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Az ember egy percig visszatartja a léleg
zetét, egy órányira már nem képes. Ki nem 
kelt át valami testi-lelki, politikai, elvi, állami 
határon, és a pozitív vagy negatív ámulattól 
elállt a szívverése? Ám az ember csupán 
számadásait végzi, tervez, eszméletében 
szakaszolja a dolgokat évek, évtizedek, 
esendő év- ezredek szerint. Élni folyamato
san él. Hason kúszik, minden másodpercet 
érintve és elviselve.

Állítólag ilyenkor, amikor fordul az esz
tendő, mint amikor a sebek gyógyulnak, javul 
a Föld, a világ helyzete, általános közérzete. 
Ez ugyan most nem nagyon látszik meg, de 
igaz lehet és sorsszerű. "Majd összenő, ami 
összetartozik" — mondta ki sejtelmesen Willy 
Brandt, s Európára értette, oly pillanatban, 
amikor még igazából az Ady-féle diagnózis 
háborúhidege tombolt: ama bizonyos min
den egész eltörött... És fal volt, és fél volt 
minden, és ugyancsak tél közelgett.

Mikor nem jön éppen tél valahonnan va
lamire, hogy elfogyjon és elfagyjon az embe
rek vetése? Értelemszerűen visszatérünk, 
visszafordulunk a végsőkig beboruló Vörös- 
martysághoz, vagy azt próbáljuk értelemsze
rűen elfogadni, hangoztatni, bevenni, ami 
Panek Zoltán védőoltás értékű iróniájával 
egyből feljavíthatja helyzeti energiánkat: fél
lábbal még kinn vagyunk a sírból!?...

Szomorú látni, nézni, elnézni, elviselni, 
hogy körülöttünk mennyien, hányán, nemze
tek, országok, egyének, személyiségek nem
csak veszíteni nem tudnak, de nyerni se. A 
napokban azért persze pukkant a pezsgő, 
hullott a konfetti, s egy kabarétréfa döbben
tett rá, hogy például József Attila múltszázadi 
író, s ma már én is múltszázadi születésű va
gyok, mint pár évtizede Jókai és nagytata. 
Százéves jövendőmondó vagyok, Herschel 
szimmetria-párja a régi kalendáriumok kerti 
oldalán, az időjárás-jóslás rovatban.

Persze hiába skálázom, fix, hogy nem az 
én tanácsaim szerint fogják metszeni ezután 
a szőlőt és abrakoltatni a magaslovat. Vannak 
(mint mindig) elegen, akik adják a bankot és 
megszabják a fazont. S persze akik az új Eu
rópába nem akarnak bevenni, mint régebb a 
nagyobb és vásottabb utcagyerekek a rongy- 
labdázásba, ők sem egyeznek túlzottan a kris
tályhomlokzatú paloták üléstermeiben. Akik 
pedig lenn az utcán ellenük ricsajoznak, azok 
megint az Intemadonálét dúdolják, elég fal
sul, mert közben elszoktak tőle, de másképp 
manapság sincs Nizzába-utazás, hogyha az

ember nem kontestál ellilulva valami ellen, 
amit úgy sem ér fel ésszel. Doktor úr, nem 
tudok menni, suttogja megtörtén az egyszeri 
székely. Nono, hát akkor hogy jutott el a ren
delőig, próbál kedélyeskedni az orvos. Hát 
jönni tudok... csak menni nem!

Csak el ne tanulják a gyerekek (meg a 
hatalomra vergődő politikusok). Ezért nem 
emlegetik manapság előttük a Koldus és ki
rályfit meg a Hófehérke és a hét Grimm-test- 
vért, csak a Lokomotív meg az Alternatív 
Géték létét. Erasmusszal nem voltak megelé
gedve a tanítói, Csokonait kicsapták. Úgyis 
csupa negatív példa a múlt. Mohács előtt és 
Oráng után. Ismerek egy fiatal román költőt, 
bádog asztalon szabadtéri antikváriumot 
működtet az egyetem kerítésénél. A reklá
mért járó kis anyagi juttatásért most pár hete 
meg Mikulás-kabátot is öltött, úgysincs elég 
meleg holmija. Körülötte sokan tesznek úgy, 
mintha nem tudnák, hogy nem Gorkij találta 
fel az Éjjeli menedékhelyet, ő csak leltározta. 
Meg hogy Dosztojevszkij nem volt a bolsevik 
apostolok egyike, kár volt letépni az utcanév
tábláit Költőbarátom tudja jól, mi folyik. Már 
tavaly is itt vacogott. Feje fölött nyerik vagy 
veszítik el a nagy- és kisromániák pártjai a vá
lasztásokat. Az ő sorsa az eleven bizonyíték rá, 
hogy Bukaresttől Nizzáig és Strassburgig az 
összes eurókomfort céhlegényegyletek és el
nökönjelöltek jönni is, menni is tudnak

Pilátus legalább kezet mosott, Heródes nem 
kezelte hiúsági kérdésként, hogy egyszer majd 
Dzsingisz kármai együtt fogják emlegetni. Köl
tőbarátom is csak azt kérdezi, szerintem már 
kétségbeesetten, hogy ha egyszer már eljutott 
Velencébe és hazajött, miért alázzák meg s tart
ják a határokon, mielőtt újabban hazazavamák 
fejcsóválva, amiért látni szeretné Giotto freskóit 
Assisi Szent Ferencről, melyekről írt már?

Ahelyett, hogy boldog újévet kívánjak ne
ki, megpróbáltam visszatartani a lélegzete
met, de fölösleges volt: megelőzött, mint aki 
még hisz a barátságos konvenciókban, talán 
szó szerint is, mint valami varázsigében. 
Tényleg: én honnan tudhatnám, hogy nem 
pont ettől a csiklandósan, nevetségesen vado
natúj évszámtól, évszázadtól, évezredtől 
kezdve nem fordul-e a szél, a szerencse, a 
szokás, az esély, és jövő ilyenkor nem vise
lünk-e már mindnyájan Mikulás-kabátokat, 
lengő fehér réteget, mint trónfosztott Lear 
királyok. A túlélés kedvéért. A szerephez ha
mar hozzá lehet öregedni. Mindig lesz, aki 
korán őszül meg, mint az Isten.
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HELIKON

SZŐCS ISTVÁN
ÚjraOLVASÓlámpa
1. A száj, a szív, a szó

Mottó:
És érzem, eltévedtem a sűrűben,

Az embemydjban, idegen gyűrűben...
(Juhász Gyula)

Évezredvégi fióksöpörgetés során bele
beleolvasok régi cikkecskékbe, jegyzetekbe, 
mielőtt végleg átadnám őket az enyészetnek. 
Ilyenekről szólnak: rádió- és tévébemondó 
görcsösen erőlködik, hogy térképészet helyett 
kartográfiát sulykoljon belénk, híradó helyett 
krónikát, hirdetés helyett reklámot, időjárás
kutató vagy légkörtani helyett meteorológiait; 
holott ez utóbbit rendszerint ki sem képes 
ejteni, s ezért e szó heh monda nyelvjárásban 
mefero-lógusnak hangzik.

Vagy: ahogy jönnek az év végi vagy hús
véti ünnepek, a sajtó- és kabarémocsárból 
felhangzik a vartyogás: bájgli, bájgli, s tart 
hetekig, hogy majd visszatérjen a rósájbni- 
záshoz... Vagy: magyar középiskolások cso
dálkozva pislognak, ha azt mondom, vegytan 
vagy vegyész... s egy ha akad, aki meg tudja 
kérdezni: nem a kémiára tetszik gondolni?

Egy baloldali művésznő effajta iromány- 
káim megjelenése után mindég harsány mo
sollyal köszöntött: "Maga is meddig játssza 
még a pompéji katonát? Ameddig teljesen 
elborítja a hamu?"... Jó, hát akkor játszom 
inkább a turáni lovast, feleltem.

Mostanában kerültek kezembe Molnos 
Angéla könyvecskéi: ő is egy pompéji kato
na. A Szent és sérthetetlen címűben ismerteti 
egy Ann Gibbons nevű szerző könyvét: A 
nyelvek utolsó csatája. "Egyes nyelvészek sze
rint nyelvi összeomlás fenyegeti a világot, 
mert röviddel 2000 után a még nemrégen élő 
nyelveknek már csak 5-10%-a marad fenn. 
Állítólag a történelem előtti korban még 10- 
12000 nyelv létezett bolygónkon, tíz évvel 
ezelőtt csak 6000. Ezek nagy része gyors ki
halásra ítéltetett, mert már nem tanítják őket 
az iskolákban. Saját nyelvük helyett a gyere
keknek a 600 legjobban ismert nyelv valame
lyikén kell tanulniuk. Részben azért halnak 
ki a kisebb nyelvek, mert a politikai hatalom 
vagy szántszándékosan irtja őket, vagy egy
szerűen nem védi meg a támadásokkal 
szemben. Fő támadók a tömegtájékoztató 
eszközök. Áthálózzák a földet, mindenüvé 
elviszik a híreket, a szórakoztató műsorokat 
és az új ismereteket. Ez természetesen az 
anyagilag leghatalmasabb országok nyelvén 
folyik, főleg angolul. Az angol világnyelv 
szükségszerűen elősegíti a hátrányos helyze
tű nyelvek kihalását."

"Minden nyelvet mint rendszert kell te- 
kintenük, mint egy óriási, szakadatlan válto
zó, élő szervezetet, vagy mint egy höm
pölygő folyót. Változó folyamát nem állíthatjuk 
meg, de hathatunk a változás irányára."

Molnos Angéla felsorolja a nyelvi válto
zások több irányát. Ezek szerint lehetséges 
nyelvfejlődés, nyelvművelés, nyelvújítás, 
nyelvfejlesztés, két- és többnyelvűség, nyelv- 
bomlás, nyelvváltás, nyelvhalál; ami viszont 
m egint csak lehet nyelvgyilkosság vagy 
nyelvöngyilkosság.

A legfélelmesebb az utóbbi: ezzel szem
ben a legnehezebb tenni. Itt gyűrögetem a 
papírkosár fölött egy pár évvel ezelőtt írt 
pesti naplójegyzetemet. Egy ugyancsak érett 
éveiben járó, de még nagyon is fiatalos hölgy 
bizalmas, beavató mosollyal közli, hogy csak

a Bermmebeban vagy hasonló nevű rádió
adót érdemes fogni, mert azon sohasem éne
kelnek magyar szövegű dalokat, csakis ide
gent; s valami olyan infantilis érzékiségű mo
sollyal köríti a felvilágosítást, mintha azt árul
ná el, hogy megleste ősei hálószobatitkait.

Nehogy azt higgye valaki, hogy amolyan 
kozmopolita, gyökértelen személyről van 
szó. Apja-anyja magyar irodalmár volt; régi 
polgári s középbirtokosi családból. Ő maga 
pedig, nos, ő maga is magyar nyelv- és iroda
lom szakos tanárnő. De nem akármilyen, ha
nem lelkiismeretes és munkabíró, aki reggel 
héttől este kilencig az iskolában ül és tevé
kenykedik... Istenem, vajon hogyan?

Dedinszky Erika, Németalföldre kitele
pült költőnő írta, hogy amikor ott, Hollan
d iában  is fo ly ta tn i akarta  népdalkörös 
munkáját, eleinte heves visszarúgások fo
gadták: hogyhogy? Hollandul dalokat éne
kelni? Hiszen az — nacionalizmus! Az már 
majdnem fasizmus!

A budapesti magyar rádióban hallottam 
egyszer, tán tíz éve egy előadást arról, hogy 
egy közösség nyelvi halála ott kezdődik, 
amikor megszűnik az igény az anyanyelvű 
éneklésre. Ugyanebből a rádióból, már jóval 
több mint fél évszázada, minden reggel órá
kig ömlik a zenei moslék főleg idegen nyelvű 
szövegekkel. A szovjetorosz megszállás utol
só évtizedében a legnépszerűbb szerkesztő
bemondó az izgalomtól zihálva közölte reg
gelente, hogy most pedig a májkellsju-hájsvar- 
júháj következik; a változatosságot csak az 
jelenti, hogy a Dzseksznmájkell vagy a Hájvár 
bájgaz előadásában, különben egyformán 
szürke sulykolás bármelyik. Ugyanakkor 
nem szűnik a fanyalgás és a nyafogás a ma
gyar műdal sekélyessége fölött, nagy esszéis
ták már azt is szégyellik, ha dédapjuk há
zánál még azt fújták: Csak egy kislány van a 
világon... Számos leszármazottamat és bará
taikat hosszú évek óta tanítják hangszeres 
zenére, de egy magyar dalt, nemhogy "fájót, 
édeset", de semmilyent sem tudnak; egy ti
zenkét éve hegedülő csajt felszólítok, húzza 
el, hogy Van egy szőke asszony, vagy azt, hogy 
Madár vígan dalol a lombos ágon, vagy jégvirá
gos hideg tél volt; ezeket nem ismerte, csak 
annyit tudott róluk, hogy zeneileg alacsony
rendű anyagok.

Mikor arra kértem, daloljon hát el egy 
magasabbrendű dalt, közölte, hogy ő hang
szeres... De akármit! könyörögtem... na, ak
kor megszánt s egy Paganini és Dvorak kö
zött eldödögte, hogy Májkellsjuhhájsvarhju- 
hájh...

Szóval a nyelvi öngyilkosság és a nyelvi 
gyilkosság között nem is nagyon vonható 
meg a határ. Minden nyelvöngyilkos egyben 
nyelvgyilkos, és népgyilkos is...

2. Miképpen lesz egy város — 
szellemi főváros?

Mottó:
"Ma idejönni csak felében szórakozás, fe

lében kötelesség; nem áldozat, hanem áldozás. 
És ha elnémul itt a zene, elhal legszentebb örök
ségünk, az édes anyanyelv, nem ez a hely lesz 
akkor átkozott, hanem azok emléke, akik veszni 
hagyták, hetedíziglen!"

(P. Gulácsy Irén, 1926)
Fenti mottó szövegét a nagyváradi állami 

színház Szigligeti Társulatának 1996-os mű
sorfüzetéből másoltam ki. Most azért kotor
tam elő, mert olvasom a Helikon idei 22-es 
számában Dávid Gyula Miképpen lett Kolozs
vár újra Erdély szellemi fővárosa 1918 után?

című tanulmányát. Egyre türelmetlenebbül 
olvasom, és újraolvasom; kissé nem hiszek a 
szememnek. Dávid Gyula módszeresen elő
adja, miként szerveződik újra akkoriban a 
magyar sajtó, és főleg az irodalmi élet; ho
gyan jönnek létre a kisebbségi magyarság 
politikai tömörüléseinek központjai e város
ban; hogyan alakulnak ki az irodalmi mun
kaközösségek, az irodalmi és félirodalmi 
lapok, és hogy mindezek mögött ott működ
tek a közélet nevezetes személyiségei s az 
arisztokrácia és a nagypolgárság néhány ál
dozatkész képviselője is... Ennyi volna csak?

A valóságban Kolozsvár "szellemi fővá
ros” mivoltát Trianon előtt is és után is, igen 
nagyrészben, a város színházi élete teremtette 
meg — ez senki előtt sem vitás, aki valaha is 
foglalkozott a város művelődéstörténetével. 
Márpedig Dávid Gyula egészen biztosan 
foglalkozott, ő mindég is otthonosan moz
gott az összes olyan körökben, amelyeknek 
véleménye ilyen "vezető-szerep” és "mivolt"- 
kérdésekben mértékadó. Vagyis ő az a szer
ző, aki pontosan tudja, mikor kiről-miről és 
mennyit kell beszélni, illetve elhallgatni.

Tanulmánya alapján az a rémképzet ala
kul ki az olvasóban, hogy a kolozsvári ma
gyar színház immár végleg 'le van írva", sőt: 
le van írva nemcsak a színház jelenlegi likvi- 
datorista együttesének a lelkiismeretiszám
láján, és nemcsak külső ellenségeinél, hanem 
leírásra került az Örök Koszorúk és Emléktáb
lák, egyszersmind Közemlékerők Vezérigazgató
ságánál is.

A kolozsvári magyar színház a terjedel
mes tanulmányban a következő összefüggé
sekben említődik: 1. "a nemzeti színház bir
tokbavétele" (a berendezkedő román hatósá
gok részéről)... 2. "de hirdetett az Ellenzék — 
a kolozsvári Magyar Színházzal közösen — 
drámapályázatot is"... 3. "Aztán ott voltak... 
az irodalmi olimpiászok... a kolozsvári Ma
gyar Színház termét sorozatosan megtöltő kö
zönség előtt".

Ennyi? A színház: mint amit elvettek; a 
színház: mint egy napilap pályázat kiíró társa; 
és a színház: amelynek termét megtöltik a nem
színházi rendezvények iránt érdeklődők.

Kiterjedt irodalma van annak az erőfeszí
tésnek, amellyel Kolozsvár és tágabb kör
nyéke megtartotta, illetve kialakította a 
maga saját színházát, és működtette nem
csak prózai, de opera-operett tagozattal is, a 
sétatéri volt nyári színkörben, és biztosak 
lehetünk abban, ennek a történetét Dávid 
Gyula nagyon is jól ismeri, mint ahogy iro
dalomtörténészként mindnyájunk vétkeit és 
érdemeit ő könyveli a legpontosabban. Nyil
ván megfontoltságból nem emlegeti, hiszen 
azzal példálózni, hogy a Thália utolsó évad
jában, a nemzeti "ideiglenes visszakapása" 
előtt, 333.000 nézővel tudta megtölteni a ter
mét, tapintatlanság a mai kissrinházasdival 
szemben.

» » » » » »
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Egy olyan felmérésben, amely Kolozsvár 

művelődéstörténeti mélyrétegeit tárja fel, 
nyilván szerepelnie kell a Korunk és Gaál 
Gábor nevének is; akár kuriózumként is, hisz 
kevés intézményről és vezetőjéről tételezhe
tő fel, hogy egyaránt támogatta a Komintern 
és a román királyi sziguranca. Ám nem emle
getni a Thália színtársulatot és Janovics Jenőt, 
amikor a város kultúraszervező erejéről van 
szó (vagy például annak Shakespeare-ciklu
sait, amikor a helyi közönség re-cep-ti-bi-li- 
tásáról esik szó, ez nem lehet feledékenység, 
ez már — politika!

A második (megtartott) világháború után 
újraszerveződő magyar kisebbségi kultúraé
pítés ugyancsak központi feladatának fogta 
fel a színházügyet. A Romániai Magyar Népi 
Szövetség kezdettől fogva kialakított egy 
nagyszabású színházpolitikai stratégiát és 
hálózatot, amelynek maradványaiból él ma 
is színházi életünk "szerkezete". Termé
szetesen jogosan bírálják az RMNSz politiká
ját, általában. De Kurkó Gyárfás és Csákány 
Béla érdemei színházi téren összehasonlítha
tatlanul nagyobbak, mint korszakunk vala
mennyi nemzetiségi vezetőié együttvéve.

A harmadik (a nyilvánosság kizárásával 
megtartott) világiháború után szinte azonnal 
m egkezdődött az úgynevezett népszínházi 
vagy nagyszínházi koncepció megkérdőjele
zése, a művészeti színvonal és a nagyközön
ség egym ást k izáró  összefüggésének  
jegyében. Amikor ezt a kérdésfelvetést ebben 
a formában kétségbevontam, Horváth An
dor művelődési államtitkár azt vetette oda 
nekem: "Miért, talán annak jobban örülnél, 
ha a hóstátiak estéről estére zsúfolásig meg
töltenék a nagyszínházat rossz népszínmű
vek és hasonlók kedvéért?"

Akkor annyira torkon ragadott a kérdés- 
felvetésnek ebben a módjában rejlő gondo
la tm en e t ravaszsága , hogy nem  is 
válaszoltam rá. Ám most, ha már hasonló 
szimplifikálásra kényszerülök, ki kell mon
danom: inkább egy zsúfolt nagyszínház, bár
milyen is, akár Gacsaj Pesta és Fin um Rózsi 
jegyében, mint egy — semmilyen. Mint ... 
estéről estére a sötét előcsarnok és elhagya
tott színházkömyék; mint egy állandóan 
csak idegen díjakra pályázó, nyolcvan-száz 
férőhelyes klubszínház. (Bár a 7-800-as kö- 
zönségű nagyszínház nem fenyegeti a nyolc
van-száz fős művész stúdiót közönségel
szívással, s ez utóbbi sem a nagyot.)

