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Cseh Gusztáv: Hanza-város

L Á S Z L Ó F F Y  C S A B A  

H e r ó d e s
Zúgnak a történelmietlen pálmafák.
A  te idődben nem került sor 
gyermekgyilkosságra Betlehemben — 
de János feje, mint delfin a hullámokon, 
mint ókori horrorként lebegő 
Zeppelin, álmodban is követ.

Legendába bebalzsamozva 
hiába küszködsz a sorssal: 
ravaszabb 6, mint egy másod
rendű zsarnok, mint egy 
harmadrendű bürokrata.
Júdea népe egy leprás koldust is 
megsirathat, ámde te tragikusan komor 
oszlop gyanánt magasodsz előttünk 
a bibliamély éjszakában

2000. december 9.

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

Ne menekülj;
bűnt s veszedelmet vállalni elérsz 
úgyis — húsod és önzésed a túsz 
naponta önmagadból, úgyse tudsz. 
A  kockázatoknak (gőg, buta görcs) 
nagy ára van. Lám, a felismerés 
sem segít rajta. Ennyi az egész.
2000. november 16.

LÁSZLÓFFY ALADÁR

Dzsuang Dszi 
jelentése a 
lepkéről
Ma újra m egtudtam , hogy a költők ké

pezik az emberiség szívét. Ilyen naiv hí
rekhez egészen m ásképp viszonyul, aki 
lelkesen egyetért, és m ásképp, aki cáfolni 
szeretné, de m ég a m értéktartók is leg
alább annyit elm ormognak, hogy ha ez az 
állítás igaz, akkor viszont szegény embe
riség bizony szívbeteg.

S legszom orúbb igazság (olyan régi, 
amilyen régen a költők vannak a földön), 
hogy a legutolsó falusi kisbíró kidobolt 
ebadórendeletére is m indenki odafigyel 
engedelmesen; arra, am it a költők prog
ramja tartalm az — jóformán senki sem 
hederít. Szent szkizofrénia vagy botrán- 
koztató beidegződés ez, ki tudja. Emberi 
dolog. Persze vannak kivételek, am ikor a 
költő státusában olyanszerű változás áll 
be, hogy oda kell figyelni rá. Ilyesmi meg
esett Szókratésztől M arkó Béláig egy pár
szor. Ám  közelről nincs sok esély a döntő 
változásra, m utatja ez a szépen, óriásán 
elm ulatott, odadobott újabb tíz esztendő 
is. Miközben úgysem  hallgatnak senkire. 
M agáról az Úrjézusról is disputáim  képe
sek, hogy poéta volt-e vagy politikus? 
> » »  folytatás a 3. oldalon
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POMOGÁTS BÉLA

Erdély és Európa
Az erdélyi m agyarság, hasonlóan más 

nem zeti kisebbségekhez, többszörös vo
natkozási rendszerben, a kötődések egész 
hálójában él. E kötődések közül általában 
azokról szokás beszélni, am elyek a ki
sebbségi népcsoport helyzetét m eghatáro
zó többségi társadalom hoz, illetve az a- 
nyanem zethez fűzik e nem zeti kisebbsé
geket. Holott létezik egy nem  kevésbé erős 
kötődés és identitásképző hagyomány, ez 
a kisebbségi népcsoportot szülőföldjének, 
történelm ének és kultúrájának kötelezi el. 
Ennek a kötődésnek a hatékonysága ala
pozza m eg a nem zeti kisebbségek identi
tását, egyáltalán fennm aradásukat.

A romániai (erdélyi) m agyar népcso
port ilyen m ódon három  nagyobb körben 
helyezhető el: a rom ániai társadalom , a 
m agyar nem zeti kultúra és az erdélyi m a
gyar szellemiség körében. Ezt a hármas 
m eghatározottságot rögzíti Kányádi Sán
dornak  egy régebbi, 1967-ben a bécsi Pen 
K lubban tarto tt előadása, amely a romá
niai m agyar költészet politikai, nemzeti és 
szellemi determ ináltságáról beszél: "íme 
költészetünk személy leírása. Neve: rom á
niai m agyar költészet. Állampolgársága: 
román. Nem zetisége — nyelve, hagyom á
nyai: magyar. (...) Szülőanyja és dajkája: 
Erdély szellemi öröksége, az a szellem, 
m elynek védőszárnyai alatt addig  is több 
komoly magyar, rom án és szász kulturális 
kezdem ényezés vált valóra, s hagyott szá
zadokra visszam enően emléket, értéket 
m aga után."

Az erdélyi m agyarság és az ottani m a
gyar kultúra feladatait és lehetőségeit ter
m észetesen m eghatározzák azok a társa
dalm i és politikai feltételek, amelyeket az 
állami hovatartozás megjelöl. Életére és 
tevékenységére, m ondhatnám  így is: gon
dolkodására és közérzetére erősen hat az 
állam  nemzetiségi és kulturális politikája, 
a néhány ritka történelm i periódust leszá
mítva 1918 óta folyam atosan érvényesülő 
erőszakos elnemzetietlenítési és asszimi
lációs politika. Ez a m agyarság, hasonlóan 
a szomszédos országok m agyar kisebbsé
geihez, ugyanakkor m ind ig  tudatában  
volt annak, hogy természeti jogon a m a
gyar nem zethez tartozik, kultúráját a m a
gyar kultúra szerves részének tekinti, no
ha nem zeti azonosságtudatát nem  m indig 
fejezhette ki a nyilvánoság előtt. Az erdé
lyi m agyar szellemi életnek mindezeken 
túl különleges felelősséget és elkötelezett
séget kellett vállalnia a romániai m agyar
ság nem zeti és kulturális sorsának ala
kulása: nem zeti identitásának fennm ara
dása és kultúrájának m egőrzése iránt.

Az erdélyi m agyar szellemi élet hár
m as m eghatározottságban tájékozódik és 
do lgozik  lehetőségeit a román társada
lom  alakulása és a változó ideológiai hom 
lokzatok m ögött is általában folyamato
san érvényesülő rom án nacionalista poli
tika szabja m eg Identitása a m agyarság

nemzeti egységének és ezen be
lül az erdélyi hagyom ányok fo
ly a m a to ssá g á n a k  eszm éjére  
épül, időszerű feladatait viszont 
a kisebbségi létbe kényszerült 

erdélyi magyarság szolgálata jelöli ki. Van 
ezután ennek a "szellemi erőtérnek" még 
egy eleme, amely folyamatosan tudatfor
máló szerepet kap, noha nem  egyszer in
kább csak nosztalgiákban jelentkezik. Az 
erdélyi m agyar kultúra európaiságáról, 
Európa iránti hűségéről beszélek, amely 
nemcsak Erdély régi századaiban m utat
ható ki, hanem  az 1918-cal beköszöntő ki
sebbségi korszakban is. Az erdélyi m a
gyar szellemiség, ennek a szellemiségnek 
m inden irányzata és változata, legyen az 
a liberalizmus, az agrárdemokrácia vagy 
a baloldali radikalizm us elkötelezettje, 
m indig kifejezésre juttatta azt a meggyő
ződését, hogy az emberi egyetemesség 
igényét, az európaiság tudatát a nem zeti
ségi önvédelem  programjába is szervesen 
be kell építeni. Meggyőződéssel hirdette 
azt is, hogy az erdélyi népek és kultúrák

Köröndi Jenő: Anyaság

egyetértésének, együttm űködésének zá
loga a közös eruópai örökség és felelősség 
vállalása lehet.

A két v ilágháború  közötti korszak 
nemzetiségi életében igen népszerű volt a 
közép-európai vagy a "páneurópai" gon
dolat, m indkét eszme, úgy tetszett, szer
vesen egészítette ki az erdélyi m agyarság 
nemzetiségi törekvéseit. "Erdély — állapí
totta meg Szentimrei Jenő, a korszak ne
ves publicistája és irodalomszervezője — 
nemcsak földrajzi, de igenis gazdasági és 
politikai egység egyszersmind, amelynek 
összefüggése nyugatra éppúgy, m int ke
letre hosszú századok alatt sem tudott ko
héziós erővé izmosodni, s legközelebbi 
nagyobb egységének éppen ezért nem  Ro

m ániát s nem  is M agyarországot, hanem  
Közép-Európát s távolabb: az Európai 
Egyesült Államokat tudom  csak elképzel
ni."

Egy másik népszerű publicista: Paál 
Árpád a huszas évek elején m egalakítani 
javasolt rom ánai m agyar N em zeti Szövet
ség távolabbi célját a D una m enti államok 
együttm űködésének, illetve az európai 
egységesülésnek a szolgálatában jelölte 
meg: "A M agyar Nem zeti Szövetség (...) 
maga előtt láthatja a D unam enti államok 
gazdasági egységéneka távlatát, s ezen az 
egységen túl az Európai Egyesült Álla
mok kialakulását is, szóval a világ népei 
békéjének a legfőbb alakulatát." Ezeket a 
vélekedéseket akkor rom antikus illúzió
kon kívül szinte semmi sem  tám asztotta 
alá, mégis jelezték az erdélyi m agyarság 
eszmei tájékozódásának európai és egye
temesebb távlatát.

Az erdélyi m agyar m űvelődés eszm é
je, elsősorban a kiváló irodalom szervező 
és prózaíró Kuncz A ladárnál, egy korsze
rűsített európai tájékozódás kiindulása 
volt. Kuncz a N yugat m ozgalm ában in
dult, a francia irodalom  vonzókörében 
nevelkedett, igazából európai polgárnak 
tudta magát. A világháború súlyos ta
pasztalatai nyom án szakítani kényszerült 
korábbi esztétizmusával, világfias életel
veivel, így lett a cselekvő európai hum a
n iz m u s  sz ó sz ó ló ja , ak i e ls ő s o rb a n  
Romain Rolland, Thomas M ann és Babits 
Mihály eszméit követve hirdetett európai 
tájékozódást és kulturális stratégiát. Az 
erdélyi m agyar regionalizm ust úgy tekin
tette, m int ennek a cselekvő hum aniz
m usnak a közép-európai őrhelyét, és az 
erdélyi irodalomtól azt várta, hogy az or
szághatárok fölött átívelő európai szel
lemiség gondozója legyen.

Érdeklődéssel figyelte az Európában 
kifejlődő regionális és nemzetiségi irodal
mat, az Erdélyi Helikon szerkesztőjeként 
szervezte m eg sorozatos ism ertetésüket, 
és az ennek során közreadott "Kisebbségi 
irodalom — világirodalom" cím ű tanul
mánysorozat keretei között a legjobb ha
zai és kü lfö ld i szakértőkkel íra to tt a 
katalán, a flam and, a breton, az ír, a szu- 
détaném et és a jiddis irodalom  törekvé
seiről. Ezek a tanulm ányok valójában a 
huszas években bekövetkezett regionális 
"reneszánsz" szellemiségét követték, az 
első világháborút követő területi rendezé
sek következtében ugyanis számos nép
csoport (nem csak m agyarok) kerültek 
kisebbségi he lyzetbe , és ezek  term é
szetesen meg kívánták őrizni kulturális 
identitásukat, sőt a kisebbségi és regioná
lis "reneszánsz" szelleme olyan népcso
portokat, például a bretonokat, a frízeket, 
a katalánokat is elért, am elyek évszáza
dok óta kisebbségi sorban éltek.

A regionális és kisebbségi irodalm akat 
Kuncz A ladár mintegy m űhelynek kép
zelte, amelynek vállalnia kell Európa jö
v e n d ő  sz e lle m i e g y s é g é n e k  és az 
egyetemes emberi eszm ényeknek a szol
gálatát. "Európa — írta Erdély az én hazám
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cím ű vallomásos írásában — termékeny, 
haladó szellemű nagy műveltségi és poli
tikai együttm űködéshez csupán m agukat 
szabadon kifejező regionalizmusok útján 
juthat el. Előbb össze kell töm iök a m ű
egységeknek a lehető legkisebb darabok
ra, hogy  egy új és összegző  szellem i 
áram lat megcsinálja belőlük a valódi egy
séget." Kuncz A ladár Erdélyt vallotta ha
zájának, ugyanakkor az emberi haladás e- 
gyetemes érdekei szerint gondolkodott. 
Szülőföldjét "virtuális Közép-Európának" 
látta, amely nem zeti és m űvelődési válto
zatokban bővelkedik, s ezekből a változa
tokból képes történelmi egységet alakí
tani.

A regionális és kisebbségi népcsopor
tok, illetve kultúrák identitása az elmúlt 
évtizedekben ism ét helyet kapott az euró
pai integráció körülm ényei között. Az Eu
rópai U nió ugyanis nem  csupán  álla
m okat kíván befogadni, hanem  nemzeti 
kisebbségeket és regionális közösségeket
is. Legalábbis erre vallanak azok az em
berjogi dokum en tum ok , am elyeket az 
uniós intézm ényrendszer a kisebbségi, il
letve regionális nyelvek és kultúrák védel
me ügyében közzé tett. (Magyarország 
következetesen aláírta ezeket a dokum en
tum okat, Románia aláírása többnyire hi
ányzik, és nagy kérdés, hogy éppen a 
jelenlegi helyzetben várható-e a bukaresti 
korm ány csatlakozása.)

Európa nem csak a nagyobb (német, 
francia, angol, olasz), hanem  a közepes 
(spanyol) és kisebb (portugál, svéd, hol
land) nem zetek  együ ttm űködése  által 
volt a m últban és lehet a jövőben valódi 
világformáló erő. Ezt az együttm űködést 
kell kiegészíteniük a csatlakozásra váró 
közép-európai nem zeteknek és régióknak 
is, így a m agyaroknak, lengyeleknek, ro
m ánoknak , cseheknek , sz lovákoknak, 
szerbeknek, horvátoknak és olyan hagyo
m ányos történelm i régióknak, m int am i
ly en  E rd é ly  (v agy  é p p e n  a B ánság , 
Dalmácia és Szilézia). Erdélynek, nem 
csak az ott élő m agyaroknak, hanem  a ro
m ánoknak is, elemi érdeke az európai 
csatlakozás, m inthogy ez a régió hagyo
m ányosan sok-sok évszázadon keresztül 
m indig is az európai országok tágasabb 
közösségéhez tartozott.

A legutóbbi romániai választások után 
ismét nyitottá vált a kérdés, hogy Romá
nia, illetve Erdély a nyugati orientációt 
követő rom án szellemi elit törekvéseinek 
megfelelően az európai u ta t kívánja-e jár
ni, avagy visszatér a keleti társadalm ak 
erősen nacionalista és etatista mentális 
rendjéhez. Az erdélyi m agyarságnak, de 
az erdélyi rom án intelligencia négy részé
nek is az az érdeke, hogy az európai ori
en táció  é rvényesü ljön , ennek  m inden  
következményével, tehát a demokratikus 
jogrend, az önkorm ányzatiság, a kisebb
ségi kulturális autonóm ia kiépülésével 
együtt. Valójában a rom án társadalom , a 
rom án értelm iség m ost tehet majd bizony
ságot arról, hogy m ilyen erős elkötelezett
séget tanúsít az európai ideálok iránt.

Dzsuang Dszi 
jelentése a lepkéről

» » >  folytatás az 1. oldalról
A dolog valószínűleg ott fajult el, am i

kor az esztétikai szférák zenéjének az etika 
alá rendelésével eljött a csalhatatlan m ér
cék, a dogm ák ideje. A teljes zűrzavar. A 
kis népek pajzsként emelték m indig a fe
jük fölé a költészetüket. Poézis zászlóaljak 
csaptak össze földfoglalókkal és honfogla
lókkal, hogy a földbutaság és egyéb föld- 
hözragadtság  igazságai és ham isságai, 
jogosságai és ravaszságai lemészárolhas
sák önnön érdeküket és logikájukat is. Az
óta számonkérőn itt visibálhat a képte
lenség. Hogy ha úgy vesszük, lehet, Zrínyi 
gyilkolta meg szántszándékkal a Brehmék 
gyönyörű vaddisznóját, meg hogy abban 
a becsempészett fa-lóban valójában maga 
a képm utató kis Trója volt, hogy aztán 
kárpótlást követelhessen, ésatöbbi, ésa- 
többi.

Itt állunk m egrendültén, m iután az ef
féle vádakra, pirosán villogó lámpával se
riff-kocsik szállhatják meg újra és újra az 
irodalmat, ál-esztéták, bér-teoretikusok és 
hamis kritikusok házkutatási paranccsal 
léphetik át akár a klasszikusok dolgozó- 
szobájának vagy betlehemi istállójának 
küszöbét. De hát ezért is csakis ők a hibá
sak, a költők. Mire is lennének használha
tók valójában ezek a lágyszívűek, ezek a 
túlérzékenyek. E kegyes és irgalmas és 
nagyritkán izgalmas fűzfapolitikusok, e 
gyufarejtegető kétbalkezes metafora-Né- 
rók; ott álldogálnak, mint árvíz felett a 
recsegő hídon az utolsó percig ezek a fűz
fa-parasztok, és nem tudnak mit kezdeni 
a halállal. Mert ők annyira csak az életre 
képesek összpontosítani. Mit kezdjenek a 
folyton harcvonalba felsorakozó coboly- 
kucsmás, fegyelmezetlen és fejetlen, hét
fejű sorssal ezek a fűzfa-Dzsingiszkánok? 
Hol nem  álltak már pellengéren ezek a 
fűzfa-Bismarckok, fűzfa-Edisonok, fűzfa- 
Periklészek, fűzfa-Jónások? Hová érkez
tek meg valami üzenettel, hogyha útnak 
indították őket? Tudjuk, itt vannak. De hol 
az üzenet? Az emberiség szívében, mely 
m int valami megtömve megrekedt lift, ott 
lebeghet velük a mélység felett m indörök
re? Mert olyanok, amilyenek. Mint akik 
ötszáza sáva 1 szóltak bele ott, Wales-ben is, 
anélkül, hogy meg tudták volna fékezni 
Edvárd királyt. Mint akik nem  értenek 
semmihez, akikre sajnos nem  lehet rábízni 
a Kukorica Jancsi nyáját sem, nemhogy 
egy emberiséget.

Annak csak örülök, hogyha a költészet 
lepkéje a folyamatos ingerlés és provoká
ció divatja dacára, nem  válik a fegyverke
zés korához méltó m ódon bombázógép-
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pé, rablódarázzsá. M égsem  ünnepelni, 
hanem  ünneprontás árán is ébreszteni jöt
tem  a lepkejárások és csodaszarvascsapá
sok lírája nyom ába nyom ulókat. A kultúra 
vérkeringése van veszélyben. Mi jártuk 
eleget Itáliát, Európát és gyorsan meg- 
érezzük az effélét. A politikai sáskajárás 
"kultúrája" belelendült újra valam i ostoba 
és kicsinyes lelki tatárjárásba. John Donne 
m ár jó régen felsóhajtott: hogyha a szom 
széd kertjét viszi el az árvíz, azzal is Euró
pa lesz kevesebb. Más szóval nagy kul- 
túm épek hogyan is tűrhetnék m ások kul
túrájának Golgotáját! H ogyan a kultúrák 
tűrődnek kultúrák alá, az szinte term é
szetszerű. Ám a tilalom nem  kultúra, a fel
élés nem  kultúra, a megsemmisítés nem  
kultúra. Senkinek se hoz hasznot az effé
lék megengedése, m egtűrése az állandóan 
jelenné gyűrődő közeljövőben.

"Ki inti le a juhász vad ebét" — fogal
mazta végleges m etaforává azt a kínos 
helyzetet József A ttila, m elyben végig 
ezen a vicsorgó huszadik századon kul- 
túrfölények haditáncot járhattak rezervá
tumokba sarokba szorított más indián tör
zsek fölött. Nagy kultúm yelvek megint 
nem  szolidárisak egyetem esen, eltűrik, 
hogy más kultúrahordozó nyelveket m eg
alázzanak, m egcsonkítsanak és m egkí
nozzanak, m ost éppen valami újabb szo
kásos m úló megoldás: Schengen nevében. 
Nyilván ürügy akad folyton és folyam ato
san, de ez m ár régen nem  az egymásra 
számító és egymásba gyönyörködve be
épülő kultúra szférájának dolga. Itt van 
például az a rövidesen m ég elviselhetetle
nebbé váló gúzsbakötöttség, hogy ben
nünket magyarokat az egységes, ezeréves 
m agyar kultúrát az első világháború után 
a győztesek közrem űködésével szabdal
tak szét s ma rom ánként, szerbként, uk 
ránként büntetnek ugyanazok, kik egy
kori jelképes és valóságos rokonaikat 
akarták jutalm azni, ám  a mai norm ák sze
rint m ár nem  óhajtják keblükre ölelni, kö
zel engedni kultúrájuk fórumaihoz. Amíg 
a diktatúra, a hidegháború tartott, egy faj
tája a szembefeszülésnek, a szolidaritás
nak a kirekesztettekkel valóban létezett. 
Ám  úgy látszik, mivel az főleg elméleti 
volt és sajnos szinte teljesen hatástalan, 
veszélytelenebb volt a N yugatra nézve, 
m int ma ténylegesen cselekedni, befogad
ni és tám ogatni legalább a tovább építkező 
kultúrát, hogyha a gazdaságot néha m ár 
egészen m enthetetlennek látják is. De hát 
hol van a kultúra m indeneken felülemel
kedő, magától értetődő rangja és szerepe, 
hogyha a bank és a politikum  könyökvé
dős, szemellenzős bürokratái fogalm az
zák az új Európa m eghatározását? Mitől 
lesz kötőanyaggá legjobb élő képviselői
nek diszkrim inálása révén? S m ondom  ezt 
román, ukrán, bolgár, szlovák, szerb kol
légáim nevében is, és hangoztatom  Salva
tore Q uasim odo szellem éhez híven: a 
perm etező fekete esőben a szennyezés ce- 
m entporától elnehezül Dzsuang Dszi lep
kéjének szárnya— és hirtelen este van: ED 
E SUBITO SERA.

Balatonfüred, 2000. szeptember
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A nyolcadik Salvatore Quasimodo 
Nemzetközi Költőverseny díjait 2000 
szeptemberében adták át Balatonfüre- 
den. A díjat a 90 éves Faludy György
nek ítélték oda, a különdíjat Szőcs 
Géza poémája ("901 évvel később") 
nyerte el. A zsűri 178 költő 356 verséből 
választotta ki a két díjazott alkotási A 
díjátadáskor Baranyi Ferenc mondott 
laudációt.

Szőcs Géza évek óta nem publikált 
verset folyóiratban. A díjnyertes szöve
get a költő felkérésünkre adta át a He
likonnak.

SZŐCS GÉZA

901 évvel később
avagy

1097 nyarán Tengerfehérváron 
Könyves Kálmán menyasszonyát, 
a szicíliai normann hercegnőt várja

Mottó: "A velencei dogét e házasság 
aggodalommal tölté el."

Fogaimra visszapillantó tükröket szereltem 
hogy jobban emlékezzem 
lányokra, lakomákra.

Arra, hogy ki voltam.
Mindhiába.

