víz
szintesen papírra terít egy történetet 
A történet alakulására figyel, a mon- 
dásra-alkotásra reflektál, a reflexión 
mint módszeren meditál— ez pedig a 
papírra, a történetre merőleges. Füg
gőleges próza.

JÓZSA ISTVÁN

Stúdium, Kolozsvár, 2000.
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LÉTAY LAJOS VERSEI
H a lo tt  le ltá r
Hiába, többé nem lehet 
szálongatnom a nevedet, 
ákárhogyis szerettelek.
A szoba elsötétedett, 
csak egy kopár csillag dereng 
keresni az emlékeket.
Itt volt az ágy, a kerevet, 
de sárii árnyak öntenek 
el mindent, kihűlt öledet.
A filodendrcm levelek 
egymást takarják, öregek, 
nem találják a fényeket.
A kis óra ketyeg, ketyeg 
az asztalon, de már Neked 
nem kell csöngessen, nincs kinek.
És hiába ébresztenek 
lépteim is, ha kimegyek 
s a parkett is meg-megrecseg.

A konyhában mind főzhetek 
kávét s gyúthatok tüzeket, 
nem fordítod oda fejed.
Bokályok, virágcserepek 
sorjáznak szekrényed felett, 
nem kell, azok se kellenek.
Pedig egy muskátli telet 
is bírna még: hajt levelet 
s itt-ott kis bimbója ered.

Az újságot, a könyveket 
most már ki nézegeti meg 
válogatva a címeket.
Minden szavuk, soruk meredt, 
nem mutatják, merre lehet 
megtalálni a réteket.
Ez volt a szobád, mindened, 
nincs miért besüppedjenek 
áldd puhán a fotelek.
Nézem a falat: képeket 
látok, de köztük már Neked 
helyet hasztalan keresek.
Egy egész élet-rengeteg 
van itt, hát miért nem lehet 
meglátnod benne szivemet?

K arácson yok
Tavalyi szép karácsonyfánkat 
égettem el karácsony este.
Mennyire szeretted, csodáltad, 
díszítgetted, helyét keresve!
Egész nyáron át dideregve 
néztem, ahogy sárgult és száradt, 
mert tudtam, jön a tél, a bánat, 
s Te messze vagy már, messze, messze.

Mért nem haltam én is utánad 
akkor rögtön, miért akartam 
élni, kinek? Üres falaknak?
Recsegtek, lángoltak az ágak, 
szívembe martak ezer jajjal, 
mert hiába, hiába várlak,
nem hoz el nekem semmi angyal.

L itán ia
Vastag hó ül a házon 
hideg van Edit fázom 
ünnepek közelednek 
miért vagy egyre messzebb 
miért hagytál el engem 
mért nincs kezed kezemben 
miért hogy elparázslik 
mások tüze a házig 
mások mért boldogabbak 
oh hogy süt minden ablak 
nékem miért csak emlék 
ami oly szép volt nemrég 
ahogy melletted ültem 
arcodba elmerülten 
arra gondolva folyton 
ahogy a folyóparton 
sétáltunk egybeforrva 
egymást jól átkarolva 
s mikor kertünket járva 
hullt a barack virága 
nyíltak a tulipánok 
illat szín merre szállott 
jaj ne akarj több könnyet 
ott hagytad künn a könyved 
nem olvashattad végig 
én miért vagyok még itt 
legyek a közeledben
vigyenek oda engem...

2000. S z ilv esz te r  éjjelén
Ha már nem kellesz úgyse senkinek, 
minek élj meg egy új évezredet, 
minek láss friss, fiatal csókokat, 
amiktől csak összekoccan fogad.
Jobb lesz neked, hogy már semmit se láss, 
mert minden vágy csak fáj, csak megaláz. 
Tudod, hogy már semmi se a tiéd, 
hát akkor már miért és már kiért?
Légy önző és szeresd csak magadat, 
senkit se nézz, ki utánad marad, 
elfelejtnek, nem kell rá sok idő, 
tavasz se lesz s az új fű  már kinő.
Ne várd te meg, amíg a réteket 
elborítják a csiklandó gyepek, 
másnak vetik ők már az ágyakat, 
siess, hogy téged eltakarjanak!

É jszakák
Ha egyszer, halálom előtt 
alhatnék még egyet nyugodtan, 
úgy ahogy rég, diákkoromban: 
zápor verte a háztetőt,
s mentői tovább, én annál jobban 
aludtam és mindegyre több 
lány jött felém kitárt karokkal, 
bárány-léptekkel szökdelők —
S most éjszaka, ha esőkoppan, 
felriadok. Ébreszt Halottam: 
"Csak velem légy, soha másokkal

Éva, Ági, Zsuzsa is ott van, 
tépd le róluk a szemfedőt 
s megölel minden szeretőd!"

E lo ltom  a lá m p á t
Hányszor futok ablakhoz, eszelős: 
hátha csengetsz, hátha még visszajössz 
és nincs kulcsod, a táskád hol maradt? 
s elvesztetted vele a kulcsokat?

Elvesztetted az utat is haza, 
nyomodat vad bozótok halmaza 
borítja s ezt elvenni nem lehet, 
bár körmömmel ásnék ösvényt Neked.
Te voltál, Te mindig az Egy nekem, 
még ha elcsalt máshoz is szerelem, 
futó perc volt csak, mi ebből maradt — 
bocsásd meg a kíváncsiságomat.

Nem haragszol, tudom, ne haragudj, 
eloltom a kis lámpát is, aludj.
Alszom én is nemsokára Veled, 
csak éppen becsukom a könyvemet.

Jönne m ár el a p illa n a t
Jó lett volna élni Veled 
az öregedő éveket, 
fiatalságunkra gondolva, 
mintha csak szép mese lett volna.

Tán nem is lehetett igaz, 
mi maradt belőle: vigasz, 
hogy volt? De olyan hirtelen 
eltűnt, hogy nem is hihetem.
Nem hihetek már semmiben.
Csak bár hasadna szét szivem, 
mint a Tied egy perc alatt; 
mért nem jön már a pillanat?
Mért nem jön már, hogy ne legyek 
magamhoz mind kegyetlenebb 
élni tovább ezt a világot, 
mely sivár s mégis egyre szebb.

Ide hajolnak még felém 
rokonok, barátok, leányok, 
mért kell, hogy őket nézzem én 
s mért nem Téged, kit már nem látok?!

Te s z ó lits z ?
Meg-megcsendül a telefon, 
talán Te szólitsz odaátról, 
tán még egyszer meghallhatom 
hangod, jaj, mennyire hiányzol!
Megtudni már sohse fogom, 
ami meg-megránduló szádon, 
életünktől, búcsúzkodón 
ott volt, még innen a halálon.
Apád, ki oly hű pásztora 
volt Istennek s annyi embernek, 
kiket háborúkba tereltek,

Urához mért nem állt oda,
hogy ezt a harcot most Te nyerd meg —
s hogy Vele is én ne pereljek!?
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SZŐCS ISTVÁN
ÚjraOLVASÓlámpa 
A csőcselék 
visszavág
Mottó:
"Érdek, érdek, érdek! Nincs az a közönsé
ges, tudatlan fajankó, aki ne értené meg 
a mai, "közkeletű" bölcsességnek e 
csatakiáltását, a csőcselék szellemének ezt 
a titkos gondolatát, azét a csőcselékét, 
amely azzal fenyeget, hogy egészen ellepi 
a világot!"

(Merezskovszkij, 1907)
a tömeg: "magánkívül van, mihelyt 
felmerül a gyanú, hogy valaki egy 
kissé jobban ért valamihez, mint ő...
Még az arisztokrácián belül is ugyanez 
történik. Nem a legszellemesebb és 
legválasztékosabb dámák fogadtatják el 
ízlésüket és szokásaikat, hanem éppen 
ellenkezőleg, a legelpogáriasodottabb, 
a legalpáribb, a legcsiszolatlanabb 
hölgyek... a silányabbak, és ők vannak 
többen, őrjöngve lázadoznak a jobbak 
ellen."

(Ortega Y Gasset, 1921)
Ötven-hatvan esztendő során belénkver- 

ték, hogy az effajta gondolatok reakciósak; 
annyira bűnösek, hogy hozzájuk képest a 
gyilkosság bocsánatos vétség. Nemcsak a 
marxisták, s nemcsak a szocializmus alatt, 
már azelőtt is, máshol is. Én magam mai 
napig kínosan érzem magam, mikor ilyen 
gondolatmenetekről van szó; és nemcsak 
azért, mert nyilvánvaló, hogy a tömeg fogal
mát, amely ilyenkor csak valamivel fino
mabb, eufemisztikusabb kifejezés a csőcselék, 
sőt a csürhe helyett, hol "véletlenül", hol szán
dékosan keverik a nép fogalmával s értik alat
ta egyrészt a kezemunkájából élő embert, 
másrészt a magasabb iskolázottságban nem 
részesülteket.

És hiába mondják és mondjuk, mondo
gatjuk, hogy nem a nép a csőcselék, és idéz
zük Le Bont is, A tömegek lélektanának íróját 
(1903), hogy akár egy akadémikusokból álló 
társaság is képes csőcselék módjára viselked
ni — a századelején még nem is tudták, hogy 
mennyire! —, azért valahogy mindég meg
rezzenek, amikor hallom, hogy — elitl

Igenis, van bennem "valami plebejus 
sértődöttség", s mit tagadjam, e plebejusi 
érzékenység nem kevésbé ingerelhető, mint 
mondjuk a faji. Éppen ezért érzi szükségét 
az ember állandóan az elhatárolásnak, nem
csak az elhatárolódásnak. Nem azt kutat
ni,hogy mitől s mikor válik valaki csőcse
lékké, hanem: hogy milyen is, amikor azzá 
lesz?

Szeretném, ha a szótár hangutánzónak 
magyarázná szavunkat, de nem: szerinte in
kább fejletlen, éretlen, tehát szellemileg nem 
teljes értékű egyedekből álló tömeget jelent 
eredete szerint. Azonban a csőcselék legjel
lemzőbb vonása a hang viszonylatában írha
tó le: hangos, hangoskodó; a csőcselék 
mindég zajong, vagyis erőteljes hangadással 
jelzi jelenlétét. "A tömeg" nemcsak kiabál, ha
nem túlkiabál, és lehurrog, fütyül, kifütyül, 
zajong, lármázik; általánosítva, állandóan jel
hangokat bocsát ki. E jelhangok célja egyrészt 
megfélemlíteni a szembenállókat, másrészt

jelezni a körülöttem lévőknek, hogy "hozzá
juk tartozom".

A csőcselék tagja azonban nemcsak cso
portos előfordulásban az, tehát állapota nem 
"ideiglenes érzelmi zavarból eredő tudatza
var" — ez legfennebb csak egy részére vonat
kozik a csőcseléknek, amikor valaki egy bo
lond százat csinál alapon az — hanem egyéni 
jelentkezései alkalmával is csőcselék. Kis társa
ságban, vagy kettesben is: mindég kész a 
letorkolásra, a túlkiabálásra, de legalábbis a 
feltűnéskeresésre.

Időnként kezembe veszem egy régi köz
hely-gyűjteményemet, s próbálom osztá- 
lyozgatni azokat a közkeletű szellemes
kedéseket, amelyeket — főleg a fajankóknak 
jellemezhető egyének — izgága lakok, a- 
hányszor csak bejött az alkalom a letorkolás
ra, «diadalmasan elsütöttek. A legpregnánsa fa- 
bak közülük az effélék: Világos, mint a va
kablak; úgy jön, mintha menne; meghalt, 
mert szeretett; kedves barátom, Miki, jól né
zünk mi ki; és végeztem, hatszáz. Túlnyomó 
részük indító bázisa a színpad volt ("Helyes 
a bőgés!") — értve most színházon a vásári 
színjátszást is, a bábjátékot és a cirkuszi bo
hóctréfákat is, másodlagos forrásként, azt hi
szem, leginkább a hírlapi elménckedések s a 
népszónokok szolgáltak.

A színházi összefüggést leginkább az te
szi meggyőzővé ("a színpad mint a szleng
képződés indukátora" stb.), hogy manapság, 
úgy értem, az elmúlt két évtizedben e lapos
ságok hirtelen visszahúzódtak, aztán mintha 
el is tűntek volna teljesen. (Az biztos, hogy az 
utóbbi tíz évben a legripacsabbakat egyszer 
sem hallottam.) Nyilvánvaló összefüggésben 
azzal, hogy a színpadon is csökken a szöveg, 
legalábbis az érthető szöveg "szerepe". (A 
színjátéknak nem feladata irodalmi művek 
fölhangosítása", a színpadon a szó csak hang
jelzés, szignál értékű, csakis az összbenyo
más, hangulat kialakításában van szerepe" 
stb. stb.)

A csőcselék működése annál szembetű
nőbb és jellegzetesebb, minél messzebb kerü
lünk a politikától, írta volt Ortega; a színház 
környékén figyelhető meg nagyon jól, és a 
hangversenytermekben. Két évtizeddel aze
lőtt, Le Bon szerint: a csőcselék kultúrarom
boló tevékenységének első eredménye, hogy 
a színikritka hatástalanná válik!

Hosszú ideig a színházban a kultúrát — 
még Ortegáék is — a színházi közönségtől fél
tették; hogy tömegnyomásával az elközönsé- 
gesedés felé kényszeríti a művészetet. Mint 
ahogy a politikai pártokban, még a jobbol
daliakban is, nem — a főleg utólag - sokat 
kárhoztatott népvezérek, fődemagógok, ha
nem a tagság tömege kényszeríti a mozgal
mat a szélsőségek, a radikalizmus irányába. 
(Mármint az említett filozófusok szerint; de 
mégis elgondolkoztató Hitler, Sztálin, vagy 
akár Ceausescu viszonya is "saját tömegei
hez".).

Egy szer csak azonban a csőcselék — fron
tot változtatott! S meglepő módon először 
megint éppen a művészetben: szembefordult 
a — nagyközönséggel". Helycserés játék: 
nem a tömeg manipulálja füttyel, kiabálással 
a színpadot, a hangversenydobogót, a kiállí
tási csarnokot, hanem viszont.

Egy író friss, de meglehetősen rágósra sű
rített esszéjét olvasom a történelem és a törté
nelmi regény "ellehetetlenüléséről". Hogy 
tulajdonképpen A TÖRTÉNELEM "kiürült", 
megszűnt, értelmét vesztette; egy ideje a tör

ténelem és a jelen nem választható szét, u- 
gyanakkor egyetlen nézőpontból meg sem 
közelíthető, és hogy ebből mennyi elméleti, 
sőt gyakorlati bonyodalom származik az író
ra, egyáltalán az irodalomra, sőt az emberi
ségre nézve, stb.

Noha sokkal "kultúráltabban", illetve kifi
nomultabban és árnyaltabban ÉRTEKEZnek 
a közel-századvégi szerzők a történelem ér
telmetlenségéről, mint a száz évvel azelőtti
ek, m égis m eglepő, hogy m ennyire el
hallgatják: mindez már elhangzott! Méghoz
zá elhangzott primitívebben is, és fennköl- 
tebben is; egyrészt a futuristák szájából, 
másrészt az egzisztencialisták szöveg mögöt
ti borzongásaiból. Az utóbbiakról most ne 
szóljunk, hiszen a hirtelen divatváltozás kö
vetkeztében ma ugyanis elhallgatják őket és 
nem is tárgyalhatok a Csőcselék címszó kör
nyezetében; viszont a futuristák saját kiáltvá
nyuk szerint is nyíltan követelték "a múlt", 
méghozzá a kultúra múltjának a lerombolá
sát. (Nem hiába vette tervbe nemrégiben a 
kolozsvári magyar színház is Majakovszkij 
egy futurista színművének a bemutatását; 
csak épp szuflájuk nem volt hozzá.)... A cső
cselék, azaz a futuristák programja szerint, az 
van, ami van. A kultúra szerint: az van, ami 
volt és ami lesz, mondja Merezskovszkij, va
gyis ami az örökkévalóság jegyében létezik.

A kultúra lerombolása tehát a múlt és a 
történelmi értékek, egyáltalán a történelem 
értékének — és az örökkévalóság eszméjének
— a tagadásából indul ki. S ez úgy kezdődik, 
hogy "nem érdekesek a régiek, csak amit ma 
belemagyarázunk". Innét fakad az anakroni- 
zálás előbb csak humorizálásnak, később 
zagyválkodásnak indult divatja, a stíltörté
neti jegyek keverése, és a teljes stüustalanság.

Ám de— mindez miért? Kinek áll érdeké
ben? Mi haszna a csőcseléknek a kultúra le
rombolásából? Mi az értelme a történelem 
értelmetlenné nyilvánításának. Kinek az ér
deke? Sokat értekeznek a történelem mélyá- 
ramlatairól; még a kultúrfilozófusok is; ko
mikus tendenciákról; ösztönök "mutációjá
ról", a kultúrák halandóságáról.

Pedig a dolog sokkal egyszerűbb, a lehető 
legdurvábban egyszerű. Mert — mi az érdek? 
Az érdek — egészen nyíltan szólva: a zsák
mány. A  zsákmányéhség alakítja. Nos, min
den kultúra — az egyéni zsákmányéhség 
korlátozásával kezdődött Akár anyagi zsák
mányról, akár szekszuálisról van szőj. Ezért 
kezdődött minden kultúra vallással. És ezért 
is szűnik meg a vallás megszűnésével. Rádó 
és erkölcsi érzék nem azonos. Akárhányszor 
bebizonyosodott a történelem során — leg
alább ennyi értelme volt —, hogy ész és er
kölcs nem feltétlenül egymás függvénye.

Van itt még más is: az, hogy egy régi 
felismerés szerint a világon a leghatalmasabb 
szolidaritás az ostobák szolidaritása. Hogy nem 
az amoralitásnak a szolidaritása a legna
gyobb, az már csak abból következik, hogy 
az amoralitás a szolidaritás gyakorlatát is ki
zárja. Egy amorális csőcselék-tag adott eset
ben tud nagyon erkölcsösnek mutatkozni, ha
— árthat ezzel valakinek. Akár egy hasonsző
rű zsákmánylesőnek is.

Merezskovszkij: A H a tty ú ö lő , Bpest é. n. 
Dante Kiadás

Jósé Ortega Y Gasset: K é t T örténelm i 
E sszé . Gerinctelen Spanyolország. A törté
nelem, mint rendszer, Európa Könyvkiadó 
1983.
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FARAGÓ JÓZSEF

Tízéves múlt a
Kriza János Néprajzi Társaság
1889-ben alakult m eg Budapesten a 

ma is m űködő M agyar (akkor m ég Ma
gyarországi) Néprajzi Társaság. Erdély
ben nem  alakult hozzá hasonló, hiszen 
egyazon  o rszágban , egyazon hazában 
nem  volt szükség kettőre, annál is kevés
bé, m ert Kolozsvár központtal és számos 
vidéki fiókkal a többi közt három  olyan 
nagym últú erdélyi egyesület m űködött, 
am ely nem  elsősorban néprajzzal foglal
kozott ugyan, de annak különböző terüle
tein  is érdem leges m unkát végzett: az 
1859-ben alakult Erdélyi M úzeum-Egye
sület (kezdetben - Egylet), 1885-től az Er
délyi M agyar Közm űvelődési Egyesület 
és 1891-től az Erdélyi Kárpát-Egyesület.

Trianon u tán  hetven évnek kellett el
telnie, am íg napirendre kerülhetett egy 
önálló erdélyi m agyar néprajzi társaság 
m egalapítása is. Előzőleg, különösen Ro
m ánia kom m unista korszakában a leghal
ványabb rem ények sem kecsegtettek; mi 
több, új társaság helyett m ég a három  fön- 
nebbit is betiltották, m egszüntették, s e- 
zek csak a kom m unizm us bukása után, 
1990-ben folytathatták m űködésüket. H a
sonlóan súlyos veszteségnek számított, 
hogy a K olozsvári Bolyai Tudom ány- 
egyetem en néprajzi oktatásunk szintén az 
állami m űvelődés-politika áldozata lett: 
az 1948. augusztus 3-án életbe léptetett 
rom án tanügyi reform az országos felső- 
oktatásban m egszüntette m indazokat a 
szakokat — köztük a néprajzot is —, ame
lyeket a középiskolákban nem  tanítottak. 
Egyetem i néprajzi oktatásunkban ezzel 
egy harm inchárom  esztendeig tartó pó
tolhatatlan ű r  tám adt: egyik legfontosabb 
n em ze ti (hungaro lóg ia i) a lap tu d o m á
nyunk m űvelésének is, utánpótlásának is 
m agva szakadt, illetőleg az önkéntes nép
rajzi gyűjtők képzés és irányítás nélküli, 
szervezetlen és szétszórt erőfeszítéseire 
korlátozódott.

1989 decem berében m egbukott a ro
m án kom m unista rendszer, és m ég három  
hónap sem  telt el, am időn 1990. március 
18-án Kolozsváron m egalakult a Kriza Já
nos Néprajzi Társaság. Elnevezése terv 
szerint "Fiatalok Kriza János Néprajzi Tá
rasága" vagy ehhez hasonló lett volna, 
m agam  azonban — talán m ásokkal e- 
gyütt(?) — m eggyőztem  az alapítókat ar
ról, hogy a néprajzi m unkát nem  lehet 
életkorhoz kötni vagy bizonyos életkor
ban lezárni, tehát az idősebbeket a Társa
ságtól nem  szabad eltanácsolni. Különben 
a fiatal életkor vége és az idősebbnek a 
kezdete sehol a világon nincs kijelölve, és 
nevetséges volna egy "Idősebbek Népraj
zi Társaságát" is alapítani. Egyébként az 
akkori fiatalok sem nagyon fiatalok már, 
de m égsem  kell egy idősek társaságába 
átiratkozniok. Van tehát egy Néprajzi Tár
saságunk, am elyben — egyetlen helyes

m egoldásként — fiatalok, idősek és öre
gek együtt fáradoznak erdélyi m agyar 
néprajztudom ányunk jó ügyéért.