Az RMDSz megalakulásának első napja
itól szívesen használja a magyar színháznak 
a termét; a rossz akusztika csak művészi pro
dukcióknál zavar... Dávid Gyula tanul
mányának a teremre, versenyekre, díjakra 
vonatkozó hivatkozásaiból az a rémkép set
tenkedik elém, hogy a színház már csak mint 
kihasználható helyiség szám ít a m űvelő
déspolitika szemében, mint díjkiosztási és 
demonstrációs alkalmak helyszíne, legfen- 
nebb: "na, hát fújják el ők is azt az egy-két 
versüket a műsorban" alapon...

Mindenki egyetért Dávid Gyulával ab
ban: szükség volna az irodalomteremtés 
ügyét felvállaló személyiségekre; közönség
teremtésben fáradhatatlan leleményű sajtó
ra; és — á ld o za th o zó  m agyar tőkére, 
polgárságra is. Am mi ehhez hozzátennénk: 
még ha nem is akarjuk magunknak vindikál
ni a "szellemi főváros" rangját, és lebecsülni 
ezzel a szentgyörgyieket, vásárhelyieket s 
váradiakat, az egész erdélyi magyar kultúra

életbentartásához feltétlenül szükség van a 
kétszáz éves hagyományok és teljesítmé
nyek követésére, egy tágkisugárzású ko
lozsvári nagyszínházra, amely nem hárítja el 
harcos deklarációkban a magyar nyelv ápo
lásának és a helyi irodalom támogatásának 
ügyét, és a kulturált szórakoztatást nem tart
ja nyilvánosházi feladatnak, mint ahogy azt 
nemrégiben egy tévé-megnyüvánuláson kö
zölték a közönséggel.

(Az ilyen közönségellenes kirohanások 
mindég Gombrovicz Operett dm ű művének 
kolozsvári esetét juttatja eszünkbe, amelyen 
a bőséggel lóbált pamut-nemiszervek és a 
hamburgi bordélynegyed műfogásainak el
lenére, a harmadik előadás után így panasz
kodott egy jegyszedő: "ja kérem, már 
mennek el, a bemutatón még csak három- 
százötvenen mentek el, de most már men
nek el!" Gondolom, ezen nevezetes esemény 
után színigazgatók, államtitkárok, teatroló- 
gusok, művészeti sajtódelnők hatalmas hó
rázásba fogtak az éjszakai előcsarnokban és 
roppant pamutfalloszokat lengetve, imi
gyen örvendeztek: "Jól bekevertünk egyet a 
Hóstátnak!"... Hadd tegyem még hozzá, 
Gombrovicz műve egyébként zseniális; ko
lozsvári bukását a színvak, erőszakosan túl
politizáló és ügyetlen rendezői tehetetlenség 
idézte elő!)

Hadd idézzünk egy részletet abból a 
Kosztolányi-versből is (Szavak), amelyet a 
fentebb említett váradi műsorfüzet is közöl. 
(Hiszen ők is voltak kétszáz évesek és az 
ünnepléseket és megaláztatásokat több mél
tósággal viselték el, mint a kolozsvári díjlo
vaglók.)

Elétek tesszük szó helyett a tettünk, 
mert nem henyéltünk sívó homokon. 
S a romokon 
mi építettünk.
Kőből, velőből
és gondolatból, mely mindég előtör. 
Bár ín szakad és a kedv éle csorbul, 
s agyarog
a pusztulás is, hogy legyőzzön orvul. 
Egy kéz mutat most. Fölfelé a porbúi, 
magyarok.

Itt lenni nem lehet, csak látszani, 
és élni-halni nem, csak játszani.
Lakója nincs,
vendége van ezer,
és a szíve mind egyszerre ver.
így áll a nagyvárosba, hol a bérház
üvölt s a kocsma lármáz.
A klinikák és temetők között 
az égbenéző, ködbe-öltözött.
Babonás és csoda 
tündéri palota,
mely sorsokat remekbe mintáz, 
az álmaink várfoka: a színház.
Kosztolányi e verset 1922-ben írta; ami

kor is... jól tudjuk, mi volt akkor is. Hátha 
segít Dávid Gyulát, netán Horváth Andort 
is meggyőzni, hogy az általuk felpanaszlott 
"mai Kolozsvár kátyúban vergődő, érdekte
lenségben fuldokló magyar szellemi életé
nek" a megújításához elkelne egy magyar 
"népszínház" is, a belevaló közönséggel 
együtt... Vagy esetleg az volna a megoldás, 
hogy mivel a "többmintkétszázévest" hátra
költöztetik a hátsó udvarba, a fészerbe, a 
kolozsvári Állami Magyar Opera talán létre
hozhatna egy prózai tagozatot?

Palocsay Zsigmond 
feltámadása
Ha visszatekintek az elmúlt évtized 

könyvkiadására, s gondolatban elidőzöm 
a posztumusz könyveknél, Palocsay Zsig
mond verskötete a harmadik, amelynek a 
bemutatása személyes örömöm és bána
tom is. Szilágyi Domokos, Hervay Gizella, 
Palocsay Zsigmond — összetartoznak az 
irodalomtörténetben és azoknak az emlé
kezetében, akik közelről ismerhették őket 
De idesorolnám, a posztumusz ünnepeltek 
közé, mint végleges, biztos érték hagyo- 
mányozóit az egy korosztállyal előttük já
ró Székely Jánost, de azt a Nagy Kálmánt 
is, akire, mikor hatvanéves lett volna, 
könyv nélkül emlékeztünk, pedig lett vol
na, lenne mit kiadni...

Elnézést kérek, ha látszólag — csakis 
látszólag! — eltértem a tárgytól. Könyvet 
bemutatni annyi mint együtt lenni, annyi 
mint köszönetét mondani a termékeny ma
gányért, amelyből együttlét születik. Most 
Palocsay Zsigán a sor, hogy előbbukkanjon 
és megszólítsa utókorát. Utókora öregszik 
és fiatalodik. Ő már egyiket sem teszi, nin
csen rá szüksége a költőnek, nincsen rá 
módja a halandónak. Csak sugalmaz né
hány gondolatot és gondot, emlékeztet ön
magára azon a páratlanul egyéni hangon, 
amely csakis az övé ebben az egyébként 
igazán gazdag, sokszínű, sokszavú jelen
kori magyar irodalomban.

Az egyik ilyen Zsiga-látta gondolat talán 
nagyon határozottan int: a politikai üldözte
tés nem irodalmi érdem; az életmű becsét 
csakis azzal öregbíti, ahogyan a szenvedés
ből kinő, s a szenvedés fölé nő az érték.

A másik sugallata kérdés: mit mentett 
ki a kamasz lázadó a börtönből? Mit csem
pészett be a rab a költő tarisznyájába? Ho
gyan ismerünk rá az érett költő maga 
válogatta, búcsú nélküli búcsúszimfóniá
jában arra a féltő, az életet, az emberiséget, 
a nyelvet, a levegőt féltő szeretetre, a- 
mellyel szavakat alkot: természethit, vegy- 
méz, gyárié, kuktakripta, ólomerőd —csak 
néhányat idézek a nagyon sokból.

Palocsay Zsigmond költészetének ez 
az utolsó akkordja a századvég, ezredvég 
legköltőietlenebb zordságát, sivárságát te
szi a költő gondjává, a költészet üzenetévé 
akkor, amikor erre mifelénk legalábbis, 
még nem konferenciák tárgya, pártok fe
dőneve a természet, amint sürgősen és sú
lyosan védelemre szorul. Ha nem Genfben 
születik és lett volna humora, Rousseau 
puszipaitása lenne a mi Palocsay Zsigmon- 
dunknak. Talán az is, és együtt sétálnak, 
egymás szavába vágva az Elíziumi Mező
kön, ahol még remélhetőleg zöld a fű...

SZILÁGYI JÚLIA
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MEZEY KATALIN VERSEI
E zredvég
Egy nagy kártyaadósság, 
olyan ez a kis ország.
A  kártyára feltette 
valaki, s elvesztette.
Ki tudja, hányadik játszma, 
hányadik éjszaka járta, 
mikor utolsó tétként 
előkerült a térkép.
Előbb mind a két lábát, 
s mindkét karját levágták. 
Végül a maradékot: 
nőt, férfit, ivadékot, 
végül azt is feltette, 
ha veszt, hát elvesztette. 
Cinkos kezekben a kártya, 
zsírosán, cinkelten járta, 
mégis ott akart ülni, 
a zöld posztóra dűlni, 
ahol a világ sorsa 
van a lapokba írva, 
dohány s pezsgő szagában, 
bent a kártyaszobában, 
a hatalom szagában, 
a legbelső szobában, 
bármi legyen az ára, 
bármi hamis a játszma. 
Mikorra üres zsebbel 
rávirradott a reggel, 
júdáspénzt, hogyha adtak, 
és a vállára csaptak, 
hajlongva kiállította 
a váltót mindannyiunkra. 
Hát megfogyva, szegényen 
a batyuk tetejében 
ülünk, s várjuk a végét, 
a dobok perdülését: 
végre elvégeztessék, 
hírünket eltemessék, 
s requiemmel tudassák 
a születésünk napját.

A h ogy
fény-ezredéveket
Ahogy fény-ezredéveket 
általrepül egy kis sugár, 
s régi csillagtörténetet 
távcsőbe diktál a kvazár,

sok nemzedéknyi télen át 
idefénylik egy kisgyerek, 
aki didergő éjszakák 
istállójában született.

Remény született általa: 
Isten fia a csecsemő, 
akinek hideg jászola 
szalmáján szunnyad az idő.

Im ádság fonala
Imádság fonala tartja 
ég és föld között a várost. 
Ahogy ásványvízben buzog 
felszín felé a buborék, 
száz vékonyka ima remeg 
a hidak karjai között, 
a folyó fénytükre felett.
Ég és föld között a város 
könnyeden, magasan lebeg, 
alatta fény-felhőpárna. 
Vékonyka fonalak rajza, 
mint fordított eső szála, 
millió kis öregasszony, 
magukrahagyott gyerekek, 
buzgó, bajlódó emberek 
fölfelé törő imája 
patakzik a fejek felett, 
fölfelé folyik, igyekszik, 
fölér mélységes magasba, 
vissza nem fordítja senki, 
medrét el nem torlaszolja: 
A  várost is felemeli, 
fénylő magasságba tartja.

A  terem tés vége
Isten a pusztulásra gondolt, 
s íme, előtte állt a sátán, 
rókavörös taraja lángolt, 
és angyalszárny lapult a hátán.
S mint film pereg — alakot váltott, 
előbb görög atléta volt, 
majd durcás kisbabaként állt ott, 
filozófusként szónokolt, 
asszonyként pendelyét kínálta, 
majd író lett és lódított, 
politikus, dicsőség bábja, 
s polgár, madzagon rángatott.

Isten a pusztulásra gondolt, 
és a sátán lávát okádott, 
özönvíz volt, dörögve tombolt, 
és tűzvész lett, ropogó lángok. 
Aztán istenalakot öltött, 
vakított hegesztőfény-fehéren, 
majd ganéjból lett újra ördög, 
bűze szétterjedt az égen.
De Isten már másfele nézett, 
csalódott mosoly ült a száján.
Ami volt, megvolt, legyen. Végzett. 
A z űrben labdázott a sátán.

Egy em ber ül
Egy ember ül a tócsában.
Bogárként mocorog.
Nem várja el tőlem, hogy fölemeljem, 
és nem is tudnám fölemelni.
De ha fölemelném is, 
újra leülne.
Nem csodálkozhatom, és nem segíthetek, 
és nem tudok róla mit mondani.

Te v a g y
Te vagy a csillag és a levegő, 
a kabóca-hangok boltozata.
És te vagy, aki elvezet haza, 
és meggyógyít, hogyha beteg vagyok.

Te vagy a tűz, a víz, a vér,
Te vagy a szó és Te vagy a csönd.
Te vagy bennem és Te vagy odafönt, 
ahová kiméretlen út vezet.

Te vagy a fenyő és a televény,
Te vagy a Nap, a Hold, a lámpafény, 
Te vagy, ami éltet és kiolt:
Te vagy az élő és Te vagy a holt.

Te vagy a hitetlenségben a fájdalom, 
és a hitben a fájdalom Te vagy.
Te láthatatlan parány, és Te, nagy, 
fellegek arcával változó.

Minden Istenkép mögül Te figyelsz, 
anyám szigora és apám szava,
Te vagy a rég elvesztett nagyapa, 
s aki a hajszálhídon átsegít.

Bárhova nézek, mindenütt Te vagy, 
s voltál, amikor nem is láttalak, 
s leszel, amikor én már nem leszek. 
Amíg vagyok, vagyok Teáltalad.

Nemlenni
Nem meghalni szeretnék, 
de visszavonni az életemet: 
meg nem születni, 
leíratlan hagyni a nevemet.

Nemlenni szeretnék, 
hogy ne maradjon 
utánam hiány vagy fájdalom, 
utánam semmijei.
M int aki rossz ajtót nyitott, 
és már nyitáskor 
helyesen dönti el: 
nem ide készült.
Be sem lép, visszafordul, 
az. ajtót visszacsukja.
Úgy vágyom más életbe.
Úgy vágyom más anyagba.

*
Álarcos álarcos
(sanzon)
Vesd le az álarcod, 
hadd lássam maszkodat, 
miféle maszkot föd el?
Álarcos álarcos, 
álarcod rejtvény, de 
ismerni senkise mer.

Vesd le hát álarcod, 
hadd lássam, alatta 
miféle maszk tűnik el?
Álarcos álarcos, 
maszk alatt arcod van?
Lehet, hogy létezel?
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SIGMOND ISTVÁN

Ahol árnyéka van a fáknak
Huszonkét évig ettem a moslékot. Néz

ték, ahogy eszem, huszonkét évig azon cso
dálkoztam, hogy miért nézik, ahogy eszem, 
aztán már semmin sem csodálkoztam, talán 
csak azon, hogy miért csodálkoztam hu
szonkét évig. Pedig anyám jó előre meg
mondta, hogy a világ nézni fog engem. Sőt. 
Követni fogja minden léptemet születéstől 
halálomig, mert én a világ teremtménye va
gyok. Azzal a bizonyos világgal a közös cel
lában talá lkoztam , m erthogy  egym ást 
néztük minduntalan, mi, akik ettük a moslé
kot, mi voltunk a világ. Aztán már csak ma
gamat néztem, én magam lettem a világ, és 
jó lett volna tovább csodálkozni, de már nem 
lehetett, mert teremtés közben nen lehet cso
dálkozni. A világ vagy teremt, vagy csodál
kozik, m indkettőt egyszerre csinálni fe
lesleges. Ha egyfolytában azon csodálkozna, 
amit teremt, vagy a teremtésen magán cso
dálkozna, akkor már nem volna világ, csak 
isten. És istennek nem érdemes lenni. Szóval 
világ lettem, és kicsi, zöld emberkéknek ad
tam életet, akik némák voltak és süketek, 
bénák és hasznavehetetlenek, s néha szel
lemileg is fogyatékosak, és úgy hívták őket, 
hogy gondolat. És persze tovább ettem a 
moslékot. Hogy világként is moslékot ettem, 
ennek nincs semmiféle transzcendens vetü- 
lete, egyszerűen csak a mindennapokban 
fellelhető aberrációk abundandájának a jele.

Mindezt sejtelmesnek is lehetne tekinte
ni, csakhogy a helyzet azért nem sejtelmes, 
mert nincs helyzet. Mármint olyan lélegzet
elállító. A szószátyár szövegelésnek pedig 
alig van köze ahhoz a történethez, amelynek 
egyelőre még a körvonalai sem látszanak. 
Viszont adva van egy kerítés. Ha megenged
nék, hogy benézzek a kerítés lécei között az 
udvarra, elkezdődhetne a történet. Azon az 
udvaron ugyanis a múltam történik, leg
alábbis azt hiszem. Csakhogy nem engedik, 
hogy átnézzek a lécek között. Nem mintha 
vaknak írtak volna meg, dehogy. Csak nem 
akarják, hogy olyan legyek, mint a madár. 
Az a madár, amelyik megjelent a cellánk 
ablakában. Egyszer csak ott volt és nézett. 
Állt a két lábán, csőrét benyújtotta a rácsok 
között, és nézett. Volt valami a szemében, 
amitől nehezen lehetett elaludni. Néha cso- 
dálkozónak tűnt a tekintete, s ha eldúdoltam 
egy-egy régi dallamot, hogy a múltamból 
visszaidézzek valamit, gúnyosan megcsil
lant a szeme, fejét meg olyan szögletes moz
dulatokkal forgatta felénk, m intha egy 
rosszul sikerült rajzfilmből került volna a 
cellánk ablakába. Biztos voltam benne, hogy 
a múltam illatából magával hozott egy szip
pantásnyit, de nem éreztem belőle semmit, 
pedig érezni akartam nagyon, meg-megreb- 
benő szárnya is jelenthetett valamit, hírnök
nek kellett lennie, s a megnémult hírnökök 
hasonlatosak hozzám, én sem tudnám kö
zölni egy félhalottal a kegyelmet, s ha kien
gednének a kapun, nem tudnám, hol van 
nyugat vagy kelet, s lehet, hogy megpróbál
nám magammal vinni a társamat s a vedre
met, de miket beszélek, hiszen a vak is 
láthatja, hogy ez a madár egy emberi lelket 
hordoz magában, s azért jelent meg, hogy 
vigyázzon reám, a társam szerint viszont 
mindezekből semmi sem lehet igaz, nem hír
nök ez, lélek sem lehet, ez csak egy madár.

Szürke és hangtalan. S ha nem megy el, meg
döglik, mint a bogár a falon s a gondolat a 
halott agyakban. Egy ideig beszéltünk hoz
zá, de hogy csipogni sem csipogott, lemond
tunk az egyoldalú társalgásról. Télen aztán 
ráfagyott a rácsra. De nézni tovább nézett 
bennünket. így, holtan, minha megnyugvás 
lett volna a szemében, de nem biztos. Sorsot 
kellett húzni a sorrend miatt. Szerencsém 
volt, én lehettem az első. A társam vállára 
állva könnyen elértem a madarat. Egy ideig 
csak néztem, nem tudtam, mit kell csinálni, 
aztán megsimogattam a tolláit. Ez volt a te
metés. A társam megpróbálta ráhúzni a 
szemhéját a szemgolyójára, de hogy nem 
sikerült, letépte a madár fejét. Persze kértem 
egy másik vedret, nem akartam a társammal 
ugyanabba a vederbe üríteni. Amikor kien
gedték, nem köszöntem neki. Csak biccen
tettem.

Hogy ezután mi következik, a "Csak bic
centettem" után, fogalmam sincs, azt az éle
tet élem, amit kitaláltak nekem, a gondo
lataim sem az enyémek, a cselekedeteimmel 
sem rendelkezem, hogy a múltamból mit 
fogok közölni, ez számomra is meglepetés 
lesz, de azért néhány lényeges dolgot nem 
m ernének elmondatni velem, mert félő, 
hogy elfajzott, beteges allűröket fitogtató, 
gyógymasszázstól is felgerjedő, jellemileg 
kimondottan fatarósnak elkönyvelhető, bor
délyházból is kiátkozott riherongynak tekin
tetének, ha például az is kiderülne, hogy a 
halott madár érintésekor kisuhant belőlem a 
rádó, maradtam degenerált, perverz, bu
gyuta magam, s amikor kezem felcsúszott a 
rácsra meredt lábacskákról a selymes tollacs- 
kákra, megmerevedett hímvesszőm valami
féle görcsben vonaglott egy ideig, hogy 
ennek epilógusa hozzon csak enyhülést, tu
lajdonképpen végig se merem gondolni, 
hogy mi történt, a társam viszont csak annyit 
mondott, hogy hát, ilyet én soha életemben, 
és kiköpött.