Jelentős magyar király vagyok.
Nevem Első Kálmán.
Királyok hosszú sora követ majd engem.
Második Endre, Harmadik István,

Negyedik Béla,
Ötödik László... De Kálmán nem jön

több egysem.
Én vagyok Első és Utolsó Kálmán.
Nagybátyámat Szent Lászlónak hívták.
1068 körül születtem.
Apám neve Géza volt, foglalkozása: király. 
Anyám leánykori neve: Loozi Zsófia.
Bácsikám, a drága Laci bácsi, előbb

papnak szánt.
De végre ts őfaragott királyt belőlem,
Szent Lacj bácsi.
Legnagyobb külpolitikai sikeremet 
a dalmát városok meghódításával arattam.
S most éppen itt vagyok inkognitóban 
Tengerfehérváron, 
e lepusztult és obskúrus csehóban.
Téged várlak, hogy megjöjj Szicíliából.

Családom nevezetes 
családom nagyon nevezetes.
Szexuális házasságtörés, orgyilkosság, 

végrendelet
hamisítás, testvérharc, trónbitorlás 
nem fordul előbenne. Illetve majd meglátod.
Hajam borzas. Szőrös vagyok, hunyorgató,

púpos,
sánta és selypes. Trónra vágyó öcsémmel 
a folyton lázadozó Álmossal 
és ennek fiával, Bélával szemben 
erélyesen jártam el 
és mindkettőt megvakíttattam.
Senki sem tudja, hogy itt vagyok 
s aki látja, hogy itt vagyok 
nem tudja, hogy ez én vagyok.
Azt sem tudják, hogy ismerjük már egymást: 
hogy Szicíliában kertész voltam 
hogy kertész voltam nálatok.

Az volt a mi kertész-regényünk.
Szicíliában nárciszokkal 
ültettem be a hegy fokot: 
e hosszú nárcisz-mondatokból 
tudtad meg azt, hogy ott vagyok.

A dózse meg akar öletni 
a dalmát tengerpart miatt 
ezért ülök most álruhában 
itt lent a kikötő alatt.
Michieli Vitális, 
így hívják a dózsét
egy Giovanni Volosini nevű orgyilkost

bérelt föl
hogy megöljön. Csavargó-álruhámnak

ez a titka.
1097-et írunk. Meg 1998-at is.
Jó volt kertésznek lenni nálad.
Beültettem a hegy fokot 
s olyasmit sugdostam füledbe 
mit viking ember nem szokott.
Búbánatos viking rokonaid 
semmit sem sejtettek s jó ez így 
mert hajjaj, ha rámtalálnak

lányszobádban —
"No lám, a Halling téli díszben van, 
Piroslik alkonyat sugáriban.

Eh hagyjátok, ne bolondozzatok,
Mit táncoltok, vén gránitoszlopok?"

Anyókák, zuzmók, altatók.
Langt oppi lia, i, lia...

A z  erdőn e lv esze tt fiú
— Betakarták.
— Megitatták.

— Táncikáltak.
— Fenyegették.
— Kinevették.
— Kenegették.

— Tündérhajjal...
— Tündérhájjal...
— S tollruhájuk?
— Levetették...
Akit a villők elrejtettek:
El is felejtik azt a kémek.

Futkosnak, fejüket verik a falba: 
kit is kell megölnünk... 
hova lett...

valaki betakarta...

Akit a villők elrejtettek: 
nem lel már reá az anyja.
Elfelejtik őt a kémek.

*
Altattuk egymást normann altatókkal.
»Arra vágyik ifjú szívem, 
fenn messze távoli tájra.
Arra mennék, jaj nem lehet, 
arra madár sose szállna.«

Altatódalok, altatók.
Most itt ülök és hallgatok.

Nárciszt virágzó éjszakák 
és kertre nyíló ablakok.
Kikötők, csapszék, gyilkosok,
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és ügynökök és angyalok.
Kikötő. Alga csak,

alga. Várlak,
görögtűzzel és törökmézzel, 
előhívlak a sós vizekből, 
és kinagyítlak és retusállak.

Előhívó ének
Elhoznak nekem téged 
a normann tengerészek.

Megjelensz majd a kikötőben 
hajóddal, hajóha

daddal,
kibontott, hosszú, hosszú 
és vörhenyes hajaddal
és fogaid közt tengerentúli 
és földöntúli mondatokkal
és fantasztikus ruhákban 
és hajókkal és hajcsatokkal.
A korlátnál állsz, hajaddal 
a fedélzetet söpörve
és megérkezel, hogy átadd magad 

megérkezel saját magaddal 
és tengertől sós neveddel

és így szólsz: végy el engem végy el 
vedd el ruhámat

és nevemet is vedd el.

Tintával írom ezt a verset.
Én, Első és Utolsó, 
vagyis Egyetlen Kálmán.
Egy csavargó, egy kocsmatöltelék.
Hogy megtévesszem Volosinit, a velencei

kémet.

Hé, halász! Friss-e a tintahal?!
A tintahalat, mint citromot, 
addig mind gyűröm, csavarom 
míg tintájával megtelik 
a kalamárisom, 
ígyhát

a tintahal-árus 
hala máris ott van 
kalamárisomban.

S én így kiáltok kalamájó, kalamájó,

Tenyeremben egyre nő 
az élet-szív vonal.
Giovanni Volosini, hallod-e?
Volosini, hallgass ide, mármost 
hallod-e te Valószínű 

Valószínű János, —
Apám révén én Honfoglaló Árpádtól, 

you know,
anyám ágán pedig 
Nagy Károly tói származom.
Csitt, huss, hush.
Hush, alkoss, gyarapíts.

*

SENKI SEM TUDJA, HOGY ITT
VAGYOK

S AKI LÁTJA, HOGY ITT VAGYOK 
NEM TUDJA, HOGY EZ ÉN VAGYOK. 

*
— és vajon ott a gályán 
nem akad ott egy széptevő? 
ki szépteszi a lábát?
Ne légy más senkié, 
hercegnőm, Hilda W.
Bíborcsigát és bort ide. Ide hát, nem világos?
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Maga kicsoda? Hja, hja kérem, 
csavargó vagyok, nevem sincsen.
Menyhárt vagyok vagy jdnos.

Énnálam gyémánt? Dehogyis.
Kösöntyű, násfa sincsen.
Dehogyis várok valakit

csak itten üldögélek 
a rakpart alsó kövén. Dehogyis király.

Éppen csak éldegélek. 
Proletár vagyok. Az Árpád-házból.
S te munkás hallod-e 
te naphosszat...
mit nyújtasz, odalentről folyton...

Segéd vagyok
segéd

kezem
nyújtom.

Tessék?
Ha király volnék, hogy hívnának?
Harmadik Szőrdinánd, hehe.

És ha gróf?
Ha gróf volnék,

nevem gróf Batman István volna.

Hát akkor agyő, barálocskám.
Még szerencse, hogy a kamu működik.
Kamu és gyémánt a kikötőben.

*
Húznék verslábaimra verscipőket 
de ez csak olyan 

versmezítlábas ének.
Vörös vitorlás bárkák hoznak téged 
röpülsz felém a gályán

mint vizek feletti ének.
Hoznak téged a bárkák.
És rólam sugdolóznak 
a szűkébb pátriákban 
a szűkébb pátriárkák.
Michieli Vitális, túljárok rajtad.

Ha jő  az ügynököd
— Giovanni, merre jársz — 

hát tőlem tudd meg, ügynök:
hogy nem találsz meg engem.

Hé, figyejj má, Giovanni,
mire jó ölni folyton
oszt mindig csak rohanni —
hahó, kocsmáros!
— Parancsoljon, jellemtengemagy úr.

Itt a bor.
— Csitt, csitt... de a bor... ez a bor... hm,

hát ez oly...
— Igenis, fels...
— Csitt, csitt... hát e bor, ez a bor... oly

ziveres-zavaros... és mit lehetne enni? 
—- Nos hát így hosszú út előtt,

volna itt finom voyages-kenyér...
— Vidd ezt a bort a dózse emberének.

S ha kérdi, mondd meg neki, hogy munkás.

H a én lennék  
a lám pagyári m unkás
megvilágító ének
Ha én lennék a lámpagyári munkás
a minőségek szorgos ellenőre
s te királylány egy tengerparti várban:
én szeretnélek ennek ellenére
s hogy arcod gyöngéd fényekben fürösszem 
én minden lámpást meggyújtanék éjjel 
s így nézném arcod rejtett, őrült, forró 
és mondhatatlan, szótlan szenvedéllyel.

*

Cselekmény csak ennyi.
És a díszlet:

külváros és rozzant lámpagyár, 
hol az éjben elvtárs suhan átal 
s féllábakon sok-sok lámpa áll.

Kerékbe törve 
táncol a törpe.
Róka-nagyapám 
kinéz ablakán.

Vörhenyes szakáll.
Sas dalol a fán.
AZ ÉN AZ ÉN AZ ÉN 
AHÁROMTESTÚÉN.
Egy vitorlás, egy gálya. 
Feljőa lépcsőn végig 
feljő a víznek árja
lábam nyalja a tenger 
vizes és kék kutyája.

A  fé lig  üres csésze
Idelent a szuterénben 
vívódik a szuper-énem. 
Láthatár és léthatár, 
félig tele csésze
ma kezdődik életem 
hátralevő része.

Hullámzik pincémben a tenger 
játszótér van a tenger partján 
s egy csónak van a stéghez kötve.
Na Conxypánban kötsz ki holnap 
azelőtt vagy azután 

s holnapután 
Lapután.

Játékok lent a játszó-térben.
Egy szirén? vagy egy kicsi fóka? 

hintácska?
csúszka?

libidóka?

ez van pincémben.
A földszinten lakom én, szegény, 

közönséges és viseltes én.
A padláson lakik
Felettes Néni, az ember felettes nénje.

Kiabálok neki néha 
mert milyen az ember 
kiabál olykor felettesének 
ordítva s toporzékolva: 
engem vigyen föl a padlásra.

*

Lélekben, Idekvesztőn, 
így sietek feléd.

Normann harcosok az 1100 körül készült 
bayeux-i szőnyegen

D al a lélekvesztő ti
Lélekbeszéd a lélekvesztőn.
Vagy útbeszéd az útvesztőben. 
Hozzád beszélsz.
És hallgatsz közben.
Néked, néked, néked szól.
Naked soul, naked soul.
Én vagyok az, jó napot kívánok. 
Lélekvesztőn lélekvesztő-ének.
S lent a mélyben névtelen növények. 
S hajótestek s vízi alkotmányok.
Ez az ének 

csak tenéked:
ez tenéked szól.

Ez az ének: 
as the naked

as the naked soul.
Mint a lélek mezítlen beszéde 
melybe tücskök hangja van betéve.

Ma este meg jő  kedvesem.

Testem , e z t  a z  üvegteste t...
A  lélek halhatatlanságáról 
MERT AZ EMBER VILLANYKÖRTE! 
becsavarja őt az Isten 
valamilyen foglalatba 
valamilyen áramkörbe:
becsavarja őt a sorsba.
Becsavarja őt a létbe.

Lélek, Idegzet, áram! 
áram! áramlás! det!
mint égőben az áram, 
bennem is ég a Idek.
Meddig dhet egy körte?
S vajon én meddig dek?

S ha majd engem... 
ha majd ezt «...

hogyha ezt az üvegtestet... 
hogyha minket — így a körték — 
mert milyen a körte sorsa: 
ha valakik összetörték,
— így töpreng a körte énje —; 
vajon mi lesz velem akkor?
Halhatatlan-e a lélek?
Föltámadhat-e a körte?
Halandó a villanykörte.
ÖRÖK CSAK AZ ÁRAM ÚTJA 
ÁRAMKÖRBŐL ÁRAMKÖRBE.

Ma este megjő kedvesem.
Megjő kedvesem, Égi Mása, 
kit Cdestine-nek szólítok: 
ő az én szemem látomása
akiért partra szálltam egykor 
elhajózván a távoli 
és félig vad Szicíliába.

Szemlátomásom van vajon? 
töpreng a szem: őez vajon? 
avagy csak földi kópiája.

*

AHOGY HULLÁM ÉS SZIKLA 
EGYMÁSBA VAN TASZÍTVA 
S AHOGY EGY RÉGI JÓSLAT 
VAN HOGY VALÓRA VÁUK

ÚGY VÁROK RÁD A PARTON 
LADY YO MINDHALÁLIG

Kolozsvárott, 1998 májusában
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SZABÓ GYULA

Újévi napló
2001. január 2.
Ú gy lehetett tapasztalni, hogy "éle

tünk folyásának határát" a század és ezred 
teg n a p e lő tti- te g n a p i h a tá rv o n alán  az 
egész földkerekség országai "méltókép
pen" felnagyították, a lehető leglátványo
sabbra vastag íto tták . "Globális" érzé
kelésként tám adt egy olyan képzetem, 
hogy decem ber 31-én éjfélkor az éjféli zó
naórák "mérőszalagjait" sorra szelve Föld
göm bünk anyagi valósága úgy rohant a 
pályáján s pörgött a tengelye körül, hogy 
azzal együtt erős súrlódó érintkezésbe ke
rült egy pillanatnyilag m aterializálódott 
idővel, s a két "matéria" száguldó felületé
nek köszörülődése folytán körbeszikrá- 
zott a légtérben a tűzijátékok fénypará
déja N apkelettől Napnyugatig. Legköze
lebbi halló- és látótávolságunkból is süke
títő  durrogások  és villanó fényszipor- 
kázások "törtek be" az ablakainkon, s 
hogy mi is érezzük Irm ával a "nagy ha
tárt", az "éjfélünk" előtti pillanatban meg
gyújtottam  a karácsonyfán három  gyer
tyát és három  csillagszórót (harm adik 
évezred!), s utána a bűvös vonalon úgy 
"estünk át", hogy a gyertyák lángja nem  is 
moccant az évszázad és évezred váltóhu
zatában, a csillagszórók folyamatos szik
rázása is csak olyan gyenge "határmé- 
réssel" hullt bele "folyó életünkbe", hogy 
az elsőként m eggyújtott pálcika az éjféli 
pillanatra éppen bevégezte a fényszórást, 
a m ásik kettő pedig  úgy  csillogtatta a csil
lám ait az éjféli pillanaton innen és túl, 
m intha közben nem  ért volna véget a XX. 
század és a Krisztus utáni m ásodik évez
red, s nem  köszöntött volna be a XXI. 
század s a harm adik évezred. A maga ház
táji leleményeként m ég a VAKÁCIÓ! — 
SZÜNIDŐ! — játék papírszalagja bizo
nyult a legérzékeltetőbb időhatárm érő
nek, m ert am int a decem ber 24-i (vasár
napi) felkiáltójelektől eljutottam  a 31-i 
(vasárnapi) V, illetve S betűig a szalagon, 
azalatt legalább éreztem  egy "szellőnyi" 
erejét annak, hogy egy nagy század- és 
ezred küszöböt lépek át az éjféli órán. Még 
szerencse, hogy legalább azt a szalagot 
kitaláltam , m ert egyébként az egész külső 
világ, a term észet, maga az időjárás is 
olyan szürke változatlanságba süppedt a 
kordöntő napokban, hogy m ég a hőmérő 
fokok is "közömbösen" vesztegeltek a zé
ró tájékán éjjel-nappal, m ár a napszakok 
váltakozására sem reagálva jóformán, s 
ugyanaz a fekete tél m utatta a maga "álló 
képét" egyfolytában, ha XX. század volt, 
ha XXI., holott az em ber várta volna, hogy 
bár az ezredek m ozdítnak valamit, s ha a 
m enő egész novem ber-decem ber folya
m án nem  hozott néhány megszámolható 
hópehelynél többet, a jövő annál inkább 
fehér hó lepelle l to p p an  be. A term é
szetnek és időjárásnak ebben a teljesen 
jeltelen egyhangúságában az sem  vallott 
semm i időhatárra, hogy az égen a félhold 
egyik órán éppoty un tig  látott formájában

fényeskedett, m int a másikon, annak elle
nére, hogy a hold változékonysága embe
ri tudatunkban örök idő óta fogalom 
számba megy. Az észleletek során külön 
egyedi színt és ízt nyert a változatlanság 
azzal a sütőtökdarabbal, amelynek előbb 
a Holdhoz való hasonlatossága tűn t fel, 
de amely m indjárt hasonm ásuk az égi
testhez abban is, hogy egyik részét m ég a 
XX. században, a m ásodik évezredben fo
gyaszto ttuk  volt el, m ásik részének a 
holdgörbe és holdsárga szeleteit pedig 
változatlan ínyencségként csemegézhet
jük tovább a tegnapi újévi nappal beállt 
jelen új századunkban-évezredünkben. 
Végül is semmi új a Nap és a Hold alatt, 
ha még az aránylag gyorsan fogyó döblec 
is a "constantia" szim bólum aként "forog
hat a szájban", át a korszakos időhatáron. 
M indezek között leginkább "állni látszék 
az idő" akkor, am ikor a saját sarokhelyem 
papírm alm okból és nyom dai gépekből 
"termett” betűuniverzum ában azzal kezd
tem  a tegnapi napot, hogy a tegnapelőtt- 
ről nyitva m aradt könyvben, a Széchy 
Károly Zrínyi Miklósról írt testes m unká
jának V. kötetében "a szentgotthárdi csata 
emlékérmének" az illusztrációvá nyom ta
tott első s hátsó felét néztem  a 148-ik olda
lon, ami előző nap is szemem előtt "for
gott", de csak az újév reggelén "vettem 
számba" tüzetesebben, hogy előlapja az 
1664-es évszám m al a koronás császári 
sast ábrázolja, a hátlapján meg éppen a 
kereszténység "krisztusi napja” szórja 
győzelmes sugarait alá a pogány félhold 
lefelé fordult "szarvára". A z  a félhold ily 
m ódon ott eléggé "változó" állapotban 
volt, s az emlékérem "hatása" alatt ösztön
zést éreztem, hogy amennyire lehet, tuda
tosítsam  m agam ban, hogy a reggel, a- 
melyre keltem, mégiscsak egy új század és 
ezred reggele, nem olyan "közönséges", 
m int a tegnapi-tegnapelőtti, m inek foly
tán jegyeztem is a m argón az új korszak 
számjegyeivel az első keltezésemet: "2001. 
jan. 1-jén kora reggel — 7 óra után — itt 
tartva a búcsúlapozással".

A búcsúlapozás azt jelentette, hogy 
m ielőtt kezdtem  volna visszarakni a pol
cokra az utóbbi két "Zrínyi-esztendőm" 
előkotort könyveit, iratait, jegyzetnote
szeit stb., m ég átböngésztem  ezt-azt ben
nük, s így tegnap reggel a szentgotthárdi 
érem  "diadalmas fénye" mellett a vasvári 
békeszerzés "árnyairól" is újra olvashat
tam , m inthogy az lévén az érem "másik 
oldala": "A gyalázatos béke különben or
szágos ingerültséget támasztott. Hiába tö
rekedett az udvar m egalázó föltételeit 
dicsérni, indító okait szépíteni: azokat a 
nemzet vívmányainak, ezeket a királyi jó
akarat jeleinek senki sem  fogadta el. Pedig 
mindjárt, augusztus 10-ikén, összehívta 
az állami tanácsosokat, külföldi követe
ket, főpapokat és főurakat, aztán bizalma
san eléjük terjesztette a vasvári egyez
séget, egyenesen a jó hangulat előkészíté
se végett, hiszen egyenesen fölkérte a 
megjelent m agyar tanácsosokat... oszlas
sanak el m inden kellemetlen benyomást, 
m ert a béke a m agyar királyságnak csak

javára van. M ilyen szerencse például, 
hogy Új-Zrínyivára elpusztult, m ert a tö
rök legalább nem  helyezhet bele őrséget, 
s milyen szerencse, hogy Székelyhidat le 
kell rombolni, m ert a török legalább nem  
szállhatja meg, pedig annyira becsülte, 
hogy Várad tükrének nevezte. S milyen 
előny, hogy a király Érsekújvár helyett 
más várat építhet, Szatm ár és Szabolcs 
várm egyékben az erősségeket m egtart
hatja, legalább ném et őrséggel m egrak
hatja és a török terjedését Győr és Erdély 
irányában megakadályozhatja. A béke Er
délynek is igazi áldás. S a siker annál na
gyobb, m ert Európa egítsége kevés volt és 
későn érkezett, M agyarország és az örö
kös tartom ányok pedig m ár kimerültek, a 
háború terhe alatt szinte összeroskadtak; 
eztán legalább az erődöket jól felszerelhe
tik, ném et katonákkal m egtölthetik, s a 
m agyar királyság újra fölvirágozhatik. 
Természetesen ebben a gyönyörűséges si
kerben senki sem  hitt, hiszen m ég az örö
kös tartom ányokban és ném et birodalom 
ban  is fö lháborodtak  a fö ltételeken, s 
Franciaország bécsi követe, Gremonville 
lovag, m ár sejtette, hogy az ud v ar a béké
vel M agyarországon csak korlátlanabb 
uralom ra törekszik, s Nagy-Várad és Ér
sekújvár vesztébe... a király csak azért egye
zett bele, a mint értette, hogy helyettük 
Gútába, Nyitrába, Semptébe, s építendő új 
várába, általában minden erősségbe német 
parancsnokságokat helyezzen, s velük a ma
gyarokra szorosabb féket vethessen, így a 
párt- ütésben és új király választásában meg
gátolhassa őket: a békének ez volt az uralko
dóházra nézve főérdeke és főhaszna..."

A tegnap reggeli "békés, boldog új esz
tendő" hangulatában m egfordult a fejem
ben az is, hogy a századok m ost m ár 
eggyel arráb "csúsztak", s ahogy például 
az országdaraboló trianoni békeszerző
dés im m ár "múlt századi" gyászemlékké 
"öregbült", a "gyalázatos" vasvári békekö
tés ugyancsak régebbi lett egy századdal, 
de a kettő közötti időtávolság változatlan 
m aradt, s m inthogy a vasvári nemzetigá- 
zó békekötéskor is M agyarország m ár egy 
százhuszonhárom  éves három baszaka- 
dás állapotában volt, egy bizonyos or
szágsors forgásának "tengelye" m integy 
századok feletti állandósultságban m utat
ja magát, úgy, ahogy a H absburgok "sze
kerének" járása történelmileg determ inál
ta. A m ár-már határtalan időfelettiség ér
zetét m ég fokozta a Zrínyi-könyv búcsú
lapozása azzal, hogy a 2001-ik év első 
napjának lapjától visszaforgattam hármat, 
és ott, a 2000-ik év utolsó napjának lapján 
egy egész oldalas illusztrációként Apafi 
Mihály fejedelem buzogányos-páncélos vi
tézi alakját tekinthettem m eg újból az ágas
kodó lovának a hátán, ami egy bizonyos 
történelmi sors "időtlenségét” annyival in
kább kifejezte az én kolozsvári illetőségem 
számára, mivel a fejedelem kengyeles-sar- 
kantyús lóugrása a Fellegvárunk tetején 
úgy "áll", hogy a ló hasa alatti "kilátás" pa
norámájában a XVE. századi "Clausen- 
burg" ostromos pillanatának képe tölti ki a 
Számos-teret— középen a m agasló tem p
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lom toronnyal a várfalak négyszöge, s kö
rül az ostrom ló hadak alakulatai az ágyú
zások füstgom olyaival —, a kép alatti 
m argón pedig  az én "történelmi korom" 
egyik emlékezetes pillanatára valló jegy
zés: "... kengyele alatt K olozsvár— nézem  
1992. okt. 30-án m onostori benzinsorban, 
Funar negyedében és városában"... Ez a 
"naplózó" kelet lapszámozásilag alig né- 
hánnyal előzte m eg a tegnap reggeli "kor
szakos" dátum ozást, m iközben időben 
"elfolyt" a két "ceruzahegy" között több 
m int nyolc esztendő, s m indezek révén 
ma egyre szilárdabban észlelhetem, hogy 
"életünk folyása" sokszor egészen egybe
mossa az időhatárokat. Sajátságos vonása 
ennek a m ostani "vastagabb" határvonal
nak, hogy ha próbálom  az átlagos "BÚ- 
ÉK "-olásnál fokozo ttabban  érzékelni, 
abból is inkább az egybemosódás ereje 
kerekedik ki. Mert ha egyfelől kezdem  azt 
a vonalat "húzni", hogy az almási családi 
halottaim  ezennel m ind "múlt századiak" 
lettek, sírköveik a tem etőben a rajtuk lévő 
évszám aikkal m ind "tovafordultak" azzal 
a századdal, am elyet tegnapelőtt "elte
m ettünk”, akkor azt is érzem  másfelől, 
hogy így m ost már, m int tovatűnt századi 
"sírkör", apám , anyám , testvérem, papóm  
végképp "egyazon tem etőkertben" fek
szik az elm últ századok halottaival, töb
bek között Zrínyi Miklóssal, szinte olyan 
"egyformasággal", hogy ha az "élő" Zrínyi 
M iklós szav a it "hallom ", am elyekkel 
m egvallotta, hogy "M agyar vitézeknek 
dicsőséggel földben tem etett csontjai és 
azok nagy leikéinek ámyékjai nem  had
nak nékem  alunnom ", a szavakba ugyan
úgy "beleéizem" a sokszor aludni nem  
hagyó szüleim  csontjait, m int az ébrenlét
re szintén elégszer ösztökélő Zrínyiéit, jól
leh e t s z ü le im  h á ro m  é v sz á z a d d a l a 
"hallott" szavak után  éltek az alm ási szü
lőföldünkön, s éltem  velük egy életkörben 
m agam  is, m íg Zrínyi életkörétől száza
dok vetnek távol, miközben sok diskurzu
sa, betűkbe foglalt igéje ma is egészen élő 
beszédként "serkentő".