Fél év m úlva, 1990 őszén újra indult a 
Bolyai Egyetemet 1959 tavaszán egyesítő 
Babes-Bolyai "m ultikulturális" egyete
men a M agyar Nyelv és Kultúra Tanszé
kének keretében, 2000-től szervezetileg is 
önállósult m agyar néprajzi oktatás, és ha 
léteznek  úgyneveze tt testvérin tézm é
nyek, akkor kettejükre igazán ráillik ez a 
megnevezés. Ugyanis a Társaság elnöke, 
dr. Pozsony Ferenc és két alelnöke, dr. 
Gazda Klára és dr. Tánczos Vilmos m ind
hárm an a Tanszéken is tanítanak, s a Tár
saság m unkájában a Tanszék többi tagjai 
is derekas részt vállalnak. ATársaságiires 
helyiségekkel kezdte életét, de ma több 
m int 6000 kötetével Erdélyben a leggaz
dagabb m agyar néprajzi szakkönyvtára 
van. H árom szobás önálló székházában 
(emeletét most tervezik) az olvasásnak-ta- 
nulásnak, az egyetemi előadásoknak és 
szem inárium oknak, a hazai és külföldön 
előadóknak, a néprajzi könyvbemutatók
nak és kiállításoknak egyaránt barátságos 
környezetet biztosít. A Táraság tagjainak 
száma, Kolozsváron és Erdély vidéki vá
rosaiban, falvaiban 210: többnyire olyan 
értelmiségiek, akik hivatásosan vagy ön
kéntesen m úzeum i, néprajzi, honismereti 
tudom ányos és tudom ánynépszerűsítő  
m unkát folytatnak. A helyieken kívül a 
székhelyet Kolozsváron jártukban a vidé
ki tagok is mindig felkeresik, a látogatott
ság  teh á t szünet nélküli. A korszerű  
szám ítógépes rendszer szintén a tagok 
m unkáját segíti.

A Társaság 2000. m árcius 18-19-én 
Csíkszeredán ünnepelte m egalakulásá
nak 10. évfordulóját, csíksomlyói kirán
dulással, gazdag tudom ányos ülésszak
kal, számos hazai és magyarországi szak
ember részvételével. Alulírott e kis évfor
dulós méltatás közlésével azért várt év 
végéig, m ert a Társaság évenként ekkor 
szokta összeállítani munkabeszámolóit, 
és kár lett volna az évfordulótól az év 
végéig folyó m unka eredményeiről meg
feledkezni.

Kezdjük a bem utatást a Társaság öt (!) 
sorozatnyi kiadványával, m ert ezek való
színűleg m aradandó üzenetet hordoznak 
a jövő számára:

A Kriza János Néprajzi Társaság Évköny
vének eddig  nyolc, többnyire tematikus 
kötete jelent meg közel 2500 lapon, össze
sen több m int máfélszáz tanulmánnyal és 
több száz illusztrációval. M utatóba né
hány tematikus kötet: Etnobotanika (1994); 
Proxemika a népi kultúrában (1995); Erdélyi 
és partiumi farsangok (1996); Dolgozatok a 
moldvai csángók népi kultúrájáról (1997); 
írás, írott kultúra, folklór (1999).

A Kriza János Társaság Néprajzi Könyv

tára, 1999-től a m arosvásárhelyi M entor 
Könyvkiadóval együttm űködve, m utató
sán gyarapodott. M indenik kötete figyel
m et és említést érdemel, tehát Pozsony 
Ferenc: Szeret vize martján. M oldvai csán
góm agyar népköltészet (1994); Zsigm ond 
Erzsébet: Sirató. Életem panaszos könyve 
(1995); Keszeg Vilmos: Mezőségi hiedelmek 
(1999); dr. Kós Károly: AMezőség néprajza, 
I-n  (2000); Barabás László: Aranycsitkók, 
maszkurák, tündérek (2000); Kovács Piros
ka: Székelykapuk Madéfalván (2000).

A Kriza Könyvtárat h á ro m  ta n u l
m ánykötet képviseli: Változó társadalom 
(1999); Együttélési modellek Erdélyben 
(1999) és Népzenei tanulmányok (1999).

A Kriza János Néprajzi Társaság Értesí
tője 1991-ben indult. Évenkénti két szá
ma a szokásos tájékoztató anyagokon 
kívül szintén tartalm az tem atikus köte
teket, m int Váczy Leona: Romániai ma
gyar néprajzi könyvészet (1998) és a 
H errm ann A ntal em lékkonferencia előa
dásai (1999).

A Társaság 1999-ben m egindította ro
m án  so roza tá t is Colecfia Kriza (Kriza 
Gyűjtem ény) címmel, elsőnek Pozsony 
Ferenc-Anghel, Remus Gabriel: Modele de 
convietiure in Ardeal — Zabola (Együttélési 
m o d ellek  E rd é ly b en — Z abola) c ím ű  
könyvével.

A Társaság évente három-négy, eddig  
harmincnyolc (!) tem atikus vándorgyű
lést szervezett, m int például Erdélyi far
sang, Hiedelemlények, Halál és elmúlás, Népi 
kézművesség, Betlehemes konferencia, Nö
vény és kultúra, Tánc és közösség, Kultúra, 
írásbeliség, írott folklór, Csángó sorskérdések, 
Partiumi honismeret, Fiatal néprajzi kutatók 
konferenciája, Tavaszi népszokások, Népzenei 
találkozó, Népi gyógyászat stb., betűrend
ben a következő helységekben (némelyik
ben többször is): Árkos, Bihardiószeg- 
Székelyhíd, Bogdánd, Csíkszereda, Déva, 
G yergyószen tm ik lós, H om oró d fü rd ő , 
Hom oródszentm árton, Illyefalva, Jászbe
rény, Jegenyefürdő, Kézdivásárhely, Ko
lozsvár, Nagyvárad, N yárádszereda, Sep- 
siszentgyörgy, Szamosújvár, Szatm árné
m eti, Székelykeresztúr, Székelyudvar
hely, Szováta, Torockó és Zabola.

A Társaság m inden  évben néprajzi 
gyűjtőpályázatokat hirdet. A beérkező 
kéziratokat archívum ában őrzi, a legjob
bakat díjazza és kiadványaiban közli. A 
Társaság örökölte  három  jeles erdélyi 
néprajzosunk hagyatékát: dr. Kós Károly, 
dr. Nagy Jenő és Vámszer Géza könyveit 
a könyvtár, írásos hagyatékukat az archí
vum  őrzi; feldo lgozásuk  folyam atban 
van.

Érdem es volna a kiállításokat és a 
könyvbem utatókat is felsorolni, de  az 
eredm ények sokasága m ég így m egrostál
va is szétfeszíti egy kis évfordulós m eg
emlékezés kereteit. Kétségtelen, hogy a 
m indössze tízéves Társaság gazdag m un
kásságával m ár m ost m éltán versenyez a 
fönnebb em líte tt, évszázadosnál jóval 
idősebb három  Egyesülettel. Az erdélyi 
m agyar néprajztudom ány sorsa m inde
nesetre jó kiezekben van.
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EGYED ÁKOS

Wesselényi Miklós — 
más megközelítésben
Ifjabb Wesselényi Miklós élete és m un

kássága másfél évszázad óta témája szá
m os tö rténeti s irodalm i jellegű m un
kának, de alakja m égsem  foglalhatta el 
m éltó helyét a m agyar történeti tudatban. 
A különc nagyúrt, árvízi hajóst, bravúros 
lovas W esselényit többen ismerik, m int a 
bátor reform politikust, a nemzetiségi kér
dés első kiem elkedő m agyar szakértőjét- 
szakíróját. Ennek sokféle okára m utatott 
rá a kutatás, de a konkrét, kim utatható 
tényezők mellett világosan kell látnunk: 
Erdély felől a m agyar társadalm at m indig 
nehezebb volt m egszólítani, közfigyelmet 
kelteni s m ozgásra bírni, m int M agyaror
szágról. Tegyük ehhez nyom ban hozzá: az 
anyaországnak éppen elég baja volt ön
maga gondjaival, semhogy elegendő ideje 
s energiája lett volna Erdély m indig sajá
tos, m indig bonyolultabb kérdéseinek ké
sedelem  nélküli felkarolására. N em  volt 
ez m ásként Wesselényi idején, a reform
korban sem. Erről szól Veress Dániel ú- 
jabb kötete: az "életben és holtában egyaránt 
kellemetlen Wesselényi Miklósról." A kötet 
Férfibú és történeti gyász címe is ilyen irány
ba m utat, am ely ugyanakkor szerzőnk 
k ü zd e lm ein ek  is krónikás-vallom ásos 
összegezése.

Veress Dániel ebben a kötetében más 
m egközelítésben értekezik hőséről, m int 
a történettudom ány vagy szépirodalom. 
N em  áll szándékában újabb adalékokat 
hozzátenni ism ereteink gazdag tárházá
hoz, hanem  a szoborrá merevített-mere- 
vedett Wesselényi alakját próbálja élet
szerűbbé, em beribbé formálni, hogy e- 
lőbbre vigye befogadásának ügyét.

Mai, a korábbinál letisztultabb álláspont
jának kialakulásához azonban hosszú, mint
egy négy évtizeden át tartó ú t vezetett. 
Éhnek egyes szakaszait jelzik: egy Wesselé- 
nyi-dráma, ezt 1971-ben mutatta be a Sepsi
szentgyörgyi Állami Magyar Színház, egy 
magvas tanulmány 1974-ben a Balítéletekről 
c. Téka kötet bevezetője Wesselényi reformpo
litikája címen, 1983-ban egy életrajz (Wesselé
nyi Miklós), valamint újabb életrajzvázlat 
1996-ban ("A jónak magvát mindenként hinteni 
kell"). Ezek mellett számos más írás, esszék 
és glosszák mutatják, hogy a Wesselényi-té- 
ma folyamatosan foglalkoztatta a szerzőt. 
Az összegezés, számvetés korához érkező 
Veress Dániel kertelés nélkül megvallja, 
hogy a romantizált Wesselényi-kép megraj
zolásához korábban maga is hozzájárult (a 
drámai feldolgozással, sőt az életrajzzal is).

Az ösztönző forrás Jókai volt, de Ke
m ény Zsgim ond nyom dokain indult el, a 
további lépéshez pedig biztatást és tám 
pontokat kapott Ném eth Lászlótól, Illyés 
Gyulától, Cs. Szabó Lászlótól, valam int a 
W esselényi Miklóst legjobban ismerő Tró- 
csányi Zsolt töröténettudóstól, a Wesselé
nyi nagym onográfia szerzőjétől. És ter
m észetesen több hazai szerkesztőtől, ba

ráttól. Folyamatos levelezés és vélemény- 
csere által sikerült Veress Dánielnek a kis
városi elszigetelődés hátrányait leküzde- 
nie s kétszobás töm bházi lakásából való
ságos alkotóm űhelyt kialakítania, ahon
nan évek óta ki sem m ozdul, de a bezár
kózása, a folytonos dohogás, vitatkozá
sok, betegeskedések ellenére egymás után 
jelennek m eg figyelmet érdem lő írásai, 
könyvei.

A m ost kiadott kötet a tém ával való 
újabb vívódásoknak a következtetéseit tar
talmazza. Alcím glosszákat ígér (."Glosszák 
Wesselényi Miklós életéhez, művéhez, eszmevi
lágához"), azonban a glosszák mellett talá
lunk benne esszét, tanulmányt s vallomá- 
sos jegyzetet is. Aműfaji változatosság nem 
zavaró: m inden írás Wesselényi egyéni
emberi arculatát, életének, személyiségé
nekalapvonásait kutatja s fogalmazza meg.

a nemzetiségpolitikus Wesselényiről.) 13. 
Férfibú és történeti gyász. (M űhelyforgá
csok az életében és holtában egyaránt kel
lemetlen Wesselényi Miklósról.)

Szokványos bevezető  helyett levél- 
részletet olvashatunk Cs. Szabó Lászlótól, 
Utójegyzet a frissebb W esselényi-kutatás- 
ról emlékezik meg.

A Wesselényi-jellemrajzot a "hírhedt 
nagyúr", id. Wesselényi Miklós bem utatá
sával kezdi, akit m ár a kortársak olykor a 
"vad" jelzővel illettek, hogy aztán Nyirő 
József után "sibói", illetve "zsibói bölény"- 
ként váljon ismertté. Veress Dániel két 
szálon követi az apa életét; azon, amivel 
kiérdemelte a nem  éppen hízelgő "vad", 
"szilaj", "féktelen" m egbélyegzést, illetve 
azon, amelyet "a gyarlóságokon is átsütő 
nemesség, mély emberség" alakított. U- 
tóbbihoz tartozott a "fellelősségtudattól 
áthatott, elkötelezett politikus, reformer 
hazafi", aki a m agyar nem zeti színjátszás
nak is közism erten egyik m egalapítója 
volt.

Az ifjú W esselényi M iklósban nem  
volt nehéz felismerni az apa em lített tulaj
donságait. Szerzőnk ezek közé sorolja in
du latosságát, "végtelen" m akacsságát,

A kötet egyes fejezetcímei és alcímei jól 
mutatják a szerző következetes gondolat
vezetését a saját Wesselényi-portré kibon
tására; ezért recenzensnek legyen szabad 
felsorolni azokat (az alcímeket zárójelben 
adjuk); 1. Szobor, mely eltakarja kit felmutat. 
(Jegyzetek a szellemi érték hasznosításá
ról Wesselényi Miklós befogadása példá
ján.) 2. Egy hírhedt nagyúr a XVIII. szá
zadból. 3. A barátságok a földön köttetnek. 
(Kölcsönhatások, ellenhatások.) 4. Egy 
"középszerű lótenyésztő". 5. Nagy vállalkozá
sok kettesben. (Hol szakad a szál? Wesselé
nyi és Széchenyi La Trappe-ban.) 6. Belső 
valóságunk hűséges tükre. (Fürkészések a 
naplóíró Wesselényi körül.) 7. Rajongók, 
hódolók, szeretők. 9. Útiélmények irodalmia- 
sulása. 9. Romantikus alkatok. (Wesselényi 
két barátjáról.) 10. "Felejthetetlen jó A- 
nyám." (Töredék a levélíró Wesselényiről.)
11. Wesselényi reformpolitikája. 12. "Minden 
tárgyak legmázsásabbika." (Földrengésben,

dölyfösségét, am elyeket azonban messze 
túlszárnyaltak hatalmas erényei. Ezeket 
Veress Dániel különösen a Széchenyi- 
Wesselényi barátság története belső rugó
inak elem zése által fejti ki. Bár a tör
ténészekkel ellentétben nagyra értékeli 
Kemény Zsigmond W esselényi-portréját, 
amelynek hitelességét az árnyalt jellem- 
ábrázolásban és lélekrajzban látja, arra a 
megállapításra jut, hogy Kem ény elfogult 
volt Széchenyi iránt, s ő kezdte m eg azon 
szerzők hosszú sorát, "akik örök m ásodik
ként, szekundánsként, fam ulusként tár
sítják Széchenyi mögé Wesselényit, ami 
komoly akadálya volt, s ma is az Wesselé
nyi önállósításának."

Szerzőnk sem nélkülözhette a Széche- 
nyi-Wesselényi párhuzam okat, de végkö
vetkeztetése szerint a barátság szálának 
végül is el kellett szakadnia ott, ahol a 
legvékonyabb volt. "Kezdetben Széche-

» » » » > » » » »

6



> » » » » » >
nyi m ég csak nógatta legközvetlenebb 
m u n k a tá rsá t, később ko rho lta  is, sőt 
egyik-m ásik levelében meglehetősen go
rom bán le is hordta, am iért nem  tartózko
d ik  állandóan  Pesten, illetve Pozsony
ban." Széchenyinek a maga szem pontjá
ból igaza volt — véli Veress Dániel —, de 
igaza volt a korszerű gazdálkodás m egte
rem tésén fáradozó W esselényinek is, aki
nek  idézi replikáját: "Haggyam  itt va
gyonom at, dolgaim at felfordulni, zavarba 
jönni, ne igyekezzem  okos számvetés és 
m unkásság által jövedelmem et nagyítni, 
azért, hogy Pesten m ost erre vagy amarra 
néhány aláíró t szerezzek s egyre vagy 
m ásra befolyással legyek? Mit tettem  vol
na ezzel?" Széchenyit nem  győzték meg 
Wesselényi érvei s hovatovább tüskék he
lyett m ár halálos döféseket intéz barátsá
guk  ellen: egy 1830. m árcius 14-i levelében 
"egy középszerű lótenyésztőnek", "pénz
telen gazdának", majd két év múlva olyan 
"komédiásnak" nevezi Wesselényit, akit 
saját szenvedélyei győznek le. A Wesselé- 
nyi-Széchenyi barátságban "két gyökere
sen elütő alkat, két ilyen sokban ellentétes 
jellem, vérm érsék, életfelfogás közeledett 
egymással, majd feszült egym ásnak" A 
nyugtalan term észetű, erősen befele for
duló, szélsőséges hangulatú s viselkedésű 
Széchenyi ellentéte volt az egyszerűbb, de 
ugyancsak erős indulatok által fűtött, tett
vágyakban "életközelibb", gondolkodásá
ban lefékezettebb Wesselényinek. A fo
nálnak tehát term észetük különbözősége 
m iatt is el kellett szakadnia. Veress Dániel 
term észetesen kettőjük eltávolodásában a 
politikai különbségekről sem  feledkezik 
meg, de jól látja, hogy azokat m ár a szak- 
irodalom  eléggé tisztázta, azért csak utal 
azokra. Viszont szerzőnk vallatóra fogja 
Wesselényi lelki s szellemi életének írás
beli tárházait, a naplókat és leveleket.

Veress Dániel m ár évtizedek óta foglal
kozik W esselényi naplóival s másokkal 
együtt sajnálja, hogy hőse hatalmas nap
lóhagyatékából alig közöltek valam it s 
ezért egy egész történelmi korszakot, a- 
m elynek a naplóíró alakítója volt, a lehet
ségesnél kevésbé ismerünk. Veress Dániel 
a naplók tanulm ányozása alapján vonja le 
következtetését, hogy Wesselényi "a hir- 
hed t lovas, kocsihajtó, párbajozó, bokszo
ló, úszó, céllövő, vadász — mai fogalma
ink szerint »sportember« egész élete során 
sokat betegeskedett". Széchenyi persze 
korholja: ... "te rossz beteg vagy, tested 
nem  a legjobb" — s látja azt is, hogy "e- 
gészségedet m ikép rontod rendetlen élet s 
némely bravourok által, melyekért m ár 
sokszor jól lakoltál." Wesselényi naplójá
ban panaszkodott gennyet szivárogtató 
lábsebeire (amelyeket egy lovaglás alkal
m ával szerzett), aranyerére, gyom rára, 
am iért napokig hideg tejen kénytelen élni; 
sokszori erős fejfájására, ezért "Éjjeleim 
gonoszak, nem  csak nem  alhatom , de nem  
is fekhetem." (1837. szept. 20.) A legtöbb 
panasz látásának fokozatos romlása miatt 
került a naplóba, s valóban, 1844 nyarán 
bekövetkezett a teljes vakság.
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A naplók persze elvezetnek a leginti
mebb szférába is; mielőtt megnősült — 
szerzőnk szerint — kilenc vagy tíz házas
ságon kívül született gyermeke lehetett. 
Számos nő rajongója, szeretője volt, de a 
maga korában ez nem  okozott semmiféle 
botrányt, m ert "a reformkor erkölcsi felfo
gása távolról sem volt olyan szigorú, mi
ként hisszük" — olvassuk szerzőnk fejte
getéséből. A napló a nőügyek mellett va
lami másról is tanúskodik: Wesselényi jó 
apja volt a házasságon kívül született 
gyermekeinek is.

Wesselényi szenvedélyes levélíró volt; 
leveleinek nagy része m áig kiadatlan. 
Szerzőnk külön fejezetben foglalkozik az 
édesanyjához, nagyajtai Cserei Ilonához 
utazásai s általában távollétekor küldött 
levelekkel. Idéz is belőlük annak bizonyí
tására, hogy m ennyire bensőségesen sze
rette őt. Mivel élete nagy részét Zsibón 
töltötte, levelezés által tartotta a kapcsola
tot barátaival; küldött és kapott levelei 
persze nem  csak magánéletének, de közü
gyek történetének is fontos dokum entu
mai.

Végezetül hadd szóljunk a reformpoli
tikus Wesselényiről, ahogyan Veress Dá
niel látja. Wesselényi a Balítéletekről (1833), 
illetve a Szózat a magyar és szláv nemzetiség 
ügyében (1843) cím ű könyvei alapján elem
zi hőse politikai nézeteit, majd összegezi 
saját következtetéseit. Szerinte a Balíté- 
letekróltól a Szózatig bejárt "eszmetörténeti 
úton" Wesselényinek tisztáznia kellett né
zeteit a m agyar politika feladatairól: "Acél 
a germanizáció és pánszláv fenyegetett
ség szorítójában a nemzet szabadsága, azé 
a polgári nemzeté, amelyet valójában még 
létre kell hozni, s amelynek alapvetően 
különböznie kell a kiváltságokkal és kizá
rólagos jogokkal rendelkező, azokat egye
dü l birtoldó nemesség által képviselt ma
gyar nációtól." Ez a nemzet a nemesség, a 
po lgárság  és a parasz tság  érdekeinek  
egyeztetése által képzelhető el. Wesselé
nyi, a nemzetpolitikus, látnoki előrejelzé
seket fogalmazott meg az 1840-es években 
a nemzetiségi kérdés várható alakulásá
ról. Ő a szociális kérdés (parasztság) meg
oldása által a nemzetiségi konfliktusok 
kiéleződésének szerette volna elejét venni, 
m iközben azt is hangsúlyozottan kifejtet
te, hogy "mindaddig, m íg a különböző 
nyelvűek nyelvök és nemzetiségük sajá
tosságához ragaszkodnak, annak az alkot
m ány s igazgatás oltalma alatt s m indenki 
által bántatlan s tiszteletben tartva kell 
állnia." Nem  tartható tehát az a román 
történetírás által hangoztatott tétel, hogy 
Wesselényi az erőszakos asszimiláció po
litikusa lett volna.