Nem hibbantam meg, csak próbálok vi
selkedni. Az az érzésem ugyanis, hogy film
re veszik a jelenetet Természetesen egyet
értek a dologgal, huszonkét év után minden
nel egyetértek, legtöbbször saját magammal 
is, pedig ez tűnt a legnehezebbnek kezdet
ben. Hogy miért élnek külön életet a gondo
lataim, erre még nem sikerült választ ta
lálnom, noha ez nem az én feladatom, hanem 
az övék. Mármint a gondolataimé. Ha nekik 
nem fontos a saját identitásukat megfejteni, 
akkor bebalzsamozott csótányok menüettet 
járnak. Ez mi volt? Szkizofrénia tetszetős tá
lalásban, ha netalán filmre vennék a gondo
latokat is. így volna életszaga a huszonkét 
évnek, csakhogy én sok mindent tudok, pél
dául azt is, hogy a film célja a film maga. A 
gondolat megfilmesítése gyatra közönségsi
kerre számíthat, ha viszont a rabok pipisked- 
ve járnak fel-alá a cellában, s csillogó 
lakkdpőik ragyogása betölti az egyébként is 
napfényes helyiségeket, s amikor összetalál
koznak, egymás hogyléte felől érdeklődnek 
kedvesen, elképzelhető egy-egy filozofikus 
töltetű értékítélet is a sajátosan dvilizált bör
tönviszonyokat illetően, időnként szóba ke
rülhet a mélyen tisztelt anyuka egészségi 
állapota is, miközben teljesen kizárt ez utób

bi személy nemi szervének a felemlegetése, 
nos, ilyenkor számítani lehet az érdeklődés
re, mert mindenki azt várja, hogy hátha még
is. Am ikor kiköpött, én sem m ondtam  
semmit, gondolatban eljutottam az "ejnye, 
ejnye” fokozatú durváskodásig, és vártam, 
hogy mi lesz tovább. Most sem tudom, hogy 
mi volt a filmbeli folytatás, feltételezéseim 
egyelőre csak arra vonatkozóan lehetnek, 
hogy mit nem rögzítettek a filmkockák. A 
szemétdombról a levesünkbe röpült legyek 
kéjesen szeretkeznek. Mágia. Ezt nem fogjuk 
viszontlátni soha. A szellentésben légfürdő- 
ző gyilkosok egymástól esdekelnek kegyel
met. Panoptikum. Leírva. Az igekötővé 
züllött igéket elnyeli az éjszaka, aztán a nap
palok se veszik számba. Erről sem szól a 
fáma. És mégsem éltem itt hiába. Valamivel 
gyávább vagyok ugyan, mint a saját gondo
lataim, és az arcomon köpetek csorognak 
alá, csakhogy a féligazságok silányságát 
csak az erős reflektorok tudnák közömbösí
teni, amelyek megvilágítanák az arcomat, 
hozzátok közelebb azt a kamerát, hadd lássa 
mindenki, ahogy ragyog arcomon a mosoly, 
nem az a közismert, silány, tettető, maszk, 
mely a legapróbb eset tin tésre is keserű fin
torrá változik, hanem az a letéphetetlen su
gárzás, az örökléttel jegyes, amely tüzes 
vasként fénylik idegen nyállal megalázott 
arcomon.

Ez a patetikusra sikeredett szógörgeteg 
arra jellemző, aki mondatja velem mindezt, 
szerintem az előzményekkel kellett volna 
kezdeni, például annak közlésével, hogy a 
vedret kézzel szokták kimosatni a szabadu- 
lóval, ezt én is természetesnek találtam (a 
ragályos fegyőr-logika önemésztőre formál
ja a tudatot), valakivel tisztára nyalatták egy
szer, ebből én kimaradtam, pedig ezt is 
megtettem volna természetesen. Két-három 
év után még erősen berzenkedne az ilyesmi 
ellen az ember, vergődve, üvöltve, fejet a 
falhoz verve, könyörögve próbálod elintéz
ni, hogy mással nyalassák ki, ne veled, aztán 
hogy lásd: a római jognak vajmi kevés köze 
van a modernebb korok börtöneihez, enge
detlenkedésed jutalmául két vedret is kinya
latnak veled, s amikor meglátod, hogy száz 
veder sorakozik a fal mellett, úgy nyalod ki 
azt a kettőt, mintha Isten asztaláról habzsol
nád a kegyelmet. Huszonkét év után persze 
egészen más a képlet. Anyád arcát felzabál
ták a felejtés gyilkos férgei, azt is el tudod 
fogadni, hogy nem is volt anyád, mindent el 
lehet fogadni, mindent el lehet viselni, még 
a gondolatot is, mely szüli a halottakat ren
dületlenül, persze adhat életet a csendnek és 
lehet gyógyír és ima, de főként átokként és 
átkokat átkozóként teljesít szolgálatot. Tuda
todban a közöny vette át a prímet, Isten alan
tas munkát kapott, Ő a sírásó s a semmi 
egyszemélyben. És mégis szerencséd van, 
mert tudod a lényeget: nem a rácsok mögé 
szorult világ árasztja a végzetszagot, amely
nél fertelmesebb bűzt a Teremtés óta nem 
érezhettünk soha (mondtam én is, mondták 
mások is: az eredendő bűn a Teremtés ma
ga!), hanem a "minden mindegy" tudata, 
amikor a végtelenségig tartó napfogyatko
zás nemcsak önmagát jelenti, hanem a betel
jesü lés a p o teó z isá t is, s a neg a tív  
életeszmények diadalát harsogva ünnepli a 
kárhozatban sütkérező lélek, most azonban 
figyeljetek, most fogják tudatni velem s ve
letek ennek a jelenetnek a miértjét, amely

» » >  folytatás a 6. oldalon
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nem eszme, nem érv, a szellemhez sincs sem
mi köze, viszont arra alkalmas, hogy a kér
dőjel bilincsébe fogja a végzetszagot, a 
Terem tést, a m inden m indegyét, hogy 
ugyanis annak a himök-madámak a letépett 
fejét itt őrzöm a zsebemben. A múltból érke
zett jelek hittel díszítik a közönybe fulladt 
jelent, így lesz a semmiből Isten. S akkor ne 
értsek egyet? Most én vagyok a kegyelt, s 
még nem tudom felfogni, hogy én vagyok a 
kegyelt, pedig ott állok útra készen. Háta
mon zsák, arcomon a mosoly berendezke
dett az öröklétre, de lelkemben semmi 
sincsen. Köpnek? Hát köpjenek. A fanatikus 
filmesek premier plánban mutatnának egy 
kidomborodott zsebet s a morbid pour mor
bid szellemében jól láthatóan lüktetne az a 
zseb, mintha élne benne a fej, az apró csőrrel 
s az elviselhetetlenül figyelő szemekkel, az
tán egy hanyag eleganciával érkező kéz las
san elmerül az imént bemutatott zsebben, 
mintha küzdelem lenne odabent, hogy végül 
egy arc zárja le a képsort, felül kéjesen rep- 
deső szempillák, alul madárfejet ropogtat 
egy fogsor, az egyik szem kibámul még eey 
vértől csepegő szájból, majd a fogak csattog
va tépik cafatokra az ügyesen gurigázó 
szemgolyót. Utána reklámszöveg: "A kanni
bál desszert a legjobb. Guri-guri be a szájba, 
madár dalol vacsorára, w. w. w. hu. ro."

— Zsákocskát le, topánkát mellé — 
mondta az egyik félhangosan, mintha nem 
is nekem mondta volna, egy hosszú sóhajtás
nak is fel lehetett volna fogni, hiszen az is 
elképzelhető, hogy nem én vagyok azon az 
udvaron, ha nincs anyám, nem is létezem, 
véletlenszerűen találhatott ki valaki egy ré
szeg éjszaka utáni nap hajnalán, előfor
dulhat az ilyesmi, hogy az álom s az ébrenlét 
mezsgyéjén kart karba öltve sétálgat az ön
vádból kiszakadt szándék s a képzelet szülte 
sejtelem, ilyenkor arcok születhetnek a be
hunyt szemek mögött, eltorzult arcok vagy 
tüneményes embercsodák, gyalogjáró míto
szok vagy testet öltött szemétkupacok. Lá
tatlanban egyetértek a változatok bárme
lyikével, az ima bölcsőjét ringatom, hogy 
legyek képzelet csupán, csakhogy a kegye
lem a börtönökben nem kapott szobát. Va
gyok. És most vagyok. Itt, a kapunál. Nem 
néznek reám, tudják, hogy a zsákot leemel
tem a hátamról, s a topánkának nevezett 
ormótlan, foszlányokra szakadt micsodából 
is kiléptem a parancs hallatán.

És beállók köpőcsészének. A történet 
nem itt kezdődik, de ezek itt ketten csak a 
jelenben élnek, egymás gondolatainak meg
fejtését tökélyre vitték, egyszerre néznek fel 
az égre, de hogy semmi érdekeset sem lát
nak, unottan fordulnak felém, megcéloznak 
s arcul köpnek. Ha megmozdulnék, vissza
vinnének. Hát akkor cölöp. A nyálképződés 
időigényes, ez még nem szerencsés fordulat, 
de annak egy része. Várunk. Ők a nyálra, én 
a jövőre. Tetlenkedés kizárva. Világ vagyok 
újra, néhány zöld emberkével népesítem be 
a teret, akik észrevétlenül suhannak ki a vas- 
rácsos kapun, egy röpke másodperc csupán, 
s máris ott szoronganak a kerítés előtt, hogy 
a lécek közötti résekben végre élőképpé vál
jék a múltam. Csakhogy mindenütt jelen idő 
van, ott, a léckerítés előtt és itt, ahol a mo
solygós köpőcsésze szerepét játszom, s a 
zöld emberkék jelen idejét egyelőre a jövőbe 
taszítják az arcomba csapódó újabb köpetek. 
De a mosoly változatlanul éli a maga életét,

nem én mosolygok, a szabadulás híre moso
lyog az arcomon, ő már önálló létet kapott, 
nincs teste, nincs lelke, pedig több, mint fo
gadott gyermek, rokon. De a filmesek sem 
tétlenkednek bizonyára. Mielőtt a kerítés 
mögötti teret pásztázná végig a híreket hab
zsoló kamera, a találékony filmesek lángcsó
vákkal veszik  kö rü l délceggé ma- 
gasztosított, izmoktól duzzadó testemet, fe
jemen viaszból készült mirtuszkoszorú, per
sze lehetne egy egyszerű diadém is, a glóriás 
rabfej már sztereotípia, a trükkben annyi a 
művészet, mint apácabugyiban a hit, mon
danám, ha kérdezné valaki, de senki sem 
kérdezi, mit csinál az a két dákó ott a kapu
nál, bődül fel egy sztentori hang a kamera 
mögül, mondtam, hogy maszkiroztassák fa- 
sisztoidra magukat, és addig rángassák a 
művész úr tökét, amíg elreped az állkapcsa, 
és premier plánban kérem azt a haját tépő 
anyaarcot, művésznő drága, tépje élethűen a 
parókáját, legyen szíves, és protézis félig ki 
a szájból, és ide kérek bejelölni egy tizenkét 
másodperces hörgést, közepes intenzitás
ban, ne tessék, kérem, játszani a türelmem
mel, az én tehetségem nem arra való, hogy 
sztereóban hallgassam a banalitást, a jelké
pes ábrázolás idejétmúlt, őskori lelet, itt egy 
az egyben megy minden, s ez benne a filozó
fia, közben a zöld emberkék ott állnak tettre 
készen a temetőkert kerítése mögött, holta
kat éleszteni kerültek oda, nekem meg az a 
dolgom, hogy közelebb lépjek, intettek, 
hogy jöjjek fel azon a három lépcsőfokon, s 
onnan már búcsút inthetek a huszonkét év
nek, a filmesek szétfoszlottak, ám a megren
delt hörgés megtapadt az agyamban, nem 
engedem, hogy hangra változva kiszakad
jon a számon, pedig az első lépcsőfokra is 
alig tudom feltornászni magam, monda
nám, hogy kérem szépen azt az élethű láng
csóvát a lábam közé, hogy emelje délceg- 
ségemet a magasba, de nincs kihez rimán- 
kodni, egyébként a rimánkodás fogalma is 
idegen nekem, és ehhez azt is hozzá kell ten
nem, hogy tulajdonképpen én már mindent, 
de igazán mindent elértem, amit ember a 
saját jelenében elérhet, igen, például fel tu
dok lépni három lépcsőfokon, s ha négy vol
na, azzal is megbirkóznék, úgy hiszem, lám, 
a cellából még ketten kellett hogy végighoz
zanak a folyosókon, az udvaron elboldogu
lok magam, ott állok már a lépcsők tetején 
egészen közel a kapuhoz, zsákom ugyan 
nincs és mezítláb is vagyok, de ha volna 
délceg mosoly, akkor az van az arcomon, egy 
picikét megpihenek mielőtt kilépnék a sza
badba, azok a zöld emberkék már réges-rég 
átmásztak a kerítés lécei között, harangszót 
hallani. A hangforrást kutatva nézek körül, 
zeng-bong a temető, hiszen minden sírkőre 
harangot ültetett a gyászba szomorított kép
zelet, s azok konganak szakadatlanul. A te
metőkert megnyugtató csendje az ábránd- 
vüágban élők fantazmagóriája, a szólásmon
dás rangján még igaznak is lehetne tekinteni, 
azok számára persze, akik sosem járnak te
metőt nézni s a sírkövek simogatásához sem 
szokott hozzá a tenyerük. Aki a sírok között 
tanulja fajtája egyszeregyét, azt már nem kell 
félteni, ki tudja szűrni a sírhantokba öltözött 
csendből a temető hangjait, itt a múlt is, a 
jövő is a jelenben történik, a kőbe vésett örök
létről vitatkoznak a holtak, az öröklét biz
tosítva van, hiszen Isten a saját képére terem
tette a holtakat, még a földrengések is meg
kímélik a temetőket rendszerint. (A záró

jelben kizárólag én magam vagyok, és mégis 
csak suttogva merem mondani, hogy ebben 
a zsúfoltságban senkire sem lehet számítani, 
a tébolyult fegyőrök unalmukban köpködik 
a fejem, a talizmán-madárfej orrfacsaró bü- 
dösséget áraszt, pedig valamikor üdvözítő
nek éreztem a szerepét, biblikus értelemben 
is, a filmesekkel is csínján kell bánni, ha létre 
hozom őket, képesek életben maradni végle
gesen. Valamit itt végleg elrontott valaki, az 
élők a holtak mintájára a jelenben akarnak 
élni, a köztörvényes bűnözők is számítanak 
az öröklétre, a most és mindörökre mottó
ként szuperál a temetőkben s a börtönökben 
egyaránt, s miközben mondatják velem a 
kötelező leckét a kőbe vésett öröklétről s a 
földrengésekről, az én emberkéim ott szo
ronganak már a kerítésen belül, s várják, 
hogy életre kelthessék múltam képeit.) lólé
pek a zárójelből, mert maradok tovább ma
gam (időben jelzem , ha igába fognak 
megint), és sürgősen el kell döntenem, hogy 
a gondolatokat én küldtem-e előre vagy elő
re küldették velem, mert ha küldették, tehát 
nem tőlem függnek, egyszerűbb a képlet (a 
megszomorodott filmesek sem térnének 
vissza sohasem), virág kerülne a sírhantok 
egyikére, Istent dicsőítenének egy-két be
kezdésnyi időre, aztán ámen és jónapot, az 
újabb évfordulóig szünetelnek a könnyek. 
Csakhogy a kicsi zöld emberkék titkos ügy
nökökként élnek, csak én tudok róluk, senki 
más, s miközben arra várok, hogy magam 
mögött hagyjak huszonkét évet, a fehér ru
hás menyasszony felmagasodik a temető- 
kerben, ott áll a sírok között, a tűző nap alatt. 
Tüllfátyla méltósággal lebben az enyhe szel
lőben, az áttetsző, lenge selyembe burkolt 
test fátyoltáncot lejtene, ha nem volna szo
bor, tündöklik, sugárzik, ragyog, nekem tün- 
döklik, nekem sugárzik, nekem ragyog, 
egyik kezemet feléje nyújtom, a másikkal 
egy sírkőre támaszkodva próbálok kitömi a 
saját szobromból, Isten sehol, embert sem 
látni, egyetlenegy ölelésért vállalnék még 
huszonkét évet, lányait vedret, köpetet, fil
met, akármit, mindent, a kicsi zöld ember
kéknek Isten-szerepet adok, megelevened
nek a szobrok, ott állnak egymással szem
közt, testük összeér, lángok csapnak elő az 
érintkezés nyomán, és mégsem senyvednek 
a testek, mert holtak nincsenek, vagy úgy 
nincsenek, ahogy elhitették velünk, végzet 
sincs, nem volt, nem is létezett sohasem, a 
temető most hallgat, a föld sem lélegzik, a 
virágok sem beszélnek a fákon, kinyúlok, 
hogy lehántsam arcáról a fátylat, s az a tizen
két másodperces hörgés, amelyet a filmesek 
rendeltek meg valamikor, most szakad ki a 
számból, a lehántott fátylak mögül előbuk
kan egy fogatlan ínyű banya arca, szemében 
csillogás, kezei karomként kapaszkodnak a 
nyakamba. Haja csimbókos, háta görbe, orra 
a szájába konyul, émelyítő rothadásszag len
gi körül, végre, végre, mondja rekedten, 
megjött az én szerelmetes párom, gyere, éde
sem, s miközben aszottan csüngő, élettelen 
zacskói ingaóra gyanánt lötyögnek ráncok
ba fulladt köldöke fölött a hasán, csókolj, 
csókolj halálra, én vagyok a te dcuskád, 
megtartottam magam neked, pötyögi szűzi
es játékossággal a fülembe, s a vámpírok 
kidülledt, zöldessárga szemével mered re
ám, aztán vaskapocs markába szorítja a fe
jem s fogatlan ínyével a számra tapad.

Próbálok elrepülni, más megoldás nem 
jut eszembe, karjaimat szabadon mozgatha-
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tom, lengetem őket fel-alá, teljesen mindegy, 
hogy hova jutok, az égbe vagy a föld alá, 
ágaskodni is megpróbálok, de nagyobb len
dület kellene, nem merek semmit sem mon
dani, néven sem nevezem, te, huncut, te, 
motyogja felhevülten, ő az objektív átok, 
nem vitás. Ha igába fognának megint, visz- 
szakerülnék az eredeti képbe, ki hitte volna, 
hogy a bilincsbe vert szellem néha pihenést, 
sőt megváltást is jelenthet, ez, persze, most 
ábránd, mert nem történik semmi, maradok 
magam ebben a zárójel nélküli zárójelben. 
Telik az idő. Az Idő, persze, az Időt kellene 
megállítani, ha már a gondolatot kordában 
tartani nem lehet, hiszen a gondolat tovább 
gondolja önmagát, az időt viszont lehet ke
zelni, csakhogy ehhez fizikai valóságban is 
jelen kellene lenni, a kicsi zöld emberkék 
egymagukban tehetetlenek.

Nem hiszem, hogy a fegyőrök gondolat- 
olvasásra pazarolnák értékes idejüket, de 
most mintha megérezték volna, hogy valami 
különös baj van velem, valamiféle segítő 
szándékot érzek a mozdulatban, ahogy egyi
kük csizmája talpával fenéken taszít, menj a 
büdös, rohadt anyádba, mondja kedvesked
ve, te, gané, te, mocsok, társa is lendít egyet 
a karján, hogy búcsúzóul még egyszer érint
kezésbe lépjen velem, az arcomon kellett vol
na hogy landoljon az ökle, s ha egy-két fog 
kirepülne a számból, lenne mit mesélni a 
gyerkőcöknek odahaza, de az élvezet elma
radt s az esti mese témája is módosításra 
szorul, az apuka ökle ugyanis elzúg a fejem 
mellett, holnap úgyis behoznak megint, szól 
utánam bizakodva, nincs a szemében gyűlö
let, de megtanulta a fegyőrök tízparancsola
tát, e nélkül élni nem lehet és nem is érdemes, 
s ez úgy kezdődik, hogy üss, akit s amikor 
lehet! A börtönkáté egyéb tudnivalókat is 
tartalmaz, de azok csak a fegyőrök okulását 
hivatottak szolgálni, a gyilkosok mindig 
visszatémek-féle aranyigazságokkal szóra
koztatják egymást estefelé, amikor minden
ki pihenni tér, a rabok sincsenek kézügyben, 
hogy áloműző gyanánt még egyszer, utoljá
ra ütni lehessen valakit.