A sarokhelyem  jobbkéz felőli falán "ké
pi lenyomata" is van hosszú évek óta a 
m ind "időtlenebbül" egybekerekedő lé
lek- és csont-"létnek", am int a felsőbb he
lyen egy jókora keretben anyám  és apám  
páros mellalakjának krétarajzos képe örö
kíti az eleven tekinteteket s vonásokat, és 
az ő képük alatt egy kerek bronzplaketten 
Zrínyi arca "él" azzal a "szájában gyakorta 
forgott Symbolummal", hogy "SORS BO
NA NIHIL ALIUD". Tegnap este a Széchy- 
m ű  ö t k ö te té t o ly an  szem m el is á t
szem léztem , hogy külön a Zrínyi-képeket 
kerestem  elő a lapok között, s ennélfogva 
végignézhettem  tizenhat Zrínyi Miklóst. 
M ind "egykorú" metszetek-rézmetszetek- 
képek "után" készült lenyomatok, mind 
más-más arccal, ahogy Velencében, Bécs- 
ben, Párizsban vagy m ásutt "látták" őt az 
egykorúak. Egyiken-másikon a "Sors bo- 
na”-jelige is társult az arcmáshoz, és köz
tük  három  volt olyan, amelyen a "lovát 
ugratta" vitézük, m íg az utolsó három  az 
V. kötet utolsó részében a kursaneci "er

dei" vadászat véres végét örökítette meg 
a m arcangoló vadkannal, ahol "vitézi 
fegyverként" szablya is lett volna Zrínyi
vel, de m indhárom  képen "ártalmatlanná 
tette" a vágó fegyvert a hanyatt terült va
dászon dühösködő "erdei". A német ké- 
szítm ényű utolsó "halálos" képnél va
lamikor az első olvasások idején olyan 
"elmélkedéssel" időztem  el, hogy a pilla
natnyi hatás nyom aként ott m aradt a kép 
alján a kelet nélküli firka: "ott áll a csúcson 
a vár, de az ellenség egy vadkan — nem  a 
török dühödt eb, dühödt kan"... M ind
ezektől búcsúzódva m indinkább évek és 
századok feletti idő tlenségnek  tetszik 
"életünk folyása", s az "egybemosódások" 
egészen természetes jele az is, hogy az 
idestova kerek két esztendeje "magamhoz 
vett" könyvből, a heverőhely fejénél álló 
polcvégről előem elt Z rínyi-kötetből a 
szintén tegnapi forgatgatás során egy 
gyászjelentéses boríték úgy fordult ki, 
hogy nyom ban  szem em be szökö tt a 
könyvjelzős funkcionalitását "definiáló" 
alkalmi jegyzésem  "»Könyvjelző« a kó
dexben, mikor olvastam s idéztem  Zrínyi 
szavait: »vesse meg a halált, az mely nem 
ollyan szokatlan és rettenetes, m int az az 
mi hitván földi testünk gondolja, mert ez 
egy adó, az mellyet m inden ember ez vi
lágon ennek ez világnak adózik«." A ha
lálhírű boríték m int éppen kézügyben 
lévő "jel" a véletlen m űveként lett a Zrí
nyi-szövegben könyvjelző, de a véletlen
ben m eghökkentő sorsszerűségnek lát
szott, hogy amikor az ember épp egy Zrí- 
nyi-"tanítást" olvas a halállal való "adózá
sunkról", ahhoz m integy "mellékeli" a 
"sors keze" egy jelenbeli íróember halálá
nak a hírét, s még egy mai Ars poeticát is 
"illeszt" a Zrínyi-szöveghez, m iután a bo
rítékban lévő gyászjelentésre az volt az 
elhunyt író "búcsúszavaként" nyomtatva: 
"Ha tett, vagy tenniakarás /  nem fűt, tollat 
ne márts /  tintába, úgyis elfakul, /  felissza 
az idő, /  csak a Valóság és az Élet /  szép
sége szilárd, m int a kő.” A társunk, aki 
ezúttal "adózott a világnak", Tímár Máté 
volt, a gyászjelentést a fia, Tímár Áron 
készítette, s engem  nemcsak az ért várat
lanul, hogy 'Tím ár Máté író 1999. május 
8-án, életének 77. évében váratlanul el
hunyt", hanem  az is, hogy Máté haláláról 
gyászjelentést hozott címemre a posta, 
m ikor az emlékezetem egészen "zavarban 
volt", hogy hány évtizeddel azelőtt lehe
tett nekünk egyszer egy futó találkozá
sunk... Idézett Ars poeticajának mély ér
telm ű igazsága azonban most m ár tartó
san emlékezetessé tette alakját, s m iután a 
b o ríték  kevés idő m úlva m egfo rdu lt 
könyvjelzőként a Zrínyi-"kódexben" is, 
talán már kevésbé volt véletlen, hogy egy
szer épp ott "láttam viszont", ahol a halál 
megvetéséről beszélt Zrínyi, minek láttán 
nem  állta meg a kezem, hogy jegyzést ne 
fűzzön hozzá, a "könyvjelzós eset" dátu 
m át is jegyezve egyben: "1999. jún. 12." 
Életünk "könyvébe" is ném iképp ehhez 
hasonlóan dugdosunk "jelzőket", legtöbb
ször m aguknak az időhatároknak a "ro
vátkáival", s m inthogy egyszer réges-

régen úgy esett, hogy egy Szilveszter-éjfé
li almási harangszó "jelzőhangja" mellett 
jegygyűrűt húztunk  Irm ával egymás ujjá- 
ra zsákutcánk családi körében, "bevett 
szokás" szerint m ost is em legettük az év
fordulós napon a hajdani Szilvesztert, 
annyival inkább, mivel ezúttal m ár negy
venötre kerekedett az azóta eltelt évek 
száma. A jeles rovátka m indkettőnk ujján 
"állja a sarat" ma is, nemcsak a gyűrűk 
aranycsillogásával, de azzal a "húsba vá
góan" valóságos rovátkával is, am ely 
m integy negyvenöt éves "kerékvágás
ként" mélyül a gyűrű "kerékpántja" alatt, 
olyannyira, hogy az én ujjamról nem  is 
húzható le m áskor az eljegyzési "emlék", 
csak a vesekőkrizises fogyókúrák idején. 
Életünk m agánkörében az idő gyűrűs pil
lanata nyilván felejthetetlen, ám  ha emlé
kezőtehetségünkben zavar állna be, a 
"határkő"-jelentőségű pillanatnak akkor 
is meglenne az eltörölhetetlen nyom a az
zal az aranym űves dátum ozással, amely 
a két gyűrű belső körében foglalatot nyert, 
s amely szám unkra több értelemben is 
egy "bódulatos időszak" em lékének a 
"rejtjele". Maga a jegygyűrű-"szegődés" a 
m enyasszonyi-vólegényi ujjra 1955 kará
csonya előtt történt, am ikor a kolozsvári 
aranym űves a vésendő dátum ot is felje
gyezte a rendeléshez, a "sors keze" azon
ban úgy intézte, hogy am ikor a gyűrűk 
készen voltak, a boldogan várt időpont 
nem  "1956.1. 1." volt a gyűrűkön, hanem  
a csaknem egy éve eltelt "1955. I. 1."! A 
vétéstől nem  dőlt dugába a boldogság, 
m ert a m ester nyom ban vigasztalt, hogy 
"szerencsére az 5-ös formája hasonlít a 6- 
oshoz, és elég sikeresen karcolgatta is a 
számjegyet a gyűrűkön, míg az 5-ből "ki
jött" a 6, s ha mégis m aradt árulkodó nyo
ma a javító "mesterkedésnek", azt nem 
annyira úgy könyveltük el, m int szépség
hibát, hanem  m int külön kiemelő jelét an
nak, hogy a rendkívüli újévi nappal "ránk 
virradó" 1956-os esztendő nem  közönsé
ges ideje lesz életünknek. A kivételesség a 
jól látható javításjellel forog m a is a gyű
rűink hosszú "vándorútján", s mivelhogy 
a tegnapi 2001.1. 1. im m ár közhelyszerű
en új évtized, új évszázad, új évezred első 
napjaként jött el, mi a negyvenöt éve vásló 
gyűrűinkkel az ujjainkon, s lábunkkal az 
új századba lépve úgy fogtuk minimálisra 
az újévi boldogságkívánást, hogy az új 
századból csupán "boldog századelőt" kí
vántunk m agunknak, s azon belül az új 
évtized első felét kívántuk azzal, hogy öt 
év m úlva érjük m eg életünk folyásának 
aranylakodalm as határát. Legközelebbi 
"aranyozását" az új századnak azonban az 
a kilátás jelenti, hogy jövendőben van a 
budai hegyek között egy M árton név felé 
rugdalózó új unoka, m int az új század 
újszülötte, és mellette, m eg a "múlt száza
di" unokatestvérei mellett, vigaszosabban 
búcsúzhatunk attól a századtól, amely el
m últ életekként tem etett el szülőket, test
véreket, sok rokont és barátot, amellyel 
elm últak a mi fiatal évtizedeink, m iköz
ben m aradt még sok seb, ütés és baj, ami 
nem  "múlt el".
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vehínv Mimi a 176
ha majd minden rabszolga nép  
járm át megunva olajra lép

szerkeszti: 
Fekete Vince 2001

KELEMEN ZOLTÁN 

Varjú asszony
Varjú asszony ágra száll 
Tél sem volt de itt a nyár 
Poros eső korom vár 
Varjú asszony ágra száll
Varjú asszony elrepül 
Hold sápad szél hegedül 
Szárnya árnyék megfeszül 
Varjú asszony elrepül
Varjú asszony visszatér 
Tavasz sincs de itt a tél 
Megfagy a rügy a levél

Ronda
öregasszony blues
Ronda öregasszony 
Ronda öregasszony 
Mit keresel itten 
Te ronda öregasszony ?
Megittad a szittyát 
Megittad a piát 
M i a francot akarsz 
Megittad a szittyát
Remegős a kezed 
Remegős a kezed 
Mikor inni akarsz 
Megremeg a kezed
Fogatlan a pofád 
Fogatlan a pofád 
Nem tudsz megharapni 
Nincs fog a pofádban
Ronda öregasszony 
Ronda öregasszony 
M it keresd itten 
Te ronda öregasszony?

VÁRI CSABA 
Fordított vallomás
mért ne szakadnál el 
mint illat a virágtól 
arc a simogatástól
mért ne hullanál ki 
mint kihűlt csöndből 
a lázas szó
többet mért jelentenél 
puszta számbavevésnél 
puszta létezésednél 
több mért maradnál

Száműzetésben
anya — sírsz 
apa — hallgatsz
szökjetek vissza velem 
gyerekkoromba
hogy egymás 
kezét megfoghassuk

maradni tanítsatok

Napló
mi minden történt 
amiért elmaradt 
mi minden elmaradt 
amiért történt 
végétért de nem 
múlt el
elmúlt de nem 
ért véget

SZENTEB. LEVENTE 

Csak kettő
(Csillának, szeretettel)

tél van, fagyosan int egy 
halvány napsugár 
mennünk kell

hó csikorog
talpaink
alatt
ketten vagyunk
kéz a kézben 
csak te és én 
a távolodó télben

A z éj
majd szürkülödött
de előbb az árnyak kúsztak elő
aztán az áthatolhatatlan sötét.

átölelt engem is
a szent helyeket és a templomokat 
az üres tróntermeket 
mint a porladó csontokat

bálványokhoz hasonlóan

BŐD A EDIT 

Apokrifok
1. A csönd-létrán a félelem 
le-fel navigál szüntelen,
és mit sem számít, 
hogy az est bús fegyverszünet, 
s Elohim az, aki most lapul 
börtöncellám falán — gazul, 
s nem én vagyok a reszkető, 
vitorlás csendben elvesző alak.

(Ui. Adieu, mon Dieu.)

2. Marie, lényegtelen, szeretlek-e,
hogy új Mersault lábával fonod át lábadat. 
Nem érdekes, emlékszem-e, 
édesvizű szád hogyan öblítette 
sóval vert ajkamat, 
s nyelveink, mint óriás halak, 
hogyan formázták tornyát Babilonnak.
Rajtam a fogyatkozó nap 
pattogó, pikkelyes vértjének sötétje, 
s szemem, akár a tűzgolyó maga.
3. Anyám, leltél 
magadnak férfit, ki 
vázán már csak 
rongyokat hord, akár te is.
Nem maradt más,
csak szikkadt füvű kaszálón a vágy.
Én megértelek,
bár nincs mit mondanom.

A madárról
Véres a szárnyam több helyen is, 
utánam jöttek királyi vadászok, 
erezett szárnyam árnyékát lesték.
Tudtam már akkor: két alma 
egymás mellé nem 
kerül soha többé.

Eképpen
A vízi boszorkány mondta: itt van az ég, 

ahol lakom.
A homoki boszorkány mondta: a szél

egy velem.
Sárga tóban úsznak most, akár

a tavirózsák.

Hazafelé
Miféle emberek laknak 
az ablakok mögött ? 
Kiket látogat minden 
éjszaka az álmokból 
verbuvált hadsereg, 
s milyen titkokat 
szórnak világgá, 
miközben társuk fülébe 
súgják: szeretlek?
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DEMÉNY PÉTER

Habanera
Szerette Máriát, és nem szerette Leát — 

röviden így foglalhatta össze azt, amit azok 
iránt a nők iránt érzett, akik Imrének fonto
sak voltak; és ezt a vonzalmat, illetve ezt az 
ellenszenvet nem lehetett annyival elintézni, 
hogy az egyik biztonságot nyújtott a fiúnak, 
a másik pedig bizonytalanságot; az egyik 
nyugalmat biztosított, a másik viszont nyug
talanságot; az egyik állandóságot, a másik 
folytonos hullámzásokat; az egyik csöndet, a 
másik irtózatos feszültségeket; mert Imré
nek, mint többször elmondta, mindkettőre 
szüksége volt; teljes, hosszan tartó nyuga
lomban egyszerűen nem tudott írni, mint 
ahogy állandó feszültségek között sem tu
dott volna, még ha egy új élet reményében el 
is hitette magával, hogy képes lenne rá; va
lahányszor arról kérdezte Natasát, váljon-e 
el, a lány mindig a nemleges válasz felé pró
bálta irányítani; nem érezte tisztességesnek, 
hogy beleszóljon valakinek az életébe, még 
ha az illető a legjobb barátja is, és ő maga kéri, 
hogy segítsen; és nem azért félt ettől a válasz
tól, mert azt gondolta, ha ő egyedül talpra 
tudott állni, akkor más is legyen képes erre a 
teljesítményre; rég túl volt már az ilyen osto
baságokon; hanem azért, mert ő maga is ta
pasztalta, mennyit árthat egy alapjában véve 
jószándékú tanács; Imre mondta ezt szépen, 
bár ő is csak idézte: a pokol felé vezető út 
jószándékkal van kikövezve.

Lea mindenféle értelemben külön fejezet 
volt; látszólagos önállóságával, zárkózottsá
gával, érzelmi hullámzásaival, kacérságával, 
makacsságával, titokzatosságával uralko
dott a fiú fölött; Natasa legalábbis úgy érezte, 
főleg kapcsolatuk elején, hogy Imre mindent 
megtesz a lányért, a lány viszont jóval keve
sebbet Imréért; s bár tudta, hogy a szerelem
ben nem szabad ilyen piaci szempontok 
szerint gondolkodni, azt is tudta, hogy sze
relem ezek nélkül a szempontok nélkül csak 
a mesében és a szerelmesek fejében létezik; 
és úgy látta, hogy barátja nem gondolkodik 
józanul, a lány viszont egyáltalán nem veszí
ti el a fejét; próbálta megmagyarázni magá
nak, hogy két különböző emberről van szó, 
akik közül az egyik romantikusabb, őrül
tebb, lobbanékonyabb, a másik pedig gya
korlatiasabb, számítóbb, józanabb; de ha 
Máriával hasonlította össze Leát, akkor arra 
a következtetésre jutott, hogy mindkét asz- 
szony gyakorlatias, számító és józan, csak
hogy az egyik szereti Imrét, és mindig is 
szeretni fogja, azzal a lassú, végtelen tűzzel, 
amellyel kizárólag ő képes szeretni a fiút; a 
másik talán belészeret, akkor viszont az Isten 
őrizzen meg mindenkit, mert ez a lány nem 
tud hosszan szeretni, és egyáltalán nem gon
dolja, hogy akit szeretünk, azt meg is kell 
óvnunk bizonyos dolgoktól, és éppen a sze
retet révén kell megóvnunk tőlük; Natasa 
visszaemlékezett a napilap első két bulijára, 
melyekre Lea elhozta a férjét is; ült a srác az 
Incognita egyik sarkában, folyóiratokat la
pozgatott, arcán zavar és fájdalom tükröző
dött; a lány olykor odament hozzá, kérdezett 
valamit, aztán táncolt tovább, mintha mi sem 
történt volna, mintha csak annyi közük lenne 
egymáshoz, hogy fél percig beszélgessnek; 
miért nem hagyja otthon, a maga burkában, 
hogy olvasgasson, tévézzen, zenét hallgas
son, tegye, amit akar a megszokott környe

zetében; ne szenvedjen itt, ismeretlen embe
rek között, barátságtalan zugokban; ne érez
ze, hogy ide is csak azért kellett eljönnie, 
mert valakinek a férje; s ha már valamiért 
elhozta, akkor táncoljon vele is, mutassa be a 
kollégáinak, vezesse be a társaságba, ne te
gyen úgy, mintha minden a legnagyobb 
rendben volna; a srác volt az egyetlen férj a 
napilapnál, a többi lánynak barátja volt csu
pán, de a barátok jóval felszabadultabbak és 
vidámabbak voltak, mint ez a szerencsétlen 
fráter; velük el tudták hitetni, hogy bekerül
tek valamibe, amin eddig kívül voltak; ez a 
fiú ott borzongott a magánytól az idióta di
vatlapok között, és kívül volt mindenen.

Ha arra gondolt, hogy Imrére is ez a sors 
vár esetleg; hogy Imre is ismeretlen kocsmák 
kegyetlen zugaiban fog üldögélni egy halom 
hülye lap mellett; ő is úgy érzi majd magát, 
mint akinek semmi köze sincs senkihez; ő 
sem mer felkérni senkit, és vele sem táncol 
majd senki; ilyenkor valósággal ráordított 
volna a fiúra: mi lesz veled, te szerencsétlen; 
és nem nyugodott meg attól sem, hogy Imré

nek valószínűleg mindig más pozíciója lesz: 
mindig szeretik majd a nők, mindig vonzó 
lesz és híres, egyre vonzóbb és egyre híre
sebb; mert el tudta képzelni, hogy a Lea férje 
is vonzó volt valamikor, őt is szerették a nők, 
és ha nem is volt soha tehetséges, tehát külö
nösebben híres sem lehetett, mégiscsak egy 
egyéniség volt, akire felnézhettek, ha társa
ságba ment; a srác magas volt, széles vállú, 
férfias, hallgatag; és Natasa a két buliból csak 
arra a következtetésre juthatott, hogy Lea 
miatt van, hogy mindezt senki nem veszi 
észre; mert aki a legnagyobb ricsaj közepette 
ül egy kisasztal mellett, azt éppen haliga tag
sága, félrehúzódása miatt lehetne észreven
ni; de aki úgy ül ott, mintha bánná, hogy 
eljött, sőt azt is, hogy él; aki azon igyekszik, 
hogy ne vegyék észre, bár sohase venné észre 
senki; azt még aki észreveszi sem veszi észre 
voltaképpen; azt mindenki díszletnek nézi; 
megint legyint egyet és továbbmegy.

Azt mégis megértette, hogy miért szere
tett bele Imre ebbe a lányba; ha körülnézett, 
Lea volt az egyetlen nő a szerkesztőségben; 
az egyetlen olyan lány, aki elég titokzatos, 
kacér, szeszélyes, ingadozó és számító ah

hoz, hogy kiérdemelje a nő nevet; négy évvel 
volt idősebb Imrénél, de érettnek látszott, 
nem idősnek; nyár elejétől miniben, rövid 
blúzokkal járt, és Natasa szomorúan bár, de 
elismerte, hogy a teste is jó; van rajta néhány 
plusz kiló, mégis minden kemény; kemény a 
melle, a combja, feszes a feneke, gömbölyű a 
karja, szépek a kezei; elegánsan öltözködött, 
ízlésesen, m égis kihívóan; fekete haját 
kontyba kötötte, fürtjei a szemébe lógtak; 
nagyon vonzó volt ezekkel a frufrukkal; ajka 
minden férfira csábítóan mosolygott, s ha a 
tekintet az érzéki ajkaktól felfelé indult el, 
fekete pihéket láthatott, aztán egyenes orrot, 
nem túl nagy, de nagyon mély barna szeme
ket, fekete szemöldököt és magas homlokot; 
a bőre is szép volt, kreol, és arcán egyetlen 
pattanás sem virított; ha viszont lefelé indult 
el a férfi, akkor szép, telt, egyenes vonalú 
nyakat láthatott, kerek melleket, hasat, mely
nek simaságát azonnal megtapasztalta volna 
kezével, és láthatta a lány meztelen, kacéran 
széttett lábait, mert a számítógépnél úgy ült, 
mintha most akarna befogadni valakit; Nata
sa többször tanúja lehetett, amint a férfiak 
földbe gyökerezett lábbal figyelik Lea moz
gását; amikor felállt a géptől, úgy mozgott, 
olyan érzékien, hívogatóan, buján, mint egy 
dél-amerikai szépség; dereka, csípeje, feneke 
ringása mintha azt mondta volna, ha nem 
szeretsz, szeretlek téged...