Veress Dániel újabb kötete — vélemé
nyünk szerint — előbbre viszi a Wesselé- 
nyi-kutatást, m ert más megközelítésben 
tárgyalva témáját, egy élőbb, emberibb s 
"önállóbb" Wesselényi M iklóst ism ertet 
meg.

Veress Dániel: Férfibú és történeti gyász. 
Glosszák Wesselényi Miklós életéhez, művé
hez, eszm evilágához. Pallas-Akadémia, 
Csíkszereda, 2000. 212 old.

Versenyfelhívás
A SZATMÁRI
ÉSZAKI SZÍNHÁZ
HARAG GYÖRGY TÁRSULATA

pályadíjas versenyt hirdet
2001. m ájus 24-27. között
fiatal romániai m agyar színikrit- 

kusok számára.
Ezzel az alkalmi fórum m al hazai 

te tszhalo tt sz ín ik ritikánkat szeret
nénk ébresztgetni, abban bizakodva, 
hogy új kritikusokat indíthatunk el a 
pályán a szakma és a közönség örö
mére. M eggyőződésünk, hogy egész
séges és iskolázott kritika nélkül nincs 
igazi színházi élet, de  színházértő kö
zönség sem.

A versenykiírás feltételei:
1. V ersen y ü k re  b e n e v e z h e tn e k  

m indazok a 35. életévüket be nem  töl
tött fiatalok, akik teatrológiát, filoló
giát, filozófiát, újságírói vagy ezekhez 
hasonló főiskolát végeztek, illetve vé
geznek.

2. A verseny keretében társulatunk
nak a 2000/2001-es színházi évadban 
m űsoron lévő előadásait láthatják a 
versenyzők három  egym ást követő 
napon (május 24., 25., 26.), és m ásnap 
délben jeligével ellátott borítékban a 
zsűri titkárának adják át a róluk ké
szült kritikát. Ezt követően délu tá
nonként a versenyzők szakm ai be
szélgetésen vehetnek részt.

3. A színikritikákat m agyarországi 
és hazai szakemberekből álló zsűri bí
rálja el, és a negyedik napon ered
m ényt hirdet.

4. A verenydíjak összértéke 10 m il
lió lej Q. díj: 5 millió, H  díj: 3 millió, 
ül. díj: 2 millió). Társulatunk fenntart
ja a jogot, hogy a legsikerültebb kriti
kákat hazai és külföldi folyóiratok
ban , ille tve  kö te tben  szerkesztve  
megjelentesse.

5. A verseny teljes időtartam ára in
gyenes szállást és étkezést biztosí
tunk m inden versenyzőnek.

A benevezés határideje 2001. m ár
cius 31. Jelentkezéseket szakm ai öné
letrajzzal és válaszborítékkal társu
latunk irodalm i titkárának, Kulcsár 
Editnek a nevére várunk az alábbi le
vélcímen:

Teatrul de Nord Satu Maré,
Str. Horea nr. 3. 3900 Satu Maré.

A benevezések értékelése u tán  kü
lön értesítést kü ldünk m inden jelent
kezőnek

A szervezők nevében
Lőrincz Á gnes 
a H arag György Tásulat 
m űvészeti igazgatója
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S'EQÉNU MŰM 10177
ha majd minden rabszolga nép sze rkesz ti:  i-jrini
járm át megunva olajra lép F ekete Vince  Z U U l

FARKAS ARNOLD LEVENTE
***

A szobámban van egy kép. Színes.
Zajos utcarészletet ábrázol.
Ablakból fotózta női kéz. Van 
egy másik is. Fekete-fehér.
Kompozíció macskával Trabant 
és virág között. A  macska 
fekete. A Trabant fehér. A 
virág virág. Néha nem 
tudom, hogy én birtokolom a 
jelzőimet, vagy a jelzőim 
birtokolnak engem. Ezt is nő 
csinálta. A fekete-fehéret 
jobban szeretem. Mert van 
egy nő, akit elvennék, és 
van egy másik, akit elveszek.

***

Mondani itt mit lehet. Megengeded, 
hogy szeresselek. Az ember leül 
melléd egy padra. Szöszöl ezzel-azzal. 
Észreveszi, hogy vannak kulcsai. Négy 
is. Elgondolkodik. Minek ennyi.
Aztán fázni kezd. Mert hideg van, 
villamosra száll. Az agyagbagoly 
éjfélkor kezdi röptét. Hajnalra 
mindig szétreped. Majd a zárba 
betalál. Keze alatt enged a forma.

***

A fáradt arcomat szeretem 
leginkább, amikor a fáradtságtól 
olajos a bőr. Lehetnék csupasz, 
vagy lángolhatna a körszakáll, 
mégis így, borostásan vagyok 
a legszebb.
Kitapintható a báj.
Csak a neont nem szeretem 
a tükör fölött. Folyton tekergetni 
kell, és a fénye sem napszagú.
Akkor inkább lehunyom szemem, 
hogy nyisson ablakot a tér, és 
megbámlujon a csönd. Pihenést 
ígér meg egy másik ablakot.

***

Egész egyszerűen nem nőttem fel 
a viszonyokhoz. Ott van például 
a nőkkel való érintkezésem.
A nők számomra teljességgel 
érinthetetlenek. Ezért nyúlok 
aztán magamhoz. Ott ül a pádon, 
és olvas, meg szép, de én meg 
mit tegyek. Köszönjek. Nem 
ismerem. Leüljek mellé. Túl 
merész. Fölmegyek hát a 
szobába, és bekapcsolom a 
rádiót. Lefekszem az ágyba 
egyedül, és rá gondolok. Ha 
elalszom, róla álmodom.
Milyen lágy az ikes ragozás. 
Álmomban szeret, és tudom, 
de mégsem merem. Vajon 
mit olvas? Ki tudja, talán 
ő  is gondol ilyeneket, és ő 
se mer. Szeretném, ha így 
volna, de azért leküzdhetné.

***

Nem félek a haláltól. Vajon tényleg 
nem fél a haláltól az, aki azt 
írja, hogy nem fél a haláltól.
Inkább a pontoktól félek. Tagadása 
lehet palást, a haláltól való 
igaz félelmének valódi eltakarása.
A pontoktól, amik csak úgy jönnek. 
Egy ponttól, ami megvilágosodottan 
áll a mondat végén. Két ponttól, 
amik egymást erősítve kapaszkodnak 
egymásba a mondat közepén. És a 
három ponttól, amik tényleg csak 
úgy jönnek, mint a golyók a mondat 
végén. A nem félek a haláltól 
mondat végén. Végül a mondattól 
is félek. A nem félek a haláltól 
mondattól. Nem fél a mondattól.

LÁZÁR F. LEHEL 
kedvesem
ahogy ma felém jössz 
úgy ahogy ma felém jönnél 
és úgy jössz igen hogy nem értem 
mért nem olyan a kert mint régen 
mért nem ugyanaz a szemedben 
levő buja vágy fogaid között 
a káromkodás mintha szöknének 
előlem a szavak kezek között 
falak alatt nem anna karenina 
nem a kihűlt ágy 
csak az üres üveg 
s ahogyan a láz

MERÉNYI KRISZTIÁN

Eső a szélben
Egy esőcsepp 
kering a szélben, 
de leesni 
nem 
tud.

Te vagy, mama? 
Édes mama, 
az arcodat

rajzolja a szél 
és az eső; 
véres lett 
az ingem is 
ettől a 
csepptől.

És most:
Várj, mama! 
Várj...

BAJTAI ANDRÁS 
Fák halá la
Egyetlen tűszúrás a Nap, 
elnémítja az őszi 
fák sikolyait.
Megélezi az alkonyat késeit.
Mint szőnyeg lángol az égbolt, 
fejünk fölé feszített örökkévalóság.

Rád gondolok.
Szemed vizében 
kövek csobbanása: 
erdők, 
fák halála.

A h ogyan  a szé l
Esteledik.
Az égbolt üres, 
és mint sötét vászon 
takar be hidegen.
Egyedül a hold bámul le 
ránk dermedt arccal, 
ahogy tükörbe néz az idegen.
Nem mozdulsz, 
majd kitéped 
tenyered tenyeremből, 
olyasféle mozdulattal, 
ahogyan a szél szakít ki 
néha egy-egy szál 
virágot a földből.
Magamra hagysz — 
az éjszaka rácsainak feszül 
szavam:
A fekete égen szürke billogok.
S fejem fölött,
mint kialudt utcalámpák,
éledeznek a csillagok.

FEHÉR KRISZTA
Utó
A fák alá látom alakod, 
széttárt karod és a mosolyod, 
a hervadhatatlan virág 
és a sok-sok éneklő madár.
Majd foltokban be-besüt a nap, 
jön egy kutya, majd elszalad.
Csak ülsz és vársz rám, 
míg a hajam fésülöm, 
míg festem a pillám.
Odaképzellek, de vízió vagy csupán, 
vasárnap van, fényes délután, 
nyúlnék a parfümért, festeném a szám. 
De mindez csak kép, 
sok-sok emlék esszenciája egybeforrva, 
külön keresünk, külön találunk 
egy-egy olyan szóra, 
mely csak a te testedre illett.
Vízió vagy csupán, 
a valóságban látomás, 
illatokkal teli mozzanat, 
mit flakonba rejtenék 
legszívesebben drága
drága kincsemül, 
még mielőtt érzékeim elől 
hirtelen támadt haraggal 
halkan eltűnnél.

Tény
feleennyi romlottsággal 
magadban sem tudnál repülni.
éjjel rosszul mozdultál 
és lefejtődtek szárnyaid.
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DEMETER SZILÁRD

Hármasoltár
A pszichiátemő meglepődött, amikor a 

harmadik hét végén megszólaltam, pedig ő 
mind biztatott, mesélném el, mi is történt 
tulajdonképpen. Ha jól belegondolok, nem is 
az ő kedvéért szólaltam meg, de már nem 
bírtam a szobatársaimat, tiszta nyereségnek 
tűnt az a pár óra, amit a rendelőben tölthet
tem. De mindig vissza kellett térnem a kór
terembe, ahol mellettem egy sápadt, szem
üveges fiú feküdt, ő sem szólalt meg, de 
legalább érezni lehetett, hogy nem bírja a 
környezetet, mintegy hallgatólagosan szö
vetségesemnek tekintettem.

Nagyapámat nem bántam, hogy meg
halt. A doktornő ezt nem értette, vagy nem 
akarta érteni, hiszen, mint meséltem, ő nevelt 
fel, miután a szüleim és testvéreim meghal
tak. Nagyapámról az első igazi emlékem ta
lán az, amikor részegen elindult világgá, és a 
Vasszarakanyarban elaludt, úgy cipeltük ha
za az unokatestvéreimmel, hát hogy is sze
rethettem volna. A nagymamát imádtam, 
mert ő is imádott engem, állítólag apám volt 
a kedvenc fia, én meg nagyon hasonlítok rá, 
jegyezték meg mindig nagynénéim. Mama, 
mert így hívtuk, csak nekem készített kike
vert tojást, cukorral keverte ki a tojássárgát 
hatalmas türelemmel, hogy habos legyen, 
senki másnak, vagy legalábbis így hittem én.

Az unokatestvéreimmel sem volt semmi 
baj, bár csak vakációban laktam velük e- 
gyütt, nagy csatákat vívtunk éjszaka, hogy ki 
kerül a dunyha közepére, arról biztos nem 
rántották le.

Amikor iskolába kerültem, azt hiszem, 
akkor derült ki, hogy valami baj van velem. 
A tanítónő mindig szomorúan nézett rám, 
miután verekedtem, és ő elnáspágolt, nem 
tehet róla, győzködte magát, megjegyeztem 
ezt a mondatot, és úgy éreztem, örök életem
re felmentett minden elszámolási kényszer 
alól. Én voltam az egyik legerősebb az osz
tályban, mindenkit meg tudtam verni, sőt, 
olyan dolgokat is véghezvittem, amihez sen
kinek sem volt bátorsága, büszkélkedtem a 
doktornőnek, például kimásztam az első 
emeleti keskeny párkányra, és a hátsó ablak
tól araszoltam az elsőig, mondván, én va
gyok a Pókember. Valami felsős lányok zsu- 
zsivonatoztak az udvaron, megláttak, beárultak 
az igazgatónak. Szerencsére akkor nem kaptam 
verést, mert amikor beugrottam az ablakon, egy 
véletlenül felém hajított fémvégű ceruza felsza
kította a homlokomon a bőrt, s így kezelésre vitt 
a rémült tand

Az első pofont a négyszögön kaptam az 
igazgatótól, kiállítottak, a diri elvetemült csirke
fogónak nevezett, a gimyász Gőte meg röhögött 
rajtam. Ezt mindenesetre megjegyeztem.

A második pofont szintén az igazgatótól 
kaptam, amikor betörtünk az iskola raktárá
ba krétáért. Isten tudja, minek kellett Ordas
nak, azt hiszem, vízbe keverve itták meg, 
hogy lázuk legyen, és ne kelljen iskolába 
menniük. A krétákért viszont kaptam egy 
elszakadt bicikliláncot, és két csapágyat, e- 
zekhez még loptam kettőt, nagyapám vázat 
faragott hozzájuk, ilyen kis szekeret, azzal 
versenyeztünk a betonúton Telep felé, sőt, 
néha azzal csorogtam lefele, már ahol lehe
tett, nagyapámék házához. A pszichológus
nőt nagyon érdekelte, hogy milyen vi
szonyban voltam Ordasékkal, nem akarta a

pina felfogni, hogy én független vagyok 
mindenkitől, nem tehetek semmiről, most 
már tudom, apám vére ütközött ki belőlem, 
legalábbis ezt mondta keresztanyám, amikor 
először vittek be a rendőrök.

Gőte miatt kaptak el, mert bár röhögött 
rajtam, amikor a diri megpofozott, mégis tár
sammá fogadtam, ketten csaltuk ki a Berki- 
kertbe Malackát. Focizni hívtuk, de én le- 
tepertem őt a magas fűbe, összekötöztem a 
kezét, e lővettem  a nagyapám tól csórt 
agancsnyelű kést, és riogattam, hogy most el 
fogom engedni a vérét. Gőtééknek közel volt 
a pajtájuk, elküldtem, hozzon egy vérestálat, 
a geci ahelyett a rendőrségre rohant, és kihív
ta a milidstákat. Hárman jöttek, megbilin
cseltek, bevittek a rendőrségre, kopaszra 
borotváltak, a fűtőtesthez kötöztek, és a tal
pamat ütötték egy gumibottal. Nagyapám 
jött értem, hazavitt, ő is jól megvert nadrág
szíjjal, majd kukoricaszemekre térdepelte- 
tett.

Miért akartam elengedni a pajtásom vé
rét, kérdezte a doktornő, kíváncsiságból, vá
laszoltam, nem hitt nekem. Azért én tovább 
meséltem, most már folyt belőlem a szó.

A verés után sokáig nem csináltam sem
mi rosszat, vagy legalábbis nem úgy, hogy 
rajtakapjanak. Sőt, játszottam az unokahú
gommal, babáztam is. Cak hát amikor dok- 
torosdit játszottunk, megitattam vele az al
tatót, amit a köhögésünk miatt írtak fel, há
rom napig mosták a kórházban, engem csak 
egy napig, mert nagyobbként én játszottam 
többször a doktorbácsi szerepét. Tiszta vélet
lenül fedezték fel a tettünket, az unokahú
gom a hintán aludt el, mama akkor még csak 
a fáradtságra gyanakodott, de a házban meg
talált engem is, amint a padkán hortyogtam, 
erre fogott gyanút, a szomszéd vitt fel az 
autóján a sürgősségire.

Az alatt a két nap alatt a kórházban, míg 
az unokahúgom a perfúzió alatt feküdt, kap
tam egy oltópisztolyt, Csabikával azzal ját
szottunk cowboyosdit. Rájöttem, a főorvos 
szereti a gyerekeket, sokat lógtunk a rende
lőjében, mindenféle kérdéseket tettünk fel. A 
második nap sikerült lopnunk néhány be
csomagolt tűt, ami passzolt a pisztolyainkba, 
most már élesbe ment a játék. Csabika esz
méletlenül jól célzott, sok tűt lőtt belém, 
bosszúból én másokba lövöldöztem, még 
egy ablakot is sikerült kitömöm. Soha nem 
kaptak el. A kórteremben fekvő gyermekek 
nem mertek beárulni, miután éjszaka meg
vertem a nagyfokút, neki a heregolyói da
gadtak el valami miatt. Sokkal kisebb volt, 
mint én, alig ötéves.

Semmiféle megbánást nem éreztem, vá
laszoltam a pszichiáternek, azért vertem 
meg, mert meg tudtam verni, a tökeibe is 
belerúgtam, miután hányt, akkor meg azért 
kapott egy pár pofont.

A kórház után sem csendesedtem meg, 
íjat készítettem, és nekiindultam vadászni. 
Nagynénéim aggódtak, hogy ezzel csak a-

pámtól örökölt hajlamaimat erősítem fel, ak
kor derült ki számomra, hogy apám vadász 
volt. Nyulakat, verebeket lőttem, egyebet 
semmit, de láttam őzet is. Viszont megbarát
koztam az erdésszel, aki kölcsönkért a na
gyapámtól, hogy felvigyen az erdőre, kell 
neki egy inas, mondta.

Nagyapám könnyű szívvel belegyezett, 
mama sírt csak, hogy a kisunokája olyan 
messzire kerül tőle, de nem érdekelt, az er
dész megígérte, hogy megtanít puskával lő
ni, és ha majd odanövök, akkor örökölhetem 
apám puskáit is.

Az erdész fiai nem szerettek, sokkal vadab
bak voltak, mint én, csikóra ültettek, mond
ván, megtanítanak lovagolni, fűzfavesszővel a 
farára csaptak. Az erdő szélső fáinak ágai va
kartak le a megvadult csikóról. De vigyáztam, 
nem árultam el, hogy mennyire megijedtem, 
azt sem mutattam, hogy mennyire megütöt
tem magam. Az erdész többnyire az istállót 
takaríttatta velem, viszont az ígéretét megtar
totta, megtanított lőni.

Mit éreztem akkor, amikor először lőt
tem, kérdezte a doki, pont azt, amit akkor, 
amikor az erdész fiaival elloptunk egy üveg 
szilvapálinkát, megittuk hát a csűrben, és 
rágyújtottam az első cigarettámra: hogy férfi 
vagyok.

Ősszel kerültem vissza nagyapámékhoz, 
az öreg már hozzám sem szólt, csak ha vala
mi panasz volt rám, akkor meg pofozott. 
Felkerültem az ötödik osztályba végre, ele
get ismételtem a harmadik és negyedik osz
tályt, már egy tanító sem akart fogadni, fel
nyomtak. Az elején szórakoztató volt, hogy 
minden órán más tanár jön be, de aztán elun
tam. Ordasékkal csavarogtam inkább, sike
rült elcsábítanunk egy cigánylányt, aki egy 
csomag cigarettáért mindannyiunkkal lefe
küdt. Nem volt rossz, bár a dgánylány végig 
visított, Ordasék is röhögve nézték, mekkora 
farkam van. Talán akkor fogadtak be végér
vényesen, bár én azután is azt csináltam, 
amit akartam. Ritkábban jártam haza, része
gen nem tudtam azt a három kilométert le
gyalogolni nagyapámék házáig, a buszra a- 
dott pénzt, persze, elittam, vagy elkártyáz
tam. Betörtünk a vendéglőbe is, legkisebb
ként én másztam be a hátsó ablakon, erős 
voltam, ládánként adogattam ki a pálinkát és 
a bort. Kint, a mezőn volt egy kaliba, ott 
csaptunk hatalmas bulit, a város kurvái is 
mind ott voltak, hallottak már rólam. Nem 
ittam sokat, inkább az egyik fogatlan picsá
val szórakoztam, szoptattam egyre. Később 
pár üveg köményessel kimentem az erdőbe, 
ezzel volt szerencsém, a többieket mind el
vitte a rendőrség, be is zárták őket fejenkét 
két évre.