Nem jövök vissza sohasem, modanám, 
ha az arcomon viruló mosoly hagyna beszél
ni, egyébként sincs értelme a szónak sem 
idebent, sem odakint, mesélték, hogy valaki 
segítség után szűkölt, amikor szabad lett 
megint, ez jól hangzik s lélekbe markoló ha
tása van, de csak regényben lehet igaz, az 
életben hamis, én például nem igénylem, 
hogy nyitott kalitkában tartva fokozatosan 
szoktassanak hozzá a bűnnel fertőzött jelen
hez, ha ennek tagadása is része az egységes 
egésznek, noha én szeretem ezt a jelent, mert 
sivár a táj, belül és kívül egyaránt, s a sivár 
tájnak méltósága van, s a méltóság a halál 
rokona, s akkor az én rokonom is, és azért is 
szeretem, mert sikátorokból indult az utam 
és sikátorokba jutottam megint, itt árnyéka 
van a fáknak és a csendet békének nevezik, 
nincs gyermekricsaj s a siratóasszonyok ja- 
jongását sem hallani, a fortissimók s a pianók 
nem váltják egymást, a szokványos miérte
ket és azértokat nem ismerik, szebb a halál, 
mint a születés, nincs Isten, csak a koldusok 
hisznek, de a koldusokat mindenki eteti. A 
temetőkapunál véget ér ez a vüág, itt vagyok 
végre, hogy megállítsam az időt néhány lé
legzetvételnyi pillanatra, a kicsi zöld ember
kéket sehol sem lelem, visszaszökhettek a 
helyükre, talán azért olyan nehéz a fejem, 
gondterhelt, mondják az ilyenre, s nem tud

ják, hogy milyen igazat beszélnek, a megele
venedett szobrok ott viaskodnak a sírkövek 
között, a magasabbik, aki az én arcomat vi
seli, trükkel próbálkozik, jól jönnének most 
a filmesek lángcsóvái, az a bizonyos apáca
bugyi, de ilyenkor persze nincsenek jelen, a 
banya viszont, aki az ara szerepét játssza, 
egyre hevesebb, hiába akartam elterelni a 
figyelmét a sírkövekből kirángatott haran
gocskákkal, a zene, amit hallani lehet, dal
lamtalan, idegtépő, a vasárnapi harangszón 
csúfolódó, zengzetes kakofónia, ám a banya 
férfit akar, most, azonnal és mindörökre, ezt 
a pillanatot várta időtlen idők óta, neki most 
jött el a várva várt tavasz, vagy eljött hama
rabb, de valahogy megszakadt, eltolódott 
néhány évtizeddel, s az istenek behunyt 
szemmel ugyan, de hagyták, hogy a némber- 
vágy felélesszen egy halottat, aki nem érti, 
hogy miért szorulnak nyakára a kezek, így 
hát nem várhatok egy pillanatig sem, megál
lítom az időt, a mozdulatot, a lélegzetvétel is 
szünetel, leáll minden, elnémulnak a haran
gok, a virágok sem hervadoznak egy ideig, 
az agg menyasszony csordogáló nyála is 
megáll a szája szögletében, az arcát megszál
ló kéj göcsörtös arcára fagyott, én sem moz
dulok, a filmesek viszont sürögnek-forog- 
nak, változik a helyszín, s néhány évtizeddel 
hátrább léptünk az időben, a reflektorok be
állítva, a rendező beint. A képzeletbeli záró
jelnek itt vége szakad, már nem vagyok 
magam, igába fogtak megint.

Enyhe szellő suhan be a nyitott ablakon, 
a hófehér fátyol meg-meglebben az éjfekete 
hajkorona körül, mellbimbójának sötét ud
vara áttetszik a selymeken, a züldesszürke 
szemekből kitörő lángok a ruhán keresztül is 
perzselik a bőrömet, nem az ártatlan szere
lem üde tisztasága oldalog most felém, szé
gyenkezve, szelíden, hanem a kéj vonaglik 
végig a szobán, s lázasan lüktet mindenem, 
ahogy végigsimogatja az ágyékomat, majd 
megmarkolja a testemet, így, egy az egyben 
történik minden, mondaná a filmes, s ez ben
ne a filzófia, ezek után lélegzetvételre sem 
marad idő, három méteres távolságból ve
tem rá magam, hogy a szertartás előtt, még 
egyszer utoljára magamhoz zárjam forró, át-

hevült testét, mely enyém lesz nemsokára, 
csakhogy a szélesre tárt ablakok előtt ütkö
zünk össze, buldózerként érkezem, még hal
lani lehet — ő is hallotta bizonyára — az 
udvar mélységéből érkező családi örömri- 
valgás hangjait, aztán csak borulunk ki az 
ablakon, nekem még sikerül megkapasz
kodni az egyik ablakszámyban, ő a fátylai 
sokaságában küszködik a jelennel, a felsőbb 
hatalom nem fogta meg a kezét, s oly nehéz 
támaszt találni a semmiben, nézem, ahogy 
négy emelet magasságából belerepül a tájba, 
arcán semmi sincsen, sem fájdalom, sem 
öröm, csak az átok hallgat a tágra nyüt sze
mekben, egyszóval kiszállt belőle Isten.

A zárójelek már nem nyújtanak védel
met, az Idő is komiszkodik, leállhatott volna 
hosszabb időre, amíg valamüyen megoldás 
születik, például a jelenből múlt lesz megint, 
a szobrok visszakerülnek a sírhantokba, s a 
sírkövek szívében az öröklét dicséretét kon
gatják a harangok tovább, de az Idővel nehéz 
szót érteni, nem véletlenül neveztem legfel
sőbb hatalomnak, AKI néha kedvtelésből 
hagyja magát kezelni, például megállítható, 
vagy előre-hátra tologathatok benne az idő
szeletkék, persze halálos veszély forrása is 
lehet, főleg ha rabszolgaként kezeled, akkor 
fenevad lesz és jelenné változik, és életet ad 
a szobroknak megint, lám, véghelyzettel 
küszködünk, fogatlan ínye a számra tapad, 
itt hagytuk abba, amikor leállt a mozdulat, 
elhalkult a hang, most meg újra életre kelt a 
menyasszony-banya, több életet is kaphatott 
időközben, mert veszettül tépi magáról s ró
lam a rongyokat, közben egyhangú duru- 
zsolásba kezd, mintha hipnotikus álomban 
ringanék, ez az énemet is a magáénak akarja, 
mindent, amit valómba sűrített a múltam, ha 
nem vigyázok, kiüríti az agyam, s ezt nem 
engedhetem meg semmiképpen, az emléke
imet nem hagyhatom beleveszni egy élőt 
játszó, megöregedett szoborba, megölném 
vele a társamat, akit az utolsó nap megfosz
tottam a köszönés örömétől, a himök-mada- 
rat is halálra ítélném újra, elveszne huszon
két esztendő egy másodperc alatt, eltűnné
nek a fegyőrök, a vedrek, a moslék s a mo
solygós köpőcsészére sem gondolhatnék 
soha, és vüág sem lehetnék többé, hogy dí
szes girlandokba öltöztessem a múltamat, 
repülni kellene, ez jut eszembe megint, de 
hogyan lehet felemelkedni a magasba, szár
nyak kellenének, a madaram szárnyai ott 
maradtak a cellám ablakában a rácsokra 
fagyva, egyetlenegy megoldás maradt, meg
állítom benne az időt, véglegesen, mind
örökre. Aztán a madár fejét is elhelyezem 
mellette a sírhantok közé. A temető most 
hallgat, mindig elhallgat egy pillanatra, ami
kor kap egy halottat.

Nagyon meghalni is lehet, például a mo
soly, amely az öröklét jegyében született, na
gyon meghalt az arcomon.

— Nem tudtam elrepülni, pedig lenget
tem a karom, lengettem nagyon.

— Tudom — mondja a fegyőr. — Hu
szonöt év gyorsan eltelik — s mutat a fal 
mellett felsorakoztatott vedrek felé.

Megindulok a jelzett irányba, látok egy 
kamerát, ahogy velem mozog, a kicsi zöld 
emberkék beállnak a startvonalra, a jeladás 
késik, de egyszer biztosan beint valaki, vagy 
én, vagy az énem, vagy egy másik én. Várom 
a társamat, akinek csak biccentettem valami
kor.
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S’tRÉNV MŰM Itt 175
ha majd minden rabszolga nép sze rkesz ti:
járm át megunva olajra lép Fekete Vince Z U U l

PAPP ATTILA-ZSOLT VERSEI
Isten  H ote l
Ez itt jó kis hely. jól megvagyunk itt. 
Nem is szálloda, inkább egy bérház.
A szobák néha gazdát cserélnek, 
s ha valaki elmegy, mindjárt mély gyász 
borít be mindent. A lakók néha 
idegesek. A lakbérfizetés 
ismét elmaradt s a törlesztendő 
végösszeg, valljuk be, nem is kevés. 
Ilyenkor hisztiznek, haladékért.
Máskor meg jótékonysági zsúrok 
rendezésével bíbelődnek, és 
ha a befolyt összeg netán túl sok, 
hát elisszák. De úgy éjféltájt 
valaki mellém telepszik csendben 
s azt mondja: pajtás, mi csak albérlők 
leszünk mindig az Isten Hotelben.

Széchenyi tér i rondó
Déltájban, a Széchenyi téren át, 
kezemben meg vaskos Pláton-kötet, 
kicselezve a koldusok hadát 
s a cigány kofákat. Látom őket

és émelyedem kissé. És mégsem 
adhatom fel a reményt, mert hátha 
— déltájban, át a Széchenyi téren — 
a balkán-bazárok ideája

felsejlik még a kufámép mögött...
A tömeg arcomba liheg. Törött 
lélekkel s izzadt testtel hiába 
is keresnék itt eszmét vagy hazát: 
Plátonnal, a Széchenyi téren át.

D elíra
Hercegnőm, nem-lenni lenne kedvem, 
vagy nem lenne kedvem nem-lenni sem. 
Világosodik lassan az elmém, 
ám tegnap éjszaka tökrészegen 
jártam a kültelki kocsmák sorát.
S hibás Verlaine, a szeszkazán vala, 
hogy nem hozzád vezérelt a léptem.
A költő az legyen, mi pohara 
— szólott, és én mindhiába kértem, 
mondván, hogy hiszen ma este nem lehet, 
mert mást ír elő a ma esti program.
De győzött a bor s én nem voltam veled.

így jótékony bolyongásunk során 
feltettük a lét nagy kérdéseit: 
hogy miért iszik, aki nem bírja 
s mi van, ha már a pia sem segít 
és hogy miért nincs az embernek pénze, 
bár szomjúsága nem szűnik soha, 
s hogy miért zöldebb a szomszéd nője, 
egyszóval: hogy a sors mért mostoha?

De másnapra már rá kellett jönnöm: 
a bölcselkedés mégiscsak hamis, 
mert olajra léptek mind az eszmék, 
lelécelt a poéta-mester is.
Drága hercegnőm, most itt állok pőrén, 
s amit lantom hozzád zeng: delíra — 
részeg bölcselmeim ajánlom ismét, 
mely bármilyen bamba is, de líra.

(Bizony, olajra léptek mind az eszmék, 
másnapos tájat fest a képzelet.
Ami maradt, kevés e szerenádhoz.
Nos, ajánlom magamat. Ég veled.)

Ithaka
hogy nem vagyok csak utánzat-ulysses 
ne lássátok higgyétek el vágyam 
a végkifejlet mindenképpen úgy lesz 
ithakába tartunk mindahányon 
megtettem bár lehet hogy tévedek 
mindent mit ember megtenni nem átall 
kettészeltem a hullám-éveket 
két karommal mint evezőlapáttal 
hányszor álltam hiába hajóm tatján 
s vitorlámmal mely jó szelet hasít 
megjelöltem a halál boltozatját 
az idő hellén horizontjait 
és túl bármilyen könnyűvérű nimfán 
s küklopszon és bolyongásos őszön 
ahogy még senki pénelopé vár rám 
megismer hisz arcom nála őrzöm

Csupasz évszak
Verstelen ez a nyár. Kivetkezett 
magából. Díszes metaforáit 
elnyelte a távol. Meglepőnek tűnik, 
hogy pőrén milyen árva.
Akárcsak mi ketten, az 
alkonyaira várva; a víztükröt 
néztük, azon a pádon, régen 
s — ver sírni legyen bár — csak 
azt a nyarat kértem. A tóhoz 
indultunk, már várt a part, 
a túlsó.

Verstelen ez a nyár, 
és prózának se túl jó.

A z  ő sz i e ső  p o é tik á ja
Valami időntúli szomorúság, 
valami transzcendens melankólia.
Ez az őszi eső, mely megrostálja 
az utcai lámpa vérszegény fényét, 
síkossá teszi a házak tetejét 
s rozsdás faleveleket sodor le a 
járdaszegélyről. Kell ez a költőnek, 
ez a hangulat, hogy tudjon szépleiket 
játszani s elhiggye: van oly pillanat, 
amely egyedül számára adatott.

KIRÁLY ZOLTÁN 

Ö t perc
a z  e g yü ttlé trő l
(m egism erni K arolát)
már
nem
tudom
mit
gondoljak
róla
talán
ha
megcsalnám
férjével
tudná
mire
gondoljon.

(lefestem  K arolát)
selyem
pizsamáján
holdak
vannak
mellén
™yajegy
orrában
drágakő.

(Karola vs. Én l.O)
lemondok
rólad
Karola
mint
szovjet
ßlmben
a hős
í°

voltál 
nálam 
valaha 
sok fejemben 
a gőz.

(Karola m obilja  csöng)
éjjel
többször 
férje hívja
ilyenkor
pezsgőt
töltök

magunknak
és
gint.

(Karola ő szin te  akar lenni)

hívott ma este
épp a fürdőkádban voltam
mondta szeret
nem hiszem
mondta kutyája lepisilte 
a vadonatúj ágybetétet

hiszem
mondta már nem hál férjével 
nem hiszem
mondta nemsokára jönni fog 
hiszem

rólunk nem tud senki 
nem hiszem

nincs libasültre pénzem. 

2000. október 24.
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FARKAS WELLMANN ENDRE

K ö n n y ű
***

Apropó, ma halt m eg Vera néni, a felső 
szomszéd. Másfél hónapja adták ki a kór
házból, lélegeztető gépének ketyegését 
folyton hallom  azóta. Szinte teljesen meg
szoktam. H iányzik ez az új óram ű, a léle
geztető gép. Meg onnan is tudom , hogy 
m eghalt, hogy láttam  lem enni a lányát a 
lépcsőn, feketébe öltözve. Annát. Szóval 
hiányzik a folyamatos ketyegés, az idő. Az 
aritm iáit leszámítva nyugodtan vert az 
öreglány szíve, m ost m eg elcsendesedett 
a vékonyfalú panellakás.

A kávé m ár fő, az ablakhoz lépek, ki
nyitom. Valószínű, dél vagy délelőtt van. 

***
Közelkép: test. Szoba. Lefüggönyözött 

ab lakok  A félhomályban kontúrok: falió
ra, asztal, három  szék, ruhásszekrény, 
fecskendők az asztalon, karóra, néhány 
ruhadarab szétdobálva, könyvespolc, vi
zespohár stb. Plüssnyuszi az ajtó fölött. 
Az ágyon takaró. Ezen látható a test. A 
testek, pontosabban.

A sötétítő szárnyai között satnya su
gárban érkezik a fény, de csak a padlóig, a 
szőnyeg széléig jut el. Az van, hogy az 
ágyon kiét test egymásba csavarodik, nem 
vehető ki egyetlen m ozdulat sem. Szinte 
semm i hang, csak a kontúrok folyamatos 
m ozgása, a játék látható. Kicsit olyan, 
m int egy felbosszantott m edúza, amely 
m inden  áron fel akarja falni az ágyat.

A sö té tséget csak négy szem bogár 
tom pa fénye töri át. Négy tükörszilánk.

Isten rulettje. Négy Ids kerek tükör, be
mozogják a jól behatárolható teret. És lát
szik bennük egy szinte emberi alak, am int 
a képzeletbeli asztal fölé hajol és megteszi 
tétjét. A kép kimerevedik egy pillanatra, 
majd folytatódik a jelenet. Intenzív, szinte 
kétségbeesett mozgás. A szembogarakból 
nem  szenvedély sugárzik.

Az egyik  szem pár talán barna. Az 
egyik szemgolyó valami révülettől ködös, 
a m ásikban a csapdába esett állatok tekin
tetéből ismerős félelem vélhető.

A m ásik  szem pár zöldeskék. Egyik 
szemgolyója egykedvű, közömbös és nik
kelszínű fényt áraszt, a m ásik pedig szigo
rú, akár egy vadászó sasé vagy egy bér
gyilkosé.

A játék során a négy szemgolyó külön
böző kombinációi tűnnek fel, a háttérszí
nektől függetlenül, am elyek am úgy is 
csak ritkán különböztethetőek m eg teljes 
bizonyossággal.

Tudom, hogy visszatalálok hozzád. És 
visszatalálok hozzád is, Uram! Akaratod 
szerint éltem  és akaratod szerint pusztu
lok el. Ü dvözlöm  a m estert, addig  is! Én, 
a bűnös. A beteg. A szerelmes. Az őrült. A 
m ogyorószem ű, mosolygós medika. A ha
lott. A nő. Aki rokonod akartam  lenni, U- 
ram , azáltal, hogy orvos leszek. Aki sze
retni tudtam . Akit szerettek Ezt még le-

r u l e t t
írom a morfium  előtt, neked, aki fecsken
dőkből adagolod újabban a boldogságot, 
aki ítélsz felettem, és közönyösen nézel 
ebben a pillanatban is. Utolsó vízióm az 
legyen, hogy élek  Tudom, m ár legfön- 
nebb napok kérdése, pontosan tudom. 
Nemrég vizsgáztam  Hodgkinból. Egész 
jól sikerült, de hiszen tudod. Fáraszt az 
írás, most hagylak...

198..., augusztus 14.
***

Am ikor Krisztina levelei a kezembe 
kerültek, először a dátum okat próbáltam  
pontosan rekonstruálni, csak ritkán hasz
nált évszámokat, és teljesen m indegy volt 
neki, hogy éppen melyik évben mi törté
nik; keddek, szerdák és csütörtökök egy
másutánjáról szóltak a látszólag sebtében 
lejegyzett passzusok.

Igyhát teljesen fölösleges, melyik év
ben történhetett, hogy Krisztina, aki akko- 
riban  az ö röm lányok  hétköznapjaitó l 
m egundorodva leírt egy rövid versikét, 
úgy döntött, hogy változtat az eddigie

ken, és ha nem is új, de más életet kezd. 
Pontosan arra volt szüksége, amire a késő 
kamaszkor végén (vagy később) egy nő 
testének-lelkének lehet, a falloszon lu'vül 
egy k iegyensú lyozo tt kapcsolatra vá
gyott, talán rózsákra is gondolt, meg arra, 
hogy egy férfi egyszer feladja a kabátját, 
vagy vasárnap korzózni hívja.

Krisztina nem a szó rosszabbik értel
mében volt kurva, hiszen Z. őrnagy kitar
tottjaként erényei közé tartozott a hűség, 
csupán három szor csalta meg a két év 
alatt, kíváncsiságból, ám ágyában az őr
nagy prioritásához semmi kétség sem fért, 
s így a kilengések titokban m aradhattak. 
Csak éppen langyos volt és unalm as ez a 
románc, akárcsak az eddigiek, bár látszó

lag a vékony pénztárca és a kapuzárás 
előtd férfiigények igen szép frigyének bi
zonyult: a jóképű, őszülő őrnagy szívesen 
látogatta, hol focimeccs, hol pedig vezér
kari gyűlés címén, a m unkásnegyedbéli 
egyszobást.

Krisztina újra meg újra elővette a szo
nettet, olvasgatta, nézegette, m int hajdan 
a középiskolai önképzőkörön, ahol egye
temi pályát és nagy jövőt jósoltak neki, és 
amiből semmi sem  valósult meg. Most 
ped ig  felpörgött e lő tte  az azóta eltelt 
nyolc-kilenc év, végigjárta gondolatban az 
első szerelemtől a Z. őrnagyig vezető nem 
túl rövid út tucatnyi stációját, majd fogta 
a papírlapot és borítékba tette, hogy m ás
nap alkalmi postással juttassa el a tiszt
nek, néhány búcsúsorral együtt.