Már majdnem olyan művelt vagyok, 
mint Imre, gondolta gúnyosan; a fiú dúdol- 
gatta sokszor a Habanerát, főleg az elejét, 
talán, mert ezt tudta, talán, mert ezt szerette; 
vagy azért jegyezte meg éppen ezt, mert na
gyon tetszett neki; ki tudja. És Leának az 
egész egyénisége a Carmenére emlékezte
tett; egyetlen éjszakán a vüágot meg tudta 
mutatni egy férfinak, egy olyan világot, 
amelynek vonzásától aztán nem egyköny- 
nyen szabdulhatott az áldozat; Carmen vi
szont nem állhatott meg egynél, neki minden 
ujjára kellett egy rajongó; ezt, a rajongók so
kaságát Imre éppúgy nem bírta volna, mint 
Don Jósé; és bár Imre jóval több volt, mint 
egy lángra lobbant tizedes, aki hirtelen el
vesztette a fejét, ő sem tudott volna Escamillo 
lenni: nem volt sem elég felületes, sem elég 
bátor; ha Imre elhagyja Máriát Leáért, Nata
sának már csak egyetlen reménye marad, 
hogy az őrületben bízzon, barátja hasznos 
őrületében, amely egy szinte törvényszerűen 
bekövetkező pillanatban mindent és min
denkit elűzött a fiú mellől, hogy csak az írás
ra hagyjon energiát.

Amennyire megfigyelhette a kapcsolatot, 
az Imre indítványozta szakítások éppen ak
kor következtek be, amikor barátja kimerült; 
már sem ereje, sem energiája nem volt hozzá, 
hogy Máriához is kedves legyen, Lea szeszé
lyeit is kielégítse, a napilapnál is ellássa a 
feladatát, a különböző folyóiratok által meg
rendelt recenziókat is megírja, és közben a 
regényén is dolgozzon; saját elmondása sze
rint Imre azért siettette a döntést, azért kérte 
meg minduntalan a Lea kezét, mert olykor 
olyan volt, mintha konnektorba dugták vol
na; fárasztotta a hazugságokkal átszőtt ket
tős élet, írásait féltette tőle; élete értelmét a 
mindennapi élettől; ilyenkor úgy érezte, iga
zán szereti Leát, és csak vele tudna élni; józan 
eszét sarokba küldte, akár egy csintalan ne
bulót, aki úgysem jó semmire; arra gondolt, 
hogy majd csak Leát is megszelídíti vala
hogy; és már-már elhitette magával, hogy 
tudnának együtt élni.
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FARKAS WELLMANN ENDRE

K ö n n y ű r u l e t t
(Befejező rész)

4444

Tudod babám, ha minden igaz, el fogok 
menni Angliába. Ne kérdezd, hogy mikor. 
Lehet, hogy két hét múlva, lehet, hogy csak 
jövő januárban. Szükségem van erre. Már 
épp ideje, hogy bizonyítsak. Magamnak, 
legalábbis. Sajnos, Júliám, szembe kell néz
nünk a tényekkel. Nem maradhatok kölyök 
időtlen időkig. Fáj, hogy ezt kell mondanom. 
De hidd el, hogy lelkem mélyén veled min
dig gyerek maradok. Most már csak abban 
reménykedem, hogy meg tudsz érteni és el 
tudsz fogadni így is. Ne pazarold az érzel
meidet és ne hagyd, hogy beléd tapossanak; 
légy kegyetlen, és ott pusztíts, ahol csak 
tudsz. Nem tudod elhinni, ugye, hogy ezek 
az én gondolataim. Pedig igen. Mert engem 
nem tett boldoggá az, hogy állandóan pró
báltam beférkőzni mások szívébe. Szeretni 
akartam, mert úgy éreztem, hogy tudok sze
retni. Egy frászt! Egy szar, egy kegyetlen 
állat legyen belőlem, de elegem van abból, 
hogy senki legyek. Inkább legyek egy számí
tó, pénz- és élvhajhász. Utálsz most ugye? 
Egyre jobban! De nem baj! Ezt akarom, utálj, 
kérlek! Ahogy csak tudsz! Mert már csak te 
vagy az egyetlen, aki ehhez a rózsaszín vi
lághoz köt. S el akarok szakadni ettől. Sőt, 
nem csak akarok, de el is fogok. S ezt csak 
úgy tudom megtenni, ha feláldozlak téged. 
Most még hányingerem van magamtól, de 
nemsokára el fog múlni, megszokom. Remé
lem, tudod, hogy ez az utolsó levelem, min
dent vissza fogok adni, ami rád emlékeztet. 
Mindent. Ezt hívják úgy, hogy elvonókúra. 
Nem akarom, hogy barátaim legyenek. Nem 
akarok senkihez érzelmileg kötődni. Nem 
akarok senkivel őszinte lenni. Csak én, én, és 
megint én! Nem akarom többé, hogy megke
ress, hogy felhívj, nem akarlak látni, és nem 
akarom hallani a hangodat! Nem akarok töb
bé küzdeni érted. Nem akarok többet szen
vedést azért az egy perc boldogságért! És a- 
mi most nagy aljasságnak fog tűnni részem
ről: néni akarlak szeretni!

Lófaszt! Hülyeség! Szeretlek!
444

Mit csináljak veled, te..., te..., kövérke? 
Ma este ha nem találkozunk, úgy be fogok 
rúgni, mint egy albán szamár! Figyeld csak 
meg! Te csak figyeld meg! Csak megfigyeld, 
te!, Megfigyeld csak te! Meg te figyeld csak! 
Na, mentem, megpróbállak még felhívni.

444

Mindig az volt a vágyam, hogy a térben 
konkrét helyet foglaljak el.

444

Gyengének érzem magam, még itt a fü
zet mellett is. Egyfolytában azt a fájdalmat 
látom a szemedben, amit egyetlen szóval 
váltottam ki: sajnos. Nem jelentkeztél, én 
pedig nem mertelek megkeresni. Szeretné
lek látni, de félek is. Orvoshoz sem mentem. 
Tudom, hogy fölösleges. A gyógyszereket is 
hiába szedem. Csak egy valamitől gyógyu
lok meg...

El kell mennem itthonról. Megbolondu
lok ebben a magányban. Fel tudod fogni, 
hogy rajtad kívül senkim sincs? Nincs is 
szükségem egyébre, de ha te sem vagy, ak
kor kétségbe esem. A francba! Tudtam, hogy

ez lesz! tudtam, hogy át fogok esni a ló túlsó 
oldalára, már ami téged illet. De már nincs 
visszaút. Most már betegesen ragaszkodom 
hozzád. Bassza meg!

444

Hodgkin-kór
Általános megfontolások
A Hodgkin-kór a tumorok olyan csoport

ját jelöli, melyet reactiv sejtes környezetben 
látható Stemberg-Reed-sejtek jellemeznek. E 
malignus sejtek természete még élénk viták 
tárgya, újabb bizonyítékok azonban mac- 
rophag eredetük mellett szóbak.

Klinikum
Bimodális életkorbeli eloszlás észlelhető; 

az egyik csúcs a húszas életévekben, a másik 
ötven év felett található. A legtöbb beteg fáj
dalmatlan, leggyakrabban a nyakon találha
tó térimé miatt fordul orvoshoz. Mások ál
talános tünetek, így láz, fogyás vagy erős 
éjszakai izzadás, esetleg generalizált pruri
tus miatt jelentkeznek. A Hodgkb-kór külö
nös tünete az alkoholfogyasztás után a beteg 
nyirokcsomókban jelentkező fájdalom.

A Hodgkb-kór fontos klinikai jellegze
tessége, hogy legbkább egy nyirokcsomó- 
régión belül kezdődik, majd fokozatosan ter
jed szét a környező nyirokcsomó-régiókra. 
Csupán a betegség késői szakaszában alakul 
ki a haematogén dissembatio, a daganataak 
az érpályába történő betörése következté
ben.

A kórism e a nyirokcsom óbiopsziás 
anyag gyakorlott haematopathológus által 
végzett szövettani vizsgálata alapján állítha
tó fel. A Hodgkb-kór több altípusra oszható: 
lymphocyta predom bandával járó nodulá- 
ris seleorisos, kevert-sejtes jellegű és lym
phocyta depletiós típusra. Á Hodgkin-kórt 
pathológiai szem pontból más malignus 
lymphomáktól kell elkülöníteni. Összetéveszt
hető azonban mononucleosis infectiosa követ
keztében kialakul, macskakarmolásos betegség 
vagy gyógyszerhatás (phenytob) okozta reak
tív nyirokcsomó-elváltozásokkal is.

Az  első lépés a stádium megállapítása, a 
betegség kiterjedtségének meghatározása 
("stagbg"). A stádiumbeosztás alapján dönt
jük el, localizált kezelés (radioterápia) bd i- 
kált avagy systemás kemoterápiára van 
szükség. Á stádiumbeosztás a következő: I. 
stádium: egyetlen nyirokcsomó-regio érin
tett; II. stádum: kettő, vagy több nyirokcso
mó-regio érintett a rekesz azonos oldalán; III. 
stádium: több nyirokcsomó-regio érintett a 
rekesz m bdkét oldalán; IV. stádium: desse- 
m bált betegség csontvelő- vagy májérbtett- 
séggel. Emellett a stádiumokon belül A-val 
jelöljük, ha a betegben nem észlelhetők álta
lános tünetek, és B-vel, ha jelentős fogyás, 
láz, vagy éjszakai izzadás áll fenn.

Terápia
Localisalt betegség esetén (I. A, II. A) a 

betegség besugárzással kezelendő. Dissemi- 
nált betegségben (HI. B, IV) erélyes kombbá- 
dós kemoterápia a választandó kezelés. A II. 
B vagy ID. A stádiumba sorolt betegek optimá
lis kezelése még vita tárgyát képezi, a jdenlegi 
álláspont szerint azonban előnyösebb a kom- 
bbádós kemoterápia alkalmazása.

Prognózis
A H odgkb-kór ma már nem m bden  

esetben halálos, m b d  a lokalizált, m b d  a 
dissem bált betegség kezelése curatív célú. 
Az I. A vagy II. A stádiumba sorolt, radiote- 
rápiával kezelt betegek prognózisa kitűnő, a 
tízéves túlélés meghaladja a 80%-ot. Disse
m bált betegségben (III. B, IV.) a betegek 20- 
50%-a él 5 éven túl. A legrosszabb terápiás 
eredmények az idős, a kiterjedt szervi beteg
ségben szenvedő, valam bt azon betegekben 
észlelhető, akiknek szövettani vizsgálata 
lymphocyta-depletiót, vagy kevert-sejtes jel
leget mutat. A II. B vagy III. A stádiumba 
tartozó betegek prognózisa közepes, az öté
ves túlélés 30-60% között mozog.

444

Muszáj, muszáj, muszáj rágyújtanom 
még egyre. S utolsó ma este, mert hobapra 
így is csak négy marad. De remélem, megbo
csátod. Most úgy fel vagyok dobódva, hogy 
a szíved nem csak repdesne, de csiripebe is, 
ha lábál. Te már alszol eddig, biztos. Én 
pedig készülök a közös reggelizésre. Már 
éhes is vagyok. Hiába, a szeretet csodákat 
képes műveim. És egyre inkább hiszek eb
ben. Úgy örvendek, hogy jól érzem magam. 
Most rád gondolok, nagyon-nagyon, és kí
vánom, hogy valami nagyon csodálatosat 
álmodjál. Furcsa az emberi test. Mennyire 
befolyásolható mentálisan. Felmerül ben
nem, hogy mi van, ha a menstruációm tény
leg egy tisztulási folyamat része? Képes volt 
hamarabb megjönni, csak azért, hogy meg- 
b t  teljesen tiszta lehessek. Hát nem fantasz
tikus? így is fel lehet fogni a dolgokat, s ha 
hiszek bennük... nem is tudom: jó. Egyszerű
en csak ennyi, jó,

444

Szia Krisztina! Csak felléptem egy röpke 
percre. Ez van. Ma megkeresett Attila, kicsi 
édeske! Valami új Tony Braxton szám megy. 
Szép lassú.

Jó nő vagy. A halál parolázni akart velem. 
Ha van kedved, hívj fel!

Kedvesem! Hiányzol? Én vagyok a kály
ha, te vagy a tűz. A tűzre is meg a kályhára 
is nagy szükség van, gondolj a parázsra, pél
dául.

444

Rájöttem, nagyon kedves lány vagy. És 
ezt azért írom le, mert még soha nem illette
lek ezzel a jelzővel. Azt hiszem, most már 
teljes egészében, m bden  hibáddal együtt 
szeretlek! Ez van. Most m it csbáljak, ha 
üyen szeretetre méltó vagy? Lehet, ezeket a 
dolgokat m b d  tudod, de m b d ig  meg kell 
erősítenem, nehogy úgy járjak, m b t az a 
sziszifuszi, az a görög izé, aki a hegyre gurí
totta fel a követ, de m bdig  visszaesett a kő. 
Nem szabad, azt hiszem, belenyugodni ab
ba, hogy ez így van rendjén, mert szerintem 
tényleg kell egy kis küzdelem azért, hogy az 
emberek szeressék egymást.

Krisztinám, napról napra jobban szeret
lek! Nem tudom, hogy meddig tud fokozód
ni, de annyira remélem még futja, ameddig 
m bdketten a századik évet el nem érjük! 
Szél szeretaék lenni, és m b d ig  a nyomod
ban járni... legyek inkább nap? Ma választ
hatsz! A szeretetem m el foglak m indig 
körülvenni, ha akarod, ha nem! M egbt o- 
lyan tiszta a szívem, hogy csak na! Mivel 
nyertél meg ennyire? Azt hiszem, rájöttem, 
de megtartom magamnak.

M bdenesetre csodálatos, hogy nekem itt
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vagy te, csodálatos, hogy élsz és mozogsz!
444

Hát Juli! Barátnőm! Nem az a csomag 
ági, de igen szarul esett, hogy nem jöttél, s 
még nem vagy itt. Felhívtalak, s meg akar
tam mondani, hogy ha nem jössz öt percen 
belül, vonat után vetem magam! Szerencséd
re a húgod vette fel a telefont, de különben is 
dög lettem volna kimenni az állomásig! Bün
tetésből kólát és kávét is egyedül ittam, de 
nehogy azt hidd, hogy jól esett, vagy jól esik, 
hanem csak azért, hogy örülj, bazmeg! Felté
telezem, hogy most vele bájcsevegsz. Vagy 
nem bájcsevegsz? Úgy remeg a kezem, hogy 
kénytelen vagyok annyira megmarkolni az 
írószert, mintha egy f..t szorongatnék. Fo
gadjunk rosszra gondoltál! Hi-hi! Én fűrész
re. Hát te?

444

Ha nem lennél te és a hitem, értelmetlen
nek látnám az életemet. S őszintén bevallom, 
szinte így is annak látom, mindennek ellené
re. Olyan tehetetlennek érzem magam. Nem 
akarok így élni. Valami visszahúz, s ennek a 
valaminek a forrása bennem van. Nem ér
tem, hogy miért vagy még mindig mellet
tem. Nem érzed, hogy magammal rántalak? 
Nem érzed, hogy valami nincs rendben ve
lem és ez neked sem tesz jót? Elgondolkodtál 
te egyáltalán azon, hogy mit nyújt neked ez 
az én barátságom? Mi ösztönöz arra, hogy 
kiállj mellettem? Ezeken a kérdéseken el ké
ne gondolkodnod! Gondolj arra is, hogy az 
utóbbi időben csak rosszat tettem neked! S 
egyáltalán... te nem ilyen voltál, amikor meg
ismertelek. Nem voltál hajlamos depresszió
ra s hasonló jellegű kiakadásokra! Már régen 
nem vagyok beszámítható. Nem tudom mér
sékelni magam, sokszor megpróbáltam, de 
nem sikerült. Tudom, hogy miért, csak nem 
vagyok elég erős ahhoz, hogy szembesüljek 
a tényekkel. Nem te vagy a gonosz, Júlia, 
hanem én! Te hozzám képest maga vagy a 
m egtestesült jóság! Érzem, hogy megint 
szarrá ment az idegrendszerem. Minden 
sokkol, minden zavar. És hiába minden jópo- 
fázás, tudom, teher vagyok számodra. Ne 
tiltakozz, lásd be, hogy így van! Most nem 
akarlak bántani. Tényleg nem. Felejtsd el! 
Lehet, hogy helyre jövök, de érzem, hogy 
nem egyhamar. Bizarr dolog. Felejtsd el! Egy 
csomó mindent titokban tartottam előtted. 
Egy rakás szart. Amit talán ha elmondanék, 
nem lenne tragédia. Te is eltitkoltál dolgokat 
előlem. Nem tudom miért. Ezért váltam én is 
bizalmatlanná, hozzád hasonlóan. És ne 
mondd, hogy nincs így, mert erre nem most 
éreztem rá.

Újraolvastam, amit írtam. Elég fekete és 
gyilkos hangulata van. Mintha nem is belő
lem jött volna ez a szöveg. Olyan furcsa fo
lyamatok zajlanak a szervezetemben, hogy 
megrémítenek. Magam sem értem, hogy mit 
jelenthet. Az előbb például minden elhomá
lyosodott előttem, s nem is tudom elmagya
rázni, hogy milyen érzésem volt. Szörnyű. 
Vagy ilyen, hogy elkap egy-egy pillanat, 
mintha akkor ébrednék föl és néháy perc 
kiesik a filmből. Nem, ezt nem lehet megfo
galmazni. Ijesztő.

444

Ha úgy látod, nincs semmi varázsa vagy 
értelme, hogy a kulcsodat magamnál hord
jam, akkor írd meg! Azért mondom, hogy 
inkább írd meg, mert tudom, hogy nagyon 
szarul éreznéd magad egy ilyen helyzetben, 
vagy egyáltalán meg sem mondanád.

Komolyan gondoltam. Kíváncsi lennék, 
mit szólnál, ha ráéreznék magamtól. Lehet, 
ráérzek és egy kedves pillanatban a kulcs a 
lábtörlő alatt lesz.

Azt szeretném, ha tudnád, hogy rég nem 
igazi a mosolyom.

Azután Krisztinát gyakran látták a tem p  
lomok és kocsmák környékén, és amíg Júlia 
haza nem érkezett, nem beszélt senkivel. 
Gondosan átrendezte a házat, az előszobába 
Juli kedvenc virágait ültette, rendet csinált a 
gardróbban, és vidám filmekkel és könyvek
kel rakta tele a polcokat. Júliának vissza kel
lett térnie, ahogyan az meg is történt, ha 
másért nem is, csakhogy Krisztina számára 
végérvényesen érthető legyen mindaz, amit 
megtalált, amit felépített és elveszített egyet
len szempillantás alatt. S hogy egy tucatnyi 
férfi és Z. őrnagy után, íme, egy sokkal na
gyobb tévedés is beárnyékolja az életét, és 
annyi történt csupán, hogy a férfinevek he
lyett most egy női név következett a listán, 
áthúzva piros vonallal vagy feketével.

A viszontlátás átéltségét heves szeretke
zések és könnyek fokozták, bár Júlia sápadt

volt, és határozottan szembetűnt a betegség 
az arcán. Az, hogy később Júliának elhullt a 
haja, a bőre színe megfakult és áttetszővé 
vált, sárgás színűvé, mint a méz, ezek a té
nyek csak fokozták Krisztina ragaszkodását 
a létezéshez.

Tudván amit tudott, csak a mérhetetlen 
szomorúságot engedte meg magának, s a 
borfejadag mellett az írás volt az, ami kitöl
tötte a hétköznapjainak délutánjait és az éj
szakákat.

444

Istenem, milyen jó érzés megint írni! Ne
ked. Hihetetlen. Újraolvastam mindent. Egy
re inkább elönt az a hangulat, ami a kezdetek 
kezdetén. És nem nosztalgikusan, hanem 
őszintén, valóságosan. Most tör csak igazán 
felszínre az, amit hónapokon keresztül képes 
voltam magamban tartani: hiányoztál. Iszo
nyúan hiányoztál! Hiányoztak a mosolygós 
gödröcskéid, a kávéscsészés kisujjad, a leve
lek, az őszintén csattanó csókok, az ölelések. 
Gyerekesek? Még hogy gyerekesek voltunk? 
Baromság. Annyira boldog voltam abban az 
állapotban, hogy csak a hülyeségemnek kö
szönhetően dobhattam el mindezt magam-

tói. Most annyira égek a boldogságtól, hogy 
sajog mindenem. Szinte fáj. Sírni, csapkodni, 
üvölteni, őrjöngeni tudnék örömömben! Tu
dod, mi jutott eszembe? Az, amikor a kór
házban voltam, és te megetettél. Emlékszel? 
Hogy is lehetne egy ilyet csak úgy elfelejte
ni?

444

Csak írok és írok, de nem tudom, hogy 
mit. Segíts rajtam, Júlia! Ha most megtennéd 
velem, hogy kilépj az életemből — ami 
egyébként jogos lenne — nem élném túl. Az 
már az utolsó csepp méreg lenne számomra. 
Szeress, kérlek! Felvettem a pólódat. így biz
tonságosabb. Már nem félek annyira. Mert 
féltem, tudd meg, hogy féltem. Az utóbbi két 
hónap alatt állandóan attól rettegtem, hogy 
elveszítem a tudatomat. Soha ne tudd meg, 
hogy milyen érzés. Sokszor azon kaptam 
magam, hogy nem tudtam, mit tettem, nem 
tudtam, mit mondtam másodpercekkel aze
lőtt. Mintha egy teljesen idegen világba to p  
pantam  volna hirtelen. Sajog az arcom. 
Felmarták a könnyek. Rég nem sírtam. Az 
arcom már elfelejtette, milyen is az. De jó. 
Megpróbálom nem ráfolytatni a levélre. Jó
tékony fátyol a szememnek, még ki tudom 
venni a sorokat mögötte. Zsibbadok, zsi
bong mindenem. Csuda jó érzés! Már csak 
téged látlak. A legcsekélyebb erőfeszítésem
be kerül felidézni téged lelkem képer
nyőjére Most guggolsz, és fél szemmel nézel 
fel rám... Most pedig, ahogy felbukkansz a 
vízből és prüszkölve rázod a fejed, kaján 
mosollyal a szádon mintha azt mondanád: 
"gyere már, nem is olyan hideg a víz!", és hát
radobod magad. Ahogy szoktuk. Már nem 
sírok, csak a szemem fátyolos egy p iát. Te 
most alszol. És rólunk álmodsz. Aludj jól, 
p id  Júliám! Szeretlek.

444

Most már sokáig nem fogom húzni! 
Krisztinám, nem tudom, mi a franc ütött 
belém, de úgy hiányzol, hogy belepusztu
lok! Most lehet, hogy vigyorogsz ezen; de ez 
van. Ma még sírtam is. Úgy szerettem volna, 
ha megölelsz! Miért csináltad ezt velem? Jaj, 
de hülye vagyok! Te nem tehetsz róla, hogy 
így megszerettelek. Lehet, jobb is, hogy nem 
vagy itthon, mert talán el is bőgném magam. 
Közben kijönnek ilyen dolgok is belőlem, 
pedig jó mélyre el vannak süllyesztve.