Nehezen végeztem el az általánost, tizen
hét évesen kerültem ki. Nem akartam felvé
telizni sehova, de muszáj volt. Mama közben 
meghalt, elég rosszul esett, nagyapám attól 
kezdve semmire sem volt jó. Már inni sem 
tudott, csak totyogott egyik pádtól a mási
kig, nem érdekdt, fent laktam a városban az 
árvaháziakkal, csak nyugdíjkor mentem 
hozzá, elvettem a pénzét is. Emiatt aztán 
verekedtem is a nagybátyámmal, erősebb
nek bizonyultam, de feljelentett a szarházi, 
javítóintézetbe vittek. Életemben először 
voltam nagyobb városban, az Intézetben a 
fiúk a meleg szart is keverték belőlem, ha 
nem azt csináltam, amit Kopasz mondott. 
Véletlenül elkottyantottam, hogy tudok lőni,
> » »  folytatás a 10. oldalon
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folytatás a 9. oldalról

Kopasz nem hitte, legközelebb, amikor 
krumpliszedni, vagyis inkább csak tallózni 
vittek a fagyos földekre, elővett egy pisztolyt, 
odadobta nekem, megparancsolta, hogy lő
jek ebédet. Egy nyulat, három varjút vittem 
neki. A varjún nagyot röhögtek, de megsütöt
ték, a parázsban krumplit is sütöttek, meget
ték. Akkor neveztek el Cowboynak, Kopasz 
kinevezett a testőrének, pisztollyal a derékö- 
vemben kísértem mindenfelé. Az egész város 
tudta, hogy fegyverrel mászkálok a Kopasz 
után, nem is lett semmi zrí, pedig lett volna 
kedvem emberen is kipróbáliú.

Tizennyolcévesen engedtek ki az Intézet
ből, az iskolába már nem vettek vissza, nem 
mintha visszakívánkoztam volna. Ordasék is 
feltételesen szabadlábra kerültek, mutogat
ták a farkukat, kemény kis plexidarabokkal 
tették érdesebbé, a bőr alá műtötték be őket. 
Loptunk, hogy legyen miből megéljünk, lop
tunk csak a lopás kedvéért. Tivornya tivor
nyát ért, a kurvák szívesen jártak fel hozzánk, 
mert megkapták, amit a sok seggfej gyári 
munkás nem tudott adni nekik. Néha meg is 
vertük őket részegen, de ez benne volt a pak
liban.

Akkor Ordasékat megint lekapták bicikli
lopás miatt, rám nem tudtak bizonyítani sem
mit, mégis lecsuktak három hónapra, bűn
társi alapon. A börtönben semmi bajom nem 
esett. Miután kijöttem, valamivel okosabban, 
sem fenyegetett senki, csak a hülye rendőrök, 
de tőlük sem féltem, addigra már megszerez
tem apám puskáját.

Miért lőttem le a rendőröket, kérdezte a 
doktornő. Neki elárulom, válaszoltam nyu
godtan, hogy nagyapámat is megöltem, ott 
van az öreg elásva a diófa alatt, és ha kíváncsi, 
hát azért gyilkoltam meg például az öreget, 
folytattam, mert soha nem mesélte el, hogy 
apám furkósbottal verte agyon anyámat, mi
után fél fülére süketté tette az állandó pofoz
kodásával, rajtam röhögött az egész óvoda, 
ha anyám a cukrászdában fagylalt helyet 
kekszet adott, Süketmanusznak neveztek 
egy faszfej mémökapuka miatt, aki így becé
zett, mindig adott egy fricskát, és apám u- 
gyanazzal a furkósbottal verte agyon a test
véreimet is, engem csak azért nem, mert azt 
akarta, hogy vegyük be magunkat az erdőbe, 
és mindenkit öljünk meg, aki valaha is bán
tott bennünket, különben is pont akkor a na- 
gyapáméknál voltam, aki, látván a fia álla
potát, nem engedte be, a saját fiával viszont 
nem mert szembeszállni, a rendőrt meg azért 
nyírtam ki, nehogy azt higgye, kedves dok
tornő, hogy a verések miatt, sokkal nagyobb 
ruhákat is kaptam az Intézetben, hanem mert 
ő volt az, aki nagymamát pajzsként maga 
előtt tartva hatolt be apám lakásába a szom
szédok feljelentésére, és apám akkor robban
totta fel magát egy gránáttal. A csuklójához 
kötözte gézzel, épp borotválkozott, amikor a 
rendőrök berúgták az ajtót, az egész lakás 
vérben úszott, és odavágta a gránátot a kagy
ló széléhez, legalábbis így mesélte a börtön
ben egy városombéli cigánygyerek, aki disz
nólopásért került be, és a rendőrfőnök anyó
sának adta el a lopott húst.

A doktornőt ez már nem érdekelte, befe
jezte a jegyzetelést, és kiküldött. A kórterem
be lépve rámnézett a szemüveges figura, bó
lintottam, mire láthatóan felvidult. Ót meg 
fogom fojtani valamelyik este, csak fejezze be 
a nagyszüleimnél eltöltött vakációinak az el
mesélését.

ANDREI BODIU 

Este
(Seara)
A veszett kutya vigyora 
már senkit meg nem rémít 
megöregedtünk vagy 
kutya lett túl sok talán

Már senki nem retteg
a hold sugara az ökör
ürülékével érintkezik s ekképp
születik meg egy új planéta.
"Odatelepedünk"
dönögi egy kivénhedt dongó.
"Holnaptól már csak magunk leszünk.

"E rdély Szálló".
Szerda ebédkor.
("Hotel "Ardealul". Miercuri la pranz)
Elképzelem ahogy állsz a telefon
mellett azt hiszem
nadrág van rajtad vagy
egy szoknyát vettél fel mely jól eltakarja
lábaid. Biztos hogy cigarettáztál majd úgy
mentél fel
szobádba az este.

Kapaszkodom a csigalépcsőn 
Egy régi kifakult tapétát nézek 
"Itt meleg van és esik" mondtam te 
hallgattál picit s azt mondtad igyekezzem 
minél hamarabb jöjjek majd haza. 
Holnapután például.
Nézem a tájat a tévé üvegén 
Kezemben egy pohár vörösbor.

Jó reggelt
(Bund dimineafa)
No hiszen nem lett vagyonod. Nem bizony. A sárga 
légben a mocsoktól szürke vagon falára tapasztottad 
cipőid s az ujjaidat nézted köztük 
csillogó porszemek tükröződtek 
kréta algokalmin piramidon kréta majd a fülke 
tükrében a ráncokat bámulod 
homlokodon. Mintha lassan egy vízcsap 
szorítaná reggelente agyadat.

A  f ia ta lsá g  akár a ha lá l
(Tinerefea ca moartea)

Egy lakásban állni melyet

Kikötöttek. Két tömbház közé.
Egy olyan negyedben, ahová nem ér 
el a szív verése. Sem a szélé.

Csupán egy nagyon fontos 
Közeli lény jut csak oda el.
Aki oly nehezen hívható.

Eleinte ez még teljesen 
másképp lehetett. De most a dolgok

Szerelm es vers
(Poezie de dragoste)

Az új tömbház medencéjében 
az este elszáradtak a növények 
te megnyitottad szemeimet 
"ébredj, süllyedünk".
Egy alagútbán vakoskodtam épp 
s azóta rejtőzködöm.
"Ébredj, süllyedünk."
De az is lehet talán máskor 
talán máskor.

úgy összezavarodtak.

"Nem kérsz egy epres fagylaltot? " 
kérdezed

Epilógus
(Epilog)
A fejünk is kezünk is bi 
lincsben lekötözve 

és nem látszik semmi 
semmi

Én itt vagyok itt itt 
le vagyunk egymás mellé téve 
és körbe forgunk 
és körbe forgunk
a meleget érezzük a hideget az esőt és a hó 
fényt
az esőt és meleget és hófényt és hideget 
és ennyi 
és ennyi

FEKETE VINCE fordításai

10



HELIKON

MIRCEA CÄRTÄRESCU
*

L evante
íme, setét már az alkony, Hellászon túl ér a szárnya. 

Mint citromliget az égbolt, ragyog csillagmiriádja,
Ahogy cifra serlegét a higanytengerekbe önti,
S a fároszok puha fényét lazúrhabban megfüröszti.
Mintha táhlézna a hold is: a mecsetről tovalibben,

S mint nyitott szemen a pilla, úgy marad, tágrameredten. 
Mint a háremhölgy szemöldje, a fogyó hold olyan vékony, 
Hideg darabokra hull a parti sziklazátonyokon. 
Felhőpamacsok az égről fénylő aranyport törölnek. 

Halászbárka árbocáról szárnya kél aranyrögöknek,
S a vitorlabendő égi aranyhúszassal telik meg.
Csak a tenger mozdulatlan, simább, mint az ablaküveg. 
Mintha fényes dél ragyogna, a Tejút úgy ontja fényét, 

Hajbókolgat a Fiastyúk, a Skorpió szúrja mérgét,
A Göncölök: túl ipán tos láda mélyén drágakövek,
Titkolózva könyökölnek égi karfákon az Ikrek.
Lakatlan, kihalt a tenger. Csak a hold zajong a tájon 

Fogaskeréken forogva, mint Madonna a szamáron,
Mikor kisdedestül lép a toronyóra ablakába...
Csillagok habokba szöknek, habok szöknek csillagokba. (...) 
Mánoil a tatra perdül, bőrövébe tűzi rögvest:

Ánglus fegyverek királyát, pisztolyát, a kovakövest: 
Csövének ezüstvirága mintha csontágyásban nyílna, 
Gazdájának büszkesége, ellenségnek istennyila. (...)
Álma most válik valóra (mint sörbetben a kanál):

Látja, hogy a vilajetre vérfelhőből köd szitál,
Látja porbahullott Hellász ezer fejét fölemelve.
Mintha vihar korbácsolná, szabadságáért repesve 
Úgy özönöl a tenger had feláldozni drága vérét...
Látja szamárhátra kötve az asztagnyi lándzsa-kévét,

S amint sűrű kardpengésben fusztenellát lépeget,
Látja ádáz tekintettel a rebellis sereget
(Mintha hegyről dübörögne völgybe sziklagörgeteg).
Gázló fölött hullapalló a lovaknak, rengeteg.
Montenegró hegyi népe tüzes, mint pokolnyi démon. 

Savószagú mind a horoát, a széles mezőn hegemón,
S úgy aratja az asszábot: hitvány nyakat, nyeszlett bokát, 
Ahogy rothadt tökről vágod le az összeaszott indát.
Hogy ordítnak, hogy üvöltnek! Mint a búza, dől a szpáhi, 

Koszos húsa lekaszálva gatyakorcból kandikál ki.
Vére fröccsen hadvezérnek, bőg, mint a tengeri orkán.
Ég felé szállingózik a sok rongyosra tépett Korán 
(Minden betűje aranyos, s minden beszédet kiforgat).

Kevély mének ágaskodnak gyöngyházszínű felhők alatt. 
Látja kidagadt erekkel a bolgárt is bikaképpen,

Hátizmai: mint a kígyók, sokat dolgozik a kertben 
Nehéz, kövér paprikára, paradicsomra hajolva,
A basibozuk se mond már "igen "-t a barackkaróra.
Csupa "Allah, Allah!" vegyül vizestömlő-sziszegésbe, 

Mikor, íme (a hold éppen árnyat vet a hősi népre,
S a sok dicsfény, mint a narancs, úgy pottyan belé a sárba), 
Havasi kürt hangja hallik, szelindekek csaholása,
S erdők mélyéből valáhok rontanak a véres árnak,
Mintha nem is lovakon, de párducokon száguldnának 
(Meghajlik a föld is, hogyha ennyi vitézséget láthat).
Le is döntnek szépszerivel büszke sátrat, cicomásat, 

Hímzett vásznat hasogatnak, csóvát dobnak, kaszabolnak, 
Mint a légy, hull lepranépség, szolgahadak átkozódnak 
(Menekítnék a regálét föl a bivalyos szekérre).
Pernye perzseli a csüdszőrt, darabol a jó szekerce, 

Salavárija már térdnél, a haláltól úgy nem retteg 
Az ellenség, mert csak jön, csak jön, csak jön a román sereg, 
Hasít, mint a handzsár éle, tép, mint megvadult oroszlán: 
Hajnal se lesz, s a Kárpátok előtt hajlong majd a Balkán.

..Mánoil, te nemes lélek, délibábbal kergetőzöl!
Bal lábbal léptél e versbe, szerencsédre nem először,
S nem is utoljára. Közben kiderül még ez is, az is,
Hogy kalandos utazásod nem más, mint egy anabázis,
S a sorsod is: csak papír-sors... Meg ne kérdezd, hogy miért! 
Odüsszeusz sem sejtette, hogy furfangjait Homér 
Úgy eszelte ki, hogy őazt higgye: minden rajta múlott! 
(Pénelopénál a kérőhad is csak így mulatozott.) 
ő  beszélt, ha szája szólott, és egyetlen hajaszála 
Sem görbülhetett meg úgy, hogy azt ne a dalnok csinálja.
Én írlak téged, de semmit nem ígérek! Köznapibb 

Nem lehetsz annál, mi most vagy: egy halál-dagerrotip. 
Megtehetnék bármit véled: hős lehetnél, s szintúgy senki: 
Nem tudott az igazságon soha senki úrrá lenni.

De mert azt vettem fejembe, hogy eposzra térek át, 
Elfelejtett könyvlapokból hajlítok orchideát 
(Mintha kaleidoszkópban forgatnám a mozaikot)... 
Halhatatlanná kell tennem legalább egy halva-szobrot... 
Mánoil, menj hát előre! Játékmester, ne siettess!

Ha nem hiszel igazában, egyetlen story sem teljes.

Részlet a lírai eposz első énekéből

LÖVÉTEI LÁZÁR LÁSZLÓ fordítása

TRA1AN FURNEA 
H arm inc farkas
(Treizeci de lupi)
L-be vártam egy vonatot épp s ott 
Ott az állomáson egy társzekér 
Harmatos platóján keresztbe-hosszan 
Harminc lelőtt farkast láttam
Vértől iszamos bundájuk 
Szikrázott a téli fagyban

Viccből
Végigsimítottam
Tágra nyílt orrlyukaik mentén
Az ólom
Amelyért mellékesen szólva 
Soha nem rajongtam 
Ezúttal megoltalmazott

A vonatból egyszer még visszanéztem 
Ottmaradtak furcsamód egybefagyva
Harminc lelőtt farkas 
Becsszóra rengeteg
És én akkor pont harminc éves voltam

A  fö ld b ő l le v ő  k ö ltő
(Poetul din pámint)
Meglehet hogy éppen most amikor ezt a verset írom 
A föld mélyén
Egy földből ácsolt asztalra görnyedve 
Egy földből készült ceruzával 
Egy földből merített papiroson
Egy földből levő ember 
Épp ezt a verset írja rólam

A n yám ról
(Despre mama)
Elképesztő hőség
Leszáll anyám a vonatról 
És a vágányokon átugorva 
Szalad felém
Mint egy apró kavics 
Egy kartondobozban
Kongat benne a halál

FEKETE VINCE fordításai
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LÁSZLÓFFY CSABA

S z ín p a d i
gyász
Már késő! (Megint?)... Megtették helyet

te. Egy újabb öngyilkossági kísérlet nem se
gítene. őrajta. Es viszonyán a rohadt kül
világgal.

Az áldozatot mindenki kedvelte. Még az 
ő világhírű, harmadik felesége is. "Ez a Lili 
tisztán meghibbant! — pusmogtak a háta 
mögött a New York-i szállodában. — Ha 
látogatóba érkezik Ferenchez, az ura szere
tőjével, mindenesével ül együtt sülve-főve. 
M. úr ez alkalommal kénytelen két tejszínha
bos kávét fizetni, mert különben Vandán kí
vül senkinek sem szokott; nem tűr meg ven
déget soha az asztalánál..."

Úristen, Vanda'....
M.-t csak a maga pályája érdekelte örök

ké, saját magával volt eltelve; mostanáig 
nem tudatosult benne, hogy ez az áldozat
kész lélek az ő utolsó útitársa idegenben. 
Aznap délután három óra körül szokása sze
rint az újságokat böngészte unottan, de ren
dületlenül. Nem tűnt föl neki (furcsa!), hogy 
nem Vanda tette elébe a kétszersültjét s ké
szítette el a kávéját.

'Mivel voltam annyira elfoglalva, hiszen 
már rég nem zavar az «ihlet» (mióta nem 
írtam valami nendkívülit!), hogy nem értem 
rá fölhívni telefonon, megkérdezni, jól aludt- 
e s jól van?"

Mikor csörgött a telefon, későre, bosszú
san botorkált a készülékhez. A házidetektív 
hívta föl: közölte vele, hogy a titkárnője meg
mérgezte magát; holtan találták az ágyában.

A nagydarab ember sír, mindenki előtt 
feltűnően gyászol. A negyvenéves nőt siratja 
vajon, vagy elsősorban önmagát? Aki ismeri 
őt mint férfit, szerelmi ügyeit és egyéb telje
sítményét, az talán elmondhatja, hogy igazi 
színjátékot lát most is. Legalább olyan látvá
nyos produkciót — még ha a játék visszafo
gottabb is, s kétségtelenül méltóságteljesebb 
—> mint amilyennel az első házassága idején 
hívta fel magára a szenzációra éhes budapes
ti közvélemény figyelmét

"Borzolt idegzetű" ifjú férjkorában, mi
után felesége szokása szerint szemrehányá
sokkal fogadta az ittasan hazaállító férfit, 
M.-en kitört a rossz természete (a Palermo pin
cére, aki húsz kupica chartreuse-t szolgált 
volt föl n ek i bátran tanúsíthatta volna, hogy 
nem véletlenül), a nagypolgári lakás falához 
szorította és püfölni kezdte Margitot; majd 
száz kilójával elgyengülten egy karosszékbe 
roskadt, arcát a kezébe temette, s egy félóra 
múlva részegségéből fölocsúdva, sírós han
gon hajtogatta, hogy: "Bűnbánat... Bűnbá
nat..." Baráti társaságuk ennél már csak azon 
az estén láthatta bizarrabbnak a Margit és 
közte feszülő drámai viszonyt, mikor ő mint 
házigazda szmokingban és a nadrágjából ki
bújt, csupaszon fehérlő térdkalácsnál ült a 
vacsoraasztalhoz. "Mi történt a nadrágjával, 
Molnár?"— mutatott az ollóval kivágott lyu
kakra az egyik meghívott hölgy. Ő csak erre 
a poénra várt. "Tudja, kedves — felelte meg
játszott szemérmességgel —■, a nejem zseni
ális festőművésznő hírében áll; nem csoda,

ha nincs rá ideje, hogy megstoppolja a férje 
nadrágját."

Persze, a hölgyvendég női könnyekbe 
tört ki, és kiszaladt az ebédlőből. M.-ék a 
válást akkor még megúszták.

"Valahol azt olvastam, hogy a szégyen 
élménye szinte az ájuláshoz hasonlít. A szé- 
gyenkezőt elhagyja ereje, magába roskad, 
feje lehanyatlik, szeme a földre szegeződik. 
Vagy úgy érzi, hogy kicsúszott a talaj a lába 
alól; el szeretne rejtőzni a kíváncsi, gonoszul 
tolakodó tekintetek elől... Én ezt, érdekes 
módon, nem akkor éreztem, amikor túlságo
san jól sikerült egy-egy morbid, kíméletlen 
viccem a feleségem, vagy mások rovására; 
olyannyira, hogy az önző, bohém jelző még 
hagyján, de a rám ragaszott hírhedt (önve
szélyes botrányhős a tehetségem írásaimmal 
kiérdemelt hírét is kezdte túlszárnyalni.

Kezdetben, mint csaknem minden fiatal 
zsurnaliszta — bevallom — feltűnési viszke- 
tegségben szenvedtem. Akkoriban külsőleg 
is imponálni akartam: babos nyakra való, kö
zépen elválasztott fekete hajam a széles sza- 
lagú, egyenes karimájú szalmakalap alatt, 
még a monokli is jól állt a jobb szememen. 
Okos, vidám pillantásokkal viszonoztam a 
nekem (nem egy akármilyen divatos dandy- 
nek) szóló hódolatot. (Nem jut eszembe már, 
milyen öltözetben vonultam be a megboldo
gult Erzsébet királyné anarchista merénylő
jének bírósági tárgyalására Genfben, de em
lékszem rá, hogy ott is hódítottam.) A gumi- 
pántos lábbeliért sohasem rajongtam túlsá
gosan, de nem maradhattam le a "cúgos d- 
pősök" vacsorájáról a New York kávéház
ban. Nem állhattam soha a hangoskodó pro- 
vokálókat, viszont szívesen vettem részt a 
szelídebb párbajkihívásokkal felérő szócsa
tákban, nem tértem ki a jó öreg Bródy élcelő
dései elől, midőn a modernség kigúnyolása 
volt a tét, például az, hogy egy huszadik 
századi úriember viselhet-e hosszú jéger al
sónadrágot...

Hogyan is váltam én magányos vaddá, 
az ölembe hulló sikerek ellenére iddg-óráig 
vesztessé? Aki előbb mindenkit elkápráztat, 
meghódít, aztán elidegenít, vagy éppen el
lenségévé tesz! Hogyan jutottam oda, hogy 
annyi nőt körülrajongva, majd magamba bo- 
londítva, azzal áltassam magam: megtalál
tam a kulcsot a szépnem érzelméhez, a- 
melyet éppúgy el lehet sajátítani, mint akár- 
mely nyelv grammatikáját?!... Az idegen 
nyelvet egy kis erőfeszítés árán a magadé
nak mondhatod s érezheted; a nő azonban — 
bár éjszakákat átvirrasztva minden pordká- 
ját végigcsókoltad és birtokoltad, mégis ide
gen marad számodra. Jobb, ha a kötelet vá
lasztod, mintsem azzal áltatod magad, hogy 
számítani lehet valaha is a legtörékenyebb
nek mutatkozó női lélek, a legszemérmetle- 
nebbül feltárulkozó nőstény szánalmára, 
»méltányosságára«."