***
Szóval, am ikor Krisztina leveleit olva

som, semmi más dolgom  nincs, csupán ki 
kell bontanom  a történetet, akár egy kon- 
zervet, és a tartalmából be kell rendeznem  
ezt a könyvecskét. A szereplőket, akik az 
égvilágon nem tesznek semmit, csak lé
teznek, készen kaptam. Időnként írnak. 
Ahogy én most. Mégis az az érzésem, 
hogy hieroglifákat kell megfejtenem, ah
hoz, hogy bárm it is kezdeni tudjak ezek
kel a szövegekkel. N em  tudom , miről 
szólnak, nem ismerem a jelentésüket. Et
től érdekesek.

***
így  szám ára is e lkezdődött valam i 

visszafordíthatatlan, inkább a folytatása 
valaminek, ami eddig öntudatlanul zajlott 
benne, s csupán lenyom atként élt emléke
zetében.

Az őrnagy m ár eljátszotta a szerepét, 
hiszen a Föld törvényeivel aligha szegül
hetett volna szembe, m erthogy azok ha
talmasabbaknak bizonyultak a szerelmé
nél, és lelépett.

Ami az őrnagyot illeti, beszélgetéseink 
szép lassan kim erülnek abban, hogy az 
időjárást taglaljuk. Plusz egy pár fanyar 
ágyjelenet. M eguntam  a kókadozó pöcsét. 
Nekem m eg m ár nincs energiám  tépni a 
számat egy kőfalnak, amelyről lepattog
nak a szavaim  Tehát: the end. Ha nem  is 
happy end, de kész. Részemről lezárt ügy
nek tekintem  S m egpróbálom  lazán túl
tenni m agam  rajta. M ár ha sikerül. De 
sikerülnie kell, m ert te mellettem  vagy.

Észrevettem  két piros pöttyöcskét a 
melleim között. Be is karikáztam  őket. így 
jobban tetszik. Tetszik tudni? Kifárasztott 
a tegnap. Ki fárasztott ki? Ó, na! Hülye! 
Tudniillik ÉN! Vagyis, hülye! M árm int 
ÉN! Pirkadatkor, tíz óra körül, nem  is lehet 
normális az ember. Főleg egy olyan este 
után, m int a tegnapi.

***
Ez az első éjszaka a fürdőkádban kez

dődött, valami olyasmivel, hogy: — Mosd 
meg a hátam at, kérlek! és hogy — Nem, 
mert abból baj lesz. Meg aztán, hogy — De 
tényleg m osd meg a hátamat! és — Be
jössz-e mellém?, persze — Igen! aztán 
meg tovább, ami következhet. Másfél óra 
m úlva a testhőm érsékletű vizet lassan

» » >  folytatás a 10. oldalon
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HELIKON

> » »  folytatás a 9. oldalról 
nyelte a lefolyó.

És am i ezután következett, az hasonla
tos volt a legszebb földi szerelem hez, 
m indahhoz, am it a húszéves lányok betel
jesülésnek neveznek és naplójuk rózsa
szín lapjaira m enekítenek piros szívecs- 
kék közé.

...amikor behívott a kádba, csak álltam  
vele szemben, és sírógörcs gyötört, hiszen 
a legszebb lény állott előttem, végre az a 
test és lélek, az a nagy egy, amire m indig 
is vágytam , és féltem, nem tudtam , mi 
lesz abban a pillanatban, am ikor a bőré
hez érek, és nyelvem  körbesétálja bimbó
jának udvarát, és végigpásztáz hasának 
gyönyörű ívén, egészen le a köldökig —, 
és ahogy a tekintetem  siklott lennebb — 
m ára  rosszullét környékezett az izgalom
tól, am ikor kicsiny és formás dombocská
ja közepébe képzeltem  a nyelvemet, ahol 
kelyhének am bróziáját ízlelve nyelvem  
szikratávírójával m orzéznám  le ágyékára 
a szerelem  összes szép szavát m inden em
beri nyelven és m inden versform ában, 
hogy egész testében érezze: az övé vagyok 
egyedül, és nem  voltam, és nem  lehetek 
soha senki másé, és am íg csak élek, ő je
lenti nekem  a boldogságot, s hogy Z. őr
nagy volt a legnagyobb tévedésem, meg a 
többi férfi, s ha pokolra kerülök egyszer, 
az csak azért fog m egtörténni, m ert éle
tem ben neki odaadtam  magam.

444

...tudod, most, hogy újra rólad írok, 
szebb vagy, m int akkor, am ikor kitalálta
lak, ez éppen te vagy. És ezért m ost na
gyon nehéz nekem, hiszen am ikor egy 
igaz történetet ír az ember, szemben a ki
talált dolgok sokaságával, m indig valami
lyen fájdalom járja át, és te, aki ismered a 
verseimet, tudod, hogy nem  azok szólnak 
rólad — vagy rólunk, hanem  te m agad, a 
nyelven túl egy m egterem thetetlen szö
vegben, amely behatárolja létezésünket, a 
dolgok történésének összes lehetőségét. 
És azt is tudod, hogy messze több vagy 
szám om ra a szerelemnél, egy kis sziget 
vagy, amelyen most, így, saját valóságo
m at kell m egterem tenem , és hogy te vagy 
lelkem szobáiban a bútor, és szívem kam
ráiban a narancs és banán, szememben a 
fény és a félelem  És tudod azt is, ha velem 
valami m ég történhet, akkor az itt, ezen a 
szigeten fog m egtörténni, am elynek gyö
nyörű nimfája vagy, kiollózva gyermek
korom  meséiből, amelyeket ugyanazzal 
az áhítattal hallgattam , m int a te hango
dat, és ugyanazzal a félelemmel szeret
tem, m int a veled való együttléteket.

K risztina ú jra tö ltö tte  borospoharát, 
majd elolvasta a friss naplóbejegyzéseket, 
és elaludt. Úgy érezte, a szövegekben va
lamiféle kinyilatkoztatás rejtőzik, ezek
ben a szavakban, amelyek a vágytól a 
valóságig vezetik és vissza, és hogy az 
élete és halála szebb emléket nem  ölthet 
földi szavak által, csakis ezekben a sorok
ban, am elyeket leghitelesebben a saját ke
zével írhat össze.

Ez volt a rituálé, ezután m ég az esti 
inzulinadag sem  volt elviselhetetlen.

444

Szia! ím e az ajándékom egy része. Na
gyon egyszerű. Azt gondoltam  ezelőtt pár 
nappal, hogy nem  tudnék  olyan ajándé
kot vásárolni, amelyben az egész szívem 
benne lenne. Ez a helyzet. Ne haragudj, 
hogy csak így tudom  kifejezni magam, de 
tényleg nem  tudtam  eldönteni, m itévő le
gyek:

"azt hittem, hogy világ csudája vagy, 
őrjöngés, álom, nyíló végtelen, 
ma azt tudom, hogyha nem vagy velem, 
nem vagyok, nem játszom, nem létezem 
felhők fehérje a szemembe fagy.
zseni, az vagy, kölyöknyi és libányi 
végül is: zseni vagy és liba vagy. 
a szerepedet könnyű kitalálni 
azt hittem, a világ csudája vagy, 
de annál sokkal fontosabb"
Van egy láncom , elég rég kap tam  

nagym am ám tól (5 éve meghalt), hogy 
majd adjam egy olyan embernek, akit na
gyon szeretek. Ezelőtt egy évvel, május
ban oda akartam  adni valakinek, de most 
m ár örülök, hogy m ásképp döntö ttem  

Nagyon nagy szeretettel és millió pu
szival adom  neked.

Lassan és csöndesen kikészülök ami
att, hogy nem beszélhetünk.

Mindjárt megőrülök és m égsem  vagy 
itt a közelemben

hiányod szemem széléhez szivárog, 
csöppen, csöppen a sötétben 
és nyünak tőle a virágok.
Nem tudom, még meddig bírom.

444

Tudod, Babám, akartam  készíteni ne
ked valamit, amit majd... Kíváncsi va
gyok, ha így leírom, rájössz-e, mit akar 
szimbolizálni. Egy fehér lapon, középen, 
egy kis piros rákocska, körbezárva szoro
san kockacukrokkal!

Geci vagyok, nem?
444

Azért jó ez a levelezgetés, mert m in
dent leírhatok. És nem  kell egyfolytában 
arra ügyelnem, hogy rendszerezettek le
gyenek a gondolataim

Nem akarom, hogy túlságosan szomo
rú hangvétele legyen ezeknek az iromá
nyoknak, de muszáj mérgezőbb dolgokat 
is kiöntenem magamból. Magas a cuk
ro m  Kiültem a teraszra egyet bagózni. Az 
egyetlen fényforrás, ami van, egy utcai 
lám pa, de mit mondjak, ez édeskevés. 
Csak úgy találomra írok. Szeretek éjjel ki
csücsülni a teraszra. Két alak itt szórako
zik  egy kam ionnal. K inyitották, majd 
bezárták  az ajtaját. N égyszer egym ás 
után. Biztos kezelésre szorulnak. Majd 
hozzád irányítom  őket.

Most úgy vagy előttem, mint akkor a 
tér sarkán. Szeretlek. Nem látok semmit! 
Ittam  egy pohár vizet. Most a konyhában 
vagyok. Annak ellenére, hogy nem láttam 
semmit, tűrhető az írásom, nem? Na, me
gyek és lefekszem! Aludj jól, picim.

444

Elképzelhető, hogy én egy kis ördö- 
göcske vagyok, aki, amiért a kezében van

a három ágú villa, nem  szurkálja m eg 
Krisztinát, a legaranyosabb szívfarkú sár
kányt! Tudod, olyan jól eljátszadozunk mi 
így ketten, hogy ha kiesnél az életemből, 
megsemmisülnék.

444

Este van, a kurva életbe, és utálom , 
hogy el kellett ide jönnöm .. Szeretem  Ga
bit és épp az imént m egcsaltam  Itt lakik a 
m ellettem  levő szobában. Egy nagyot 
m ászkáltunk és jól összejöttünk, m ost 
m eg semmi m agyarázat nélkül feljöttem 
ide és bezárkóztam.

Jaj, Krisztina, m ég szerencse, hogy van 
papírom , és írhatok neked! M ég szeren
cse, hogy itt vagy te, és m ég szerencse, 
hogy nem  vagyok mérges m agam ra. Na, 
m ost azt hiszem, m egpróbálok picit Gabi- 
ra koncentrálni. Szeretem  Valahogy nem 
tudok eligazodni sem m agam on, sem  raj
ta.

De a hatalm adban vagyok, Krisztina. 
M egkopaszthatsz, m egpiríthatsz, azután 
szétdarabolhatsz, és megehetsz! Ez van. 
Szép vagyok, nem?

Nézem  a padlót, és érzem , akkorát 
tudnék dobbantani, hogy m ind a két lá
bam  tőből kiszakadjon. N em  érdekel. 
Nem  kell láb. Ne tudjak többet Gabihoz 
menni. Szégyellem magam , csak az az ér
zésem, hogy nem  eléggé. Talán valaki más 
mellett kellene kitartanom , az első szeret
kezésig. Különben annyira összejöttünk, 
hogy m eztelenül sim ogattuk egym ást. 
Tiszta meztelenül. Semmi ruha.

A legszuperebb az volt, hogy a kezem 
önálló életre kelt egy darabig. Aztán meg 
ő irányította. És amit abszolút klassznak 
m ondhatok, az az, hogy m ég azután ret
tenetesen boldognak láttam , és m int egy 
kiskutya, úgy ugrált körü lö ttem  Majd ti
zennyolc óra m úlva m entünk a Királykő
re. A menedékház 1750 m  m agasan van, 
négy órát m ásztak az osztálytársaim; mi 
jó tem póban kettőt s felet. Mire az idióta 
népség kiért, mi m ár rég...

444

Ja, persze! M egszeg tük  az egyez
ségünket Andrissal. Háromszor! Kétszer 
ő, egyszer én! Igaz, hogy m indhárom szor 
csak egy-egy órácska erejéig, de együtt 
voltunk...

444

Egy alkalommal a büfében üldögél
tem, s ott volt Attila, két m ásik fickóval. 
Egy pillantás, néhány m ásodperc. Nem  
tudom , mit láttam  benne. Csak azt tudom , 
hogy abban a percben valami sajnálathoz 
hasonló érzés volt bennem  Valami, ami 
anyai ösztönöket m ozgatott meg. Valami, 
am i egy olyan ingert keltett, hogy kedvem  
lett volna odam enni hozzá és m egsim o
gatni a fejét. Azt m ondani, ne félj, nem  fog 
bántani senki. Furcsa volt. Ennyi.

444

Július 17. körül m együnk a tengerre. 
Hátha egy néger kölköt összeszedek m a
gamnak. Ezen még te is gondolkodhatsz. 
Sőt, még egy rizsből besárgult csemetét is 
csináltatok m agam nak, de az indiánokat 
sem hagyhatom  ki, a pigm eusokról nem 
is beszélve. S akkor m ár m indjárt bölcső
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dét, óvodát, iskolát, gim názium ot, főisko
lát, egyetem et is alapíthatok. Esetleg bené
pesítem  a M arsot vagy a Plútót. Na, benne 
vagy?

Azt előre el kell m ondanom , drágám , 
hogy a közös gyerekünket fogom imádni 
a legjobban. S ezért m indennap alaposan 
el is náspágolom , nehogy a többi gyerek 
úgy érezze, hogy épp  vele kivételezek.

Kissé elragadtattam  m agam  Megyek s 
leöblítem a m arhaságaim at egy korty víz
zel. Nem. Kettővel. Vagy hárommal. Na, 
legyen egy egész pohár! Ennyi kell, külön
ben nem  fog leöblítődni semmi.

Jesszus! M ár m egint nagyon későre jár! 
Joccakát!

Ne tudd  meg, m it álmodtam! Ne tudd 
meg, kiről!

***
Azt hiszem , az élet dolgait nem  lehet 

úgy felfogni, m int a tudom ányok rend
szerét. Mi lesz abból, ha Rem brandt haza
fias metafizikát zongorázik az O lüm po
szon? Ezt csak azért írtam  le, hogy nekünk 
megmaradjon.

Azt hiszem, kezdek gyöngéd érzelme
ket táplálni a Tanítóbácsika iránt. Öreg 
hiba. No, majd meglátom! De te vagy a 
szem em  fénye!

Legjobb keksz a Picknick keksz,
legjobb szex a homo-sex.
Nem debár? Dedebár! Ezt csak mi tu d 

juk!
Kávét iszom. Sok Kompletté val és eny

hén édesítve. Ahogy te is szereted.
Ajaj! Az az érzésem, hogy sürgősem 

agym osást kell végeznem. Tanítóbácsika 
becsücsült a fejembe. Szerintem  m ár fél
holtra csuklotta magát. Mi ez, könyörgök?
Love at first sight? I don 't think so!

***
Ahányszor ezeket a leveleket a kezem 

be veszem, úgy érzem, m intha a m ég me
leg, lüktető szíveinket fognám meg.

Szeretném , ha egyszer újra teljesen 
egészségesek lehetnénk, és élhetnénk még 
legalább ezer évig. Na jó, legyen száz! En
nél alább nem  hagyom. Bár én csak fogjam 
be a pofám at és ne jajgassak, hiszen a cu
korbaj m ég viszsonylag hálás betegég is a 
tiedhez képest. De ha egyszer nagy leszek, 
és sok pénzem  lesz, elviszlek Amerikába 
és ott m eggyógyíttatlak. M ikor ezekre a 
dolgokra gondolok, m indig gombóc nő a 
torkomba. Még szerencse, hogy meg va
gyunk áldva egy jó, kövér, pirospozsgás 
hum orérzékkel. Akit csak néha szólítunk 
Cinizmus-bácsinak.

Most cseresznyézek. Át kell térnem a re
formétrendre. Csak fehérje és szénhidrát. 
NO FAT. Bár eddig sem ettem FAT-et. Már 
csak abból a megfontolásból sem, hogy brr! 
a hideg is ráz tőle. Többet kellene sportol
nom. Rég abbahagytam mindennemű spor
tot, s rágyújtottam... na, nem nyögöm tovább 
a panaszaimat. Mit szólnál, ha újra nekifog
nánk, ha nem is a gyorskorcsolyázásnak, 
vagy úszásnak, de legalább az atlétikának? 
Világcsúcsokat nem döntögetnénk, de saját 
szintünkön stabilan állnánk. De akkor ohne 
dgi, ohne alkohol, ohne koffein és ohne sze
relem! Mert a szerelem doppingszám ba 
megy, és a doppingolást, mint köztudott, tilt

ják a hatóságok. Mit szerelem? Bocsánat, a 
szeretkezés. Mondjuk, ez nálad még nem 
jelent gondot, de velem mi lesz? Le van ejtve. 
Napi egy-kettő miatt nem megyek tönkre. 
Sőt, esetleg sportszerűen is űzhetnénk ezt a 
tevékenységet!

***
Tanítóbácsika azt m ondta, hogy a szo

bájában, ahol egyedül lakik, van teája és 
van egy ágya. Csak azt nem  tudom, hogy 
ha majd egyszer m eghív magához, teáz
nom, vagy ágyaznom  kell?

Tulajdonképpen csak az zavarta, hogy 
folyamatosan hazudik Júliának, ha hazu
dik, merthogy ezt önmaga számára sem 
tudta eldönteni. Időnként dühbe gurult, 
ha együtt voltak, máskor pedig félt Júliá
tól, akiről sosem tudta, hogy igazából el
le n sé g e , s z e re tő je , v a g y  so rs á n a k  
valamiféle szeszélyeként tört be az életé
be.

Még régecske volt egy ilyen játékunk: 
amikor Juli nála volt esténként, ő fecsken
dezte a hasába az inzulint, és ilyenkor 
közben egymás szemébe néztek, majd, 
m iután kihúzta a tűt, hom lokon csókolta 
Krisztinát, m intha éppen tejet vagy ételt 
adott volna neki. Ez a szinte perverz rítus

még később is sokszor eszébe jutott, hi
szen ilyen őszintén senki sem viszonyult 
még hozzá, senki sem tudta ilyen játékos
sággal és szeretettel eljátszatni vele az 
egészséges babát, akinek csupán annyi a 
dolga, hogy anyukára visszamosolyog
jon.

***
Júliám, befejeztem azt, hogy továbbra 

is a múltam m al hadakozzak. Talán csak 
megtalálom azt az embert (rajtad kívül), 
akit ez nem fog érdekelni. S leszámolok 
azzal is, hogy tovább rejtegessem és takar
gassam énem  szex-centrikus oldalát.

Olyan csodálatos az égalja. Zöld, félel
met ébreszt az emberben, de jóleső bor
zongással tudom  nézni. Az eső hangjának 
és illatának is olyan meghitt hangulata 
van. Illetve nem is m agának az esőnek, 
hanem  a szobámnak. Attól, hogy kint esik 
az eső, és jó illata van.

***
Tartok egy kis kávészünetet. Valami

vel fel kell szítanom  m agam ban a vágyat. 
M árm int ama tanulás irántit. A tesztosz- 
teron-szintemmel nincs ennyi gond. Te jó
ságos kocsiút! M ár három  he te  nem  
foglalkoztam az angollal!

++*
Tudod, Krisztina, időnként úgy  m a

gamhoz szorítanálak! Időnként el tudná
lak fogadni az anyám nak, a testvéremnek, 
a szeretőmnek, a legutolsó senkinek, és 
úgyis téged választanálak m indenik sze
repbe. Nem  tudom , hogy m iket írok, és 
nem is gondolkodom  rajta.

***
Mert én, aki egy vagyok és oszthatatlan és 

öröktől fogva létező: nem tehettem másképp. 
Az önmagommal játszott rulettnek tulajdon
képpeni tétje nincs. Színes zsetonjaim mögött 
nem áll fedezet, csak játékból játszom, a játék 
kedvéért. Nyilván, amikor kitaláltam mindezt, 
benne volt: időnként veszítenem kell. De ön
magam ellenében nem lehetek igazi vesztes. 
Ahogyan igazi nyertes sem. De ha folyton 
nyernék, vagy folyton csak veszítenék, nagyon 
unalmas lenne.