Örülök, hogy hallottam  a hangodat, 
megnyugodtam.

444

Újraolvastam az összes levelet, s megint 
szeretlek. Illetve nem is tudom pontosan, 
hogy téged, vagy azt az érzést, hangulatot 
szerettem meg újra, ami akkor volt. Te most 
egy más városban vagy és nem tudom, miért 
van olyan érzésem, hogy magányos vagy. De 
lehet, hogy tévedek, s az jó lenne. Az életem 
most kiegyensúlyozott. Csak néha szoron
gat az egyedüllét. Tudod, mi vett rá, hogy 
előkotorjam a leveleket? Lehet, hogy illúzió
romboló, ám legyen. Péter. Emlékeztem, 
hogy írtál vele kapcsolatban valamit, s kí
váncsi lettem. Aztán elkapott a gépszíj, és 
nem tudtam abbahagyni. Ja, te nem értheted, 
hogy miért pont Péter. Hosszú idő után úgy 
gondoltam, hogy nem fog megártani egy kis 
kiruccanás, s elindultam, még egyszer, amíg 
még tudok járni, hogy végigkonzultáljam a 
kocsmákat. Reggel négy óra tájban láttam, 
hogy Péter elindul hazafelé. Egyszer csak 
megállt a lépcsőfordulóban. Visszanézett, s

folytatás a 12. oldalon
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» » >  folytatás a 11. oldalról

pont én kerültem a látószögébe. Nem tu
dom, mi ösztönzött arra, hogy gyorsan meg
rázzam a fejem. Ez kábé azt jelentette, hogy 
ne! Visszajött, és megkérdezte, hogy mit ne? 
Nem tudom, válaszoltam, de maradj. S ma
radt. Hazakísért és itt aludt. így még nem 
aludtam senkivel. Illetve úgy, hogy még hoz
zá se érjek. Amúgy a csapodár életforma vé
gére muszáj volt pontot tennem. Ez pedig 
sokat segített az önbizalmam visszaszerzé
sében. Van egy nagyon jó barátom, akivel 
levelezek.

Egyelőre úgy érzem, hogy nem szeretnék 
veled találkozni, vagy beszélni. És nem hi
szem, hogy te is képes lennél elölről kezdeni 
ugyanazt. Az az érzésem, hogy megváltoz
tál. Én pedig, azt hiszem, ugyanolyan rideg 
és szeretetét kimutatni nem képes ember va
gyok. A testem már teljesen tönkrement. Pa
rókát viselek, hónapok óta. Már önmagam 
víznyomata vagyok csak, de nem tart soká.

Néha azért jól esne az a feltunningolt 
kapcsolat, sok-sok öleléssel, de beérem az
zal, hogy megpuszillak, ha meglátogatsz, 
még akkor is, ha a taknyod-nyálad összefo
lyik, úgy meg vagy hűlve. Mint legutóbb.***

Krisztinának végül sikerült bejutnia a 
boncterembe is. Kifejezéstelen arccal, remeg
ve állt az asztal mellett, amikor Júlia testét 
egy fémtálcán behozták a hűtőből. Csak az 
első mozdulatnál sikoltott fel szinte, amikor 
a szike befúródott szerelme gégéje alá, majd 
megvillant a két gyönyörű mell között és e- 
gyetlen rutinos mozdulattal kibontotta a 
hasfalat. Krisztina állt, és a testről lecsepegő 
klórós víz útját bámulta. Meg volt győződve, 
hogy kötelessége végignézni ezt, kíváncsi is 
volt rá, és úgy érezte, hogy tartozik ezzel 
Júliának.

Nézte a kinyitott hasüreget, a romlandó
ság pasztellszíneiben elétánüó májat, a bele
ket, a szívet. Júliát. A hajdan barackszínű 
testet, amelynek minden részét pontosan is
merte, a bőrt, amelynek bársonya szétmál- 
lott és színe immár az avas olajéra emlé
keztet. Az arc finom ívét, a kis pisze orrocs
kát, amely most bántóan hegyes lett és szinte 
átlátszó, a beesett, élettelen szemeket, ahogy 
az átvágott nyak fölött szigorúan nézik a 
plafont.

Egy újabb m ozdulat következett, a- 
mellyel az asszisztens átvágta Júlia fejbőrét, 
az arcára fejtette és egy fűrésszel megnyitot
ta a koponyáját. Összeszorított fogakkal, de 
ezt is végignézte. Majd kedvese agyát bá
multa, kidobva a márványasztalra. Vala
hogy megállt az idő, Krisztinát régen nem 
érdekelte semmi, fájt a feje a szúrós forma- 
linbűztől, s csak arra vágyott, hogy megint a 
levegőn legyen. Nézte Júhát, utoljára, akinek 
így nemcsak a lelkét ismerte, hanem a testét, 
a belsejét, minden zsigerével együtt. Még 
néhány határozott mozdulat, majd a bonc- 
nok az agyat a lány hasüregébe helyezte és 
összevarrta a holttestet mindenütt. Meg
mosta, majd a fémtálcán viszatolta a hűtő
kamrába.

Krisztina kiment, rágyújtott.
***
így, másfél év után, hát... furcsa.
Gyertyafénynél. Folytatom neked, ma

gamnak. A naplóm most túl személytelen 
lenne. Emberhez, hozzád akarok szólni. Jú
lia! Megint eltelt egy év, és már megint sem
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mit nem valósítottam meg. Beleőrülök a ke
resésbe. De akkor is hiszem, hogy boldog 
leszek. Most úgy írok beléd, mintha a nap
lómba írnék. Őszintén. Adná Isten, hogy 
még sokáig élhessek, Júlia. De nem fog. Ad
ná Isten, hogy tévedjek! S ha jól tévedek, 
Júlia, ígérem, ha ez az iromány soha nem is 
kerül a kezedbe, hogy boldog leszek, s erre 
te leszel a tanúm. Kell a szeretet, a szerelem. 
Nagyon félek, még nem tudtam megbarát
kozni a gondolattal, hogy hamarosan utánad 
megyek. Meguntam a holmi eltévelyedett 
egyéjszakás boldogságokat. Elegem van az 
érzeíemmentes orgazmusokból. Ismersz, 
ugye? Talán csak te ismered, ha ki is mene
kültél belőle. De úgy is hozzád kell beszél
nem. Ha veled nem közölhetem ezeket, 
senki mással sem. Mert ha a naplómhoz szó
lok, olyan, mintha a semmibe üvöltöznék. 
Szeretném, ha te is boldog lennél. Mert meg- 
érdemled, Júlia! Nagyon is megérdemled, 
csak te nem tudod. Szeretnék egy boldog, 
családias, szeretetteljes karácsonyt, de tu
dom, hogy megint nem lesz részem belőle. 
Szeretnék egy boldog Szilvesztert. Neked is

ezt kívánom. Szerinted mikor kapjuk meg 
mindazt a boldogságot, amit megérdem- 
lünk? Itt hagyom ebben a füzetben, mindazt, 
amit te és én írtunk. Mert ez is belőlünk 
fakadt. És amikor ez történt, Júlia, őszintén 
történt. De ez már a múlté. Te is tudod. Sze
retném, ha ez a Szilveszter olyan lenne, mint 
amilyent elképzelek magamnak. Elégedett 
és boldog. Júlia! Ha tudnád, mennyire vá
gyom erre! És téged is boldognak szeretné
lek tudni. Félek, Júlia, annyira félek a jövőm 
miatt, hogy ezért bármit el tudnék követni. 
Élni akarok, élni szeretnék, és boldogan! Ed
dig sem volt semmi színjáték, csakhogy most 
másképp kéne történjen minden. Nem aka
rom többé visszafogni magam. Talán már 
nemsokára találkozunk, ott Ember vagyok

én is, Júlia. Érzésekkel, szeretettel és vágyak
kal teli ember! Emlékszel, ugyanezt írtad 
egyszer nekem? Sokszor üldögélek csak úgy, 
semmittevésben, és arra gondolok, hogy én 
miért nem vagyok hivatott gyermeket nevel
ni és bodogan élni? Átok ez? Mindig valaki 
szeretőjének lenni, akinek már minden meg
adatott, amire én vágyok. Boldog akarok len
ni. Olyan nagy kérés ez az Istentől? Júlia! 
Attól eltekintve, hogy ezt akkor írtam ami
kor..., csak akkor fogom neked elmondani, 
ha a boldogságnak egy enyhe kortyát már 
lenyeltem. Nem akarok addig meghalni! 
Még mindig nagyon szeretlek. S ezt csak 
azért teszem, mert tudom, hogy nem téve
dek, és te is tudod, mert ismersz, annak elle
nére, hogy már nem akarhatjuk egymást 
úgy, mint régen.

Z. őrnagy újra férfinak érezhette magát, 
amikor egyik kedden este Júlia magához 
hívta telefonon, s a befüggönyözött hálószo
bában — hogy ne lássa a női test romlandó
ságát — könyörgőre fogta a dolgot: — Őr
nagyom, legyen a sors kegyelme, hogy utol
só óráimban eleget tesz a kérésemnek, és 
megadja nekem, ami egy nőnek kijár, utoljá
ra mégiscsak férfit akarok, és bűnös viszo
nyom miatti lelkifurdalásomat enyhítendő, 
kérem, ne utasítson vissza! Annyira szere
tem Krisztinát, hogy más férfival meg sem 
tudnám tenni ezt, de hajdanán ha önt válasz
totta szeretőjének, tán magam is csak ezt 
tehetem...

Az őrnagy pedig — nem utolsó sorban 
megérezve a bosszú lehetőségének különös 
csodáját —, Júliával hált, hogy nőként en
gedje a túlvilágra ezt a bájos teremtést, aki őt
fosztotta meg attól, hogy boldog legyen.

***
Kedvesem! Halálod fájdalma és az, hogy 

megaláztál nem okozott számomra annyi 
gyötrelmet, mint az egyedüllét, a fáradtság 
és félelem egyvelege, amely szerelmünket 
végigkísérte, azt a szenvedélyt, amellyel 
egyaránt átadtam magam neked és a létezés
nek. Ha erőm lenne hozzá, követnélek; gyak
ran bámulom az ottfelejtett fecskendőket, mi 
hasznuk van, mi haszna lenne, hogy így éljek 
tovább. Most a semmi van, Júlia, szerelmünk 
iszonyú utolsó évada, amikor utoljára hul
lott le a függyöny, és le kell mosni a maszko
kat. Tegnap nálam járt az őrnagy, és két üveg 
muskotályost ittunk. Azt a néhány önkielé
gítést leszámítva — mert könnyebb volt így 
a fájdalmat is elviselni — azóta látott engem 
is eíőször az az ágy, amelyen annyiszor sze
rettük egymást. Még éreztem benne az illa
tot, a kételyt, s úgy a hiányt is, amely a sötétet 
betöltötte. Megbocsátok az őrnagynak, de 
lám, tényleg kurva még a légy is, mi mást 
tehetnék, csak azt nem értem, hogy életem 
üresjárataiban mért van szükségem valakire, 
akit tulajdonképpen gyűlölök. Talán ez volt 
az utolsó esélyem belőled részesülni,— mert 
hogy vele voltál utoljára — bár a történtekről 
eléggé sután tudott csak mesélni. Júlia, te 
nem lehetsz halott! Reggel megengedtem, 
hogy használja a fogkefédet.

"Korszerű orvosi terápia és diganosztika. 
Szerk. Steven A. Schroeder et al. Officina N ova  
Kiadó, Bp., 1990.
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"A nemzet — ha megmarad — 
csak otthon marad meg"
Beszélgetés Püski Sándorral
90 év nagy idő. Ennyit m ondhat magáé

nak a ma is irigylésre méltóan friss, ener
g iá ib ó l k ifo g y h a ta tlan  P üsk i Sándor. 
Villantsuk fel most azokat a színeket, fé
nyeket és árnyakat, amelyek meghatároz
tak  egy olyan em beri é le tu ta t, amely 
csaknem egyidős a századdal.

Kezdjük az elején: milyen családba szü
letett, hogyan cseperedett fel, melyek vol
tak az indító élményei?

1911. február 4-én születtem Békésen, az 
ibrányi városszélen. Ennek a 30 ezres telepü
lésnek háromnegyed része földműves volt, 
méghozzá csak Ids részben birtokos, a többi 
cseléd, napszámos, vagyis föld nélküli pa
rasztember. A mi családunk is ebbe az utóbbi 
kategóriába tartozott emberemlékezet óta. 
Még iparos sem került ki közülünk. Az 1922- 
es földosztáskor kaptunk két hold földet.

A családban harmadik gyermekként szület
tem, de sajnos első lett belőlem. Gábor bátyám 
ugyanis 12 éves korában a Körösbe fulladt, a 
nővérem pedig 8 hónapos korában meghalt 
Utánam még 2 húgom és egy öcsém született.

Békés nagy református vidék volt, akkor 
még egyben a nagy tanyavilággal, a lakos
ságnak mintegy háromnegyed része egy 
egyházközséghez tartozott. Mi is. Az egy
háznak iskolái is voltak, nemcsak elemi, ha
nem valamikor a debreceni kollégium finá
léjaként indult, az én időmben már 8 osztá
lyos gimnáziuma is. Harmadikos elemista 
voltam, amikor a tanítóm megbetegedett, s 
az idősebb református lelkész tanító fia jött 
helyettesíteni. Akkorra édesapám harango
zó volt már az egyháznál, így ismerték a 
papok, és addig mondogatták édesapám
nak, hogy ezt a fiút taníttatni kell, amíg végül 
a negyedik elemi után gimnáziumba adtak 
azzal, hogy ha már a 6 osztály úgyis kötele
ző, ott többet tanulok. Majd két év után: a 4 
gimnáziumi osztály után már jobb iparos 
vagy kisebb tisztviselő is lehetek. A negye
dik osztály után viszont már én magam dön
töttem úgy, hogy nem nagyom abba az 
iskolát. Könnyen tanultam, de a mezei mun
kából nem lehetett kivonni magamat. 10-14. 
évem között minden nyáron napszámba jár
tam az urasági kertészetbe, félrészes pelyva
kaparó voltam cséplőgépnél, emellett a ház 
körül és bérelt kertünkben is segíteni kellett 
egész évben. Afelsős években magán tanítás
sal segítettem magamon.

A könyvek mikor kezdték érdekelni, 
már kisgyermekként, vagy csak később?

14 éves koromig, amíg nem dőlt el, hogy 
végigjárom a gimnáziumot, ugyanúgy él
tem, mint a többi parasztgyerek. Sem öltöz
ködésben, sem szokásokban nem külön
böztem tőlük. Olvasni nagyon gyorsan, már 
az első elemiben megtanultam, és amit talál
tam a nagyszülők padlásán — kalendáriu
m ot, ponyvaregényeket —, m indent el
olvastam. Csak az ötödik osztályban öltöz
tem át pantallóba. Ekkor kellett az úri társa
ságba is beilleszkednem, ami nem ment 
könnyen.

Az irodalmat illetően: a gimnáziumnak 
volt egy ifjúsági könyvtára, onnan vehet
tünk ki könyveket, és hatodikos korom óta 
önképző körben is részt vehettünk. A ma
gyartanárunk nagyon öreg volt, és érettségi 
előtt, 1929 tavaszán egyszer így kezdte az 
egyik órát: felolvasok két verset, az egyiket 
Ady Endrétől, a másikat Kassák Lajostól, 
elrettentő példának, egyébként nem foglal
kozunk velük. Később, a városházi munkák 
idején jutottam az első Ady-kötetekhez, Sza
bó Dezsőhöz.

A jogi pálya lehetősége mikor vetődött 
fel?

1929-ben érettségiztem, és bár jelesen, 
mégis gond volt, különösen anyagilag, hogy 
hová menjek tovább. Ismét az öreg lelkész 
adott tanácsot. Azt ajánlotta, hogy menjek a 
debreceni református kollégiumba. Nem 
kell fizetnem. A papi pályához azonban nem 
éreztem elég elhivatottságot, és a beszéd- 
készségem sem volt olyan jó, amüyen ehhez 
a pályához szükséges. A lelkész azután a 
vasúti tisztképzőbe ajánlott, ahová 50 helyre 
500-an jelentkeztünk, nem kerülhettem be. A 
hadsereg maradt még lehetőségként, ahol 
jogász-, orvos- és mérnökképzést segítettek 
akkor, ha lekötötte magát az ember 10 évre a 
katonasághoz. Szerencsére erről meg elkés
tem, ezért a városházán egyelőre napidíjas 
lettem, havi 60 pengő fizetéssel. Onnan ke
rültem fel Pestre egy ügyvédhez, ahol dél
utáni 3 órás gyors- és gépírást vállaltam, és 
mellette, 1930 őszén beiratkoztam a jogra. 
Gyorsírást a 6. osztálytól kezdve Durkó An
tal tanárunk különórán tanított néhányunk- 
nak, a gépírásban pedig már a városházán 
szereztem gyakorlatot.

Ez az időszak egyúttal a kiadói pálya 
kezdetét is jelentette?

Igen. Az első évben felfigyeltem arra, 
hogy nincsen minden tanárnak tankönyve, 
és nem minden hallgató tud vagy akar az 
előadásokon jegyzeteim, sokan be sem jár
nak, és ezek megveszik másoktól a jegyzetet.

A második évtől én is elkezdtem gyors
írással jegyzeteket készíteni, stencilre gépel
ve sokszorosítani és kiadni. Négy év alatt, 
mire végeztem, 10 olyan jegyzetem készült 
el, amelyek 1948-ig, amíg a régi tanárok mű
ködtek, használatban voltak.

Tehát a Püski Kiadó bölcsőjét ezek a 
jogi jegyzetek ringatták?

így is lehet mondám. Két év múlva ott
hagytam az ügyvédi irodát. A jegyzetkiadás 
anyagi függetlenséget biztosított számomra, 
a későbbi években kiegészítve a jogi vizsgák
ra való előkészítéssel. Bizonyos szerkesztési, 
kiadói, kereskedői gyakorlatot szereztem, és 
erre 1935-ben meg is nősülhettem egy nyolc
gyermekes katolikus kántor-tanító család
ból, megegyezve a feleségemmel, hogy nem 
megyek egyik jogi pályára sem, hanem ezt 
folytatjuk együtt tovább — a sokszorosítás
ban tud mindjárt segíteni —, és amint lehet
séges, k ite rjesztjük  a vá lla lkozást az 
irodalomra is.

A politikai érdeklődésem is ekkor erősö
dött fel, különösen a parasztkérdés foglal
k o z ta to tt. M ár a békési vá ro sházán  
tevékenykedve is sok kérdés vetődött fel 
bennem. Ugyanis azt az irodát, amelyben 
foglalkoztattak engem is, azért szervezték, 
hogy az 1922-es földreformnál földet kapott 
parasztoktól behajtsuk a vételárat. 4000 bé
kési család volt ebben érintve, ezek között 
voltunk mi is. Alacsony vételár volt ugyan 
megszabva, de addig nem kérték, s 1929— 
30-ban, amikor a búza ára lement 8 pengőre, 
lehetetlen volt a legszegényebb népességtől 
a föld árát behajtani. Az is nagy szó volt, 
hogy megművelik a földet, nemhogy még 
vételárat kérjenek tőlük. Végül nem történt 
meg a behajtás, bár én már előbb elhagytam 
a városházát.

Visszatérve a jegyzetkiadásokhoz: ebből 
a tevékenységből tudtunk később is annyi é- 
letlehetőséget szerezni, hogy a Szerb utcá
ban, a Jogi és Közgazdasági Kar szomszéd
ságában be tudtunk rendezni egy boltot, így 
hozzá tudtunk kezdeni a könyvkiadáshoz. 
De később is a jegyzet volt az igazi jövede
lemforrásunk, egészen 1948-ig.

A harm incas években igen mostoha 
sors jutott az irodalomnak. Püski Sándor 
hogyan kapcsolódott be az irodalmi életbe, 
milyen lapokat olvasott, szerkesztett, mi
lyen társaságokhoz kapcsolódott?

A "Válasz"-t, a "Tanú"-t és a "Kelet Népé”-t 
olvastam. Ez utóbbit Szabó Pálék Biharban 
meg Gyulán szerkesztették, a pesti Prohász- 
ka Ottokár utca 8-ban volt egy kis trafik, 
abban egy p id  asztal volt a fővárosi szer
kesztőség. Amikor ezt megláttam, úgy dön
töttünk a feleségemmel, hogy helyet adunk 
nekik a Vád utcai lakásunkban, természete
sen ingyen. Oda jártak fel aztán az írók: Ta- 
tay Sándor, Szabó Pál, Muhoray Elemér, 
Dallos Sándor, Sinka István. Sinka Istvánnal 
már előbb közelebbi kapcsolatba kerültem. 
1935-ben, amikor megnősültem, és kilátás
ban volt már egy főbérleti lakás is, felajánlot
tuk neki, hogy Vésztőről jöjjön Pestre, hiszen 
itt intézik az ország sorsát. Mire feljött, 1936 
májusában, már az első fiunk is megszüle
te tt Sinka hozott neki egy maga faragta fa
szobrot, a "Kenyérszegő"-t, a róla írt verssel 
együtt. (A szobor — a fiam úgy nevezte: az 
ember — az ostrom alatt elveszett.) Sinka 
több hónapig nálunk lakott akkor, egy kis 
szobában.

1937-ben egy nyomdaszövetkezetet ala
pítottam, és akkor két számot én nyomattam 
ki a Kelet Népéből, de a nyomdába egy év 
alatt belebuktam. A Kelet Népét azután Tatay 
Sándor vitte el az Almási térre, a nővére 
lakására, és mikor aztán ő is kifogyott a 
pénzből, akkor került a lap a Kisgazdapárt
hoz, végül 1940-től Móricz Zsigmond adta ki 
haláláig.

A Kelet Népe és a nyomda ügyében kerül
tem kapcsolatba bölcsészekkel, a Turul Szö
vetség vezetőivd, a Magyar Élet és a Magyar 
Út című folyóiratokkal. Az Üllői út elején 
volt egy diákotthon, ahol Kovách Aladár, 
akkor már végzett tanár volt, de testi fogya
tékos lévén továbbra is ott kapott szállást, és 
ebben az időben ő volt közöttünk a nagy 
irodalomszervező. Ő indította d  1938-ban a 
Bolyai Akadémia könyvsorozatot, és miután 
1938 májusában én is megnyitottam a Szerb 
utcában a könyvesboltomat, ennek a soro-

folytatás a 14. oldalon
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zatnak az első köteteit segítettem neki kiadni 
és terjeszteni. Ezek között volt Németh Lász
ló: Szekfű Gyula, Mikecs László: Románia c. 
könyv.