Az óceánon túlról valahova visszanéző, 
pislogó, öreg szempár, mint gyertyafény pis
lákolása, elvész a ködben. Ki láthat az elvi- 
harzott négy évtized mögé?! (A hálátlan u- 
tókorról ne is beszéljünk.) M.-re világsiker 
várt. A testőr dm ű darabjának londoni be
mutatója előtt Bemard Shaw javítgatta, csi- 
szolgatta az angolra fordított színpadi rep
likákat; a nagy író kedvelt színészének, Ro
bert Lorraine-nek a fellépése kétségtelenné 
tette a sikert. A budapesti ősbemutatónak 
maga M. volt a rendezője. Apróbákon bolon

dult bele V. Irénbe. Férjes asszony, ezt min
denki tudta, de ki vette volna zokon "a ga
vallér gárda tiszttől" a rendkívüli hódolatot.

Ki más, mint a színésznő férje.
Az öreg író a szállodaszoba hideg abla

kához szorítja homlokát. Valósággal élvezi, 
hogy fázik. Nyomorult párának érzi magát. 
Mindenki tudja róla, hogy most veszítette el 
a hűséges Vandát, s ő mégis az öngyilkosság
ba kergető hűtlen szószegés tragédiáját éli 
újra, mint akkor a hajdani premier után, a- 
melyikre már senki sem emlékszik.

"Krisztusi korban voltam."
A kövérkés, monoklis arc, akár a jól va

salt, elegáns ruha. Soha nem érezte olyan 
szellemesnek, magabiztosnak magát azután. 
Ha túlélte is, nyűgössé és rapszodikussá vált 
— mert büszkeségében sértették meg! Ami
kor már a mennyekben érezte magát.

Irén a bemutató után bejelentette férjé
nek, hogy szerelemes lett a híres színpadi 
szerzőbe. A botrányra éhesek azt várták, 
hogy a megcsalt férj formátlanná veri a M. 
választékos, kényes pofáját. (Nem egy válto
zatot írt később a szerelmi háromszögről, 
sok előadást megértek, de egyik sem hozta 
meg számára a kellő elégtételt.)

Férj és feleség ezzel szemben gyorsan 
csomagoltak, s feltűnés nélkül külföldre 
utaztak. A váratlan fordulattal ő lett a félté
keny harmadik; kétségbeesetten táviratozott, 
telefonálgatott Berlinbe, s a színház igazga
tóságát maga mellé állítva a zsarolással is 
megpróbálkozott: hogy mi lesz a nélkülöz
hetetlen főszereplővel?!... Álmatlanul bo
lyongott Budapest utcáin; akkoriban leg
feljebb csak sejtette — ma már betéve tudja 
—> hogy a nők milyen szeszélyesek (csak 
makacsságuk nagyobb néha), s közben észre 
sem veszik kegyetlenségük áldozatait. De 
mindaddig reménykedett, míg Irén szörnyű 
idegállapotban nem közölte vele, hogy visz- 
szaveszi szavát.

"Gazdaggá teszlek, m int körülöttem  
mindenkit! — rimánk odott (feleségei szerint 
ő azt is ilyen fellengősen szokott). — Velem 
nem kell kényszerű igába hajtanod a fejed."

"Egy kád forró víz lemossa rólunk a 
koszt. Á felszálló pára már képzelgés.”

Irén ezúttal nem csilingelve, hanem gör
csösen nevetett.

"Fikciónak mernéd nevezni azt, ami ve
lünk történt?! — vádaskodott nagyokat szu
szogva M. a telefonkagylóba. Szeretett 
tömören, sommásan fogalmazni. Darabjai
ban sem állhatta a hosszú bevezetést. Külö
nösen ilyen helyzetben! A drámai feszültség 
a levegőben — valahol már írta is az új da
rabját! —; a prológust már rég lelőtték...

"Kértem én valamit is tőled?... — kezdte 
másnap engedékeny hangon; egészen más, 
az önfeláldozást zengető szívhúrokon.— Jól 
van, ha nem akarod, ne válj el..."

"S téged az nem zavar?" — hangzott a 
kétkedő válasz.

"Nem bánom, csak szeress és..."
Ennyi nem várt alázat hallatán a nő rög

tön felülkerekedett:
"Sok mindent elvárnál tőlem, tudom. Túl 

sokat.”
M. ekkorra már ismét magára talált, s 

elkezdte szavalni valamelyik félig kész lírai 
monológját: "A természetrajz azt tanítja, 
hogy a hattyú csak egy fenséges kacsa...” — 
(Nem tette hozzá, túl bántó lett volna: Ha a 
földre lép, ez ki is derül róla.) "Ezért kell neki a 
tó tükrén maradni, büszkén úszni, díszesnek
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lenni a néma fehér méltóságtól..."
Irén félt, hogy ennyi dagálytól még el

veszti a biztonságát, a döntőképességét, így 
hát sietett közbeszólni:

"Az illúzióid mindig kihoztak a béketű
résből!..."

"Várj, még nem fejeztem be! — üvöltötte 
M .— Vissza a kék tóra, édesem... és ott emelt 
fő, reprezentatív némaság... hűvös közöny 
azok iránt, akik a partról bámulnak..."

Egy bizonyos hangmagasságban mindez 
agitatív szövegként hatott. Az okos taktiká
zásra épített szerelmi alkudozás végül értel
metlen kiabálásba torkollt, és kölcsönös sér
tegetéssé fajult. A megbántott férfi hiába haj
togatta, hogy: "Hazugságban akarok élni, de 
veled!". A másik pillanatban hiúságában vé
rig sértve képes lett volna kést ragadni, hogy... 
őt, vagy saját magát!...

Mára megtanulta már: az önérzet gátlá
sai éles pengék, hiába kapkodod ide-oda ha
landó fejed.

Nem az öngyilkossági szándékot szé
gyell te később sem, hanem azt, hogy minden 
részlet napfényre került. Elvált felesége ko
rábbi kísérleteit is megszellőztette. "Mit szól 
ehhez a feltűnési viszketegségben szenvedő 
M.-hez?— írta Margit rosszmájúan Hatvány

bárónak Rómából (ott került kezébe a ma
gyar újság, amely hírt adott a hírneves író 
sikertelen öngyilkossági kísérletéről). — 
Legalább tízszer megpróbálta már, pisz
tollyal is, de csak úgy, hogy véletlenül lábon 
lőtte magát".

Hogy mit és mennyit veszített ő akkor 
(nem csupán egy nőt, nem csak Irént), arra 
öreg fejjel döbbent rá igazán.

Felkelt a nap.
"Puhány vagy!" — korholja magát. Ezt 

hajlandó volt elismerni mások előtt is. De 
vérig sértődött, ha barátai nagy ritkán, egy- 
egy tréfába csomagolva, célozni mertek fu
karságára és önző természetére. "Rendkívüli 
ötvözet! — ámuldozott L., az óceán túlsó 
partján viszontlátva a valamikor mesterének 
tartott M.-t. — Szentimentális zsarnok... 
Mintha egy bábu tört volna el, úgy siratja 
Vandát."

A tenger ma nyugodt. M. úszni kezd, 
szemben a hullámokkal.

A kezdeteket szerette mindig.
Most nem gyötri a szégyenérzet, nem

gondol gyászra. Sem Descartes-ra és Spino
zára, akik a gyöngeség és gátoltság érzését 
látták a szégyenben — valami gyászhoz ha
sonlót. Ösztönlefojtás! Szemben a gátlások
kal... csak úszni kell. Itt nem számít emel
kedés vagy süllyedés...

Valamilyen harmóniára vágyott; a fá
rasztó utazások, bizonytalan, üres ígéretek 
és kapcsolatok után meghitt nyugalomra, 
mely nem igényel cselekményt, meglepő for
dulatokat. Amikor azonban V. Irén szakított 
vele, más tünetek aggasztották, kínozták...

"Konyakőrületében" ahogy lefordult a 
heverőről, beverte a fejét. Úgyis minden hi
ába, nincs amibe megkapaszkodni!...

A fájdalom agresszív élvezetet váltott ki 
belőle. A megkapaszkodás ösztöne máskép
pen kínozza meg az embert. A kudarc azon
ban éppolyan fájdalmas, akárcsak a nemi 
ösztön esetében.

Volt némi ismerete arról, hogy bizonyos 
primitív néptörzseknél izgatórudacskákat 
helyeznek el a férfiak péniszén. Hátsó-Indiá
ban ezüst- vagy rézgömböket raknak a bőr 
alá, valósággal kipeckelik a péniszt... Kábu
latában elkezdte tapogatni lágyékát. 'Tán 
csak nem amiatt gondolta meg magát Irén, 
mivel én nem vagyok elég neki?!"

A kemény és lágy kérdése (most nem a 
jellemére gondolt) összefüggésben áll a 
csontosodással. A koponya egyes részeinek, 
különösen a halántékcsontnak puhán mara
dása jól ismert gyermekkori félelemelképze
lés. Az organikus történésekkel kapcsolatot 
tartó lélekrészünk arra állítódik be, hogy 
minden meg fog keményedni, csontosodni!... A  
csontpénisz vágyát csontból vagy fémből ké
szült orrdíszek ábrázolják. (Orrcsont-pé- 
mszcsont — lám, mit ér a büszkeségünk, 
hogy nem vagyunk primitívek!) Ha egy kö
zép-ausztráliai férfi el akar bűvölni egy 
asszonyt, legfontosabb ünnepi kelléke egy 
orrba dugott csont. Az orrdísz feltalálója egy 
monda szerint Malpunga a vadmacska törzs
ből. Mivel a vadmacskának nagy a pénisze, 
minden kultusz a vadmacskával hozható 
összefüggésbe.

Oly nagyfokú volt benne a hiúság (ezt ő 
érzékenységnek nevezte mindig), hogy őr- 
jöngeni tudott volna. Anyaszült meztelenül 
ült a fürdőszobakövön, hátát a hideg csem
pének nyomva.

Először ópiumot szívott...

Félt megtenni azt, amire elszánta m agát
Állítólag a bölcs Seneca is előbb a szökés

re gondolt, midőn a testőrszázados beállított 
hozzá Néró üzenetével. Élni akart. Hiába 
jelentette ki korábban, hogy készen áll a ha
lálra, s azért élvezi az életet, mivel alig nyug
talankodik amiatt, hogy meddig fog tartani. 
Csak porhintés volt a kortársak meg az utó
kor szemébe, amit leírt, hogy: öreg fejjel e- 
gyetlen gondja szépen meghalni; szépen pe
dig az hal meg, aki könnyű szívvel fogadja a 
halált!...

A halál hallgatással kezdődik, és senki 
sem tudja, mivel végződik. Ez nem az M. 
műfaja volt. Létünk minden pordkája egye
dülálló, a maga egyedülálló értékeivel jobb 
sorsot érdemel... Áz őkedvelt műfaja a köny- 
nyű, olajozott párbeszéd, a bohózatba kíván
kozó "bugris báj", felkapaszkodni vágyás és 
polgári kedély. Meg ami a szerelem Hold
udvarába belefér. A cicerói morál legfeljebb 
ásításra ingerelte; Seneca kínjai pedig más
kor egyenesen untatták... Rettenetes dilem
ma előtt állt. Alegrongyosabb, legelnyűttebb 
egészségű emberek is várják, hogy mit hoz a 
holnap! Ő viszont, ha most nem teszi meg, 
önmaga előtt is eljátszotta a becsületét...

"Bolond, vagy épelméjű vagyok?! Tuda
tában vagyok-e egyáltalán annak, hogy mit 
akarok tenni? Kinek van joga eldönteni... A 
’hőseimet sohasem hajszoltam nemi aberrá
ciókba."

*
Minden nagy ember megkísérli az ön- 

gyilkosságot. Ezt a gondolatot— habár négy 
évtized és a világhír után nem hangzana tőle 
nagyképűen, de mivel a Vanda temetésén 
jutott eszébe — gyorsan lenyeli. így is rossz 
szájízzel lézeng az egybegyűltek között; szó
rakozottan motyog magában, mintha a ha
lottszeretővel társalogna. "Őhitt bennem"— 
e pillanatban emeli szemét, egészen véletle
nül, sokadik feleségére. Lili vénkisasszonyos 
szigorral, vádlón pillant rá; tekintetével 
mintha fel akarná nyársalni. S ő Vanda ele
ven arcát képzelve maga elé, megint pitye- 
regni kezd, bűntudattal, mint egy nebuló. — 
"Te hittél bennem, drága — zokogja a zseb
kendőbe. — Hogy köszönjem meg neked, 
hogy ölben vittél föl a lépcsőkön, amikor 
kimarjult a lábam? S egész délután (kint kü
lönben pocsék idő volt, egyvégtében esett az 
eső) gyöngéden borogattad kövér béb(boká
mat.”

Elhagyatottnak érzi magát egészen. 'M i
óta harsogom, hogy mi vagyunk a dédelge- 
tésre szoruló gyengébb nem! ...Különös dol
gokat művel velünk a szenvedély, a fájda
lom."

Van-e remény még visszaadni az embe
reknek a hitet? Ő egész életében a dolgok 
mulatságosabb oldalára irányította a figyel
met... Nagyérdemű közönség! Itt állok kegyes 
színed előtt; s ahelyett, hogy gyermekgyilkosság
gal, máglyahalállal, trónfosztással, kínzókamra-, 
Dreyfus-, vörös- vagy fehérterror-ügyekkel etet
nélek, pestis-, pokolgép- és röpceterjesztéssel vá
dolnálak, megelégszem egy kis sikamlóssággal, 
mezaliansszal, meg freudi komplexusokkal; a 
vonzó — történelmietlen — vakarózás és érzéki 
viszketegség fészkében igyekszem tetten érni az 
élet poloskás, erotikus forrását. Több ez azért, 
mint a zenebohóc ügyefogyott bukfencezése a ho
mokban...

A z  érzelmi önyilkossághoz (akárcsak a 

» » >  folytatás a 14. oldalon

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

» » >  folytatás a 13. oldalról
gyilkossághoz) intimitás kell. Ha lett volna 
módja (ideje?) annak idején drámai érzékkel, 
okosan megkomponálni azt a képtelen, csúf 
sztorit... 1911. május 13-án Az Újság jelentet
te, hogy a Pajor szanatórium első emeletén a 4-es 
szobában M. F., a közismert színpadi szerző esz
méletlenül lebeg élet és halál között, miután ön
gyilkossági kísérletet tett nagy adag altatóval...

"A tébolyda orvos-direktora lehetett vol
na rá a tanú — akihez első apósom küldött 
volt, szívósan kitartva rögeszméje mellett, 
miszerint elmegyógyászati kezelésre szoru
lok —■, hogy mennyire távol álltam én az 
efféle komplikációkat előidéző őrültségek
től. Mindig bíztam abban, hogy egészséges, 
sőt kiegyensúlyozott lélek vagyok. Salgó 
doktor (először 3-tól 5-ig voltam nála a té
bolydában, másnap több, mint egyóra hosz- 
szat elbeszélgetett velem) harm adnap í- 
rásban adta, hogy gyanúsan normális va
gyok. Fütyörészve mentem hazáig; régóta 
nem fütyörésztem már, így adtam hálát az 
Égnek, hogy jó idegrendszerrel születtem..."

Hogy aztán hirtelen kiderüljön: ez a kivá
ló idegrendszer fabatkát sem ér, felmondta a 
szolgálatot!

A szakítás után M. depresszióba zuhant.
Magára gondolt, mint mindig. Már nem 

az élvezet elmaradása járt az eszében, hanem 
egy újabb rögeszme: hogy csábítás — mi 
több: összeesküvés áldozata lett... "Irén reg
gelre csak úgy ukmukfukk idegesítőnek, ér
dektelennek talált."

Aztán a feltörő eufória nem várt ereje... 
Mint mikor a felrázott pezsgősüveg dugója 
kilövi magát.

Mikor az altatók már hatottak, eszmélet
lenségében látta magát, amint egy nagy bár
kában ringva elhagyja saját életét, s bűzlő 
kanálisszagban a végjátékhoz készülődik. 
(Az evezőknél m indem ellett fehér man- 
dzsettájú, elegáns urak! igaz, nem nekik ha- 
gyakozott.)

Az ég nyugodt volt; fehér csontkezével 
megérinteni készült valakit. Női arc helyett 
vámpírt látott.

"A megtagadott szerelemre... a hallgatás 
flastromát!" — hallotta még saját hangján; 
ettől megnyugodott. A halhatatlanság nem 
ismer sebeket.

Keskeny kórházi ágyon ébredt másnap. 
Ott jutott eszébe a másik szenvedő fél, aki így 
kiált fel:"Ön elcsábította a feleségemet!"

K. izgatottan fel-alá jár:
"A részletekre nem vagyok kíváncsi. Ön az én 

hites feleségemet egy sötét szobában átkarolta, Ön 
ezért számolni fog."

"Azért állok itt. El vagyok rá készülve."
Megjelenik az asszony. A férjnek, kitörve:
"Nem tudom elhazudni, hogy szeretem... és 

boldog vagyok, hogy kimondtam, hogy nem kell 
elfojtanom, letagadnom... hogy felsikolthattam az 
égig-"

K.: "Nem igaz, nem szereted!"
"De szeretem... tudnod kellett volna, mi

kor a nevét letagadtam, hogy az övé va
gyok... és hogy el fog jönni értem, mert meg
ígérte..."

K.: "Mit beszélsz?"
"Nem szóltam... hallgattam... és te nevet

tél, mert honnan tudjad te, mi lakik bennem, 
mit fojtok el, mit oltok el örökre, még ha én 
vagyok a leghűbb, legtisztességesebb, lego
kosabb asszony is..."

Ezt azért egy kicsit túlzásnak érezte. Egy 
másik változatban a drámai feszültséget a

társadalmi különbség, az osztálygőg is fo
kozta. (A valóságban különben senki sem 
volt olyan, amilyennek ő megírta: a gróf kicsi 
és kopasz volt, a nő molett, mert torkos, s ami 
a legborzasztóbb: jelentéktelen.) A báró-férj 
gúnyos vallató mondatai a színpadon nem 
csupán fölényt, de már-már vért sejtetnek. A 
vétkes asszony veséjébe látó tekintet!

"Maga még nem is sejti, hogy flörtöl valaki
vel, amikor én már tudom." Majd: "Megölni nem 
fogom, mert maga nélkül nem élnék tovább."

A  csábítóhoz pedig (nem baj, ha kirázza 
a hideg): "Az őseink tudták, hogy mit csinálja
nak ilyen esetben... A franciáknál a szív volt 
divatban. Kivágták a szívet az ilyen fiatalember
ből, és felszolgálták vacsorára a szép hitvesnek."

Az ifjú művészember azért — a báró sze
rint is — kedves, jó, csinos fiú, aki "az ő nagy 
tiszta szerelmével" közeledik az "érzéki, de 
nagyon tisztességes" úrnőhöz; a darab végén 
valóságos hőssé, osztály(ok)on felüli gentle
manné nő fel a közönség szemében, miután 
diszkréten elhallgatja féltékeny merénylőjé
nek gyilkosság-kísérletét.

M. egy kastély halijában rostokolva, a két 
üres karosszékbe képzelte el a szereplőket. 
("Méltóságos báróné, L. nagyságos úr van 
itt...")

Az ő valóságos ellenfele — szerencsére 
nem a zord báró volt (szívós vénség, kiben 
fiatal vér buzog a zord hegyek közt) — nem 
olyan kíméletlenül, de egy kis ravaszsággal 
készítette elő a kandúrkodásban kedvét lelő 
író megleckéztetését. A tragikus szituáció az 
életben, a szokásos színpadi kellékek — an
gol szivar, anekdotázás, erős pálinka, vadas
vacsora — nélkül, épp ezért másképp sült el. 
Lövéssel ugyan, amely azonban kevesebb 
veszéllyel járt, mint hajdan a fölös altató, no 
meg a hánytatás.

Az igazában élő báró szenvtelen hang
nemben közölte hívatlan látogatójával, hogy 
más körülmények között M. talán elnyerhet
te volna az ő szimpátiáját...

"Csaknem annyira — tette hozzá —, mint 
két jól megtermett vérebem... Csak hát ön nemi
gen volna alkalmas a házőrzésre. Ellenkezőleg'....

Itt nagyobb — nem színpadi — szünet 
következett. Könnyebb lett volna a helyze
tem, ha beállt volna műveim ócsárlói közé. 
De ő nem kritikusnak: arisztokratának szü
letett. Annak is különc volt.

A méltóságos báróné — úgy beszélt hitve
séről, mint egy kívülálló személyről — ko
rántsem feddhetetlen; jóllehet, ha őszülte volna a 
kis Jézust — húzta el gonoszul a száját, mint
ha ugratni akarna —> bizonyára szeplőtelennek 
mondanák... Nem — folytatta nyomatékkai, 
közben idegesítő lassúsággal körülsétált; 
mondanom sem kell, esze ágában sem volt, 
hogy hellyel kínáljon —, egy percig sem gon
dolom, hogy nem lenne képes bármilyen cédaság- 
ra, mint mondjuk a ragyás képű, vörös kezű 
konyhai cselédek, akiknek egyre megy, hogy a 
sütőkemence mellett vagy a tomácfájához szorít
va könnyebbül meg rajtuk férfipartnerük. Esetleg 
kedve szottyanhatna a huzatos padláson — foly
tatta szinte kéjelegve —, poloská s pajtahomály
ban henteregni, hangyabolyban, állatürülékben, 
adott esetben: lövészárokban... Ám akit nem sa
nyargat az élet, ebben, gondolom, egyetértünk, 
nem feltétlenül hordja a homlokán sérüléseit. 
Márpedig a méltóságos báróné nem a fent emle
getett hivatásra született, ha úgy tetszik: másra 
kötelezte el magát..."