És m indent összevetve, ebben a játék
ban én vagyok m indenik játékos, én va
gyok az asz ta l, a golyó, a k ru p ié  és 
m inden, ami kell. S hogy m indezt a maga
tok szám ára elneveztétek létezésnek, ar
ról nem  tehetek. Értelmetlen lenne, mivel 
szinte képm ásaim  vagytok, valami vére
sen komoly játékba kezdeni. Látjátok, ez 
is túl nehéz. Figyeljetek csak a szabályok
ra, egyébre fölösleges. Majd csakösszetar- 
ta n a k , a m íg  ré n é z h e tte k  a n ag y
rulettasztalra is.

***
"én m indig a szerelmet kerestem, s ha 

tévedtem, és nem  találtam  meg ott, ahol 
kerestem, lúdbőröző háttal fordultam  el, 
és elmentem, m áshová mentem, pedig tu 
dom , milyen egyszerű volna elfeledni az 
ifjúkori álm ot a szerelemről, elfeledkezni 
róla, átlépni a határt és felébredni a csodá
latos szabadság birodalmában, ahol nincs 
szégyenkezés, se gátlás, se erkölcs, a cso
dálatos undorító  szabadság birodalm á
ban, ahol m inden m eg van engedve, ahol 
elegendő arra figyelni, hogy lüktet az em 
berben az állat: a szexualitás" — olvasom  
az egyik levélben, Krisztinának címezve, 
mellékelve a K undera-könyvbibliográfiai 
adatai. H át persze! És m indjárt o tt is van 
a vásznon a két nő, egyetlen húscsomóvá 
préselődve, ahogy hörgés-cafatok között, 
egymás testébe marva fénylik testükön az 
izzad tság , a szere lem  sok-sok  kövér 
cseppje.

***
Az embert megbántják, kibékítik, el

árulják, hazug dolgokat köpnek a szemé
be , ó c sá ro ljá k , s z e m e te k k e l tö m ik , 
bocsánatot kém ek tőle. Fáj. Nagyon fáj. 
Beszélni szeretnék, beszélni. Elmondani, 
hogy én is érző lény vagyok, hogy vannak 
könnyeim  is, amiket elő tudok venni, ha... 
De nem. Inkább nem  kell sírni. Lennének 
bajok. Bajnak szám íthatna a barátom , aki- 

folytatás a 12. oldalon
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folytatás a 11. oldalról

ről m agam  sem  tudom  eldönteni, hogy 
szerelmes vagyok-e belé. O tt lehetnének 
bajnak az igazi bajaim. Ott van bajnak egy 
lány, akit imádok, de nem  lehet az enyém. 
T ürtőztetnem  kell m agam , hazudnom  
kell neki, hogy nincs időm. O tt van baj
nak, hogy m ikor neki is egy csöpp szük
sége volna rám, eltiltják, elzárják tőlem. 
Ott van bajnak, hogy élek, és hogy meg 
fogok halni.

Ne haragudj, nem  akartam  rossz ked
vet okozni neked, sajnos nagyon felgyűl
tek a dolgok. Ma félőrülten álltam  a 
telefon mellett, szerettem  volna csak egy 
pár szót váltani veled, csak annyit, hogy 
Szia, és a hangodat akartam  hallani, meg 
hogy szeretlek. Aztán kész. De nem  volt 
m erszem  csak közömbös dolgokat m on
dani. A következm ényektől féltem, és 
most is azoktól félek. S holnap is azoktól 
fogok félni. M egértem, m ert tényleg m eg
értem, és nincs de, talán csak m agam nak 
akarom  bebizonyítani, hogy mégis van
nak más m ódok vagy ... nem is tudom.
Lehet, édesanyádnak van igaza?

***

Épp az imént m entél el tőlem, és rossz 
volt. Nagyon rossz volt hallani, hogy újra 
műtenek. Nem  bírom  elviselni. Babám, én 
beledöglök! Tudom, hogy am it most fo
gok írni, az egoizmus, de csak azt tudom  
kérdezni újra és újra, hogy: Mi lesz velem? 
N em  zavar, ha elmész, és tudom , hogy 
egészségesen mész el, de beleőrülök a tu 
datba, hogy te O tt és én Máshol, és nem 
tudok semmit rólad. De tudnod kell, hogy 
rád gondolok, és éltesd m agadban a hitet, 
hogy én melletted leszek, és m inden jó 
lesz. Mert nem  tudok nagy szavakkal be
szélni, de h idd  el: m inden jó lesz! Ezeket 
nem  lelkibeszéd címén m ondom. Bár... 
m it m osakszom? Ezt te is tudod.

***
Olyan üresnek és szórakozottnak ér

zem  magam. Próbáltalak hívni, de vagy 
nem  volt otthon senki, vagy rossz a tele
fonotok. Úgy érzem, m intha a nyakamon 
elpattannának az erek, s a fejem fel lenne 
dagadva. Borzalmas. Szinte fáj. Szinte nél
kül fáj. Hiányzol. N em  tudom , mivel ér
ted ezt el, de szinte m indig hiányzol. 
H iányzanak a mosolygós gödröcskék az 
arcodról, a hangod, a jókedved és a rossz 
hangulatod. Sokszor m agam  előtt látom a 
m ozdulataidat, hallom  a hangodat, aho
gyan felnyikkansz nevetés közben, aho
gyan dörm ögsz. Felkönyökölsz, ráhajtod 
a fejed a karjaidra, elvörösödik az arcod, 
hátradobod m agad a széken, felemeled a 
kisujjad, am ikor megfogod a kávéscsé
szét.

***
Júlia m indenképpen  a legfontosabb 

volt, s biztosítéka is szerelm ük harm óniá
jának, m indaddig, am íg Krisztina rá nem 
eszmélt arra, am i szám ára a legnagyobb 
szörnyűséget jelentette: egyszer együtt 
böngészték a tananyagot az egyik vizsga- 
időszak vége felé, és am íg a Juli a vacso
rakészítéssel volt elfoglalva, Krisztina 
találom ra felütötte az egyik sárga fedelű

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

könyvet, amely — nyilván nem  véletlenül 
— a Hodgkin-kórt tárgyaló fejezetre nyűt 
ki. Amit látott, az épp elég rémisztő volt, és 
bár tudta, hogy Júlia ebben a betegségben 
szenved, nem is mert arra gondolni, hogy 
mit takarhat ez a furcsa nevű diagnózis.

És ekkor megértett valamit, végérvé
nyesen. Azt, hogy szerelme sokkal ham a
rabb fogja maga mögött hagyni a földi 
sarat, m int ő, aki már évek óta retteg a 
haláltól.

***
Majd én szólok, hogy Krisztina, ezt 

nem  így kell, Krisztina, ne hívj fel, Krisz
tina, ne légy vad, és Krisztina, ne jussak 
többet az eszedbe! Hagyd, hogy eltűnjek! 
Mint egy szivárvány! Képzeld, nem  hiá
nyoztál a tegnap sem, és ma sem hiányzol! 
Eszembe se jutottál! Tudom, cinikus va
gyok. Utálom magam. Érdekel valakit? 
Utálom, hogy Gabival mi volt. Hányinge
rem  van. Elég ez? Elég? Hányjam  el ma
gam? Vagy bőgjek amiatt, hogy ilyen szemét 
is lehetek? Mondjam azt, hogy bennem is ez 
gyűlt fél? Ezt akarod? Jó, ha cserében hallha
tom azt, hogy te is megtetted volna. Nem 
hiszem az undort. Képzeld, nem hiszek el 
semmit, amit mondtál. És nem hiszek sem
mit, amit más mondott. Vége.

Na jó! Bánt, hogy levetted a láncot. A 
gyűrű nem bánt, csak a lánc. Nem  tudok 
senkire haragudni ugyan, csak bosszant, 
hogy nyár van, hogy lány vagyok, hogy 
én lettem Júlia, hogy van szívem, hogy 
vannak érzéseim és könnyeim. H át ez 
nem  számít?

N ekem  nem  szabad időnként dep 
ressziósnak lennem ? N em  szabad hiá
nyoznom? Nem  szabad néha jól éreznem 
magam? És mi van, ha kiborulok, és a 
fejemet a falba verem? És üvöltök, és se
gítségért kiáltok, és nem jön senki? Mi van 
akkor? Ez vagyok. Persze, m indig csak a 
m aszk látszik, én az vagyok, aki dühroha
mokban szenved és néha kiborul. Nem 
sírnék, tán meg is nyugodnék, ha most itt 
lehetnél velem . Leülnék és hagynám , 
hogy fejemet úgy simogasd, m int egy hü- 
lyegyerekét. Örülnék, ha mesét m ondanál 
és elaludhatnék melletted. De úgy őszin
tén, mégiscsak egy verést szeretnék, üvöl
tözést, sikolyokat és jó nagy döngölé- 
seket. Hogy miért kívánom a büntetést? A 
m últ árnyai belém kapaszkodnak, és le
húznak. M indig ez van: a múlt. És nem
csak neked.

***
Mikor meghallottam, hogy te vagy, el

szorult a torkom, de nem m ertem  sími. 
Nem  jó m indig ennyire őszintének lenni, 
m ert ráfázik az ember. Remélem, kevés 
időm  van írni. Hátha hamarosan jössz. 
Szóval, még m indig nem  érzem  eléggé 
biztonságban  m agam . M ár nem  vagy 
olyan, mint régen. Nem  akarom, hogy fel
nőtt légy. M aradjunk m eg gonosz kisköly- 
köknek, jó? M árúgyse tart sokáig. Szarjuk 
le a világot!

A legnehezebb és a legérdekesebb 
azonban az volt, hogy az egyetemi hangu
latot és stílust levetkőzve, esténként in

fantilis, vagy hát dehogy is, csak kama- 
szos leveleket kellett gyártania Krisztiná
nak. M ásképp tán varázsa sem  lett volna 
a játéknak, ezt ugyebár nem  lehet kőke
m ényen csinálni, szükség van itt a finom
kodás megfelelő arzenáljára. M ilyen jó, 
m ert Krisztina épp annyit lát, am ennyit ő 
látni enged magából, így nem  kell tartania 
attól, hogy kamaszbarátnőjét feldúlná, ha 
a betegségét illetően tudná az igazságot, s 
esetleg emiatt m ég a kapcsolatuk is tönk
remehetne. Mert meg kell kímélnie Krisz
tinát a félelemtől, teljesen m ásért vannak 
egymás mellett, s vigyáznia kell rá, és 
őriznie is a látszatot, am eddig  csak lehet.

S ezekben a levelekben ráadásul ő is 
visszaléphet fél lábbal abba a m áris bol
dognak  látszó közelm últba, am ely az 
u tóbb i időben anny ira  h iányzik  neki. 
Akár az első szerelem, ez is olyan, csak 
Krisztinába képzelete sokkal többet bele 
tud  zsúfolni, m int m ondjuk, bárm ely fér
fiba, Krisztiben ott van egykori önm aga, 
ahogyan közeljövője kontúrjai is, s a kép 
ugyanannyira rózsaszín, m int fekete, és 
így tovább. Ez a kapcsolat egyszerűen lét- 
szükséglet. M ár ha van ilyen, hogy lét.

***
Ne kételkedj a szeretetemben! Habár 

én is kételkedtem egy rövid ideig benned, 
végül te segítettél túlesni ezen. M ost köte
lességemnek érzem  ugyanezt viszonozni. 
Figyelj, Krisztina! Nagyon szeretlek. De 
vannak dolgok.

***
Lassan az a m eghatározhatatlan féle

lem is körvonalazódni kezdett Krisztiná
ban, és nyüván, ez az egyre erősödő érzés 
rávezette lassacskán a dolog lényegére. 
Most, két rövid év után, ő is felnőttebb lett, 
legalábbis ahhoz eléggé, hogy megértse, 
Júliában saját halála testesül meg, s kap
csolatuk pedig e rém történet némafilmje, 
melynek utolsó kockái elől elm enekülne, 
ha tudna, vagy legalábbis szorosan le
hunyná a szemét a látvány előtt.

Es nap m int nap látta, hogy ham arosan 
ő maga is mivé lesz, és a test, amely az 
ágyban a kimeríthetetlen és fenséges ké
jek építménye, milyen alantas földi dol
gok koporsója lehet; a ráncok, az elhulló 
haj, a fakó bőr, mely m ár szinte ragacsos
nak tűnik, m ind-m ind az egyre furcsább 
homályt öltő tekintet köré rajzolják a halál 
térképét.

Kilépni viszont m ár nem  lehet, és bán
totta, hogy végig kell néznie m indezt, hi
ába is kapálózik ellene.
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SÜMEGI GYÖRGY

Miklóssy Gábor 
szakrális képeiről
Miklóssy festőművész 1974-ben, több év

tized távolából így idézte föl Nagyváradot: 
"Nagyon szeretem szülővárosomat, az em
berek érdeklődését, emberségét, melegségét, 
s azután a váradi napsütést, ezt az egész 
különleges szórt fényt. Nem felejthetem el, 
hogy ott tanultam zenéim. (...)

Váradot el lehet hagyni, és Várad is meg
tagadhatja az embert, de aki ott élte gyer
mekéveit, a várost soha nem felejtheti el." 
Most ide, zenei és képzőművészeti eszmélé- 
se, az első megtalált hangok, az első vonalak, 
a legelső rajzolói sikerek helyszínére jött 
vissza kiállítással Miklóssy Gábor. E kama
ra-kiállítás anyaga a nagyterjedelmű élet
műből először összeválogatott műegyüttes, 
sajátos kollekció. Miklóssynak e témakörben 
ez az első önálló tárlata.

Miklóssy zenei pályára, hegedűművész
nek készült Váradon. Nagy sikerrel lépett föl 
1930-ban Kosch-Hermersberger Tantum ér
á ján ak  szólistájaként. A budapesti Zeneaka
dém ián Zathureczky Edéhez és Koncz 
Jánoshoz járó hegedűs végül is a festészet 
mellett köt ki. 1935—40 között járt a Képző- 
művészeti Főiskolára, ahol számos díjat és 
szakm ai elismerést kapott. Tanulóidejét 
mestere, Rudnay Gyula (tanársegédje is 
volt) két év mesterképzővel megtoldotta. így 
1942-ben tért meg szülővárosába ismét. 
Megfeszített munkatempóban (egész pályá
ján sajátja volt) fogott munkához: portré
megrendeléseket teljesített, kompozíciókat 
festett és készült az 1848-as forradalom és 
szabadságharc centenáriumára kiírt váradi 
múzeumi pályázatra. Ezt megnyeri az itt az
óta először kiállított, frissen restaurált Gábor 
Áron című nagyméretű vásznával, amely 
egyértelm űen a forradalom  és szabad
ságharc melletti kiállás, a "védjük meg ma
gunkat" történeti korparancsának festészeti 
foglalata. Az életmű egészében is jelentős 
helyet elfoglaló m ű ugyanakkor az egyszerű 
emberek harcát s ennek hétköznapi pátoszát, 
szakralitását is kifejezi. A Verbuválás 1848- 
ban és a Nemzetőr ugyanehhez a történeti 
évfordulóhoz és a szülővároshoz egyaránt 
kapcsolódó műtárgycsoportnak további, az 
alkotó utóéletében legelőször a nagyváradi

Unitárius Galériában bemutatott darabjai.
Nagyváradhoz és az 1848-as ikonográfi

ához kapcsolódó műtárgycsoport mellett 
szükséges utalni arra is, hogy Miklóssy 
1945—49 között művésztársaival együtt ak
tívan vett részt a (máig földolgozatlan) Vá
radi Képzőművészeti Iskola munkájában, a 
festészet vezetőjeként. Majd amikor—Janus 
Pannoniushoz hasonlatosan — fájdalmas 
búcsút vesz Váradtól 1949-ben, akkor is a 
tanítás, a Magyar Művészeti Intézetben föl
ajánlott élethivatás szólítja el Kolozsvárra. 
Művészete ezzel az elköltözéssel-új otthonra 
találással egyidejűleg szakadt el szülővárosa 
éltető közegétől, a váradi vizuális tradíciók
tól (Tibor Ernő pl.) és helyeződött az erdélyi 
(romániai) művészet (nyugati) centrumába.

Miklóssy Gábor bibliai tematikával, a ke
resztény ikonográfiához sorolódó művek al
kotásával főiskolás évei óta foglalkozott. 
Sába királynője című munkáját kiállította 
1942-ben. A Krisztus betegeket (bénákat, bél- 
poklosokat) gyógyít kompozíció-variáció
kon a csodatévőt, az isteni akarat magas
szintű megnyilvánulását csodálhatjuk. E ké
pek alapja személyes motiváció lehet, a cso
dában bízás, a k io lthatatlan  rem ény a 
mindkét lábára hatéves korától béna, moz
gásában erősen korlátozott Miklóssy számá
ra. Az expresszíven fogalmazott, erős emo
cionális tartományú Krisztus-arcmás, a Kánai 
menyegző bor-csodája, Bűnbánó Magdolna és 
a Szamaritánus nő Krisztus élettörténetének 
kiemelt ikonjai; a hit által megmenekült bű
nösöket mint példakép-szenteket állítják 
elénk. A csodatétel-képekben Miklóssy is azt 
sugallja, amit a Biblia föltár: Jézus "megmu- 
tatá az ő dicsőségét; és hívének benne az ő 
tanítványai" (János evangéliuma 2,11.)

A Mene tekel... című kompozíció Dániel 
könyvéből veszi a témáját: "És te Belsazár 
nem aláztad meg a szívedet. (...)

Sőt felemelkedtél az egek Ura ellen, és az 
ő házának edényeit elődbe hozták, és te és a 
te ágyasaid bort ittak azokból; és az ezüst- és 
arany-, érez-, vas-, fa- és kőisteneket dicsé
red, a kik nem látnak, sem nem hallanak, 
sem nem értenek; az Istent pedig, a kinek 
kezében van a te lelked, és előtte minden te 
utad, nem dicsőítetted.

Azért küldetett ő általa ez a kéz, és je
gyeztetett fel ez az írás.

És ez az írás, a mely feljegyeztetett: Mene, 
Mene, Tekel, Ufarszin! (...) számba vette Isten 
a te országosodat és véget vet annak. (...)

LÉTAY LAJOS 
M ik ló ssy  G ábor képeihez

(Sümegi Györgynek) 
Jaj, sohase elég egy élet 
megbánni minden bűneinket, 
Zsuzsannákat kívánunk vének 
s a Magdolnák sírig kísértnek.
Jaj, mennyi tántorgás, Úristen, 
hogy el is bukjunk sok mihaszna 
s hol van Jézus, hogy felsegítsen, 
kigyógyítson bár pillanatra.

Miklóssy Gábor, te jól láttad, 
hogy életünk hosszán mit érünk, 
megérdemelnénk glóriákat 
mi is, annyi a szenvedésünk.
Sirató asszonyok sereg je 
áll köröttünk, Sába királynők, 
Magdolnák röpítnek egekbe 
anélkül, hogy megérdemelnők.
S a poklokra is csak ők mondják, 
szabják ránk az Ítéletet.
S mégis, ti, kárhozott Magdolnák 
mért szeretünk úgy Titeket?!

Megmérettél a mérlegen és híjával találtattál. (...) 
(Dániel könyve 5,22-28.) A kép az önkény, a 
mindenek fölött uralkodni akaró zsarnok, az 
arrogáns, egyszemélyi, centralizált hatalom 
ellen fogalmazódott. Természetesen rejtve 
maradt, nem kerülhetett nyilvánosságra sok 
hasonló utalásos, eltakart szimbolikájú, iro
nikus, metaforikus vagy éppen emblemati- 
kus alkotással együtt, amelyek a fönnálló 
hatalom visszásságait vizuális látleletekben 
tárták föl. A lelkeket is béklyóba kény
szeríteni akaró hatalom nem engedte meg a 
bírálatot, sem szakrális köntösben, sem köz
vetlenül. Ha mégis beszivárgott a művészet 
vagy a közélet eresztékein, egyes műveiben 
— soha nem maradt, soha nem hagyták 
megtorlatlanul; dehát ez a terrorisztikus be
rendezkedések sajátossága már.