1939 tavaszától Kovách Aladár kezdte szá
momra is kiépíteni az írókapcsolatokat Szabó 
Dezsővel, Veres Péterrel, Németh Lászlóval. 
Szabó Dezsőhöz azzal mentem el, hogy az 
addig megjelent 50 "Ludas Mátyás" c. füze
téből a nagy tanulmányokat ki kellene venni 
két kötet könyvbe, hogy ezek állandóan kap
hatóak legyenek. Megállapodtunk — mond
ta — "5 éves kizsákmányolásra", ha azonnal 
lefizet 3 ezer pengőt. Azt mondtam neki, 
ennyi most nincs, de adok 4 ezret: ezret most, 
a többit havi ezer pengős részletekben, és 
mire megjelenik a könyv, ki lesz fizetve az 
egész. Ő válogatja össze, ő ír hozzá előszót. 
Meg is egyeztünk. (Végül olyan sok írást 
válogatott bele, hogy 3 kötet lett belőle.) In
nen adódott aztán az ötlet, hogy a Németh 
László által írt és szerkesztett, de már 3 éve 
megszűnt folyóiratból, a Timiiből is lehetne 
egy ilyen válogatást kiadni. Ebből lett "A 
minőség forradalma" első négy kötete 1940- 
ben, később még két kötet. Amikor Németh 
Lászlónak a könyvnap után az első elszámo
lást elvittem, akkor találkoztunk először. A 
következő években adtam ki "Készülődés", 
majd "Kisebbségben" címen összegyűjtött 
korábbi és későbbi tanulmányait. 1943 végé
től az összes műveire szerződésünk volt, de 
az új rendszerben nem engedtek kiadni tőle 
semmit.

Melyik íróval volt a legbarátibb kapcso
lata?

Sinka mellett Veres Péterrel. Az első évek
ben sokszor járt nálam, minden könyvét én 
adtam ki, a háború után segített az igazolás
ban és abban, hogy az 1950-es államosításig 
egy leszorított könyvespályán megmarad
hattam. A második államosítás után — 1952 
áprilisában — az utcáról elvittek a főkapi
tányságra, és közveszélyes munkakerüléssel 
vádoltak. A feleségem ment Veres Péterhez, 
s másnap az ő közbenjárására szabadultam 
ki, különben könnyen Kistarcsa, majd Recsk 
lett volna a sorsom.

Végül is mi a summája annak a kiadói 
korszaknak, amely az amerikai kivándorlá
sukat előzte meg?

Az 1939—44-ig terjedő öt év alatt 130 
könyv készült el, közöttük nagy könyvek is. 
A következő 5 év alatt csak Molnár István: 
Magyar tánchagyományok és Szabó Lőrinc: 
Tücsökzene című könyvét tudtuk kiadni, a 
korábbi könyveim közül néhány új kiadást; 
"Útravaló" címen versgyűjteményt gyer
mekeknek Harsányi István szerkesztésében, 
"Az ember tragédiája" magyarázatos kiadá
sát, Farkas Ferenc két zenei füzetét és egy 
középiskolai sorozatot, a szerzőim nagy ré
szére és a rám nehezedő politikai tiltás és 
előzetes cenzúra miatt. A kiadók államosítá
sakor a könyvesboltomat is bezárták, holott 
1952 áprilisáig a magánykönyvesboltok mű
ködhettek. Abajban az segített, hogy a békési 
könyvesbolt akkor már az öcsém nevén volt, 
s én magam egy Lónyai utcai kis könyves
boltban dolgozhattam . Tudva azonban, 
hogy ez sem tarthat sokáig, egy ismerős ke
rámiaműhelyében már ez alatt a két év alatt 
megkezdtük a tájékozódást, tanulást, mert 
ez a foglalkozás "iparművészet" jelszó alatt

még mindig biztosított némi függetlenséget. 
Mikor pedig a 60-as évek elejére számomra 
ez is bajossá vált, a feleségem cserép-kisipa
rosi igazolványt tudott kiváltani, és az így 
továbbvitt családi üzemben ez egyszer ő lett 
a főnök, én meg a "segítő családtag".

Abban a bizonyos első korszakban nem 
is az volt a lényeges, hogy hány könyvet 
adtunk ki, hanem az, hogy milyeneket és 
milyen körülmények között, az állandó 
anyagi szükségben is szerencsés időben.

Az egyetemi éveim alatt alakult életteljes 
mozgalommá a népi írók tevékenysége a 
nemzeti gondok felvállalásával: a baranyai 
egyke (Illyés Gyula, Kodolányi János, Filep 
Lajos, Kiss Géza), a paraszti szegénység- 
földtelenség (Bajcsy-Zsilinszky Endre, Ma- 
tolcsy Mátyás, Kerék Mihály), a falukutatás 
(Féja Géza, Szabó Zoltán, Erdei Ferenc, Ko
vács Imre), a nemzeti-szellemi élet szervező
je (Ném eth László), a parasz ti sorból 
közvetlenül kinőtt írók (Erdélyi József, Veres 
Péter, Szabó Pál, Sinka István, Tamási Áron), 
a már említett folyóiratok szerkesztőségei 
1937-re kezdtek beérni egységes politikai 
mozgalommá: 1937. március 15-én megala
kult a Márciusi Front. A megtámadott hatal
mi rendszernek azonban akkor még volt 
ereje a visszaütésre: könyvbetiltásokkal (Féja 
Géza: Viharsarok, Kovács Imre: Néma forrada
lom, Erdélyi József: Fehér torony), irodalmi és 
politikai büntető perekkel 1937—38-ban el
sorvasztotta a politikai szervezkedést, a fo
lyóiratok is m egszűntek vagy csak ten
gődtek.

Az 1938—39-es kiadói indulásunk tehát 
elemi szükségletet töltött be. Az íróknak 
szüksége lett arra az egyetlen kiadóra, amely 
őket, s csak őket vállalta mindenestül, még 
azoknak is, akiknek a regényeikre volt már 
kiadójuk (Németh Lászlónak a Franklin, Ko- 
dolányinak az Atheneum), mert kiadóik eze
ket a nemzeti-politikai írásaikat nem vál
lalták. Viszont a könyvkereskedelem elutasí
tó kelletlenkedése minket meg arra kény- 
szerített, hogy társadalmi úton kezdjük el a 
terjesztés-eladás megszervezését. Ebben elő
ször a nagyobb egyetemi szövetségek: a Tu
rul Szövetség, a Református Diákszövetség 
kisebb-nagyobb testületéi, a népfőiskolái 
mozgalom katolikus (Kálót) és protestáns 
szervezetei, a parasztszármazású diákok né
pi kollégiumi egyesülése segített, különösen 
pedig az 1938—41-es években visszacsatolt 
területek érdeklődése, és ezzel együtt a nem
zeti létünk hallatlan erejű megemelkedése 
tett igazán hatásossá és eredményessé ben
nünket. Országszerte egyes és csoportos iro
dalmi estjeink, 100-150 helyen megrendezett 
könyvnapi ünnepségeink és a szárszói tábo
rok áttételes politikumát az államhatalom, 
különösen már Teleki, Bárdossy és Kállay 
miniszterelnökök alatt, ha nem is segítette — 
ettől még Teleki Pál is visszariadt, amikor a 
védelme alatt megrendezett, Táj- és Népkuta
tó Intézetben a földügy rendezését is sugalló 
kiállítást a földbirtokos társai megtámadták 
—, de elviselte, mert sokkal több bajuk volt 
a sokféle németbarát nyüasmozgalommal, a 
befolyását féltő és ránk is acsarkodó polgári 
baloldallal és a vélt jövőjükre készülő, de 
még titkosan szervezkedő kommunistákkal.

Mindezekből következően 1938—1943 
között a sokféle nemzeti mozgolódásban a 
népi mozgalom és benne a kiadónk tevé
kenysége volt az az élesztő, amelynek erejé
ből megvalósulhatott volna a két század óta

esedékes nemzeti megújhodás. A ránk törő 
háborús pusztítás, az újabb országcsonkítás 
és a 46 éves szovjet kommunista uralom ép
pen ezért az elsők között minket ütött ki a 
háború után újból rendeződő politikai élet
ből.

(Maga a megnevezés: "népi írók", "népi 
mozgalom" [s nem "népies"], honnan ered, 
nem tudom. Nem én találtam ki, az azonban 
bizonyos, hogy én használtam a legkövetke
zetesebben.)

Visszatérve a történetemhez, az államo
sított könyvkiadásban 1954 májusában k a p  
tam az első ajánlatot. Akkor alakult meg 
ugyanis a Szépirodalmi Kiadó mellé a Magvető, 
mint az írószövetség kiadója. A politikából 
már kiszorított Veres Péter lévén az írószövet
ség akkori elnöke, a kulturális és politikai 
főnökség — Révai József és Rényi Péter — 
előzetes beleegyezésével ő keresett meg, 
hogy vállaljam el az új kiadó gazdasági igaz
gatását.

Itt emlékeztetek arra, hogy a Nagy Imre- 
féle 53-as enyhülés után ebben az időben 
Rákosi már újra főhatalom lett. így azt 
mondtam Veres Péternek: tudod jól, hogy a 
könyvszakma még tele van személyes — 
mondhatnám: közös — ellenségeinkkel, a- 
kik már 1945-ben is ki akartak zárni a köny
vespályáról. Ha most ki is tudtok neveztetni 
egy állami vállalatnál, ha nem is az első, de 
a második vezető szerepre, ebben a politika
ilag egyébként is megterhelt szakmában e- 
lőbb-u tóbb  p ro v o k áln i fognak  olyan 
ügyben, amelyben csak nem-et tudok mon
dani. Én jobbnak látom, ha el sem kezdem, 
és most mondok nem-et, nem pedig a meg
kezdett munka folyamatában.

Veres Péter belátta, hogy igazam van, de 
a politika, és benne az ÁVH, nem volt ilyen 
megértő. Nyilván sértette őket a visszautasí
tás. Nem telt bele 3 hónap, amikor 1954 au
gusztusában a IX. kér. Rendőrkapitányság
— a Ráday utcában laktunk — "árdrágító 
üzérkedés" címén házkutatási és letartózta- 
tási határozattal szállt ki hozzánk, és engem 
bevittek a IX. kér. fogdájába. Ott látogatott 
meg pár nap múlva egy fiatal ÁVH-s tiszt és 
azt kérdezte, hogy miért nem akarom én a 
szakmai tudásomat az állam javára haszno
sítani. Ha igen-t mondok, máris mehetek 
haza. Neki is elmondtam azt, amit Veres Pé
ternek, de az ő válasza az volt, hogy akkor 
nem tud rajtam segíteni. Történetesen az ak
kori igazságügyi miniszter Erdei Ferenc volt, 
s két hét múlva, amikor valamilyen külföldi 
útjáról hazajött, Veres Péter el tudta érni, 
hogy az előzetes letartóztatást feloldják, de 
az "üzérkedési" ügyben a bírósági büntető 
eljárást lefolytatták, és két hónap múltán 
"bűncselekmény" vagy "bizonyíték" hiányá
ban felmentettek. A jól berendezett újpesti 
kerámia-műhelyünk viszont ráment az ügy
re. A Sándor utcában, a Rádióval szemben 
rendeztünk be egy új, de már "társas" mű
helyt, és néhány évig az jól is ment, csak a 
62-es újabb politikai peremet tudta a volt 
társam felhasználni arra, hogy kisajátítsa, s 
azután váltott ki a feleségem kisipar-igazol
ványt, s rendeztük be a lakásunkon a kisebb, 
de újból önálló műhelyt villanykemencével.

Útólag visszatekintve — már 1956-ban is
— sajnáltam, hogy nem vállaltam a Magvető
vel a kockázatot. Mire 56 augusztusában a 
népi írói csoporttal szövetkezeti alapon 
együtt indítandó, Magyar írás nevű új folyó
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irat- és könyvkiadó vállalatot megterveztem 
— Hegedűs András miniszterelnök meg is 
ígérte az engedély kiadását —, jött a forrada
lom. Aleveretés és az írószövetség feloszlatá
sa után, 1957januárjában újból indított és jog 
szerint megalapított szövetkezeti vállalko
zást újabb ígéretek után sem engedélyezték, 
sőt a következő hónapokban alakult új álla
mi kiadónál ajánlott szerkesztői megbízá
som is meghiúsult, majd miután még egy 
antikvár könyvesboltot sem nyithattam, be 
kellett látnom, hogy a könyves szakmában 
nem terem fű a számomra. Ezt tetézte az 
1962 márciusában indított politikai perünk, 
amelyben a népi írók kb. 50 fős közvetlen 
baráti körét, ezáltal az írócsoport összetartá
sát is szét akarták verni. Végül ötünket — 
engem a legsúlyosabban, négy és fél évre — 
elítéltek. Itt kerültem vissza a könyves pá
lyára: a Gyűjtő Fegyház börtön-könyvtárosa 
lettem. Szerencsére rövid időre, mert 1963 
márciusában az ENSZ-egyezség amnesztiája 
minket is kiszabadított. A megbélyegzett ká
derlapunk kísérte tovább is a politikai meg
ítélésünket, de egyébként békén hagytak.

Amikor úgy érezte a Püski család, hogy 
Magyarországon már semmi remény arra, 
hogy könyvkiadói tervét megvalósítsa, kö
vetkeztek az amerikai évek. Hogyan lett a 
pesti könyvkiadóból New York és a távo
labbi világ magyarjainak kulturális centru
ma a Püski Könyvesbolt New Yorkban?

1956 novemberében a többi kétszáz
ezerrel együtt a két nagyobbik fiunk is el
ment, és előbb Kanadába, majd az Egyesült 
Államokba kerültek. Amikor 1964—65-ben 
megindulhatott a látogtók áradata a "nyu
gatra szakadt" családtagokhoz, mi is meg
próbálkoztunk vele, de útlevél-igénylésün
ket újra és újra visszautasították. Végül is 
megint Erdei Ferenc segített, aki akkor — 
már eléggé megrokkant lelki és testi állapot
ban — a Tudományos Akadémia főtitkára volt, 
és így 1966 decemberében egy éves látoga
tásra mehettünk a fiainkhoz. Eleve azzal a 
szándékkal, hogy körülnézzünk az ameri
kai-kanadai magyar sajtó- és könyves világ
ban, és ha látunk benne valami életlehe
tőséget — felajánlva a hazai és az elszakított 
területek m agyar könyvkiadása számára 
eredményesebb könyvterjesztést — kiván
dorlással visszamegyünk.

A továbbiakra nézve idézek egy részletet 
az 1985. október 11-én, a budapesti Kossuth 
Klubban tartott beszédemből:

"Hazérkézésünk után közel három évig azon
ban hiába kilincseltünk a hazai fórumoknál, míg 
végül 1970-ben az első Anyanyelvi Konferencia 
kedvező szelében kitelepedhettünk...

Próbálkoztam aztán a tőke nélkül kezdő vál
lalkozó szokásos formuláival: két- vagy többsze
mélyes társulással, részvénytársasággal, végül be 
kellett érnem a nagykapitalizmusban is a legegy
szerűbbel, a családi üzemmel. Ugyanis nyilván
valóvá vált, hogy ott is, mint a szocializmusban 
is, hovatovább csak kétféle üzem életképes: az 
automatizáltan gépesített nagyüzem és a családi 
üzem, a háztáji gazdálkodás. Az utóbbi mérete a 
benne ügyködő és a munkaórákat nem számítgató 
családtagok egyesített energiájától függ. Ezért 
hívtuk ki István fiunkat családostul 1976-ban, 
hogy bekapcsoljuk őt ebbe a munkába...

Köztudomású tény, hogy a századforduló 
éveiben másfél millió magyar vándorolt ki a nyu
gati világba, és ez a létszám a beolvadás ellenére 
megmaradt, mert állandóan feltöltődött nemcsak

a természetes szaporodásból, hanem az újabb ki- 
vándorlási és menekülési hullámokból és a lassú 
szivárgásból.

Ez a kisebb-nagyobb tömbökben és szórvá
nyokban az egész nyugati világban élő magyar
ság sok megtartó helyi intézményt hozott létre: 
egyházat, cserkészetet, művelődési és gazdasági 
egyesületeket, iskolát, újságot, könyvkiadót, ven
déglátót, de ezek közül egy sem tudott általános 
érvényűvé válni és az anyaországgal való kapcso
latát intézményesíteni.

Többen kérdezték tőlünk, különösen az első 
években, hogy miért mentünk ki és ki küldött 
bennünket. Mindenféle ügynöknek és bérencnek 
elmondtak szóban és írásban. Évek teltek el, amíg 
tapasztalva működésünket, elfogadták magya
rázatomat: saját jószántunkból ugyan, de nem 
magánügyben mentünkki. Miért is tettük volna? 
Megáhettünk volna itthon továbbra is, a hatósá
gok 1963 óta békén hagytak, a nyugati világtól 
már régen nem vártunk semmit, ami érdekelt még 
belőle, megismerhettük 1967-ben a fiainknál és 
barátainknál tett egyéves látogatásunk során.

Barátaink, akik ismerték a népi mozgalomban 
való kiadói működésünket, akár itthon éltek, be
lesimulva az új államrendbe, akár kint éltek, 
gyorsan megértették szándékomat:

Ha már az amúgy is összezsugorított nemzet 
jelentékeny része szétszóródva él a világban, leg
alább azt a bizonyos "templomot" próbáljuk fel
építeni, amely megtartja őket magyarnak. Az 
itthoni nemzet úgy, ahogy lehetett — és nem is 
rosszul, hanem példamutatóan —, megharcoltaa 
maga életét. Én ebből a harcból hamar kiszorul
tam, éppen a korábbi kiadói szolgálatom miatt, 
amellyel a nemzet tudatába segítettem emelni 
korabeli, nagy íróinkat. Ezeket az írókat — kit 
előbb, kit utóbb— vissza kellett engedni a nemzet 
életébe, de engem, aki puszta jelenlétemmel vala
hogyan az egészet összetartottam még a 60-as 
évek elején is, még jobban kiszorítottak. Mind
egy! A népi mozgalom egykori sorskérdései közül 
a föld és a szegénység ügye rendeződött, s ha a 
többiben bőven van is kívánni- és tennivaló, sem 
a hazai, sem a szomszéd államokbeli magyarságot 
nem kell még elsiratni. Egyedül a szórvány-ma
gyarság van végveszélyben, mert csak akadozva 
teljesíti feladatát: a megmaradást és a hazai nem
zet kötelező szolgálatát. Azt, hogy a változó nem
zet milyen ma és milyen lesz holnap, a minél 
sokrétűbb személyes találkozás, a napi szellemi 
életben való részvétel, legalábbis a számontartás 
mutatja meg. De akármilyen is, az az egy biztos, 
hogy a nemzet — ha megmarad — csak otthon 
marad meg, az elszakadtak és elszakítottak csak a 
hazai nemzethez való viszonyban élhetnék tartó
san magyarul, s minél bensőségesebb ez a vi
szony, annál inkább élhetnek magyarul.

Benne volt a kitelepülési szándékom kialaku
lásában az is, hogy megelégeltem a 20 évig tartó 
"társadalom alatti" életet. Barátaink megértették 
ezt, de ők meg attól féltettek, hogy ebbe a vállal
kozásba beletörik a bicskám.

A Kultúra Könyvkülkereskedelmi Vállalat 
nyugati osztályának akkori vezetője, mikor je
lentkeztem nála 1967-ben, azt mondta, hogy van 
kint elég partnerünk, nincs szükségük rám. A  
mai Kultúra elismerheti, hogy magyar könyvben 
és újságban az egész nyugati világban a legna
gyobb vásárlójuk lettem. Szóval az alapozás sike
rült, s merem mondani, hogy nemcsak a 
könyvkiadásban és terjesztésben. Részünk volt 
abban is, hogy megnövekedett a hazajárók száma, 
abban is, hogy mind több hazai lap közöl a kinti 
írók műveiből. Abban is, hogy megjelent itthon a 
nyugati költők antológiája, mind több nyugati 
magyar könyvet jelentettek meg itthoni kiadás
ban, és abban is, hogy hazai írók, művészek és 
tudósok sorra látogatták — a mi meghívásunkra 
és rendezésünkben is— a nyugati magyar közös
ségeket. Jöttek hozzánk magyarok hazulról és a 
világ minden tájáról ügyes-bajos dolgaikkal, 
gondjaikkal, igényeikkel, vagy csak látni akarták 
a világ legnagyobb választékával rendelkező ma
gyar könyvesboltját, és válogatni akartak köny
vekkel, újságokkal, hanglemezekkel zsúfolt 
polcainkról. Ebben az időben tájékoztató, tanács
adó, munkaközvetítő, idegenvezető és vendégfo
gadó szolgálatot is elláttunk.

Sikerünk volt, mert nemcsak a saját nótánkat 
fújtuk. Magyar ügyben mindenkivel szóba áll
tunk, akivel emberi hangon lehetett beszélni. Szá
munkra nem voltak egyedül üdvözítő tanok és 
módszerek — a sajátunk sem az—, és vallottuk, 
hogy a magyar társadalom százféle forrásból 
eredt és ötvöződött össze az éppen élő magyar 
nemzetté. Nemzetünk nélkül bizony szegényebb 
lenne a világ. Ezt az értéket és színt védenünk és 
dúsítanunk kell szaporodással, neveléssel, műve
lődéssel, munkával, egészséges vérkeringésben a 
világ eszmei és gazdasági rendszereivel, akár itt
hon élünk, akár a szomszéd államokban, akár 
bárhol a világon. Ezt az eszmeiséget sikerrel ter
jesztettük, mert a világ magyarságából számosán 
akadtak egyetértő segítőtársaink és barátaink e 
tevékenységünkben.

Megemlítem még a munkánkkal szoros ösz- 
szefüggésben lévő más tevékenységeinket is, így 
irodalmi, művészeti, tudományos előadások, 
filmvetítések és képzőművészeti kiállítások rende
zését. Ezek pénzforgalma kicsiny, nemegyszer rá
fizetéses volt. Viszont mindegyik olyan kul
turális szolgálat volt, amit mégis szívesen végez
tünk, a New York-i Második Avenue 1490, majd 
a Keleti 82. utca 251. szám alatt. Az utóbbi cím 
alatt lévő önálló kis kétszintes ház emeleti, utcai 
részén egy 50-60 személyt befogadó előadó- és 
kiállító teremmel is rendelkeztünk, hátul pedig 
egy kis lakásunk volt. Amerikai tartózkodásunk 
elejétől kezdve nagyobb településeken, 15-25 he
lyen is rendeztünk előadó körutat íróknak, művé
szeknek, tudósoknak.

1971-ben Ignácz Rózsa, 1972-ben Jancsó Ad
rienne, Béres Ferenc és Kecskés András, 1973- 
ban Csoóri Sándor, Kósa Ferenc és Marosi Júlia, 
majd egy erdélyi csoport, köztük Sütő András, 
Kányádi Sándor, Farkas Árpád, 1974-ben Czine 
Mihály volt a vendégünk. Aztán hosszabb szünet 
után, 1978-tól a következők voltak kint: Nagy 
János debreceni magyartanár, László Gyula ré
gészprofesszor, Jancsó Adrienne, Mészöly Mik
lós, Fekete Gyula, Varga Domokos, Kúnszabó 
Ferenc, Kósa Ferenc Balczó Andrással, ül. a 
"Küldetés" c. fűmmel, Sellei Zoltán, Kürti Papp

folytatás a 16. oldalon

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

László, a most Helikon néven működéi előadó
együttes: Létay Klára, Békeffy Sarolta, Mosóczi 
Miklós, Vági László.