Hogy mi mindenre megtanította a Báró e

pár perces "pótóra" alatt a hatalmas kandalló 
lángja előtt szorongó, ott is fagyoskodó M.-t 
(mivel nagy hóban caplatva érkezett meg 
aznap este a kastélyba) — azt ő szíves-örö
mest örökre elfelejtette volna. A síri csend
ben hosszú gyertyák égtek, s a velencei tükör 
mélyén, amikor egyszer lopva belepillantott, 
egy hajlott tartású, trottyos idegen alakot 
látott ácsorogni (az ő torzképe volt az).

"És Ő, az imádott lény ott ült szótlanul a 
sarokban, azoknak a nőknek a tehetetlensé
gével, akik, bármi történjék is, mindig meg
várják a végét. A báró őt sem kímélte.

Ami a méltóságos bárónét illeti, nem mintha 
nem volnának szexuális igényei — értekezett 
fölényes biztonsággal a férj. — Én nyilván 
nem vagyok csődör; azért többnyire igyekszem. 
De különben: ha segítségére szorulnék is... akkor 
már inkább a komornyikok. Móra, vagy melyik 
írókollégája mondta (persze a mi nevünkben) a 
személyzetről meglehetősen szellemesen (?), 
hogy: ők hoznak létre minket, és mi őket!... 
Ön viszont a sok alkoholfogyasztással — tömény 
italok, kisüsti is! — impotencia-veszélynek teszi 
ki magát...

Hogyne féltem volna ettől az őszinteség
nek álcázott vakmerő kihívástól...

Csak nem meri azt feltételezni ön (olcsó zsur
naliszta fogásra vallana!), hogy a méltóságos bá
róné nimfomániás?! — A báró, először és 
utoljára, rekedten felkacagott. — Ott még 
nem tartunk... Nem vagyunk anyagi csődbe ju
tott színház; nincs szükségünk rá, hogy egy lát
ványosan tálalt sztorival valaki — egy fél zseni 
— megmentsen...

Reszkettem, mint aki rég megtanulta, ho
gyan szokás a véres bohózatokat bevezetni. 
A báró igazi férfi-próba elé állított Úgy érez
tem, hogy sok szellemi rokonság fűz össze 
bennünket. Egész testemmel, minden pord- 
kámmal részt vettem a játékban. Nem azzal 
az énemmel, amelyik lopott csókra vágyott 
(nem volt itt még kézcsók sem); az én éhes 
hiúságom, mely egész úton gyötört, meg se 
mert mukkanni a konkrét helyszínen. Azt 
képzeltem, hogy váratlan korai érkezésem
mel meglepetést okozok; s ehelyett a kastély 
ura engem részesített meglepetésben."

Nemcsak gyászos, de nevetséges darab 
lett volna abból, amit M.-nek át kellett élnie. 
A valóság képe és a fantáziabeli semmikép
pen sem fedte egymást. Utólag a kettő sze
rencsésen összekeveredett; férfihiúsága jobb 
vigasztalást alig találhatott volna a csúfos 
kudarcra.

A több nyelven és országban néhány 
százszor eljátszott egyfelvonásos mű elején 
a báróné bevallja vendégének, akinek szán
dékában áll elrabolni kedvesét, hogy szerel
mes belé. Mire az ifjú csábító (a férj a 
szomszéd szobából kihallgatja őket) elszán
tan jelenti ki: "Én nem félek a tűzhaláltól!" S 
meg is csókolja a bárónét...

BÁRÓ: "Marsall" nemcsak a legjobb fegy
ver, hanem a legjobb barát is. "Marsall" nem 
szeszélyes, "Marsall" nem perfid, "Marsall" 
pontos, mint egy mérnök és megbízható, mint a 
halál...

EDIT: Irtózom minden fegyvertől... Semmi 
másra nem valók, mint szenvedést okozni...

BÁRÓ: Azt szokta mondani, hogy valami 
ördögi barátság fűz engem a fegyvereimhez. 
Hogy eladtam nekik a telkemet.

LITVAY: Az asszony i gondolkodás kifogyha
tatlan, ha féltékenykedni akar az urára.

EDIT: Nem féltékenység.
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LITVAY: De én azt hiszem, ezért haragszik 
ezekre az ártatlan kis angolokra.

EDIT: Nem ártatlanok.
LITVAY: Ártatlanok, mert nem felelősek. 

"Marsall" nem felelős azért, amit csinál.
BÁRÓ: Ön megsérti "Marsallt". "Marsall" 

gondolkodik és cselekszik. Nem igaz, hogy esz
köz... "Marsalltól" néha magam is félek, pedig ez 
nagy szó... Én annak a pártnak vagyok a híve, 
amely azt mondja, hogy kis kaliber: nagy biztos
ság... Ha egyszer a golyó a szívbe talál, mindegy, 
hogy hat milliméter volt-e vagy kilenc és fél...

(A puska, amely e pillanatban a karos
székben ülő Litvay felé volt fordítva, eldur
ran. Edit felsikolt.)

EDIT: Szent Isten! Litvay...
BÁR6: M i az?
LITVAY: Semmi... Kissé... (Elhallgat.)
A színpadi áldozat megérti, hogy a "va

dászat" számára befejeződött. A gyanúsított 
házigazda pedig hevesen utasítja el a szán
dékosság "gonosz és aljas" vádját.

A M.-t fogadó, nem a színpadon látott 
báró ezzel szemben minden alakoskodás 
nélkül, váratlan hidegvérrel sütötte el va
dászfegyverét. Szerencsére nem állt szándé
kában kilyukasztani az M. hátsófelét; a 
sőréteket egy vaddisznóbőr szőnyegbe 
eresztette. A halálra rémült M. önkéntelenül 
megrázta pantallós fenekét. Utána napokig 
lábadozott egy fürdőhelyen.

"Ahelyett, hogy valamelyik expressz 
pamlagán lelkes tagjaimmal segítettem vol
na felmelegíteni kedvesem szépséges testét 
— hajszálon múlott csak, hogy egy kórházi 
ágyon kössek ki... A gyógykúrára érkezett 
báró és báróné karonfogva sétált el előttem, 
s én mélyen— valósággal vezeklő pózban — 
hajoltam meg előttük a keskeny járdaszige
ten. A báró kurtán fogadta köszönésemet; 
később azonban befolyásos külföldi körök
ben nagylelkűen felajánlotta pártfogását... 
amennyiben a pórul járt úr színművei rek
lámra szorulnának Bécsben vagy másutt, 
miként a cigaretta vagy a szemes kávé!

*
M. rogyadozó térddel hotelbeli fürdőszo

bájába támolyog. Kissé kényelmetlen lyuk, 
ugyanis Vanda egy szekrényszerű teakony
hát épített be ide, ahol elkészíthette az író 
reggelijét, az olaszosan erős feketekávét és 
az elengedhetetlen pirítást. M. az utóbbi idő
ben étvágytalanul, sietve rágcsált; mire az 
utolsó falatot sikerült lenyelnie, már íróasz
talánál ült és pötyögött.

Ezúttal hányás Idnozza, majd szinte elvá
gódik; megcsúszott. A felöklendezett ételből 
a mozaikkockára is került.

Egy következő változat jár az eszében — 
nem a szerelmi háromszögről, hanem az ő 
"hattyúdala".

...Egyik éjjel képtelen volt elaludni, föl
kelt és lement sétálni. Hűvös volt; behúzó
dott egy kávézóba. Nem kellett attól tarta
nia, hogy tolakodó ismerősbe botlik. A tulaj
donos tolószékben szolgálta fel a sört meg a 
limonádét. Színpadi ötletnek is megtenné, 
gondolta; közben kínozta a reumája. Undor 
és fojtott harag fogta el arra a gondolatra, 
hogy egyszer még ő is tolószékben végezhe
ti.

Vandával ücsörgött volt itt, nem is egy
szer. Magáról beszélt a legtöbbször; vissza- 
fojtottan, már nem fellengzősen, nagyké
pűen. Fontosnak érezte szembesülni az em
lékeivel. Legalább mutatni, hogy őszinte. "A 
nő volt az én nagy szenvedélyem — sóhaj

totta. — Uralkodtam magamon, már ameny- 
nyire bírtam. De a gondolat, hogy esetleg az 
életemről kell lemondanom értük, beval
lom, elborzasztott... Polgári nőstények! — 
A szindbádos nosztalgia kissé felmelegí
tette a hangját. — Akkora lángot képesek 
vetni, hogy nem fér be egy filiszter spar
herdjébe... Persze, m ind azt hangoztatjá
tok — ezt már a Vanda megvigasztalására 
motyogta hozzá —, hogy élettani értelem
ben többek vagytok a férfiaknál, pláne az 
ő piszkos, goromba, idegbetegként han- 
dabandázó és lövöldöző világukban."

Nem tudott — nem is akart — megszaba
dulni előítéletétől. Úgy érezte, hogy ezek az 
érzékeny (érzéki!), csak részben földi teremt
mények az ő sok vonatkozásban nőies, érzel
mesen lágy, engedékeny lényében, vágya
iban, hangulataiban (ha nő lenne, így fejez
hetné ki magát: petefészkében) szunnyad
nak változatlanul ma is. Régebben, igaz, 
gyakrabban támadt kedve éjjelente megsar- 
kantyúzni őket, mint holmi hátas kancákat. 
A testiségben az a jó, hogy nem kell annyi 
mindent színlelnie az embernek. Verejték
ben ázol, mint Siegfried, de kevesebb hazug
ság takarja a helyzet felelősségét vagy fe
lelőtlenségét.

Egy-egy új, tervezett (s gyakran soha

meg nem írt) darabjáról is szívesen elcseve
gett titkárnőjével, ágyasával — mindenesé
vel.

"Egy vurstliban fog játszódni— mondot
ta. — Ne gondolj Ödön von Horvá thra, az én 
alakjaim nem fognak jódlizni; sokkal gorom
bább hangot kell megütnöm, mint az otthon 
még kedvelt népszínművek."

"Itt nagyobb veszély a zenésítés" — 
kottyantotta közbe Vanda. Ettől rögtön el
ment az M. kedve; eszébe jutott, hogy újabb, 
komorabb tárgyú színpadi kísérleteinek 
mérsékelt fogadtatása volt.

"Amiért rossz patriótának tartanak, ha
bár nem szöktem, azért még nem számítok 
tucatírónak, ugye?!" — súgta bandzsi vi- 
gyorral egy pohár ánizsos után. A sminkelt 
képen átütöttek szenvedő vonásai.

Partnemője belement a kedélyes játékba:
"Egy kis szadizmus azért nem ártana. 

Vagy talán szodómia?!"
Molnár gúnyosan: "Itt, Ámerikában?!"
Majd türelmetlen mozdulattal jelezte,

hogy nem óhajtja folytatni a párbeszédet. 
Nem a gőg beszélt belőle — a művei gépelő- 
jének szóló "hagyjuk abba!" —; sokkal in
kább egyfajta szorongás, hogy végre szembe 
kell néznie az önámítással. Otthon valami
kor könnyű volt elhitetnie önmagával, hogy 
semmi más nem számít, csupán a sötét néző
térről a színpad fényét visszatükröző ezer
nyi szempár... (Házikabátban vagy fürdő- 
köpenyben olykor még mostanában is úgy 
indult meg lefelé a lépcsőn, mint a színpadi 
hős, akit nem izgat, mekkora felfordulást 
hagy maga mögött. Fő, hogy az ő komor 
gondolatai töltsék meg — még ha csak egy 
közönséges lépcsőházról van is szó — a te
ret.)

Amikor a te ünneplésedre készül min
denki, nem tűnik különösebb allűrnek, ha 
elkiáltod magad: Tíz percen belül itt legyen 
az a borbély, hátul a mellékajtón lépjen be! 
(Az inas soha nem jöhet lépcsőn le, csak 
hátsó ajtón a kulisszák mögül bukkanhat 
elő.) S ha megborotvált, azonnal egy üveg 
vörös bort kérek a kezem ügyébe, mégpedig 
Chambertint, ezerkilencszázhuszonegyest, 
nem Rouvier-félét, hanem Rambod-félét! 
Meg van értve?! És nem hideget. Langyosat. 
Ez volt Napóleon kedvenc bora. Chamber
tin! Ezt itta a nagy csaták előtt...

Pezsgőspoharakat vernek a földhöz, 
megéljeneznek... Aztán a mulatozó vendég
sereg ittasan vagy álmosan szétszéled; vala
ki beléd karol, támogat, hogy orra ne essél... 
Mint egy árny. Ha nem is érdek nélkül teszi 
— de ő az egyetlen, akire számíthatsz. Elvi
seli önzésedet, basáskodásodat.

(V.: "El akarod hitetni magaddal, hogy 
sohasem tévedsz: minden — nem csupán 
színpadi — gesztust tökéletesen érzel?!”

M. erőltetett hahotával: "Nemcsak ma
gammal. A világgal is.")

"Én marha! Öreg fülem is becsukódott 
figyelmeztetései előtt. Most visszahallom 
őket, de már késő.

Kell valaki, aki megvéd önmagaddal 
szemben. Mint piros jelzőlámpa, vészcsengő 
a sötét, kiismerhetetlen folyosó előtt.

Mi lesz velem ezután? Ha nem sietek 
meghalni ebben a zárt levegőjű, komor szál
lodában?! Mint skatulyában felejtett szar
vasbogár."

Resteilte eddig  beism erni m agának, 
hogy zsémbes öregember lett belőle. A ha
nyatlás, az összeomlás következik. S ki sem 
lehet szaladni a nézőtérről — mint holmi 
bűnrossz melodráma elől.

Még panaszkodni sem lesz kinek!...
Szemében nyoma sincs ravasz csillogás

nak; valami meghatódás-féle ül ki helyette: 
a komor gondolattól— ami nem is megsejtés 
—, hogy az ő temetésén alig lesz valaki. Min
den és szinte mindenkije az óceánon túli 
világban maradt.

'N e bánts! Ne bántsatok... nem tettem 
semmi rosszat... Legalábbis, nem volt szán
dékomban..."

A színfalak közt sötét van. Csend, csak a 
zongoraszó hallatszik szelíden. A lámpa 
végleg kialszik, és a koromsötétben egyre 
erősebben szól a négykezes; majd egy hege
dű  kezdi kísérni...

Hirtelen ragyogó világosságban egy so
vány, aszott csontkéz integet:

Te zsúfolt bordély. Világ, isten veled!

1999. X. 13.
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LAJOSI KRISZTINA

Az "és" olvasási alakzatának problémái
Halász László: Az értelmezés változatai
"A pszichoanalízisen át vezető kitérő arra készteti a kritikust, 
hogy reagáljon a forma erotikájára, vagyis, hogy kapcsolatba kerüljön 
a retorika pszichés befektetéseivel és a szóképekben kifejezett vágy 
drámáival."1
A m odem  irodalomtudományban egy

re nagyobb hangsúllyal van jelen a pszicho- 
analízis m in t olvasási lehetőség, mely 
kétségtelenül a inai irodalmi paradigma 
megkerülhetetlen része. A pszichoanalízis 
az a mélyhermeneutikai tudomány, mely 
megjelenése óta2 a viszony aspektust hang
súlyozza, azaz az önmagam mint másik? filo
zófia i k é rd és  ap p likáció jakén t is föl
foghatjuk. "Apszichoanalízis módszerének út
ja nem  az embernek m int a megfigyelés 
tárgyának" leírásán keresztül vezet, mint 
például az "egyszemélyes pszichologa" 
esetében, hanem  két (vagy több) ember 
kommunikációs kapcsolatán, egy "kétsze
mélyes pszichológia"4 értelmében. A meg
figyelőt (a pszichoanalitikust) m ár eleve, a 
gyakorlatban éppúgy, mint az elméletalko
tásban, a kapcsolat egyik partnerének sze-

amat

Az alkalmazás elsődleges volt Freud 
szám ára, és a tudom ány antropológiai ho
rizontja m ár alapértelm ezésében im m a
nens konstituáló eleme volt a pszichoa
nalízisnek. K önnyen belátható, hogy a 
pszichoanalízis m in t a m egértés tudo
m ánya kapcsolatba hozható  az iroda
lo m érte lm ezésse l és á lta láb an  a m ű 
vészetértelmezéssel. Egyrészt az empátia, 
azaz a m űalkotásba való beleérzés, m ás
részt pedig  a saját válaszunk, gondolata
ink észlelése szükséges a sikeres értel
mezés végrehajtásához. Az első, beleérző 
fázist követnie kell a m úsodik olvasási 
fázisnak, tulajdonképpen a m ű retorikai 
elemzésének, m ely a befogadó és a m eg
értés tárgyának párbeszédén alapul.

A korai pszichoanalitikus elemzések
ben ez a m ásodik fázis gyakran elm aradt, 
vagy elvétették az elem zésnek a tárgyát, 
így m agáról a tárgyról keveset tudhatunk 
meg. A hagyom ányos pszichoanalitikus 
kritikában három  tényező játszott fontos 
szerepet az értelmezésekben: a szerző, az 
o lvasó , a szövegbeli fik tív  szereplők  
(vagy a feldolgozott téma). Általában a- 
zonban a szerző állt az érdeklődés közép
pontjában. Ma ez vált a leginkább hitelét 
vesztetté, de azt is el kell ismerni, hogy ez 
a legnehezebben m egkerülhető terület. A 
pszichoanalitikus értelm ezések gyakorla
tilag a szerző személyének elemzésében 
m erültek ki, és előszeretettel választottak 
ki olyan m űveket, amelyeknek a szerzője 
b izony íto ttan  súlyos lelki- vagy elme- 
problém ákkal küszködött. Freudot is el
sősorban a m űvész életének és m űveinek 
kapcsolata érdekelte. Leonardo da Vinci egy 
gyermekkori emléke (1910), és Michelangelo 
Mózese (1914), ta lán  leg többet idézett 
m unkái mellett m ég számos költőről, ze

repében látjuk, mégpedig mint egy fo- ly 
empátiás, önmegfigyelő résztvevőjét."5

nészről értekezett, de m inden esetben 
pszichobiográfiát kapunk a m űvek elem
zése helyett. Freud a zenével nem  tudott 
m it kezdeni, ezt ő maga is elismeri, hiszen 
őt "a m űalkotás tartalma erősebben vonz
za, m int a formai és technikai tulajdonsá
gok, amelyekre a művész elsősorban súlyt 
helyez!"6

Ezzel szem ben Peter Brooks, a mai 
pszichoanalitikus irodalomkritika egyik 
legjelentősebb alakja, a pszichoanalitikus 
kritika textuális és retorikai aspektusait 
hangsúlyozza. A  pszichoanalitikus kritika 
eszméjében7 követelményként jelenik meg 
a retorikai elemzés, valam int a pszichoa
nalízis magyarázó viszonyának fölszámo
lása . "A z irodalom és pszichoanalízis 
problémájának lényege — m int erre min
den kritikusnál hatásosabban Shoshana 
Felman rám utatott — éppen az es-ben rej
lik. A kötőszó szinte m inden esetben az 
egyik kifejezés elsőbbségét leplezte; ez 
többnyire a pszichoanalízis fogalmi rend
szerének az irodalmi m űvek elemzésére 
és m agyarázatára való felhasználásként 
jelentkezett, nem  pedig a kettő találkozá
sát és szembesítését szolgálta."8 A pszi
choanalitikus elemzések hagyományosan 
lezárták a szövegeket, nem  pedig m egnyi
tották azokat az értelmezés számára. A 
posztstrukturalista irodalomkritika leg
nagyobb hozadéka, hogy az értelmezési 
folyamatban a kételynek fontos szerepet 
rendel, és elveti az egyszeri érvényes ér
telmezés eszm ényét, így m egnyitva az 
u tat az új olvasatok előtt. A pszichoanali
tikus kritika posztstrukturalista paradig
m ájának értelm ezésváltozatai csaknem  
teljesen retorikai elemzésekre törekednek; 
azt a bizonyos és-t újraértelmezve, a szol
gai viszony helyére az egyenlőség elvét 
állították, azaz a dialógus egyenrangú 
résztvevőivé avatják a beszélgető feleket. 
Halász László A z értelmezés változatai című 
könyvének fülszövegét olvasva egy ilyen 
posztstrukturalista olvasói horizont lát
szik kirajzolódni. A befogadót, illetve a 
m űvek és a befogadó közti párbeszédet 
hangsúlyozza.

Célként határozza meg, hogy "mind az 
alkotókat, illetve műveiket, m ind az értel
mezés irányát illetően, minél sokolda
lúbban próbára" tehesse a m űvészetpszi
chológiai megközelítést. E kijelentés re
ményében kezdtem  el olvasni a könyvet, 
egy izgalmas szellemi kalandra várva, hi
szen ha a tartalomjegyzéken átfutunk, lát
hatjuk, hogy elsősorban m agyar szerzők
kel, képzőművészekkel, politikusi szöve
gekkel foglalkozik, és ez m indenképpen 
új aspektusa a m agyar pszichoanalitikus 
kritikának.

A könyv végére ju tva félig-m eddig 
megcsalatva éreztem  m agam , hiszen no
ha a bevezető tanu lm ányban  szereplő 
gondolatok fölvázolják a m agyar posztst
rukturalista pszichoanalitikus kritika le
hetőségeit és a kiválasztott m űvek ter
m ékeny újraolvasását ígérik, m ár rögtön 
az e lső  tan u lm án y b an  hagyom ányos 
módszerekkel történő, szerzőre irányuló 
olvasást kapunk, nem különben a követ
kező írásokban, m elyek az érdekes és új 
m eglátásokat tartalm azó fejezeteket kivé
ve, hagyom ányos pszichoanalitikus in
terpretációk, pszichobiográfiák.