Miklóssy tárgyalt műcsoportján belül is 
különös mű az a kétoldalas kép, amelynek 
egyik felén az Aba-Novákos, római iskolás 
reminiszcenciákat tartalmazó Szent család, a 
hátoldalán, takarásban pedig egy erőteljes 
gesztusokkal élő, dinamikus Angyali üdvöz
let található.

Miklóssy Gábor igen gazdagon árnyalt, 
darabszámban is tekintélyes életművéből 
egybegyűjtött szakrális alkotásokat az öku- 
mené jegyében tárta közönsége elé az Unitá
rius Galéria. Pap László tiszteletes úr — 
egyháza elöljárói hathatós támogatására tá
maszkodva — azzal a meggyőződéssel te
hette mindezt — és köszönet érte —, hogy 
hittársaik, a nagyváradi unitáriusok és a vá
ros képzőművészeti múltja iránt érdeklődők 
M iklóssy Gábor váradi gyökerű művé
szetének mérvadó, eddig ismeretlen fejeze
tével is megismerkedhessenek. Miklóssy 
Gábor műveinek a kezelőjét-gondozóját, 
Miklóssy Gyulát, a festő fiát a művek resta
urálásáért, keretezéséért, valamint rendelke
zésre bocsájtásukért ugyancsak köszönet 
illeti.

K iállítás-m egnyitóként elhangzott M ik
lóssy Gábor Szakrális képei tárlatán, Nagyvá
radon az Unitárius Galériában (str. N icolae 
Iorga 72.).
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LAJOSI KRISZTINA

Párbeszéd vagy párbaj 
a mai magyar irodalomtudományban
Dávidházi Péter: Per Passivam Resistentiam. 
Változatok hatalom és írás témájára
"Nem lehet, hogy csak egyetlen elme legyen — 
vagy legalábbis csak egyetlen olyan, mint a miénk."1

----------------- H E L IK O N ----------------------------------------------

Ma m ár közhelynek számít, ha valaki 
a tudom ányos gondolkodásról szólva a 
párbeszéd  szükségességét em legeti. A 
m odem  irodalom tudom ányban a herme
neutika irányzata hangsúlyozta a legerő
teljesebben az olvasó és a szövegek di
alógusának fontosságát az értelmezésben. 
Gyakorlatilag H. R. Jauss egész m unkás
sága e jelentős kitételre épül, és az őt kö
vető valam ennyi irodalom tudós olvasói 
retorikájának alapvető toposzává vált a 
párbeszéd, m int a m egértés és az önm eg
értés egyetlen lehetséges útja. Azonban 
irodalmi közéletünkben azt lehet észre
venni, hogy sokan az elméleti m unkákon 
kívül, a m indennapi életben ritkán alkal
mazzák, vagy egyáltalán meg se kísérelik 
a párbeszédet. Ha a sajátjuktól eltérő gon
dolkodásm óddal találkoznak a megértés 
helyett, a durva elutasítást választják.

Grice a társalgás egyik feltételeként az 
együttműködés alapelvét határozta meg. A 
beszélgető partnerek  arra szám ítanak, 
hogy m indegyikük a többiekkel együtt
m űködve járul hozzá a társalgáshoz. Ha e 
kijelentés alapján szeretnénk megítélni a 
mai m agyar irodalmi diskurzust, akkor az 
rég nem  m inősíthető sikeres kom m uniká
ciónak, hiszen résztvevői a saját beszéd
m ódjukból nem  hajlandóak kitekinteni, és 
más irodalm i beszédm ódokkal nem  képe
sek együttm űködve gondolkodni a be
széd tárgyán, adott esetben például a ma
gyar irodalomról. Ilyenkor általában a be
széd tárgya hom ályosul el, és az egyes 
beszédm ódok sajátosságai kerülnek elő
térbe, legtöbbször kiüresedett szócsaták
ká silányulva. Term észetesen nem  azt 
akarom  ezzel m ondani, hogy csak értel
m etlen szócsaták alkotják a mai m agyar 
irodalom tudom ányt, de kétségtelen, hogy 
gyakran ezt a látszatot keltik az irodalmi 
élet egyes (jeles?) képviselői. Még mindig 
az elmélet és történet, elmélet és filológia, 
vagy a herm eneutika és dekonstrukció e- 
lőrébbvalóságáról folynak a viták, tiszte
let néhány kivételnek, akikről eddig már 
igyekeztünk szólni a Helikon hasábjain, 
ahelyett, hogy az eltérőnek tűnő irányza
tok párbeszédének szükségességéről és 
közös tö rekvéseirő l folyna párbeszéd, 
amely során fölfedeznék, hogy több a kö
zös vonás bennük, m int am ennyi elvá
lasztja őket egymástól. Elkeserítő, ahogy 
egyesek eleve tám adást olvasnak ki m in
den olyan írásból, mely nem  a saját néző
pontjukból közelít az irodaloinhoz, és 
m inden eszközt bevetnek saját "igazuk" 
érvényesítéséhez, m int ahogy sajnálatos 
az is, hogy m ég m indig dichotóm iákban

gondolkodnak az irodalomról való be
szédről, noha éppen azok a szeizők (Paul 
de Man, Derrida, Jauss, Gadam er stb.) ve
tették el az ellentétpárokban való gondol
k o d á s t, ak ik e t e h a ta lo m h arco so k  a 
leginkább szeretnek idézni.

D ávidházi Péter azon kevesek közé 
tartozik, akik racionálisan, józanon ítél
nek, legyen szó irodalomkritikáról vagy 
az egyes elméletek tündökléséről és buká
sáról. A szerzőt nemcsak rendkívül érzé
keny kritikai igényessége teszi vonzóvá, 
hanem  széleskörű világirodalmi jártassá
ga, alapos műveltsége is. Monográfiái a 
m agyar és angol szakos hallgatók szám á
ra alapolvasmányok, melyek új megvilá
gításban láttatják a kánon törzséhez tar
tózó írók műveit, és egyúttal e szerzők 
újraolvasására is ösztönöznek. M agyar 
nyelven  m egjelent m onográfiái közül 
m eg kell em líteni a Hunyt mesterünk. 
Arany János kritikusi öröksége2 és a valami
vel korábbi "Isten másodszülöttje". A  ma
gyar Shakespeare-kultusz természetrajza3 
című műveket. Angolul is publikált a ne
ves kiadó, Macmillan Press gondozásá
ban egy Shakespeare-monográfiát, mely
ben a rom antika korabeli Shakespeare- 
kultuszt elemzi.

A Per Passivam Resistentiam. Változatok 
hatalom és írás témájára4 tanulmánykötete 
m agyar és v ilágirodalom  viszonyában 
vizsgálja az irodalom és irodalmi d iskur
zus viszonyát a mindenkori hatalomhoz, 
az irodalom és a cenzúra egymásrahatását 
és a jelenlegi kánont befolyásoló lehetősé
geit, jelenségeit.

A könyv címe és alcíme mint paratex- 
tus megteremti az intertextuális olvasás 
lehetőségét, melynek eredm ényeképpen a 
m agyar olvasó a XIX. század szövegvilá
gát idézi fel. A per passivam resistentiam 
szállóigévé vált, Deák Ferenctől származó 
kifejezés a szabadságharc bukása utáni 
időket juttatja a m agyar kultúrában nevel
kedett olvasó eszébe.

Dávidházi, könyvében, valóban szen
tel is e korszak politikai, irodalmi-ideoló
giai vitájának egy egész fejezetet, melyben 
az ellenállás m agyar hagyományának né
hány vonását mutatja be. A XIX. század 
mint kiemelt korszak mindvégig jelen van 
a tanulmánykötetben, hiszen a kötet felét 
e korszak írásainak és kritikájának elem
zése alkotja.

A könyv bevezetőjében meghatározza 
célkitűzéseit: a felhatalmazás régi-új alap
kérdéséről szólva Dávidházi visszavezeti 
a témát a bibliához, melyben a felhatalma
zás ősi mintájára találunk rá, mely az A

tyától, Jézuson keresztül az írástudókra 
iuházódik át, akik végső legitim itásért is
m ét az Atyához fordulnak. A kötet ebben 
a megvilágításban értelmezi a hatalom  és 
írás kérdéskörét, a kisajátított hagyom ány 
fogalmát, mely rányomja a bélyegét az 
egyes m űvek kánonban elfoglalt helyze
tére, valam int a hatás folytán a további 
kánon alakulására is. Ez a séma hagyom á
nyos hatalomfelfogásra vall, és éppen azt 
bizonyítja, hogy a kötet szerzője se tudta 
kivonni m agát a hatalom kanonizált jelen
tése alól.

Ahatalcm eredetmondái Petőfi utóéletében 
cím ű tanulm ányban, m elyet M argócsy 
István Jöjjön el a te országod...5 szöveggyűj
tem énye ih le te tt, D áv idházi rám u ta t, 
hogy milyen herm eneutikai elvek érvé
nyesültek a m indenkori hatalom  politi
kai, szépirodalmi írásai m ögött, am ikor a 
vallás- és egyházellenesség korában még
is szakrális szövegekkel tám asztották alá 
hatalm ukat, és Petőfit m int szakrális to
poszt használták fel a hatalm i pozíciót 
megerősíteni és legitimálni hivatott szö
vegek retorikájában.

Kölcsey Ferenc a Himnusz szál örökre 
része lett a m agyar kultúra kánonjának, 
de nem  volt ilyen egyszerű a Vanitatum 
Vanitas című költemény kanonikussá vá
lása. A  kitagadástól az irodalmi kánonig. A  
Vanitatum Vanitas és a magyar kritika alfeje- 
zetben Dávidházi a m agyar kritika válto
zó p arad igm ájá t követi végig  a m últ 
századi irodalombírálatok alapján a ki
egyezésig, am elynek legszem betűnőbb 
sajátossága a sötét világszemléletű, két
ségbeesett végkicsengésű m űvek elutasí
tása. "A nem ze te t szo lgáló  iro d a lo m  
eszményéhez a kritikában egy főként ha
táskritikai beállítódás társult, mely arra 
figyelt s aszerint értékelt, hogy egy-egy 
m ű milyen változást idéz elő befogadójá
ban."6 A harm onikus világkép sugárzásá
nak követelménye főleg Gyulai Pál kri
tikai m unkássága révén került be az iro
dalm i köztudatba. M indezt figyelembe 
véve kirajzolódhatnak szám unkra azok 
az előítéletek, melyek a Vanitatum Vanitas 
korabeli recepciójában szerepet játszot
tak. Dávidházi részletesen m utatja a m ű 
forgadtatástörténetét, az új irodalom el
méleti és történeti m unkák ismeretében 
olvasva újra a XIX. század irodalm i m un
káit, rám utatva a Vanitatum Vanitas retori
kai olvasatának term ékeny voltára, mely 
felől olvasva különösen szem betűnő a ko
rabeli (és az irodalomkritikai kánon m iatt 
későbbi) kritika ideologikus alapozottsá
gára.

E tanulm ány gondolatm enete kötődik 
a Per passivam resistentiam Egy politikai ma
gatartásforma értékeléséhez esszéhez, mely
ben a deáki gondolat modelljeit és ezek 
következményeit, hatástörténetét követi 
nyomon.

H atástörténeti szem pont érvényesül 
a Teve, menyét, cethal cím ű dolgozatban 
is, m ely a Shakespeare-i toposzt a ha ta
lom  és írás viszonyát bem utató  alakzat
kén t o lv assa , ö sszek ap cso lv a  ez t az 
olvasási hagyom ányt A rany János kriti
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kusi tevékenységével.
A hagyom ány történéseire reflektál a 

kötet m ásodik fejezetében (Fogadtatástör
téneti változatok: a szószólói költőszerepek és 
hatalmi kisajátításuk), illetve azokra a vak
foltokra világít rá, melyek épp a kánon 
tek in té lyelvűsége  és m erevsége m iatt 
nem  jelentek m eg az eddigi irodalomkri
tikában, de ha újraolvasnánk e szövege
ket, akár kánonfelforgató erővel bírhat
nának. Ezt a herm eneutikai problém át fej
ti ki "Az Úrnak útait az emberek előtt igaz
gatni" A  Bessenyei fivérek és a vindicatio 
szerephagyománya cím ű tanulm ány. Dá- 
vidházi világirodalm i jártassága, az angol 
irodalom  mély ismerete m utatkozik meg 
ebben az írásában is, m int ahogy az egész 
kötetben, és különös érdekességeket ldnál 
a m agyar anglistáknak éppúgy, ahogy a 
felvilágosodással foglalkozó irodalom - 
történészeknek egy rejtett, vagy inkább 
elfelejtett filológiai adat föltárásával és 
elemzésével. Új perspektívát nyit ez az 
írás a m agyar és angol összehasonlító iro
dalm i vizsgálódások terén. A középpont
jában álló fordítási problém a nyomon- 
követése ism ét a textológia és a filológia 
korszerű funkcióját bizonyítja, és példá
val igazolja fontosságát az irodalom tu
dom ányban, eddigi m éltatlan kirekeszté
sének tévútjait.

A könyv m ásodik felében rövidebb 
esszék találhatók, meglehetősen esetlege
sen összeválogatva, melyek tudom ány- 
tö r té n e t i  e lm é lk e d é s e k tő l  e g y k o ri 
kollégák m unkáinak méltatásáig terjed
nek. Talán a kötetszerkezet m entségéül 
szolgál, hogy egy évtized m unkásságát 
foglalja magába, és így óhatatlanul néhol 
fölfoszlik a szövegek egységessége, amit 
egyébként a szerző a könyv utószavában 
m eg is jegyez.

A Tudománytörténeti változatok: a tudós 
felhatalmazása és lehetőségei fejezet alatt 
szereplő írások közül különösen figye
lemre m éltó a legelső tanulmány, mely A  
hatalom szétosztása Klasszikus, modem és 
posztmodern a szövegkritikában címet viseli. 
E tanulm ány megítélésekor nem  szabad 
figyelmen kívül hagyni keletkezési idő
pontját: 1989. A m agyar irodalom tudo
m ányban ekkor, a m odem  irodalmi pa
radigm a terminológiájával beszélni filo
lógiai kérdésekről nagyon tájékozott olva
sói horizontra vall. Merész és új meg
közelítési kísérlet volt, m elynek szem
pontjait term ékenyen tudták érvényesíte
ni a m agyar filológusok.

A szöveg rovására írható a hatalom  
fogalm ának tagolatlan kezelése, valamint 
az, hogy aránytalanul oszlik m eg benne 
az egyes paradigm ák tudom ánytörténeti 
bem utatása , hiszen a posztm odem nek 
túlságosan nagy teret szentel, szemben a 
m ásik kettővel. így önkéntelenül is minő
ségi megítélés szándéka olvasható ki a 
sorok m ögül, mely a klasszikus és a mo
dem  paradigm ák leértékelését jelenti, an
n a k  e lle n é re , hogy  fe lté te le z h e tjü k , 
D á v id h á z in a k  nem  állt szándékában  
ilyen m inősítési szem pontoknak az érvé
nyesítése, és ezt csak a jelen olvasói reto

rikája írja bele a szövegbe. Ugyanakkor 
kissé erőltetettnek tűnik a dekonstrukció 
és a posztm odem  olvasói horizont hang- 
súlyozása, mely Dávidházi eddig ismert 
köteteinek hangnemétől is távol áll. Vitat
hatatlan értéke azonban, hogy olyan fon
tos kérdésekre világít rá, melyek az akkori 
m agyar filológia számára létfontosságú
ak voltak a korszerű tudom ányos színvo
nalon végzett m unka folytatásában.

A fejezet további részében egykori re
cenziókat (A textológia kis tükre Stoll Béla 
könyvében, Visszatekintés Takács Ferenc Eli- 
ot-könyve alkalmából), irodalmi reflexiókat 
( "Múltaddal valamit kezdeni" A  tudós hűsége 
mint hermeneutikai probléma; Oltványi Amb
rus példája; Egy tudományos intézmény jelké
pes kisajátításai Az anim al sym bolicum  
nyomai a Folger Shakespeare Könyvtárban) 
közöl, melyek mind változatok egy tém á
ra, azaz a hatalom és kultúra, a kultúra 
intézm ényrendszere, hatalom  és iroda
lom viszonyára írt esszék. Ezek végigol- 
vasása azonban legalább olyan tanulsá
gos, m int a szigorúan tudom ányos szán
dékkal írt tanulmányoké, mert m űvelő
déstörténeti érdekességeket tartogatnak, 
az irodalom és irodalmi intézm ényrend
szer antropológiai horizontjáról értekez

ve Dávidházi Péter mély hum anizm usá
ról is tanúbizonyságot tesznek.

A kötet utolsó fejezete, a Módszertani 
változatok: írás és szerkesztés műhelyproblé
mái, problémafölvetéseket tartalmaz, az 
olykor-olykor kidolgozatlan gondolatme
net ennek tudható be.

A Kié a (megszerkesztett) beszélgetés? A  
Pilinszky-interjűk jogi és irodalomelméleti 
problémái m indm áig új és kidolgozatlan 
hermeneutikai kérdést jár körbe, azaz az 
interjú mint műfaj elméleti problémáit és 
ennek gyakorlati vetületét a szövegkia
dásban.

A filológia buktatóinak egy jó példája 
a Flányatott múlt az utószerkesztés révében 
Sorsértelmezés Kertész Imre Gályanapló/á- 
ban című esszé, melyben az olvasási alak
zatok  szövegform áló erejére, illetve a 
műfajiság m eghatározásának problémái
ra reflektálva a szövegek sorsára is rákér
dez az író.

E fejezetet záró és nyitó tanulm ány 
szorosan a szakm ai m űhelygondokkal 
foglalkozik. A kritika iskolázottsága máig

érvényes szem pontokat ajánl a kritiku
soknak, rám utatva negatív példákra, míg 
az Ég és föld a kritikában esszében a bírálat 
etikai-teológiai vonzata it taglalja, m e
lyeknek lényegét a következő m ondat 
összegezhetné: "Még kevésbé vonnám  
két- ségbe olyan alapértékek fontosságát 
a kritikában, m int a szeretet vagy az alá
zat; csak ne tévesszük össze a rájuk hivat
kozást igazi jelenlétükkel, mely néma, 
póztalan és sallangmentes szokott lenni, s 
a szolgálat köznapi alkalmait keresi."7 Ez 
a szakmai alázat jellemző Dávidházi Péter 
egész k ritikusi és iroda lom tö rténész i 
m unkásságára, és talán ez az egyik leg
vonzóbb aspektusa ennek a kötetnek is.

A könyv egészét tekintve nagyszerű 
o lvasm ány és tanu lságos adalékokkal 
szolgáló tanulm ánykötet, m elyet nem 
csak a beavatottak értenek, hanem  akár el
sőéves b ö lcsészh a llg a tó k  szám ára  is 
emészthető. M indez nem  zárja ki, hogy a 
kötetet rendkívüli szakmai és stiláris igé
nyesség jellemzi, mély anyagism eret, szé
leskörű elm életi jártasság, m ely lehe
tőséget ad a játékra, az értelmezés sokol
dalúságának megcsillantására. M inden
nek feltétele és egyben következménye a 
szakmai nyitottság, megérteni vágyás és 
alázat, ami miatt nagyon szim patikussá 
válik ez a könyv.

Köszönetét szeretnék m ondani ezúttal 
Szilágyi M ártonnak, akinek a szem ináriu
mán került kezembe Dávidházi Péternek 
e kötete, és annak a szem inárium i cso
portnak, am elynek kötetlen beszélgetései 
számtalan ötletet ad tak  a kritika m egírá
sához.

Végezetül egy H orvát János-levélből 
idéznék, m ely egyébként a bem utatott 
könyvben is szerepel8, és rávilágít arra az 
attitűdre, mely Dávidházi írásait is von
zóvá teszi: "Általában tévedsz, ha azt hi
szed, hogy én afféle régim ódi egyet, tanár 
vagyok, aki m indenütt o tt van, m inden
ben benne van, részvényes, igazgatósági 
tag, elnök, nagy mogul, s kéz, amely kezet 
mos, stb. Nem! Én m odem  egyetemi tanár 
vagyok: 1. tanulok, 2. tanítok. Egyebekre 
pedig szarok."9

Dávidházi Péter: Per Passivam Resis- 
tentiam. Változatok hatalom és írás témá
jára, Argumentum, Budapest, 1998.)