Más szervezetek által meghívottak is tartot
tak nálunk előadást, például: Száraz György, Ju
hász Ferenc, Kodolányi Gyula, Balogh Emese, 
Petrőczy Éva, a Sinkovits család és Ágay Karola. 
Úgy éreztük, ezzel is a jó ügyet szolgáljuk, habár 
ebből sem igen származott anyagi előny. (Örül
hettünk, ha a helyi rendelőiktől a tűmé költségei 
bejöttek.) Mégis komoly haszna volt ezen látoga
tásoknak, mert a meghívottak bejárták és vala
mennyire megismerték Amerikát, elsősorban az 
ottani magyar emigráns világot. Ismeretségek és 
barátságok szövődtek, a kinti magyarok pedig 
mindig nyílt és őszinte képet kaptak a hazai fejlő
désről, gondokról, az általános helyzetről. A kö
zeledés, megismerés, érintkezés lehetőségét 
kívántuk ezzel megteremteni, bővíteni a szétszó
ródott nemzetcsoportok között.

Természetesen nemcsak a hazai, hanem a kint 
élő magyar íróknak és tudósoknak is rendeztünk 
konferenciákat, író-olvasó találkozókat, a többi 
magyar közösséggel együtt. Hozzánk legközelebb 
a Magyar Öregdiák Szövetség Bessenyei Köre és 
a Magyar Baráti Közösség állt. Gombos Gyula, 
Faludy György, Borbándi Gyula, Kiss Sándor, 
Kovács Imre, Kopácsi Sándor, Király Béla, Ba- 
ránszky László, Hőgye Mihály, Bay Zoltán, Mó- 
zsi Ferenc, Domahidy András, Ferdinándy 
György, Határ Győző, Szépfalusi István, Kovács 
Andor, Monoszlóy Dezső voltak ezen találkozá
sok fő  alakjai. Szívesen közreműködtünk volna 
hazai ismertetésükben is.

Örülök, hogy mindezt alkalmam volt elmon
dani. Nem hiszem, hogy múltbeli illetékességün
ket bárki megkérdőjelezhetné. De hogy mai il
letékességünket illetően se legyen senkinek kétsé
ge, elmondom még, hogy státusunk: külföldön élő 
magyar állampolgár. Az amerikai állampolgár
ság felvételével a 15 milliós magyar nemzet szol
gálatát könnyítettük meg. Meggyőződésem, hogy 
a kettős kultúrával rendelkezők mindig több 
esélyt kapnak az illető ország eredményes gazda
sági, szellemi és politikai életében való részvétel
re, ugyanakkor a saját kultúrájuk terjesztésére és 
elfogadtatására."

Kik képviselték a kortárs magyar iro
dalmat a Püski Könyvesboltban N ew York
ban?

A nyugati magyar nyelvű könyvkiadás
nak két feladata volt:

— a hazai könyvkiadás hiányosságainak 
pótlása

— a kinti írók könyveinek kiadása.
Engem mindkettőben elsősorban azok a 

művek érdekeltek, amelyek műfajilag, szel
lemileg illeszkedtek egykori kiadói tevé
kenységemhez. így adtam ki Gombos Gyu
la: Hillsdale, Igazmondók, Szabadságalapí
tók és Szabó Dezső című könyveit, Borbándi 
Gyula: A magyar népi mozgalom c. könyvét, 
Duray Miklós: Kutyaszorító és Ölvedi János: 
Napfogyatkozás dm ű, a szlovák-magyar vi
szonyt tárgyaló könyveit, Nagy Károly: A 
magyar szigetvilágban ma és holnap dm ű 
könyvét, a kinti magyarság megmaradásá
nak problémáiról.

Megjelentettem Vatai László könyvét: 
"Átszínezett térkép" címen, történeti, irodal
mi, filozófiai tanulmányokkal, Hőgye Mi
hály könyvét: "Utolsó csatlós? Magyaror
szág sorsa a II. világháború végén” címmel, 
Faludy György összegyűjtött verseit, Mo
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noszlóy Dezső: "Utolsó vadászat" c. novella
gyűjteményét, Sztáray Zoltán: "Hudson par
ti álom" címmel megjelent elbeszéléseit és 
Haraszthy Ágostonról írt életrajzát, Varga 
László: "Kérem a vádlott felmentését", Püski 
Nagy Péter: "A tények erejével" c. történelmi 
vitairatát Nagy-Moráviáról, és még néhány 
kisebb-nagyobb füzetet időszerű nemzetpo
litikai kérdésekről, dsősorban hazai szerzők 
(Csoóri Sándor, Csurka István, Für Lajos, 
Varga Domokos, Konrád György, Salamon 
Konrád) hozzáférhetetlen tanulmányainak 
utánnyomásával.

1983 augusztusában a Hazafias Nép
fronttal és az írószövetséggel közösen új 
szárszói táborozást terveztünk a 40 éves év- 
for- dulóra. Ezt Aczél György még meg tudta 
akadályozni, de a 43-as szárszói jegyző
könyv itthoni kiadása, Huszár Tibor: Beszél
getések dm ű könyve és az 1985-ös, Kossuth 
Klubbeli beszámolóm hangulata, valamint
1986- ban két kiadványom könyvnapi jelen
léte már jelezték a lassú változást. Végül
1987- ben a szeptemberi lakiteleki találkozón 
— éppen itthon voltunk és jelen lehettünk — 
már bejelentettem, hogy hazajövünk, amire 
1989-ben került sor.

New Yorkban a könyvesbolt még néhány 
évig működött, de a rendszerváltás után az 
idősebbek közül sokan hazatelepültek, a 
még magyarul beszélő fiatalok pedig rend
szeresen járnak haza, így gazdaságilag és 
tevékenységében is elsorvadt a vállalkozás.

Amikor a nyüzsgő világvárosból haza
tért a csendes, Krisztina-városi könyves
boltba, ez folytatás volt vagy újrakezdés?

Mind a kettő!
Akármennyire gyengén sikerült is ez a 

"rendszerváltás", újra kezdhettünk a ma
gunk erejéből. Sem az államosításért, sem a 
börtönért nem kértünk kártérítést. Kiadónk
ból most sem lett nagyobb szabású társas 
vállalkozás, megmaradtunk a családi vállal
kozás keretében, ahol két fiunk segítségével 
működik ez a kis műhely, a kiadó és a köny
vesbolt, amelyet kicsi rezsivel, adósság nél
kül tudunk működtetni a már említett szel
lemiségnek megfelelően. Kedves régi vevő
ink vagy azok gyermekei, unokái visszatér
tek, és az ország minden részéből, sőt ha
tárainkon túli magyar területekről is állan
dóan jönnek könyvbarátaink, akik nemcsak 
vásárolnak, hanem a szeretet és a megbecsü
lés kifejezéséért is be-betémek hozzánk. Eb
ben a kis boltban több könyvet vásárolnak 
saját kiadványainkból, mint az ország összes 
boltjában együttvéve.

Ha végignézem a kiadói könyvjegyzé
künkben foglalt 300 tételt, amennyivel az 
Amerikából hazahozott könyveink száma 
gyarapodott, elégedett is lehetek. Méltó mó
don mutatja a 20. századi magyar életet a 
maga teljességében: versben, regényben, el
beszélésben és a mindenkori nemzeti gon
dokról szóló írásokban, jó részük tartós 
vászonkötésben, jó kiállításban.

Sokféle kisebb-nagyobb gyülekezetben, 
társaságban, összejövetelek alkalmával tör
ténnek személyes találkozásaink most is az 
olvasóközönségünkkel, barátainkkal. Ezek 
közül különösen emlékezetes a már említett, 
1985-ös, Kossuth Klubbeli, majd az 1991-es 
kiadótörténeti kiállításunk a Petőfi Irodalmi 
Múzeumban, az 1993-as szárszói tábor, az 
1995-ös évben ünnepelt 60. éves házassági

évfordulónk a Testnevelési Főiskolán, zsúfo
lásig megtelt termekkel és lépcsőházakkal.

Társadalmi szerveink is megbecsültek 
bennünket kitüntetéseikkel: Bethlen-díj, Ma
gyar Örökség díja, Bocskai-díj, Petőfi sajtó
díj, a Magyar Szellemi Védegylet Rendület
lenül díja, a Politikai Elítéltek Közössége ér
me s legutóbb a Nemzeti Társas Kör Hűség
díja. Ez u tóbbi á tadásako r különösen  
meghatóak voltak a baráti köszöntők szó
ban, versben, dalban és prózában.

A hivatalos szervek nem kényeztettek el, 
de a 80. születésnapomra megkaptam a Ma
gyar Köztársaság Zászlórendjét, a főváros 
Pro Űrbe díját és szülővárosom díszpolgári 
címét.

Milyen tervekkel várja az ezredfordu
lót a változatlanul tevékeny Püski Sándor?

A 2001-es megjelenésekből bőven van 
már az utolsó könyvkatalógusomban. 90 
évesen bajos hosszú időre tervezni. Bár jelen 
fizikai állapotunk jó, ennek alapján akár 10 
évre is tervezhetnénk, ez esetben házassá
gunk megközelítené a világrekordot... Végül 
is örülnék, ha a jelenleg már kiadásra váró 
könyveink mellett folytatni tudnám Szabó 
Dezső, Németh László, Veres Péter, Kodolá
nyi János, Illyés Gyula, Szabó Pál, Tamási 
Áron és Reményik Zsigmond még hiányzó 
könyveinek kiadását. Szóval ez még leg
alább 10 éves program, biztosan m arad még 
tennivaló a fiainknak is.

Ha valami igazán nehéz ezen a pályán, 
az az, hogy nem tudunk minden kívánság
nak eleget tenni. Jó hírünkből következően 
sokan — köztük teljesen ismeretlen szerzők 
is — azt hiszik, csodákra vagyunk képesek, 
ezért szinte minden nap vehetnék át kézira
tot, hogy legalább véleményt mondjak róla. 
Nem számolnak azzal, hogy ahhoz is idő és 
energia kell. Bocsánatot kérek itt mindenki
től, akinek írását akár látatlanul, akár elolva
sás után visszautasítottam, vagy ajánlkozó 
levelére nem válaszoltam. Ma többet dolgo
zom, mint ifjú koromban, de nem győzöm. 
Ha pedig egy nagy szerkesztőségi admi
nisztrációt állítanék fel, akkor az vinné el 
szűkös anyagi lehetőségeinket, és nem jutna 
még ennyi sem könyvkiadásra.

Úgy látszik, hogy a nehéz és küzdelmes 
életpálya ellenére egy megelégedett ember 
ül velünk szemben. Fogalmazhatnánk úgy 
is, hogy egy boldog ember?

Ha egy szóval kell rá felelnem, akkor: 
igen.

Ha csak az irodalmi szerep beteljesülésé
ről beszélek hosszabban, akkor is némi fenn
tartással: igen.

Ha azonban arról a politikai szándékról 
és szerepről beszélek, amiért annak idején 
ezt a pályát választottam, és ami a 40-es 
években már teljes sikerrel biztatott, akkor 
nem-et kell mondanom. S nem-et kellene 
mondania a két világháború közötti nagy 
író- és politikus-nemzedékünknek is, ha 
még tudnának beszélni.

Mindenek ellenére azt hiszem, válaszunk 
egy elégedett sóhajtás lehet amit ebben a 
rettenetes korszakban megtehettünk, meg
tette mindenki közülünk a maga módján.

Budapest, 2000. október 26.

ERDÉLYI ERZSÉBET és
NOBEL IVÁN
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SZŐCS ISTVÁN
ÚjraOLVAS Ólámpa
1. "rmennyire van jelen 
a markáns női szerző 
a magyar irodalomban?"

Mottó:
s hiányom szárazvillámként 
forog elhagyott folyosókon 
— ilyenkor összenéztek-e?

Ha hosszan álldogáltok 
egy üresnek tűnő széknél, 
s végül mégis odébb kényszerít valami, 
hinnétek-e, hogy neutroncsillagként 
én ülök ott olyankor?

(Adonyi Nagy Mária)
A Korunk 2000/10. száma amolyan té- 

ma-súlypontos szám; mondja is a szerkesztő 
(B. I. J.), hogy "Nem feminista lapszámot 
akartunk szerkeszteni, hanem olyat, amely 
szólni engedi a kultúra és a közélet plurali
zálódó női szempontú diskurzusait." A te
matikus számok néha nagyon tartalmasak, 
máskor negyedévi dolgozatírás válik belő
lük, a házi feladatok bemutatása, és ha túl 
gyakran jelentkeznek, akkor tünetértékűek: 
a szerkesztőség és a valóság között a távolság 
és ebből fakadóan a feszültség növekedését 
árulják el; néha meg éppenséggel a költő 
egzisztenciális létborzongásának alapélmé
nye dereng, illetve borong, benne, át, rajta, 
belőle: "A puszta semmi int, amerre nézek"! 
(Folytatása: "Agyonpéldázott vándorút az 
élet.")

Éppen az iskolás kivonulás, felmondás, 
demonstráció légköre készteti gyakran ha
sonlóan kezdetleges megközelítésre a kriti
kus beállítottságú olvasót, hogy na akkor 
lássuk, ki hiányzik belőle? Illetve, miről nem 
beszélnek? Amiről "kellene" (azaz, ami a tan
anyagban való tájékozottságot bizonyíthat
ná), és az olvasó nehezen fogja vissza magát 
a "ha már teszt, akkor pontozzuk"-szerű re
agálástól.

A címben feltett kérdésünk e tematikus 
lapszám egyik interjú-bevezetőjéből szár
mazik: "annak kapcsán, hogy női lírát melyi
künk tudna kapásból idézni, vagyis hogy 
maradandó-e a nők által írt líra. így jött elő 
Bállá Zsófia — m eg— nagy nehezen — Her- 
vay Gizella is felbukkant.' Mondja egy leg
maibb költőnő.

E kérdés és megválaszolása azért rettene
tes, mert ha valaki csak kissé is tájékozott az 
erdélyi magyar líra utóbbi negyedszázadá
ban, az kikerülhetetlenül találkozott Adonyi 
Nagy Mária verseivel, s ezek, noha csak két 
vékonyka kötet, füzet {Emlék jelenidőben, Ál
latövi jegyek) s az 1980-as évekből még egy
néhány, fo ly ó ira tb an  közö lt vers — 
mindenképpen egy autentikus költői élet
m űvet tesznek ki. Adonyi Nagy Mária 
ugyanis tényleg költő, "valóban, csakugyan, 
igazán" az.

Ennek az állításnak bizonyítására most 
itt nyilván be kellene mutatnom jellegzetes 
fordulatait és stílus-szervező s képalkotó 
módszereit taglalnom kellene, de nem te
szem, hiszen az egyetemek irodalmi tanszé
kein meg egyáltalán az irodalomelmélet, 
kultúrantropológia és hasonlók terén annyi 
a működő tudós nő, meg a doktorandák, 
meg a szerkesztőségek körül is egész me- 
nádfalkákban hemzsegnek és dekonstruál-

nak, ők vannak hivatva ilyen feladatok el
végzésére. Csak nehány kiragadott versrész
letet idézek, és képzelje hozzá az olvasó 
lelkendező felujjongásaimat:

...férfiak néznek 
tűnő szobákból valahová — 
aztán az én arcom is a körforgásban, 
aztán az sem, csak a kék pára

nehéz kavargása,
csak az idő az üresen búgó olajütőkben 

—írja a Nefelejcs ciklusban, és nem kény
szerül idézőjelbe tenni a Nefelejcset, és: "em
lékezetünkben leszakadt sirályok húrja a 
földig", s "A liliom tejüveg körtéi tiszta idő
ben elvilágítanak Atlantiszig," ahol is "Végig 
a fényes partokon lengő menyasszonyok su
hognak ilyenkor a fehér szélben...".

A pillanat múlásának és a valóság örök
kévalóságának egysége, mondaná ugye a 
katedráról az elemzés, ha felengednék e so
rokat a nagy falitáblára.

Ennek az élménynek erős hangulata oly
kor Rimbaud-versek tisztaságával verődik 
vissza a látomás tárgyairól: "Mi lehetett, /  
vajon mi volt az, /  amit ott megfogadtam?... 
Valami következetesen  e lha llga to tt /  
messzeség a látható fák között /  —  A tisztás 
fölhasított portréja, /  amíg ott ültünk egy 
tapintható levél, /  s az elmosódó erdő vég
telen /  jelentése között... /  Mire mondhat
tam — mire, /  hogy örökké emlékezem?...

Csak futva, sietve lapozok előre, hátra: 
vajon én tévednék?

Végtelen elmozdulásban /  kristálykecs
kék és /  bárányfellegek. /

Öröktől fogva most van — /  csak egyre 
tökéletesebb."

Ahogy például meri és tudja használni a 
klasszikus (és klasszikusan romantikus) köl
tői hangzatokat: "jön nagy, homályló kőpa
tákon, /  kőszitán áthulló mozdulatokkal, /  
jön a hó ajtóin, lemosva alkonyatokkal /  ... 
fölszaggatva a teljes, a csillag-sír időt.

Aztán az idill:
Betörik az akác lombjának üvege, 
tornyok szállnak zörgő harangvirágban; 
(micsoda összeötvözöttsége, tömött go

belin-hímzése a képeknek)
itt álltunk, ahol fű  és szél és nyár van. 
Valamikor az Igaz Szóban jelent meg 

Hármashatár című verse, s nem bízva emlé
kezetemben, össze akartam hasonlítani a kö
tet egyik versével; felhívtam az Igaz Szó 
jogutódjának, a Látónak egy munkatársát, s 
az visszakérdezte: Ki az az Adonyi Nagy 
Mária? Egy költőnő, feleltem. Egyik a hu
szonnyolc közül? Nem, mondom, mert bár 
ellene vagyok mindenféle irodalmiéletbeli 
és irodalomtörténeti toplistának, de ha már 
muszáj, akkor első a huszonnyolc között. És 
akkor Bállá Zsófia? A hatodik, feleltem, és ha 
nem az én költségemen folyik a telefonbe
szélgetés, így érvelek: mert itt például ez a 
strófa:

Apad, dagad, hullámokban / árad a holdfény; 
I tárgyaim mögé kiáll/a fölszabaduló semmi / — 
az égtájakról elég ennyi, / elég csak ennyi... hát 
a huszonnyolc költőnő közül ki tud még így 
megismételni egy sort?

Ki tudja még a 28 közül úgy összerakni a 
legegyszerűbb szavakat, hogy zengő hárfa
futamok keletkezzenek belőlük?

S ha a magyar költészet klasszikus hang
szerelési technikájának biztos kezű idézése 
nem imponál hermeneutanőinknek, esztéta
nőinknek, kultúrantropológusnőinknek, 
tanrókanőinknek, akkor hogyan nem hatód

tak meg attól, ahogyan Adonyi Nagy, egyet
len félmaroknyi húr-rezzentéssel, milyen kí
sértetiesen tudja megidézni például a nagy 
orosz irodalom révületes hangzatait:

Lassan eljön az újév, 
közel dörögnek léptei.
Hallotta? Hallott valamit, Lenácska?
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Larion Larionovics, kérem, nézze meg, 
melyik év halad üy iszonyúan helyben állva? 
Bár azt hiszem, aki nem méltányolja a 

nagy magyar versírást, nem méltányolja a 
nagy orosz prózát sem. Larion Larionovics, 
kérem, nézze meg, mily sunyi elhallgatás 
tombol oly hivalkodva a tantermek köze
pén?

Hozzá kell tennem, Adonyi Nagy Máriá
val életemben csak háromszor három perdg 
beszéltem, abból is egyszer interurbán, és 
sok éve nem láttam, mint ahogy senki sem, 
és lehet, azóta, mint Rimbaud, fegyvercsem
pész lett Kelet-Afrikában. Személyes elfo
gultság tehát nem vezet. De akkor is: miért 
olyan nehéz ma egy költőszerkesztő-de- 
konstruktőrnőnek kollegiális tudatalattijá
ból ilyen sorokat előkapami:

Hol van mindaz, ami nem történt meg?
A visszahulló dolgok apályában 
valami örökké arra tart.

Egy végső jel jön a sötét felől: 
szeretni, mindent, jobban kellene, 
mint ahogy lehetséges.

2. A feminista és gender 
kutatásokat végző... 
műhelyek... helyett
Mottó:
A természetes termékenység, az anyaság 
felesleges. Az ember mechanikus 
szaporodással fogja pótolni.

(A futurista kiáltványból)
A romlottság erő... A kiváltságnak 
semmi elől nem szabad bujkálnia... 
Asszonyok, térjetek vissza 
a kegyetlenséghez, támadjátok meg 
a legyőzötteket...

("Egy futurista nő")
Igen, ha nem fordul Isten felé, 
az Állat felé fog fordulni, mert az ember 
ingadozó egyensúly Isten és 
az Állat között.

(Merezskovszkij) 
Anélkül, hogy elmerülnék a "gender" ku

tatások problémáiban — különben azt sem 
tudom, mit jelent? ócska szótáraimban még 
nincs benne ez a műszó — és anélkül, hogy 
furcsálkodnék, hogy-hogy, a női irodalom 
vonatkozásában mindegyre csak a nő-eroti- 
ka megvallása az igény, s hogy régebb az 
irodalom a nőben az Embert kereste, a mai 
az emberben a Nőt, sőt, a nőstényt stb., s 
hogy ha a költő költészetet művel, akkor a 
költőnőnek, a rossz szójátékon is túl: való
ban költőnőszetet kellene alkotnia; s hogy a 
gender irodalomelemzés felfogásában Don 
Quijote (Dante is mint önhős) és Faust egya
ránt vérnősző barom, akiket a férfierotika gát
lástalan kiélése, a maszkulinitás hajt Ho
mérosszal és Szophoklésszel együtt, Shakes- 
peare-rel sem bezárólag, szóval, mindezek 
helyett: csak lepontozom a Korunkat, az el
őbb említett szemléleti hiányosság miatt, 
hogy tudniillik témájával kapcsolatban csak az

folytatás a 18. oldalon
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> » »  folytatás a 17. oldalról

nem érdekli, ami közvetlen valóságként veszi kö
rül.

A "közvetlen valóság" az, hogy az iroda
lomnak legalábbis a befogadásában és fog
lalkozásszerű terjesztésében és kiárusítá
sában az utóbbi évtizedekben az arányok 
hihetetlenül eltolódtak a nők javára. Tán har
minc éve jelent meg az Előrében egy meren
gés arról, hogy a filológia-karokon alig van 
már férfi hallgató; például, vannak olyan 
nyelvszakok Bukarestben, ahol a túlarány 
éppenséggel egy a százhoz; nem sokkal jobb 
a helyzet Kolozsváron, ahol húsz-harminc 
filológusnőre jut egy fiú. Ez nemcsak azt 
jelenti, hogy az egyelem mint házasságszerző 
intézmény értelmiségi nők számára — csődöt 
mondott! Hanem mélyebb problémák is fel- 
rémlenek itten, és nemcsak a filológiákon, 
hanem a művészi-művészeti szakokon is.

Magam is pamfletteztem valaha arról, 
hogy a kolozsvári zeneakadémián tizennégy 
végzett muzikológus hallgatóból tizenhá
rom volt nő, s míg az az egy szerencsétlen fiú 
később valóban zenetudományi könyveket 
volt kénytelen írni, a nők közül csak másfél 
ír nagy ritkán, inkább színi-, mint zenekriti
kát. S ez még semmi ahhoz képest, hogy a 
bukaresti zeneakadémia egy adott korszak
ban kibocsátott huszonnégy muzikológus- 
nője közül tizennégy a Krisztina nevet 
viselte...