Talán egy recenzió kereteit m eghala
dóan tárgyaltam  a pszichoanalízis elméle
ti kérdéseit, mégis úgy gondolom , hogy ez 
a távolról sem  alapos ism ertetés szüksé
ges ahhoz, hogy vázoljam a jelen olvasói 
elvárásait a pszichoanalitikus kritikával 
szemben. Nos, ebből a szemszögből H a
lász László könyve kívül esik a m odem  
irodalom tudom ány paradigm áján, és az a 
követelmény, mely a bevezetőben az app
likációval szem ben m egfogalm azódik, a 
kötet egészében nem  érvényesül. Ki kell 
emelni ugyanakkor, hogy a szerző a pszi
chológia m űvészetekben való alkalm azá
sát hangsúlyozza, és nem  fordítva, a mű
vészetértelmezésben alkalm azható pszicho
lógiai olvasási m ódok felől tartja fontos
nak a pszichoanalízis és a m űvészetek 
viszonyát. Ism ét az om inózus és okoz 
problém át a pszichoanalitikus elemzés 
szám ára, újra m egkérdőjelezve a term é
keny együttm űködés lehetőségét.

Tehát éppen abban a tévedésben talál
juk magunkat, amiről Peter Brooks is szólt, 
éspedig a magyarázat-jelleg, illetve az ér
telmezés tárgyának az elvétésében.

"Az (élet)mű egységességének, a m ű
vész és hősei viszonyának m eghatározása 
áll e bevezetőt követő három  tanulm ány 
középpontjában."9 — jelöli ki a szerző a 
v izsgálódás irányát. Ez az irányvonal 
meglehetősen disszonanciában áll azzal a 
szemlélettel, m elyet a bevezető első felé
ben vázolt. Ez a kettősség végighúzódik 
az egész könyvön. Az elm életi követel
mény és tájékozottság korszerű paradig
ma szerinti ismertetése ellentétben áll az 
alkalmazás freudiánus, hagyom ányos jel
legével.

Az első tanulm ányban a Móricz öné
letrajzi regényéből kiolvasható szocializá
ciós és identitásfejlődéssel kapcsolatos 
kérdéseket járja körül. A regénybeli beszé
lőt Halász azonosítja a valóságos szerző
vel, és egym ásraolvassa az életrajzi a- 
datokat a szöveg informácóival így építve 
föl egy kvázi-igazi Móricz képet. Ez a 
megközelítés kifogásolható, hiszen kétsé
ges, hogy a valóságreferenciális olvasás 
szempontjai érvényesíthetőek egy fiktív 
szöveg esetében.

A tanulm ány m ásodik felében, noha a 
referenciális kód m űködtetése m ég m in
dig lehetőségként m erül föl az értelm e
zésben , h an g sú ly e lto ló d ás  figyelhető  
meg a szerző alakjáról a m űvek irányába. 
Ez jóval eredményesebb és gondolatéb
resztőbb részeket tartalm az, m int az első
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fejezet, noha itt is találhatunk vitatható 
állításokat. Például A  kicsi című novella 
elem zésekor a következő kijelentést teszi 
a szerző: "A nagy érzelmi töltésű, töm ör 
drám ai képlet m intha vissza akarná iga
zolni, hogy a novella valóban a "dráma 
nővére" (Theodor Storm). Éles, sorsfordí
tó konfliktushelyzetben jeleníti meg a fő
hőst. Arra gondolhatunk, hogy az író így 
egy vele történt kora gyerekkori eseményt 
örökít meg. M ár a névválasztás is elgon
dolkodtató, az em ber neve énjének elvá
laszthatatlan eleme. M árpedig az író Pé- 
ter-Pál napján született és édesanyja sírva 
lázadozott, m ert fiát "mindenki Péternek 
vagy Pálnak akarta keresztelni."10 Igaz
ságtalan a kritikus, ha ezen a ponton nem  
jegyzi meg, hogy ő az irodalom tudom ány 
paradigm ájában gondolkodva, az iroda
lom tudom ány perspektíváját érvényesítő 
olvasói horizonttal közelít a szöveghez, 
jóllehet H alász László elemzése a pszicho
lógia szem pontjából kifogástalan.

Az eltolás és elfojtás alakzatait a szerző 
nem  a szöveg tropológiai szintjén vizsgál
ja, hanem  tartalm i szinten. Gazdagabb ér
te lm ezéshálózato t ép íth e te tt volna ki 
Halász László, ha a M óricz-novellák vizs
gálatakor a visszatérő alakok és beszéd
m ódok megfigyelésével a szövegstrkutú- 
ra dinam ikájának szintjén hajtja végre az 
elemzést.

A következő tanulm ány A  libanoni céd
rus és alkotójuk címet viseli, mely sejteti, 
hogy Csontváryról szól az értekező. Itt is 
az életrajz, illetve néhány fönnm aradt föl
jegyzés, vallomás és a festmények egy- 
m ásra(ba)olvasása tö rtén ik  meg, mely 
interdiszciplináris módja m iatt külön fi
gyelm et érdemel. Halász dicséretes pró
bálkozása, hogy képzőm űvészeti alkotá
sokat összehasonlít irodalm i szövegek
kel, és a kettő közt létesülő intertextuális 
játékra hívja fel a figyelmet, valam int a 
m ű és élet m ondhatni intratextuális alak
zataira. Ez a Csontváry olvasat a kötet 
egyik legjobb tanulm ánya, mely olyan új
szerű, föltáratlan kérdések előtt nyit utat, 
m int az autobiográfia és képzőm űvészeti 
alkotás intertextuális alakzatainak tárgya
lása, valam int a pszichoanalízis m int a 
fordítás értelm ezésének lehetősége, és a 
különböző m aterialitású m űalkotásokat 
elem ző nyelvek párbeszédének esélyei.

A harm adik  tanulmány, mely az élet
m ű  és m űvek közti kapcsolat viszonyát 
tárgyalja, Krúdyról szól. A Kilátás az Arabs 
Szürkébft elbeszélésből kiindulva vezeti 
végig a Krúdy-életm űvön az öngyilkos, 
az önpusztító  em ber alakjának változata
it. A szerző itt expliciten kijelenti, hogy őt 
nem  annyira a szövegelem zés érdekli, 
m int az, hogy K rúdy lelki folyamatairól 
írjon a szövegek tanúsága alapján. Az e- 
gyes Krúdy-novellákban visszatérő motí
vum ok, m int a tudattalan  elfojtási kísér
letei és ösztöntörekvései, sokat elárulhat
nak a pszichológus szám ára K rúdy sze
mélyiségéről, lelki működéseiről.

A következő tanulm ány Nonszensz: az 
örökre felnőtt gyerekkönyv az Alice Csodaor
szágban, a Micimackó, és a Kis Herceg elem

zésével a pszichoanalitikus olvasás játék- 
lehetőségeit vázolja föl. Az alapos és érde
kes elemzéseket azonban könnyen érheti 
a magyarázás és az elvétett téma vádja, hi
szen itt fiktív szereplők viselkedését a 
pszichológiában ism eretes viselkedés- 
m inták sem atikus leírásával értelmezi, 
valam int a fiktív személyek és az író való
ságos alakja közti összefüggések u tán  ku
tatva a hagyományos pszichoanalitikus 
elemzéseket juttatja eszünkbe.

A Szövegjáték; az olvasó átváltozása Bor
ges, Cortázar, Bartha és Calvino egy-egy 
elbeszélése, illetve kisregénye alapján a 
narráció alakzatait, útvesztőit és a pszi- 
chodinam ikus m űködés jellegzetességeit 
értelmezi. A szerző a játékosság terének a 
feltérképezésére vállalkozik — ahogy Ha
lász László mondja —, "tetszik — nem  
tetszik: posztm odem  jegyeinek a felderí
tésére"11 vállalkozik "Amellett érvelek — 
mondja továbbá —, hogy a játékosság ön- 
célúsága látszat; valójában sémafelfrissí
tő, a ki nem  számíthatóra készít fel, meg
ismerési hasznossága számottevő.”12 Itt 
ismételten szükséges megjegyezni, hogy 
kétségbevonható az irodalmi szöveg üy 
m ódú referenciális olvasatának létjogo
sultsága. M indamellett ez a tanulm ány is 
a kötet legjobb írásai közé sorolható.

E tanulm ány gondolatm enetének foly
tatásaként olvashatjuk Az ismétlés fonáksá
gait, mely Nárcisszusz és Echó történe
tének értelmezésével az ismétlés és válto
zás (azonosság és eredetiség) m otívum á
nak az alkotás- és bofogadáspszichológiai 
szerepét világítja meg.

A Sebek és (író)tollak Babits betegségé
nek korszakából való írásokra reflektálva 
arra keresi a választ, hogy vajon milyen 
m értékű öngyógyítás rejlik a művészi te
vékenységben, illetve hogy a neurózis ki
alakulása mennyire köthető, vagy köthe- 
tő-e egyáltalán foglalkozástípusokhoz, 
például a m űvészi létformához.

Halász László azokkal a sémákkal szá
mol le ebben a tanulm ányban, melyek ha
gyom ányosan az író, illetve a zseni alkotó 
fogalmához társultak/nak. "Kizárhatjuk, 
hogy van a betegségnek avagy betegség
közeli állapotnak olyan fajtája, mely maga 
lenne a belépőjegy a Parnasszusra. Kivált 
indokolatlan a belépőt egy annyira gya
kori kórformával azonosítani, amilyen a 
neurózis."13

Az üldöző és üldözött cím ű írás Kádár 
Jánosnak a Központi Bizottságban elmon
dott utolsó beszédének, m int önéletrajzi 
elbeszélésnek poétikai-retorikai elemzé
se. Erre ráolvas egy publikált pszichológiai 
elemzést, valam int Komis Mihály művét, 
és az azzal foglalkozó kritikákat. A Kádár
beszédet szervező alakzatokat vizsgálja, 
m int az öngúny, az irónia, kétely, elhallga
tás és elfojtás, ismétlés, stb. Az elemzés 
nem marad meg a szöveg tropológiai szint
jén, hanem  a tanulmány harm adik fejezeté
ben etikai nézőpontból is megolmssa az 
önéletrajzi írást ismét keverve a szövegre 
utaló, illetve a referenciális kódokat m ű
ködtető olvasatokat. Ezt támasztja alá pél
d áu l a következő m ondat is: "Mégha

Kádárt egy bám ulatosan előrelátó áldoza
tos élettervvel ruháznánk fel, és m égha 
bizonyítható lenne — m int ahogy nem  az 
—, hogy az ország népét m egváltó ú tnak- 
(=túlélés) Rajk László és Nagy Imre (álta
luk jelölve sok-sok m ást is) elpusztításá
ban vállalt szerepe lett volna az elke
rülhetetlen ára, akkor sem  jóváírható köz
reműködésének módja, személyi stílusa."14

A kötet utolsó két tanulm ánya a tö
m egkom munikáció hatásm echanizm usa
inak változatait értelmezi. A  Két össze nem  
illő történet a rádió és tévé, azaz az elekt
ronikus média két, tömegeket m egm oz
gató jelenetét meséli el: az egyik történet 
1938-ra datálható, am ikor az egyik am eri
kai rádióállom áson Orson Wehes rádió
színházát közvetítették, a Világok hábo
rúját, mely szerint m arslakók szállják m eg 
a Földet, és ez a hír, noha a rádióban több
ször elhangzott, hogy fikció, töm eghiszté
riát okozott; a m ásik történet 1997 au
gusztus végére tehető. Lady Diana halálos 
autóbalesetéről szól. A hercegnő halála 
u tán  "jó néhány napon a ráfordított televí
ziós, rádiós és írott-képes sajtóidő m in
dent felülmúlt. A tem etését megelőző hét, 
és maga a temetés esem ényeinek — egy 
angol történész kifejezéseit használva — 
(m odem  brit) történelm i jelentőségében 
"mindenki egyetért"15 Ezekre a jelensé
gekre keres Halász László pszichológiai 
választ.

Az emberi lét harmadik tere befejező ta
nulm ányban az Internet és a hagyom á
nyos m űvészetek, illetve közlésform ák 
viszonyáról értekezik a szerző. Ez a tanul
m ány az egyik legjobban m egszerkesz
tett, legalaposabban á tgondo lt írása a 
kötetnek, mely a legkorszerűbb kérdések 
értelmezésére vállalkozott. Ebben az egy 
m ondatban föltűnően sok a felsőfok, de 
nem  véletlenül. A könyv egyik kiemelke
dő  teljesítményű írásáról van szó, mely 
felől olvasva a kötetet, az eddig megfogal
m azott fenntartások és kifogások elhom á
lyosulnak. A szerző a hatás problémáját 
helyezi a tanulm ány középpontjába, azt 
vizsgálja, hogy m iként befolyásolja "ész
lelési, emlékezési, képezeleti, gondolko
dási, érzelm i folyamata in kat"lfíés az iro
dalm i o lvasást az e lek tron ikus világ, 
melyben élünk, és egyre inkább élnünk 
kell; "hogyan zajlik le a hipertext és az 
interaktív m űvészet létrehozása és feldol
gozása."17 Azt a kérdést feszegeti a szerző, 
hogy az elektronikus m édium ok közegé
ben milyen helyet foglal el majd a közel
jövőben az irodalmi-m űvészeti kultúra, 
illetve hogy ezek a m édium ok hogyan ér
te lm ezik  újra a hagyom ányos m űvé
szetfelfogást. A szerző  a hagyom ány  
m egkerülhetetlen voltára hívja fel a fi
gyelmet, hiszen "A világon a legszebb és 
legtökéletesebb az a könyv, amelyiknek csak 
fehér lapjai vannak, ahogy a legtökéletesebb 
nyelv, amelyik túljut minden szón, amit ember 
képes mondani. (Ulises Carrion) Mielőtt a 
hasonlóan mély értelm ű aforisztikus téte
leknek kijáró csendes főhajtással fejez
n é n k  k i a m e g re n d ü lé s ü n k e t,  ne

» » >  » » >
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feledkezzünk m eg arról, hogy ilyeneket 
kizárólag a könyvön iskolázott emberi 
szellem tud  írni. Az üres könyv csak annak 
szólhat ékesen, csak az értékelheti fehér 
lapjait, aki betűkkel elcsúfított könyvren
geteg olasm ányélm ényét tudja odakép
zelni."18

Az értelmezés változatainak egy változa
ta a tanulm ánykötet maga önm eghatáro
zásakor sem  akar ennél sem  több, sem 
kevesebb lenni. M ár a bevezetőben kije
lenti, hogy "elismerem, hogy a pszicholó
giai nézőpont érvényesítése az értelmezés 
sajátos — vállalom: egyoldalú — változa
tait hozhatja létre. Azzal bátorítom  m a
gam, hogy abban vagyok egyoldalú, azt 
hangsúlyozom  túl, am i kevéssé megszo
kott. N em  helyettesítendő, hanem  kiegé
szítendő az irodalom történeti, filozófiai, 
szociológiai és kritikai vizsgálódást. 
M indennek a könyv tökéletesen eleget 
tesz, érdekes és értékes olvasm ány lehet 
bárkinek, aki irodalom  vagy pszichológia, 
ille tv e  m ű v észe tek  és pszichoanalízis 
iránt érdeklődik.

Az és olykor előrevisz, olykor hátráltat 
a könyvben, de éppen ez okozza az olva
sás gyönyörét, ez a beteljesüléssel, a meg
értéssel kecsegtető állapot, mely perverz 
m ódon m indig m eghiúsul, késik, de hát az 
"irodalom  term észeténél fogva lényege 
szerint perverz"20, persze csak a jó iroda
lom.

1 Peter Brooks: A pszichoanalitikus kritika eszméje, 
in. Pszichoanalízis és irodalomtudomány, szerk. 
Bókay Antal, Erős Ferenc, Filum Kiadó, Budapest, 
1998. P. 55.

2Apszichoanalízis fogalma 1896-ban bukkan fel 
először Freud Weitere Bemerkungen über die Abwehr- 
Psychoneurosen (További megjegyzések az elhárító 
neuropszichózisokról)

^ a u l Ricoeur: Sói mérne comme un autre, Paris, 
Seuil, 1969.

4Kraft a kétszemélyes pszichológián a művész és a 
műalkotás, valamint a műalkotás és befogadó közti 
viszonyt érti.

^ artm ut Kraft: Bevezetés a pszichoanalitikus mű
vészetpszichológiába, In. Pszichoanalízis és iroda
lomtudomány, p. 14.

6i. m. 20.
7Pszichoanalízis és irodalomtudomány, p. 42- 

55.
Bi. m. 43.
h a lá sz  László: Az értelmezés változatai, Csoko

nai Kiadó, Debrecen, 2000. P. 12.
!°i- m. p. 21. 15í. m. p. 153.

i. m. p. 13. 16i. m. p. 14.
Jtl. m. p. 13. ;1 2 * 4 * 6 7i. m. p. 14.13;
14;i. m. p. 131.
\  m. p. 143. 19i. m. p. 12.

20Peter Brooks: A pszichoanalitikus kritika eszméje, 
In. Pszichoanalízis és irodalomtudomány, p. 49.

i. m. p. 178.

Orbán István grafikái a 9—18. oldalon

Kis szerény 
visszhang

Gondolom, Faragó professzor úr messzebb 
hangzó, "öblösebb" visszhangot várna — és érde
melne! — írására (Helikon, dec 10). Reméljük, kap 
is. Én nyugalmazott (de nyugalmat nem lelő) 
könyvtárosként nagyon fellelkesültem a cikk olvas
tán. Végre valaki 'kívülálló" (úgy értem: nem 
könyvtáros) ír arról, ami engem nagyon régóta fog
lalkoztat, aggaszt, keserít (s ami tulajdonképpen nincs 
is): a romániai magyar könyvtárügyről és bibliográ
fiáról.

Sajnos nagyon kevesen vagyunk, akik hisszük 
és valljuk, hogy a könyvtár (és a könyvtári munka 
egyik terméke, a bibliográfia) rendkívül fontos esz
köze identitásunk, kultúránk megőrzésének, meg
maradásunknak, versenyképességünk fenntartá
sának, tudományos életünk egészséges fejlődésé
nek. (Akárcsak a levéltár és múzeum.) Sem érdek- 
védelmi szerveztünk, az RMDSZ, sem az EME, sem 
az EMKE nem látszik tudomást venni erről.

Mi az alapfeltétele annak, hogy egy könyvtár 
betöltse hivatását? Elsősorban a jó állomány (és ma, 
a XXI. században, a korszerű infrastruktúra is) és a 
jól képzett, lelkes és lelkiismeretes szakembergár
da, amelyik működteti. (Másképp csak raktárról, 
lerakatnál beszélhetünk).

Az elmúlt évtizedekben mindkettőben kisebb
ségbe szorultunk, bátran kimondhatjuk: jogfosztot
tak lettünk. Az állom ány összetétele a köz
könyvtárakban, egyetemi és tudományos könyv
tárakban egyáltalán nem felel meg a lakosság nem
zetiségi összetételének (s a siralmas arány tovább 
romlik).

Míg 1989 előtt előfordulhatott, hogy egy-egy 
könyvtár beszerzett minden Romániában megjele
nő magyar könyvet, ma, a számos új kiadó megje
lenésével és a könyvbeszerzési rendszer össze
omlásával ez csak akkor lenne lehetséges, ha vala
mely könyvtár e feladatot tudatosan felvállalná.

A könyvtárakban alig találunk magyar vagy 
magyarul is tudó könyvtárosokat. Az alkalmazá
soknál soha nem volt feltétel az adott helységben
— esetleg nagy számban — élő kisebbségek nyel
vének — és neadjisten kultúrájának — ismerete. 
(Ugyanez a helyzet a levéltárosokkal és muzeog- 
ráfusokkal.) A könyvtárakból régesrégen eltűntek 
a magyar nyelvű feliratok, útmutatók. Ezekre a 
kérdésekre politikusaink, érdekeink védői közül 
senki nem figyel fel. Legalábbis semmüyen doku
mentumban, programban nem találjuk nyomát 
kultúrintézményeink problémáinak, s választott 
előjáróink helyi szinten sem tesznek semmit a 
bajok orvoslására.

Ilyen körülmények között létkérdéssé válik, 
kellene hogy váljon egy Erdélyi Magyar Könyvtár, 
(Országos Magyar "Nemzeti Könyvtár") létrehozá
sa. Hol lehetne lerakni az alapjait ennek a könyv
tárnak? Úgy vélem, az önálló magyar (magán)e- 
gyetem mellett. Még akkor is, ha az egyetem külön
böző karai estleg más-más városban működné
nek, a mai kommunikációs technika lehetővé ten
né, hogy az egyetem központjában legyen a köz
ponti könyvtár, szoros kapcsolatban az egyes ka
rok könyvtáraival. (Azt sem tartom lehetetlen
nek, hogy az Erdélyi Múzeum-Egyesület — az 
erdélyi "Magyar Tudományos Akadémia” — 
könyvtárából fejlesszék ki a jövő "Nemzeti 
Könyvtárat".)

Természetesen egy ilyen intézmény létrehozá
sához igen jelentős anyagi erőforrásokra lenne 
szükség. Ezek előteremtése talán az RMDSZ felada
ta lenne. Az állomány kialakításában pedig lehetne 
támaszkodni a könyvkiadók — és a Romániai Ma
gyar Könyves Céh — segítőkészségére (bár vannak 
olyan kiadók is, amelyek a törvényben előírt köte
lespéldányokat sem adják be a Nemzeti Könyv
tárnak, illetve a megyei könyvtárnak). Emellett 
számításba jöhetnének a külfödre távozó vagy idős 
emberek, akik szívesen hagynák — sokszor értékes
— magánkönyvtárukat az Erdélyi Magyar Könyv
tárra. S egészen biztosan külföldi segítség is érkez
ne. A könyvtáralapítás tehát pénz kérdése, de 
nemcsak az. Talán nem is elsősorban az: elhatáro

zás, akarat kérdése is. (Kis méretekben például erre 
a kolozsvári Heltai Alapítvány könyvtára, a maros- 
vásárhelyi Bay Alapítvány vagy a Calepinus Ala
pítvány idegennyelvű könyvtára.)