S ezt a látképet még sötétebb fátyolfelhők 
teszik elgondolkoztatóbbá; ha elnézzük, 
hogy az irodalmi olimpiászok (olimpiák) 
részvevői mennyire elnőiesedtek. Ugyanezt 
tapasztalni minden irodalmi vagy irodalmi- 
as tevékenység körében. (S lesznek majd Ki- 
bédi Varga Áronok, akik meg fogják írni, 
hogy "társadalmi helyzetük kényszerítette" 
őket erre, mint ahogy a Korunkban közölt 
írása szerint az kényszerítette a nőket, pl. 
regényt írni.)

Szóval egyáltalán nem kívánom a jelen
séget minősíteni, nem is tehetem, csak most 
eszembe jut, hogy az irodalmi társaságok 
estélyein, összejövetelein, közönségtalálko
zóin mindég is lehetett markáns női jelenlé
tet m egfigyelni, évtízezredekre vissza
menőleg. "Á Spanyolországban lévő coguli 
barlang falfestményei a középkőkorból szár
maznak, s köztük egy igen különös kép lát
ható: kilenc asszony táncol egy törpe fér
fialak körül. Ezt a festményt szelíden termé
kenységi táncjelenetnek szokás nevezni, de 
a középen álló törpe férfi hatalmas, erősen 
hangsúlyozott fallosza s a kiterjesztett ka
rokkal pergő, jobbra-balra hajladozó, a tánc 
szédületébe esett és egymásról már nem is

tudó asszonyalakok eleven, szinte drámai 
ábrázolása igen sokat mond: ...orgia folyik 
itt." Várkonyi Nándor e leírásában azonban 
szemérmessége miatt eltekint egy lényeges 
körülménytől: az említett hímségi jelvény 
ugyancsak inaktív állapotban van, mint egy 
Zágoni Szabolcs-festményen.

Robert Graves regényíró és mítoszkutató 
is sokat foglalkozik A fehér istennő című mű
vében e barlangrajzzal, és még Várkonyi 
Nándornál is izgalmasabb dolgokat lát ben
ne. En viszont, akárhogy nézem, nem tudok 
mást felfedezni rajta, mint egy kőkorszaki 
irodalm i estet. (Megjegyzem, jóformán 
ugyanaz a kilenc nő van azóta is jelen min
den hasonló író-olvasó találkozón, körül tán
colják a férfiúnak ugyan kicsi, de nagy 
arányokkal dicsekvő költőt és "az isteni nem
ző erő hatalmát hívják, benne kívánnak ré
szesedni." )

Feltűnő, hogy itt a nők páronként fordul
nak elő, de ez természetes, hiszen tudjuk, 
hogy koncertre, színházba és közillemhe
lyekre is mindég kettesben mennek — és 
hasonló ruhákat viselnek — kivéve a legma
gasabbakat, vagy a legöregebbeket, mint a 
képünkön is. Van aztán ott a lenyilazott bor
jú mellett egy aprócska alak, miben Graves 
valami szellemet lát, pedig nyilvánvalóan 
vagy a poéta famulus, mivel minden költő 
nyomában mindég caplat egy aprócska pá
lyatárs, vagy az ügyeletes irodalomtörté
nész. A lenyilazott bikaborjúval kapcsolat
ban lásd: "bakot lőni”.

Ugyanis megkérdőjelezhető az ügy: ha az 
a helyzet a költőkkel, akkor miért járnak oda 
a hölgyek? Nos, a Grand Frivol— Kolozsvá
ri Grandpierre Emil ad erre választ: egyik 
eszmefuttatása szerint a nőket igazándiból 
háromféle férfi érdekli: a szerelmi csalódott, 
a frissen közösült és az impotens... az irodal
mi találkozók szereplőiben gyakran egyesül 
e három.

S van még egy reziduum. Egy nevezetes 
irodalmi versenyen Apolló, a kilenc múzsa 
egyhangú döntése alapján, megnyúzta Mar- 
syast, a szatírt. Az irodalmi estekre eljáró 
szpektrumokat lehet, hogy még mindég en
nek megismétlődési lehetősége vonzza.

Ami viszont e Korunk számban lelkese
désemet kiváltotta: Virginás Andrea könyv- 
ismertetője Naomi Wolf A szépség kultusza 
című művéről. "A nők egyik legfőbb feladata 
az objektív szépségeszmény megtestesíté
se." Még akkor is, ha Virginás és Wolf ezt 
csak a fogyasztói társadalom üzletiességé
nek összefüggéseiben látja; ezen alantassá
gok ellenére a szépség kultusza csak több 
marad, mint üzlet...

Erzsiké néni
N em  tudom , illő-e most így  ne

vezni, nekem, aki Kós Károlyt, Mol- 
ter Károlyt és Kemény Jánost sem 
bácsiztam, de Ő valahogy olyan "er- 
zsikenénis" volt. Azt hiszem, nem  
szeretett jobban, m int bárm elyik d i
ákját, mert Ő minden tanítványát na
gyon tudta szeretni Ez mindenek
előtt előadásaiból derü lt ki.

De nem  is erről akarok beszélni.
Talán a rró l a k a ro k  b e szé ln i, 

hogy mi — "három undok  szőkék", 
ahogyan az évfolyam leányai "tisz
teltek", azaz Sütő István  (Dani), 
nyugodjék békével, Györffi Kálmán 
(írjon többet, sokat!), m eg akkori 
szerénytelenségem — m inden hétfő 
reggel kilenc előtt tíz perccel érkez
tünk m eg a nyolcórakor kezdődő 
előadásra — akkor érkezett a vonat 
—■, szégyenkeztünk, persze, de egy 
idő után nem  volt időnk a bocsánat- 
kérésre, m ert csak intett: Üljenek le, 
fiúk. Gyűlöltük akkor Kolozsvárt, 
M arosvásárhelyen volt feleségünk, 
menyasszonyunk, szeretőnk, apánk, 
anyánk, és ezt Saszetné Székely Er
zsébet — bár sosem közöltük Vele 
— valahogy megérezte; hogy hiába 
próbál anyáskodni fölöttünk (anyás 
tanárnő volt!), úgysem  tudja pótolni 
azt, ami a három, egyáltalán nem  
riadt vidékinek kell.

De nem  is erről akarok beszélni.
Talán a rró l a k a ro k  b e szé ln i, 

hogy Őmiatta olvastam  el többek 
között a Warrenné mesterségét, amely 
messzemenően nem  olyan jó darab, 
ahogyan Ő nekünk tálalta, a maga 
tartózkodásával, szem érm ességé
vel. Beleadta a színm űbe a saját naiv 
báját.

De nem  is erről akarok beszélni.
De hát miről is akarok beszélni?!
Talán arról, hogy m egint keve

sebb lettem egy lénnyel, akit szeret
tem, aki nagyon közel állt hozzám , 
bár egyáltalán nem  kedves egyete
mi éveim  óta sem  találkoztam  Vele. 
Időnként eszembe jutott, és olyan
kor valami sejtelmesen jó érzés fo
gott el.

Erről akartam  (volna) beszélni, 
de nem  tudok, végképpen n em

Erzsiké nénivel sosem  tegeződ- 
tünk. Most m egengedem  m agam 
nak. Tudom, nem  utasítaná vissza.

Nyugodj békében!

MÓZES ATTILA
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Z P ' D 'E X —
A "m ítoszterem tő” Petőfi alakja különösen Ljudmil 

Sztojanovnál sejlik fel Botev és Petőfi című ism ert cikkében 
(1923), am elynek tárgya két olyan személyiség, "akikben 
kikristályosodik egy egész korszak varázsa, hőstette, for- 
gandósága és sorsa", s akik úgy jöttek el, m int korunk igazi 
szülöttei, hogy értelm et adjanak neki, hogy megvilágítsák, 
"mitologizálják". Beteljesítik a m űvész igazi küldetését, a 
kor m ítoszának megteremtését, de egyáltalán nem  azért, 
hogy meneküljenek a társadalm i élet osztálykonfliktusai
tól, hanem  azért, hogy ezzel a mítosszal "mint édes mézzel 
táplálják m agát a nép lelkét".

M iként néhány mai kutató helyesen látja, LjudmilSzto- 
janov itt tér el Botev és Petőfi műveinek, életének néhány 
korábbi értelmezőjétől, akik elsősorban a külsődlegessé- 
get, a láthatót, a felszíneset részesítik előnyben, figyelmen 
kívül hagyják a költészet és a forradalm i valóság, az egyén 
és a közösség közötti szoros kapcsolatot. Valójában mi is 
lenne hitelesebb bizonyíték Petőfi és a bolgár modernista 
költő viszonyára, m int az, hogy ez a m odernista költő az 
egyes em ber mögé rejti a közösséget, az egész népet, Pető
fibe pedig belelátja "a Szabadság Apostolát". Sőt, mi több, 
Ljudmil Sztojanov értelmezésében Petőfi nem  egyszerűen 
m ítoszterem tó, hanem  a szabad élet m egalkuvás nélküli 
harcosa, aki "vérrel pecsételte m eg életművét".

Ljudmil Sztojanov a m itikus alakról, a népének "kapi
tányáról" és szabadságharcosáról alkotott képnek megfe
lelően hangsúlyozza Petőfi romantikus irányultságát. A 
szerző ezt a m om entum ot hangsúlyozza, s a m agyar a 
költőt inkább rom antikusnak, Botevet pedig bölcsnek áb
rázolja: "Petőfi erőteljesebb költőiségét kiegészíti Botev 
nagyobb és világosabb szelleme". Egy ilyen jellemzés nyil
vánvalóan a bolgár költő költészetének gondolati tartal
m án, visszafogottságán, verssorainak keménységén, il
letve Petőfi szerteágazó, őserőként a legkülönbözőbb irá
nyokban kirobbanó költészetén nyugszik, amelyben jelen 
van a harci akarat, a forradalm i eltökéltség, de a költői 
vágy, az emberi lehetőségek iránti bizalmatlanság kitörése 
is, a személyes hangulat s nem  utolsósorban a népnyelv — 
a leginkább felhasznált népi elem.

A "romantikus" Petőfiről és a "bölcs" Botevről szóló 
passzus, néhány más részlettel együtt megjelent A hóhér 
kötele cím ű regény 1940-es m ásodik kiadásának utószavá
ban, és felhívta magára az irodalmi kritika (Dimo Körcsev, 
Todor Borov) figyelmét, ami sajátos visszhangra mutat.

Geo Milev a "Világszabadság"-ot állítja előtérbe, Ema- 
nuü  Popdim itrov Az apostol-fordításában pedig a "szabad 
zsarnokokkal" állítja szembe a Petőfi teremtette forradal
m ár alakját, m int a "világ jótevőjét" (a 3. fejezet), Ljudmil 
Sztojanov viszont a bolgár, illetve a m agyar nép két legzse
niálisabb képviselőjében, Botevben és Petőfiben "a sötét 
népi őserő küldötteit" keresi és találja meg, akiket az élet 
sok szenvedésén és baján kívül a "szabadság kultusza és 
az emberi jóság eszménye" is rokonit.

Ily m ódon jönnek létre azok a feltételek, amelyek adek
vátak Petőfi m agyar közegben való befogadásának feltéte
leivel: gazdagabbá  te tte  a kö ltő  Petőfinek, m in t ro
m antikusnak és politikusnak az alakját, m égpedig úgy, 
ahogyan korábban Vazovnál és Pencso Szlavejkovnál te
rem tette m eg Petőfi rom antikus alakját a szimbolizmus 
rom antikus áram lata.

Ezek határozzák m eg Petőfi m űvészi befogadásának 
sajátosságait az első világháborút követő, illetve a Szep
tem beri Felkelést közvetlenül megelőző esztendőkben.

Ez az oka annak, hogy ezután Petőfi nevét a kor idősze
rű  ideológiai feladataival kapcsolják össze, költői szavát 
pedig  átértelmezik.

jonka Najdenova: A legnépszerűbb külföldi költő. A 
magyar szépirodalom fogadtatása Bulgáriában (1878—1944)

—  I O & E X

REFLEXIÓK 31.
A lemeztelenített hang!

A 20. század új zenei törekvé
seinek központjában tulajdon
képpen egyetlen, elektronikus 
úton előállított elem állt: a SZÍ- 
NUSZHANG. Afféle minden "fö
lösleges tehertől" megszabadí
tott, mindenre "felhasználható" 
"ŐS"-elemként kezelhető alap
anyagként használták fel. Lemez
telenített hangnak kéne nevez
nünk, hiszen felhangok (szín!) 
nélküli, jegeces, élettelen, kifeje
zéstelen zenei alkotóelem vált be
lőle. Egyetlen nagyszerűsége ab
ban állt, hogy érdekesen lehetett 
fe lö ltö z te tn i, m in t afféle 
HANG—PRÓBABABÁT. Éppen 
az öltöztetési kísérletek adták-ad- 
ják az elektronikus zene lényegét: 
a hangi nullapontról való indítta
tásból való konstruktőri kibonta
koztatás virtuóz lehetőségét. A 
háttérben ott kísért a gondolat: 
menjünk vissza a végső pontig, 
ezt tegyük meg kezdetnek, és in
duljunk el újra, egy vadonatúj ze
nei fejlődés útvonalán. Nagy jövő 
áll a színuszhang és vele együtt az 
elektronikus zene előtt. Azért mi 
zenészek titokban arra gondo
lunk, hogy a színuszhang inkább 
MEGÖLT—HANG, mint lemez
telenített hangmolekula. Márpe
dig, ha ez így van, nehéz feladat 
lesz egy halott elemet feltámasztva 
élő zenét alkotni. Nem azt mon
dom, hogy lehetetlen, de NA
GYON NEHÉZ! Amikor a cím
ötletem megszületett, tulajdon
képpen nem a színuszhangra gon
doltam, hanem a víbrátó nélküli 
hangra.

Ügy kétszáz éve a zenében 
alig gondolunk vibrátó nélkül 
megszólaltatott hangok muzsiká
jára. A vibrátó — tudatunkban — 
maga a HANG. Pontosabban a 
HANG TESTE. A vonóshangsze
rek üres húrjainak vibrátó nélküli 
term észetes hangzását éppen 
azért kerülik a muzsikusok, mert 
a hangnak nincs HÚSA, csak a 
hangzás vakítóan fehér hang- 
márványcsontja villan fel a meg
szólalás pillanatában. Ezek a 
testetlen hangok nagyon kirívóak 
az összhangzásbó l. M inden 
hangszeres kerüli őket, csak kü
lönleges hatásként használja fel,

vagy akkor, ha valamiért játék- 
technikailag elkerülhetetlenek. 
Sokszor láttam-hallottam, hogy a 
karmesterek is nagyon odafigyel
nek a zenekari hangzás ÜRES 
HÚRJAINAK disszonanciáira. És 
gondosan gyomlálgatják is ezeket 
a furcsa hangokat a húrok és fek
vések megváltoztatásával.

A reneszánsz kórusm űveit 
gyakran hallhatjuk sima üveg- 
hangszerű effektusokkal meg
szólaltatva. Bevallom, sok ilyen 
közeli és távoli kisérlet nem volt 
számomra meggyőző, inkább ha
sonlított a színuszhangokra, mint 
a kívánt, áhított érzelemmentes, 
de ÉLETES hangzásra. Nagyon 
élettelen kóruselőadások voltak 
ezek, és mégis divatot csináltak a 
nosztalgikus visszapillantásnak a 
zenei hangzás Paradicsom-i ősál
lapotára. Mert ebbeli kísérletezge
téseinkben is vissza az eredeti 
gyökérhez (a tiszta forráshoz!) esz
méje nyilvánult meg.

A minap Monteverdi Orfeo-ját 
láttam-hallottam videofelvétel
ről. Lenyűgözött az énekesek teli
vér HANGALKOTÁSA. M ert 
ALKOTTÁK a hangokat! Minden 
egyes hang ÉLT. Dacára annak, 
hogy alig használtak vibrátót. S 
ha igen, az a vibrátó szinte észre
vétlenül simult bele a hang zengő 
testébe. Úgy látszik — döbbent 
belém a felismerés —, lehet vibrá
tó nélküli HANGTESTET AL
KOTNI. Miért ne lehetne, hiszen 
a hang életét, életességét a benne 
létrehozott felhangok vagy, ha 
úgy tetszik, rezonancia-hangok 
hozzák létre. A vonóshangszerek 
üres húrjai is megszólaltathatóak 
— a vonótechnika milyenségétől 
függően — felhangdúsan is. Innen 
már csak egyetlen lépés, hogy a 
teljes vonószenekari hangzásra 
kiterjesszük a vibrátó nélküli, 
gazdag felhangú játékmódot, o- 
lyat, amelyet a barokk és rokokó 
zenében, sőt Haydn-Mozart-Bee- 
thoven műveinek megszólaltatá
sakor még a 19. század elején is 
használtak  a m uzsikusok. Ez 
utóbbira is hallottam egy gyö
nyörű Beethoven 3. szimfónia elő
adást a m agát XVlIl-ik századi 
zenekar néven propagáló szimfo
nikus együttestől. Mondhatom, 
rendkívüli élmény volt ez a régi 
és mégis merőben újszerű hang
zás, most az évezredfordulón.

A reneszánsz festészete ismét 
felfedezte az emberiség számára 
az emberi test eredeti, meztelen 
szépségét. Úgy tűnik, a 21. szá
zadra ismét felfedezzük a ZENEI 
TEST eredeti, minden rárakódott 
h an g zás-sa llan g tó l mentesített 
meztelen SZÉPSÉGÉT.

TERÉNYI EDE
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Februári évfordulók
1 — 125 éve született Odavian Täsläuanu román 

irodalomtörténész
2 — 210 éve halt meg Besziki grúz költő

— 130 éve halt meg Eötvös József író
— 555 éve halt meg Vittorino da Feltre olasz humanista

3 — 500 éve halt meg Nizmuddin Navai török költő
— 120 éve halt meg Tóth Kálmán költő

4 — 90 éve született Püski Sándor könyvkiadó
— 90 született Takáts Gyula költő

5 — 120 éve halt meg Thomas Carlyle skót történész
— 150 éve halt meg Petrichevich Horváth Lázár író

6 — 540 éve született Dzora Drzic horvát költő 
— 110 éve született Adrian Maniu román költő
— 375 éve született Madame de Sévigné francia írónő 
— 180 éve halt meg Vargas y Ponce spanyol író

7 — 260 éve született Johann Heinrich Füssli svájci költő
8 — 130 éve született Andrievs Niedra lett író
9 — 120 éve halt meg Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij 

orosz író
10 — 100 éve született Anton Hóiban román író

— 100 éve halt meg Giovanni Andrea Scartazzini 
svájd filológus

11 — 160 éve született Ion Caragiani román műfordító
— 110 éve született Komját Aladár költő
— 90 éve született Peride Martinescu román költő
— 190 éve született Teleki László író

12 — 100 éve halt meg Louis Ménard franda költő
— 75 éve halt meg Radu Rosetti román író

13 — 60 éve halt meg Csűry Bálint nyelvész 
— 110 éve született Faustas Kirsa litván író

14 — 180 éve halt meg Petru Maior román tudós
15 — 80 éve született Emil Galan román író

— 220 éve halt meg Gotthold Ephraim Lessing német író
— 200 éve halt meg Júzef Szymakowski lengyd költő

16 — 670 éve született Colucdo Salutati olasz humanista
17 — 30 éve halt meg Miron Radu Paraschivescu román költő

— 125 éve született Révész Béla író
18 — 90 éve született Galina Jevgenjevna Nyikolajeva 

orosz írónő
— 375 éve született Francesco Redi olasz költő 
— 190 éve született Jule Sandeau franda író

19 — 50 éve halt meg André Gide franda író 
— 110 éve született Ligeti Ernő erdélyi író
— 80 éve született Sipos Gyula költő

20 — 40 éve halt meg Beczássy Judit írónő
— 100 éve született Radu Cioculescu román író 
— 140 éve halt meg Eugéne Seribe franda drámaíró

21 — 120 éve született Waldemar Bonsels német író
— 430 éve halt meg Lodovico Castelvetro olasz humanista
— 100 éve született Kacsó Sándor erdélyi író
— 170 éve született Henri Meilhac franda drámaíró

22 — 140 éve született Ambrus Zoltán író
— 65 éve született Bodor Adám író

23 — 150 éve halt meg Joanna Baillie skót írónő 
— 100 éve született Ivar Lo Johansson svéd író

24 — 190 éve halt meg Bessenyei György író
— 80 éve született Mocsár Gábor író

25 — 120 éve halt meg August Treboniu Laurian román 
filológus
— 410 éve született Friedrich von Spee német költő
— 65 éve született Veress Zoltán svédországi magyar költő

26 — 75 éve született Darázs Endre költő
— 440 éve halt meg Jorge de Montemayor spanyol költő
— 390 éve halt meg Antonio Possevino olasz író
— 140 éve halt meg Tarasz Grigorjevics Sevcsenko 
ukrán költő
— 330 éve született Anthony Shaftesbury angol filozófus 
— 125 éve halt meg Tóth Ede drámaíró

27 — 180 éve halt meg John Keats angol költő
28 — 200 éve született Motiejus Valandus litván pedagógus

— 120 éve születet Jósé Vasconcelos mexikói filozófus
29 — 5 éve halt meg Dr. Kós Károly néprajzkutató

Karel Dobeá
A rejtvény fősoraiban a cseh tró 

két, valós történéseken alapuló, a 
Szélhámosok paradicsoma című kö
tetében megjelent novellájának cí
mét találja.

VÍZSZINTES: 1. Novella címe. 12. 
Kardféleség. 13. Keletkező forrás te
szi. 14. Rangjelző. 15. Ugorj macska 
az... (gyermekmondóka). 17. Előtte 
levő helyre. 18. Fogoly. 20. A köze
lembe pottyanó. 22. Cigaretta m árká
ja. 23. Csecsemőétel. 25. H árom ne
gyed emse! 26. Termőrész! 28. Garan
táló. 30. Föld teszi néha. 32. Regény 
írója. 33. Javakat gyűjt. 35. Női ivar
sejt. 36. Sajnáló. 38. Gyilkol. 39. Mele
gít. 40. Négyből három! 41. Recept, 
röviden. 43. Orosz biológus (Alek- 
szander Ivanovics). 46. Angolna, né
metül. 48. Oxigén és argon vegyjele.
50. Villanydugasz. 52. Kínai hossz
mérték. 53. Szobalány. 55. Cínezés.

FÜGGŐLEGES: 1. Szándékozik.
2. Uzsonnázó. 3. Esni kezd! 4. Rész
ben megzenget! 5. Antenna-típus. 6. 
Délben étkező. 7. Az aratás római is
tennője. 8. Jól vág a kés. 9. Sziklada
rab! 10. Kén és tellúr vegyjele. 11. 
Fűszínű. 16. S a n ..., olasz fesztiválvá
ros. 19. Fiókba rakó. 21. A közelébe, 
nyomatékosan. 24. Valamihez illesz
kedő. 27. Személye, nyomatékosan.
28. Néma jós! 29. Némán előzöm! 30. 
Méhcsapat. 31. "Magasító" játékszer. 
33. Testrész. 34. A zoo bejárata! 36. 
Madárfajta. 37. Novella címe. 39. Épít.
42. Brazil tagállam. 44. Férfi becenév.
45. Mi az hogy! 47. M ona... 49. Foggal 
őrei. 51. Tengeri halfajta. 54. A szélein 
jobb! 56. Zárványszélek!

BOTH LÁSZLÓ

A Helikon 2001/1. szám ában kö
zölt, Meghökkentő mesék rím ű rejt
vény  m egfejtése: Bárány hentesné 
modora. Születés és katasztrófa.
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