Az erdélyi magyar központi könyvtárban kel
lene majd létrehozni az erdélyi magyar bibliográfia 
műhelyét, amely összehangolná az országban fo
lyó bibliográfiai tevékenységet. Ám ezzel a mun
kával nem kellene várni addig, amíg a könyvtár 
megalakul. Minél hamarabb összefogással neki 
kellene látni. Az EMKE Könyvtári Szakosztálya, 
valamelyik megyei könyvtár (Hargita, Kovász- 
na), vagy az EME Könyvtára lehetne a kezdemé
nyezője és összefogója egy országos, minden o- 
lyan megyét felölelő munkának, amelyben ma
gyar kiadványok jelennek meg. Ez a központ a 
közös munka, az összefogás eredményeképpen 
rendszeresen összeállítaná a kurrens Erdélyi Ma
gyar (Nemzeti) Bibliográfiát. A  Bibliográfiának ter
mészetesen magában kellene foglalnia nemcsak a 
könyveket, folyóiratokat, hanem a doktori disz- 
szertádókat, s egyéb kiadványokat — a huszon
egyedik században az elektronikus kiadványokat 
is. (Jó kezdeményezés a Könyvesház és a Könyv
jelző.) Emellett — és ez rendkívül fontos! — a 
folyóiratok repertóriumát is el kellene indítani 
(Romániai Magyar Időszaki Kiadványok Repertóriu
ma).

Hogy ez mennyire szükséges lenne, azt minden 
kutató, szakember, doktorándus, diák és könyvsze
rető ember tudja.

A bibliográfia és a repertórium évente vagy 
félévente jelenne meg nyomtatott formában és fel
kerülne az Internetre is.

Ez a műhely lenne gondozója, összefogója a 
szak- és biobibliográfiáknak, a helyismeretifhelytörténeti 
bibliográfiáknak, a helytörténeti és a történelmi kuta
tások nélkülözhetetlen segédeszközeinek, az eddig 
elkészült sajtórepertóriumok számbavételének és to
vábbiak összeállításának.

Sok helyen végeznek ilyen munkát könyv
tárosok, bibliográfusok (Marosvásáhelyen pl. Ku
szánk Péter "műhelyében" elkészült a Romániai 
Magyar Sajtóbibliográfia 1940—1989, m ost ké
szül az 1990— 97-es kötet, s biztos vagyok ben
ne, hogy a munkát folytatni fogja), és több me
gyében készítenek helyismereti bibliográfiákat 
(a Maros Megyei Könyvtár például kiadta a me
gyében megjelenő időszaki kiadványok bibliográfi
áját 1990—95-re, s kiadásra készült a folytatás 
1996—2000-re). Ezek a bibliográfiák — összeál
lítóik szándéka szerint — exhausztívak, s így  
belőlük csak ki kellene emelni a magyar kiadvá
nyokat.

Ha minden közkönyvtár, kezdve a községiek
kel, gyűjtené a helyi kiadványokat, illetve a rájuk 
vonatkozó informádókat, a magyar anyag ezekből 
könnyen összegyűjthető lenne.

Amennyiben sikerülne elindítani bár 2001-től a 
kurrens bibliográfiai kiadványokat (könyv- és dkk- 
bibliográfiát), a retrospektív bibliográfia (Romániai 
Magyar Könyvek Bibliográfiája) összeállítása az 
1954—2000-es időszakra (a korábbi évekre már el
készült) szép, nemes feladat lenne. Jól kiírt pályázat 
biztosan sikeresen mozgósítana e munka elvégzé
sére.

Szeretném hinni, hogy ma már — amióta ismét 
megindult az egyetemi szintű könyvtárosképzés — 
rendelkezünk olyan emberi erőforrásokkal, szak
képzett könyvtárosokkal, akik megfelelő módszer
tani egyeztetés után, anyagilag érdekeltté téve, el 
tudnák végezni ezt a munkát. S a könyvtárak szá
mítógépesítése eléggé előrehaladott, hogy a mun
kába résztvevő kollégák azonos vagy egymásba 
konvertálható programmal dolgozhassanak.

Érdekvédelmi szervezetünk, s az érdekelt szer
vezetek (EME, EMKE, Sapientia stb.) feladata len
ne, hogy m indehhez m egszervezze a román 
művleődési minisztérium, az anyaországi szervek 
és szervezetek támogatását s a nyugati segítséget.

Ha azt akarjuk, hogy utódaink magyarul kö
szöntsék a huszonkettedik századot, minél hama
rabb, lehetőleg azonnal neki kell látni a munkának.

FÜLÖP MÁRIA
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X P & E X —
A z  Aranyos torkolatánál fekszik Vajdaszeg, magyar neve 

visszakövekeztethető a régi román Vaidasig névből is, de a név- 
változtatás folytán Gura Ariesului lett. Ott van nem m essze Szé- 
kelykocsárd, hajdan m ég a románban is Cuceardea volt, lett belőle 
Lunca Muresului. Aranyosgerend nevének alaptagja szláv eredetű. 
Ezt tükrözte a település 'homokvonulat, bucka' jelentésű román 
neve, a régebbi Grind is. Ma már völgylakók lakják, tudniillik ez 
a jelentése az újabb román Luncani névnek. Aranyosszéki falu 
Harasztos is, régi román neve a magyarból való Harasta. Ezt a 
nevet törölte el a hivatal, s nem nagy fantáziára vallott, hogy már 
m eglévő helységnévvel cserélte fel, így lett a neve Calarasi, így 
lettek lakói a román név értelme szerint 'lovasok, lovas katonák, 
lovas határőrök'. A  népviseletéről híres Torockónak román neve 
Trascau volt, új névként a Rimetea elnevezést kapta, a Torockói- 
hegység azonban románul továbbra is Muntii Trascaului. Felvinc 
régi román neve Vintul de sus volt, az újabb név Unirea, annak 
ellenére, hogy Alvinc ma is románul Vintul de Jós. Stb.

A  magyar településnevek "elfeledtetésének" egy másik, erő
szakosabb módja a magyar helységnevek használatának betiltá
sa a cenzúra révén m inden magyar nyelvű kiadványban, legyen 
az időszaki sajtótermék: napilap, folyóirat, akár tudományos 
vagy szépirodalm i munka. A z 1918-as hatalomváltozás után két 
esetben került erre sor, először 1935 és 1938 között, másodszor 
1988— 89-ben. A z első időszakból való az a szomorkásán humo
ros m ondás, hogy Nincsen rózsa tejus (Teius) nélkül, megörökítve 
azt az esetet, amikor a cenzor a közm ondás tövis szavát Tövis 
helységnévnek vélte, és annak román Teius változatával cserélte 
fel.

Az erdélyi magyarság magyar helységnév-ismeretét, ahe
lyett, hogy elősegítette volna az iskola, inkább akadályozta az a 
tanügyi kívánalom, törvény, am ely a romániai magyar oktatás 
keretein belül is Románia földrajzát román nyelven oktatta és 
oktatja. A  tananyagban a helységneveket, de hegy- és vízrajzi 
terminológiát is a magyar diákság nem anyanyelvén, hanem 
románul sajátíthatja el.

A  helységnév-ismeretet elősegíthetné a települések határá
ban elhelyezett kétnyelvű helységnévtáblák kifüggesztése. Az 
utazó láthatná magyarul is, hogy milyen helységen halad át. 
Mint ismeretes, a 22-es sürgősségi kormányrendelet lehetővé 
tette, hogy ott, abban a helységben, ahol a magyar ajkú lakosság 
szám a eléri a húsz százalékot, kifüggeszthessék a kétnyelvű  
helységnévtáblákat. Eredményeként kitört a "névtábla-háború". 
A szélsőséges nacionalista erők által gyakorolt nyomás követ
keztében éppen szórványköm yezetben —  ha egyáltalán kitették 
—  eltávolították ezeket a táblákat, lefestették, felgyújtották, el
lopták. A  tömbben élő magyarság, a székelység településein túl, 
egyes helyeken m ég m eglévő névtábla ma már csak emlék. A  
kormányrendelet körülbelül egy évig volt érvényben, majd ha
tályon kívül helyezték.

A  fentiekből következik , h ogy  a rom án töm egtájékozta
tásban, társadalm i életben, illetve közigazgatásban naciona
lista  p o litik a i és ok ta tásid eo lóg ia i m eggon d o lásb ó l ad
m inisztratív  eszközökkel v isszaszorították , időszakonként 
nem  en ged élyezték  a m agyarok is lakta települések  magyar 
névváltozatának  használatát. Ez együ tt járt az erdélyi ma
gyarság n yelv i és helységnevek ből eredő népiségtörténeti 
tudatának gyen gü lésével.

Kérdés, h ogy vajon a jogegyenlőségért folytatott politikai 
küzdelm eken túl, m it tehet a névtudom ány a kisebbségi hely
ségnév-ism eret erősítése, javítása érdekében. Ú gy  vélem , 
hogy olyan  népszerű formában m egírt névtudom ányi kiadvá
nyok, kézikönyvek, szótárak sorával, am elyek elősegítik  a 
helységnevek  azonosítását, kielégítik a helységnevek m agya
rázata, értelm ezése iránt a közem ber érdeklődését, mindenki 
által érthető m ódon népszerűsítik a névtudom ány eredmé
nyeit. Talán nincs is olyan nyelvi kérdés, am ely annyira érde
kelné a nagyközönséget, m int a helynevek  magyarázata. 
Leginkább az olyan írások keltik fel a figyelm ét, amelyek  
m egvilágítják egy-egy településnév keletkezését, a keletkezés 
idejét, eredetét, jelentését, am elyek feltárják a helységnév tör
téneti változásait, bizonyítva, hogy azt a helyet, ahol az illető 
él, kik, m ilyen ajkú emberek alapították, nevezték m eg és  
lakták h osszú  évszázadokon át.

M urádin László: Egyházi településnevek Erdélyben 
(Erdélyi Gondolat Kiadó, 2000.)
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ZENEI CSEVEGÉSEK 17.
Beethoven — magyarul?

"Úgy sejdítem — mondta e- 
gyik muzsikus brátom —, hogy 
Japánban, tiszta japán muzsiku
sokkal, japán karmesterrel előa
dott Beethoven-szimfónia csakis 
japánul szólalhat meg."

Elgondolkoztam a hallotta
kon. Végül is a környezet, a m u
zsikusok neveltetése, kultúrája, 
szellemisége nagyban befolyásol
ja mindennemű megnyilatkozá
sukat, miért lenne ez alól kivétel? 
Éppen a zenei interpretáció sokfé
lesége jelenti azt a rendkívüli vál
tozatosságot, amely mindenkori 
éltetője a művészetnek. Hányszor 
hallom, a viedo jóvoltából látom 
is, hogy egy Magyarországról el
származott karmester mennyire 
másképpen vezényel egy Bartók- 
művet, m int más nemzetiségű 
pályatársa. És ez a sajátosság 
nemcsak arra a Bartók-műre ter
jed ki, hanem minden más műre, 
amit vezényel, legyen az bármi
lyen korból és földrajzi térségből 
származó zeneszerző alkotása. 
Ha vannak sajátosságok, amelyek 
például egy délkelet-európai al
kotó zenéjét meghatározzák és 
minden más tájegységtől megkü
lönböztetik, akkor ez az etosz mi
ért hiányozna az előadókból, akik 
ugyancsak ebből a régióból szár
maznak? Az ember bárhová is 
menjen a világban, magával viszi 
szellemi, érzelmi csigaházát. Hát 
még a művész, aki megépítette, 
tudatosan kimunkálta ezt a külö
nös etosz-csigaházat, hogy műve
iben saját világának legbensőbb 
lényegét tárja a vüág elé, ő aztán 
igazán alá van vetve ennek a tör
vényszerűségnek. Sokszor mond
juk: a m űvész bújhatik  ki a 
legkevésbé a bőréből.

Az már más kérdés, hogy tet
szik-e, kedvelem-e a magamétól 
eltérő rendszerű művészi képet, 
egy már ismert, megszokott m ű 
esetében? De, ha nem tetszik is, 
m indenképpen  érdek lődésre  
tarthat számot, talán egy olyan új 
oldalát mutatja meg a remekmű
nek, amelyet az eddigi megszó
laltatások észre sem vettettek 
velünk? Mindig, minden újban 
van felfedezni való, van valami 
sajátosan értékes vonás, amely 
csak benne lelhető fel. A hallgató
ság dicséretére legyen mondva, 
szereti is ezt az újszerű láttatást,

amit a messzi idegen tájakról ér
kezett művészek hoznak el szá
mára. Már az a tény, hogy ezek a 
művészek nincsenek alávetve a 
helyi konvencióknak, nagy sza
badságot, újszerűséget jelent: ki
törést a megszokottból. Még a mi 
művészeinknek is elismerés jár, 
ha levetik magukról a konvenci
ók béklyóit és friss, új fuvallatot 
hoznak előadásukkal — ahogyan 
mondani szoktuk: újjáteremtik a 
művet. Elég egy tempóbeli elté
rés, amely javára válik a kifejezés
nek, és megszületik a varázs: a 
m ű újjászületik. A hallgatóság 
mindig csodát vár, mi muzsikusok
is. Sőt keressük is a zenei átlénye- 
gülést, és ehhez néha elegendő egy 
"hibás" hangsúly vagy egy zseniá
lis vonókezdés-ötlet.

Müyen kevés kell a (zenei) 
csodához, és mégis milyen ritkán 
születik meg.

Nos, nemrégiben egy ilyen 
csodának voltam a szem- és fülta
núja egy korabeli hangszereken 
megszólaltatott EROICA szimfó
niának hallgatásakor. A zenekar 
varázslatos akusztikai 'Tdcsengé- 
se", a régi hangszerek pazar meg- 
szó la lta tása  m elle tt, a pálca 
nélkül dirigáló karmester néhány 
tempóbeli újítással is meglepte 
hallgatóságát. A lassú tétel vonta
tott gyászindulója hdyett a fel
g y o rsu lt tem pó  m ia tt a fáj
dalmában, megrendültségében is 
felm agasztosuló hős portréját 
kaptuk, elfúló zokogás, gyász
pompa nélkül. Valahogyan most 
döbbent belém, hogy az egész 3. 
szimfónia tulajdonképpen a legel
ső, legteljesebb beethoveni ÖN
ARCKÉP ZENÉBEN. Ebben a 
MEGVÁLTÓ szimfóniában talál 
rá végleg Beethoven arra a vüág- 
ra, amely teljesen az övé. Ő maga 
a szimfónia alanya: hősét önma
gáról mintázta. Á zárótétel ferge
teges indítása, a variádósort nyi
tó téma robusztus egyszerűsége, 
m. jd a felhangzó induló mind 
RÓLA szólnak. Nos éppen ennek 
az indulónak a kapcsán hangzott 
el a címül választott bemondás. A  
karmester teljesen magyarra for
málta e részlet hangvételét, zenei 
e toszát. Olyannyira, hogy a kis 
részlet végén sodró lendületű fel- 
gyorsítással fokozta a zene han
gulatát, jellegét. Valóban dőször 
szólalt meg ez a "betét" ilyen ma
gyaros hangvételld. Az 5. variá- 
dóban felhangzó induló illetően 
franda, magyar zenei fdvillaná- 
sokkal együtt Beethoven magyar 
zene iránti érdeklődésének két
ségtelen bizonyítéka. Amagyaros 
előadás ezt a szoros beethoveni kö
tődést hangsúlyozta ki.

TERÉNYI EDE
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HELIKON

HOL-
A z Erdélyi Híradó Előretolt Helyőrség so

rozatában nemrégen megjelent könyvek: 
Farkas W ellm ann Endre Könnyűrulett; 
László Noémi Esés után; Gáli Attila Napló az 
émelygésig; Király Zoltán Szombat, szobám
ban képzelődöm; Nagy Koppány Zsolt Arról, 
hogy milyen nehéz; a Csíkszeredái Pro-Print 
Könyvkiadó gondozásában Lövétei Lázár 
László Távolságtartás dm ű verseskönyve, a 
kolozsvári Tinivár kiadásában Jancsó Mik
lós Tömegszereplők dm ű  szatirikus drámái 
és végül, de nem utolsósorban az ugyan
csak kolozsvári Glória Nyomda kiadásában 
Létay Lajos válogatott verseinek kötete, az

Arcomat a kezemre hajtva dm ű kötet látott 
napvilágot.

A  kolozsvári Reményik Sándor Galéria 
rendezésében január 14-én Terényi Ede 
m űvdből rendeztek kiállítást és hangver
senyt. Közreműködött Molnár Tünde (or
gona), Carmen Vasile (szoprán) és Borsos 
Edit (szoprán). A rendezvény keretében Es
sig József mutatta be Terényi Ede — szín, 
fény, zene dm ű filmesszéjét. A koncert hely
színe a Kolozsvári Evangdikus Templom, a 
kiállításé pedig a Reményik Sándor Galéria 
volt.

A  Székelyföld decem beri szám ában 
szépirodalmat olvashatunk Király László
tól, Bogdán Lászlótól, Dénes Lászlótól, Lő-

rincz Györgytől, Szentes B. Lajostól. Az 
Academica Transsylvanica rovatban dr. Nagy 
László beszélget Gábos Zoltán elméleti fi
zikus professzorral ("Ajövőt illetően nem le
hetünk teljesen nyugodtak"). A  Forgószín
padban "Eretnek ima” dm  alatt Tófalvi Zol
tán beszélget Erdős Irma színművésznővel. 
Ködoszlás: Kerényi Ferenc A  polgári mdtóság 
romantikus költője (Vörösmarty Mihályról). A 
lap megemlékezik Szergej Jeszenyinről. A 
Műteremtésben Szakolczay Lajos Határon in
nen, határon túl dm ű esszéje.

A  kecskeméti Forrás idei 1-es számában 
Visky András A szökés dm ű  hangjátéka, 
valamint Lászlóffy Aladár (Itt ragyog; Lázá
lom a hajóállomáson; "... Szilaj nádparipán...") 
és Lázáry René Sándor (Photo Alexandrin; 
Három töredék; Verstöredékem; Hatvanadik 
esztendőm) versei olvashatók.

A z  Erddyi Múzeum 3-4. kötetében ta
nulmányt, esszét olvashatunk mások mel
lett Egyed Ákos, Bodó Barna, Keszeg Vil
mos, Pozsony Ferenc, Gazda Klára, De- 
mény István Pál, Benkő Samu, Imreh Ist
ván, Péntek János és Gáli Emő tollából. 
Szabó Györgynek az Erddyi Múzeum-Egye
sület tiszteletbeli tagjává való megválasztá
sa alkalmából Antal Árpád m ondott la- 
udádót.

-MI

A farsang dicsérete
"Egy sarkon, hol a lámpa fénye halvány, 
egymásra törlik két fura menet,
(...)

Az egyik bűnt sirat és bűnt temet,
( . . . )

szíve mdyén, mely zárva hét lakattal
I»

A  rejtvény fősoraiban Dsida fenőver
sének két sorát találja.

VÍZSZINTES: 1. A z idézet első sora.
12. Savanykás mártás. 13. Nyájat haj
tó. 15. Kuroszava filmje. 16. Okirat.
17. Berlini ö! 18. Ném et személyes 
névmás. 20. M oldvai folyó. 22. Idő
sebb asszonyrokon. 23. Görög betű. 
25. Közép-ázsiai nagy sóstó. 26. Uk
rán város. 27. M agyar megye. 29. Ige
képző. 30. Kicsinyítő képző. 31. Ki
ejtett m ássalhangzó. 32. "Vörös” vi
king. 34. Elemi részecskével kapcso
latos. 36. USA hírügynökség. 38. Li
bahang. 39. Szabályos görbe vonal.
40. Egyesület. 42. Római császár. 44. 
Idős. 46. í r  terrorszervezet. 47. Rob
banószer. 48. Folyékony élelem. 50. 
Szigetlakó nép tagja. 51. Zamat. 52. 
Hülye, ném et eredetű  szóval. 53. An

golszász m értékegység. 55. Régies 
megszólítás. 57. Nem  érzékelhető fo
galom mal kapcsolatos.

FÜGGŐLEGES: 2. Római négyes.
3. Felhajtás. 4. Hazai biztosító. 5. Zsu
gorított emberfej. 6. Fővárosi lap. 7. A 
túlsó partra tart. 8. Takaros. 9. Deuté
rium  és rádium  vegyjele. 10. Jó-e a 
vége?! 11. Egyetlen egyedből kiindul
va, ivartalan úton szaporít. 14. A z idé
zet második sora. 16. Gabonát betakarít.
19. Ritka női név. 21. Ritka férfinév. 22. 
Lávadarabok! 24. Világos angol sör. 26. 
Timur... mongol hadvezér. 28. Tolvaj
nyelv. 30. Kiütéses győzelem az ökölví
vásban. 33. Szamárhang. 34. Labdát a 
kapu elé emeL 35. Becézett női név. 37. 
Gazdag. 39. Papírra veted. 41. Móricz 
murija. 43. Részvénytársaság, röviden.
44. Törtrésze. 45. Száraz faág. 48. A sor 
elején. 49. Indonéziai sziget. 52. Good...; 
angol elköszönés. 54. Szeszes ital. 56. 
Locomotiv...; m agyar zenekar. 57. ... 
gros; nagybani kereskedés. 58. Banán
darabok!

BOTH LÁSZLÓ

A HELIKON 2. szám ában közölt, 
Karel D obes rejtvényünk megfejté
se: A fegyenc ékszerész; Grófság bizo
mányba.
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