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

'Daniel C. Dennett. Micsoda elmék. A tudatos
ság megértése felé, Kulturtrade, Budapest, 19%.
11.

2Dávidházi Péter: Flunyt mesterünk. Arany 
János kritikusi öröksége, Argumentum, Budapest, 
1992,1994.

dávidházi Péter: “Isten másodszülöttje". A 
magyar Shakespeare-kultusz természetrajza, Gon
dolat, Budapest, 1989.

4Dávidhlázi Péter: Per Passivam Resistentiam. 
Változatok hatalom és írás témájára, Argumen
tum, Budapest, 1998.

5]öjjön el a te országod... Petőfi Sándor politikai 
utóéletének dokumentumaiból. Szerk. Margócsy 
István, Budapest, 1988.

dávidházi, i. m. 145.
7Dávidházi, i. m. 358.
dávidházi, i. m. 308.
901áh Gáborhoz írott levél, 1925.
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HELIKON

CSETRI ELEK

Gr. Gyulay Laj os, a naplóíró
Unokaöccse, gr. Kuun Géza írta Gyulay 

Lajosról készített nekrológjában: "...feltűnés 
és zaj nélkül, csöndben, de folytonosan és 
kitartó hűséggel munkálva a haza javára, 
többet tett és hatott, többet áldozott, mint 
sokan, kik inkább akarva látszani, mint lenni 
valóban, magok kürtölik tetteiket s koszorút 
igényelnek magoknak: egy szerény, de hű 
hazafi, a nemzetiség, haladás és művelődés 
fáradhatatlan s tevékeny előmozdítója..."

Gyulay Lajos (1800—1869) személyéről 
és művéről alig tud valamit tudományossá
gunk, még kevesebbet közvéleményünk. 
Szinnyei József írói lexikona elsősorban po
litikai és közéleti szerepét emeli ki és röviden 
naplójáról emlékezik meg. Napjaink Új Ma
gyar Irodalmi Lexikona írónak minősíti és fő
leg mecénásként tartja számon. A múlt 
században Kuun Géza írt róla, és némileg 
módosítva, töredékeket közölt naplójából. 
Az elmúlt évtizedekben pedig Pándi Pál és e 
sorok írója foglalkozott röviden vele, sőt az 
utóbbi közlésében az Utunkban részletek is 
jelentek meg a naplóból, Magyarországon 
meg egy rövid életrajz. Általános irodalmi 
jelentősége mellett, a napló 1848—49-es ré
szének készülő kiadása indokolttá teszi, 
hogy a naplóíró Gyulay Lajost közönsé
günknek bemutassuk.

Először szóljunk életéről. Oláhandrásfal- 
ván (az egykori Küküllő vármegye legkele
tibb sarkában) született 1800. június 24-én 
főrangú családban. Édesapja korai halála 
után neveltetése édesanyjára, Kacsándy 
Zsuzsannára hárult. A család jóbarátja, Ka
zinczy Ferenc ajánlására sikerült nevelőjéül 
megnyerni a kiváló készültségű Döbrentei 
Gábort. Tanítványa jogi tanulmányaianak 
befejeztéig Döbrentei a Gyulay család szol
gálatában maradt. Édesanyja kívánságára 
Gyulay azután évekig Bécsben az Erdélyi 
Kancellárián hivatalnokoskodott, de a felvi
lágosult és nemzeti szellemben nevelt fiatal
embernek nem ízlett az udvari légkör, s 
1830-ban végleg hazatért.

Állást többé nem vállalt, élete jórészét 
marosnémeti birtokán és Kolozsvárt töltötte. 
Rövidesen bekapcsolódott az erdélyi re
formmozgalomba, ahol Wesselényi Miklós, 
Kendeffy Ádám, id. Bethlen János és társaik 
oldalán főleg Hunyad és Alsó-Fehér társadalmi- 
politikai életében hallatta szavát, járta az or
szágot, a "vándorpatrióták" sorában a meg
újulás szellemét terjesztve. Ifjúkorától renge
teget utazott itthon és külföldön, a hazai 
tájakon kívül bejárta Itáliát, Francia- és Né
metországot, a Balkán országait. Mindezek
kel az utakkal csak növelte a rengeteg olva
sással magas szintre fejlesztett műveltségét. 
Ha hozzátesszük, hogy széles körű nyelvtu
dása révén (anyanyelvén kívül ismerte az 
Erdélyben beszélt románt és németet, tudott 
franciául és angolul, olvasott latinul és ola
szul) kora minden jelentős alkotását megis
m erhette — elsajátíthatta: irodalmi, m- 
űvészeti és tudományos jellegűeket egya
ránt; nagy zenebarát volt, szenvedélyesen 
látogatta a hangversenytermeket, a színhá
zakat és operákat, elmondhatjuk, hogy a ko
rabeli Erdély szellemi elitjébe küzdötte fel 
magát. Sőt talán hazája legszélesebbkörű 
műveltségével rendelkező embere volt.

Az újrainduló diétákon többször megvá

lasztották követnek, leginkább azonban ak
kor talált magára, mikor 1848— 1849-ben 
mint a pesti országgyűlés képviselője a pol
gári forradalom és nemzeti szabadságharc 
eszméiért szállhatott síkra. Hűségesen kitar
tott a nemzet ügye mellett Pesttől Debrece
nen át Világosig. Az önkényuralom éveiben 
rövid időre bebörtönözték. Szabadulva, ide
je megoszlott Marosnémeti, Kolozsvár és 
Pest között. Élete hátralévő részében ked
venc művelődési foglalatosságain kívül, 
mintegy 3000 kötetes könyvtára szervezésé
vel, gyűjteményei rendezésével és birtoka 
modernizálásával teltek napjai. Értékes kol
lekcióit közcélokra fordította, a Magyar Tudo
mányos Akadémiának, a nagyenyedi Bethlen 
Kollégiumnak és az Erdélyi Múzeum-Egyesü
letnek adományozta, tetemes alapítványt 
tett színházi célokra, az ő gondolata volt a 
kolozsvári Botanikus Kert felállítása.

Már az eddigiek is elegendőek volnának 
neve megőrzésére, a legm aradandóbbat 
mégis a magyar irodalom legnagyobb terje
delmű naplója megírásával alkotta meg. No
ha az irodalm i lexikonok 126 kötetről 
tudnak, Gyulay Lajos naplójának sorozata 
valójában 140 kötetet tesz ki, időben pedig 
átfogja jóformán egész életét, ifjúkorától egé
szen haláláig. De a napló nemcsak monu
mentális volta miatt emelkedik ki írásbe
liségünk mezőnyéből, hanem tartalmával, 
minőségével, mondanivalójával, irodalmi 
értékével is.

A közéletben szerepet játszó személyi
ségként számos kortársával került kapcso
latba, sok tájat, országot bejárt és élmények 
légióját halmozta fel magában, és egy könyv
tárnyi anyagot olvasott el legkülönbözőbb 
nyelvű alkotásokból, emellett magánélete 
sem volt mindennapi. Mivel mindennek 
naplójában nyoma maradt, amihez Gyulay 
hozzátoldotta saját benyomásait, gondolata
it, a Gyulay által alkotott hatalmas — mint
egy félszázezer oldalra tehető — írásmeny- 
nyiség felbecsülhetetlen értékű kordoku
mentum.

Műfaji sajátosságainak megfelelően a 
napló mindenekelőtt Gyulay életének ki- 
sebb-nagyobb történéseit, eseményeit és ma
gánügyeit beszéli el a reggeli ébredéstől a 
nap mozzanatain át egészen az esti lenyug
vásig. Sőt az éjjeli álom képeit is magában 
foglalja, s nemegyszer a szerző hajlandó 
azokból távoli következtetéseket levonni, 
így aztán az álom középpontjában is ott áll a 
szerző a maga egyéni és közösségi gondjai
val. Önmagán kívül szeretett hazája, család
ja, andrásfalvi szülőfaluja és marosnémeti 
kastélya, a számára olyan sokat nyújtó Ko
lozsvár és Budapest, az őt oly nagy élmé
nyekkel gazdagító  Párizs, Róma vagy 
Firenze színhelyei a napló sokezer oldalát 
töltik ki. Amikhez minden esetben kiváló 
megfigyelőképességéből, műveltségéből és 
adottságaiból következő értékelése és iro
dalmi-művészeti társítása járul s teszi a nap
lót gondolatgazdaggá, valóságos szubjek
tív enciklopédiává.

A napló az 1815 utáni Bécs, a reformkor, 
az önkényuralom és a kiegyezés jeleseinek 
arcképcsarnoka. Ezen túlmenőleg a napló
nak talán legértékesebb részei azok a találko
zások, melyeknek rendjén politikai, irodalmi

és m űvészeti szem élyiségekkel lehetett 
együtt, s róluk az általános, ismert vonások
hoz, jellemzésekhez saját megfigyeléseit és 
tapasztalatait is hozzáfűzte. Úgy válnak 
alakjai sokkal emberibbé, kerülnek hozzánk 
jóval közelebb erényeikkel és hibáikkal 
egyetemben. Széchenyi nemcsak a 'legna
gyobb magyar" megmerevedett szobrának 
talapzatán áll előttünk, hanem amint az 1848 
őszi elkerülhetetlen konfrontáció szorításá
ban a Duna-partra vonszolja magát és az 
öngyilkosság gondolata kísérti. A szabad
ságharcot szervező Kossuth Lajos pedig 
nemcsak a Honvédelmi Bizottmány energi
kus elnökeként irányít, hanem akit a háttér
ből tetteiben "női kamarillája" is befolyásol. 
Vagy rengeteget szerepel Wesselényi Mik
lós, aki nemcsak reformpolitikus, menny
dörgő szónok és az unió rettenthetetlen 
harcosa, hanem sportember és a nők bálvá
nya, esendő ember, aki vakságától is megtö
retve, a gyermekeit féltő fiatal feleségére 
hallgat, mikor 48 szeptemberében, a meg
próbáltatás nehéz napjaiban, lelküsmeret- 
furdalástól gyötörve külföldre, a morva
országi Gráfenbergbe, élettársa szülőföldjé
re, egykori száműzetési helyére távozik.

Mennyi új mozzanat szövi be olyan sze
mélyiségek alakját, mint Kazinczy Ferenc, 
akinek nagy szerelme éppen a naplóíró édes
anyja, Kacsándy Zsuzsanna volt, s akinek 
erdélyi útja olyan gazdagnak és tanulságos
nak bizonyult. Hiszen nemcsak a Gyulayak 
andrásfalvi kúriáját látogatta meg, hanem 
Kolozsvárt, Nagyenyedet, Marosvásárhelyt, 
Zsibót és Dédácsot is, s az ott élő és alkotó 
tudósok és írók közül Gyarmathi Sámuellel, 
Benkő Ferenccel, Naláczi Józseffel, Döbren
tei Gáborral és Cserei Farkassal beszélgettek 
a ma gondjairól és tervezgették a holnap 
kilátáséit.

De pályája során ismeretséget vagy ba
rátságot kötött művelődési életünk nagyjai 
közül az erdélyi Jósika Miklóssal és Kemény 
Zsigmonddal, aztán Eötvös Józseffel (akit 
jobb regényírónak, mint miniszternek tar
tott) és Jókai Mórral, az "írófejedelemmel"; 
Madách Ember tragédiáját meg remekműnek 
tartotta. De Széchenyin és Kossuthon kívül 
ismerte a politikusok közül Deák Ferencet, 
Teleki Józsefet, Kemény Dénest és Szász Ká
rolyt, vagy olyan katonapolitikust, mint Mé
száros Lázár "hadügyér", akit kortársai 
tréfás természete miatt egyszerűen "Kófic"- 
nak neveztek. Legtöbbre azonban talán még
is Bem József tábornokot becsülte, akit 
katonái "apó"-nak, a székelyek meg "Táti"- 
nak becéztek, s akinek hírneve — részben 
Petőfinek köszönhetően — az egész ország
ban a legendák régiójába emelkedett. De 
naplójának személyiségei között emleget
hetjük Bethlen Gergely tábornokot és Teleki 
Sándor ezredest, a "vadgróf"-ot, akik a ma
gyar szabadságharc után az olasz szabad
ságmozgalomban, Garibaldi alatt küzdöt
tek. Gyulay Lajos személyében azonban ép
pen az a rendkívüli, hogy naplójában a vüág- 
irodalom és világpolitika nagyjai is osz
tályzatot nyernek.

Színház és zene iránti szenvedélye a nap
lóírót közel hozta e műfajok olyan nagyjai
hoz, mint Liszt Ferenc, Szigligeti Ede, Érkel 
Ferenc, Reményi Ede, Déryné és Laborfalvi 
Róza. Kolozsvári és pesti tartózkodása ide
jén a teátrumok és operák látogatása min
dennapi szórakozása maradt, róluk és az 
alkotásokról megalkotott képe nem érdekte-
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len a közvélemény megítélése szempontjá
ból.

Műveltségének és neveltetésének hála, 
Gyulay korszerű eszméiséget képviselt. No
ha alkalma volt Európa gyönyörű metropo
lisait megcsodálni, haláláig hazája hű fia 
maradt. Elpanaszolja ugyan 1820-ban, hogy 
"Könyvárus Kolozsvárt csak egy volt, a Tilt- 
sché, ki egyszersmind fodrász is volt és fa- 
gyugyertyát is árult," de elmereng a Farkas 
utca és a Szent Mihály templom szépségén, 
és minden alkalommal ott van a művelődési 
rendezvényeken. Noha Párizsban hallgatta 
a világhírű Jules Michelet történeti előadása
it, szeretettel emlékezett Kolozsvár olyan 
professzoraira, mint Méhes Sámuel és Bras- 
sai Sámuel, érdeklődéssel olvasta Bölöni Far
kas Sándor Északamerikai utazását és Kőváry 
László erdélyi statisztikáját. Tudta, hogy az 
erdélyi értékek létrehozásában az itthoni ha
gyományok és idegenben elsajátítottak-lá- 
tottak egyaránt részesek. A Louvre vagy a 
firenzei és római gyűjtemények megtekinté
se arra serkentette, hogy Mikó Imre oldalán 
részt vállaljon az Erdélyi Múzeum-Egyesület 
és a kolozsvári Botanikus Kert megalapításá
ban. Már fiatal korában olvasta a latin, fran
cia, angol és német klasszikusokat, kedvence 
volt Byron és Vidor Hugo költészete, az, 
amit Shakespeare és Schiller a drámairoda

alapuló gondolkodást és gyakorlatot. Mind
ezeket hazai talajba illesztve alakította ki a 
naplóíró a maga nemzeti liberális gondolat- 
világát. Ugyanakkor a Rousseau-i termé
szetszeretetben nevelt Gyulay csodás tájak 
vonzásában nőtt fel. Erdély vidékeinek szép
sége, a családi, művelődési és történeti ha
gyomány tisztelete igazi transzilvanistává 
formálták.

Gyulay szemléletében a csodás termé
szet központjában annak kifinomult teremt
ménye — az ember áll, a maga szabadság- 
szeretetével és terem tő-alkotó erejével. Azért 
az emberiség nála mindennél elébbvaló. 
Gyűlöli az erőszakot, a háborút, a gyilkolást, 
nem helyesli a halálos ítéletet. Naplójában 
rögzíti azt a gyermekkori élményét, mikor az 
elítélt botozását kellett végignéznie, s ezt az 
emberkínzást az idő sohasem törölte ki lei
kéből.

Számára az a személyiség az igazi érték, 
aki előbbre viszi a társadalmat és elősegíti az 
emberiség boldogulását. "Washington, Boli
var, Lafayette való nagy emberei a históriá
nak" — vallja 1835-ben. A későbbiek során 
közéjük sorolja Kosciuszkót, Garibaldit, 
Kossuthot. Olyanokat tehát, akik harcoltak 
és áldoztak a népek szabadságeszményeiért. 
Következetesen kiállott a népek szabad
ságmozgalmai, az olasz, görög, spanyol, len

lomban alkotott, s elkeseredett az akkoriban 
alig ismert régi magyar irodalom szegénysé
gén. Annál nagyobb lelkesedés vett erőt raj
ta, mikor a reformkorban megjelent Vörös
marty, Jósika Miklós, Arany János, Eötvös 
József és Petőfi. Elragadtatással írta: "Petőfi, 
Vörösmarty és Arany — magyarnak kezéből 
soha ki ne essék."

Szemlélete alakulásában talán a nyitott, 
élénk és sokszínű Párizs volt rá a legnagyobb 
hatással. Most alkalma volt látni Moliére, 
Voltaire és Rousseau szülőhazáját, életük 
színhelyét, a frank föld nagyjainak nyugvó
helyeit, a Pantheont és a Pere Lachaise teme
tőt, az egyetem i gondolat úttörőjének 
számító Sorbonne egyetemet, az Akadémia, 
a Louvre gyűjteményeit, Versailles-t, az em
lékhelyeket. A romantika és liberalizmus ko
ra ez, aminek levegőjét Gyulay mélyen 
magába szívta nyugati útjai során. Victor 
Hugo, Chateaubriand, Lamartine és a két 
Dumas, Walter Scott és Byron eszmeisége 
épp olyan mélyen hatott rá, mint David és 
Delacroix. Elmélyítette a politikai és gazda
sági életben egyaránt uralkodóvá vált irány
zat, a liberalizm us szellemét, az eszme 
szárnyalására, a népjogokra épülő politikai 
felfogást és a gazdasági szabadversenyen

gyei és dél-amerikai nemzeti felkelések, for- 
rada lm ak , egységm ozgalm ak m ellett, 
ugyanakkor élesen szemben állott a Szent 
Szövetség rendszerével, a népek elnyomásá
val, az önkényuralommal, a cárizmussal és 
az osztrák rendőrállammal, azok helyi k é p  
viselőivel, a pecsovicsokkal. Végig alapelve 
maradt az a gondolat, hogy "tisztelni kell az 
emberiség jogait."

Reformer társaival együtt nemzeti esz
ményekért lelkesedett, az országot védő Hu- 
nyadi Jánosért, a magas államiságot és 
művelődést képviselő Mátyás királyért, a 
magyar önállóságot védelmező Bethlen Gá
borért és II. Rákóczi Ferencért. Az önálló 
Magyarország híve volt, de felfogásában a 
nemzeti szabadságot összekapcsolta az el
nyomottak jogokba és birtokba helyezésé
vel. Az 1848-ig fennálló jobbágyrendszert 
barbarizmusnak minősítette és megszünte
téséért szállott síkra.

A polgári jogállam híve volt, amelynek a 
tulajdon, egyenlőség és széles körű szabad- 
ságjogok elvein és gyakorlatán kell alapul
nia. Noha a polgári tulajdon szentségét 
vallotta, 48 előtt a fourierizmus bűvkörébe 
került, a falanszter megvalósítását is elkép 
zelhetőnek tartotta, mely a munkára, talen

tumra és vagyonra épült volna fel. Maga 
vagyona, tulajdona révén kapcsolódott vol
na be a rendszerbe. Az utópista szocializmus 
azonban szellemiségében futó pillanatnak 
számít, mert polgári gondolkodása hangsú
lyosan tulajdonközpontú volt. Ugyanakkor 
kiemelte: 'Tulajdonod nemcsak magadért 
van, hanem az egész emberiségért, csak úgy 
bírhatod, ha hasznos, igazságos és adakozó 
lészsz." Ez a naplóíró részére életreszóló 
alapelv maradt, liberalizmusához híven ra
gaszkodott tulajdonához, birtokához, érté
keihez, ami nemcsak neki, hanem emberek 
tucatjainak adott munkát és megélhetést.

Szabadelvű felfogásához mérten javasol
ta a gyakorlati, közgazdasági tárgyak beve
zetését a kolozsvári Református Kollégi
umba s az ifjak szabad bejárását a kissé ne- 
mesi-arisztokrata-orientált kaszinóba. Egyik 
eszményképéről, a rabszolgafelszabadító 
amerikai elnökről írja: "Lincolnnál alig van 
nagyobb embere a mostani kornak." Való 
igaz, hogy Lincoln elnöksége alatt az USA- 
ban az északiak győzelmével végleg az ipa
ri-kereskedő polgárság kerekedett a 
rabszolgatartók fölé. Ennek következménye 
meg az lett, hogy Amerika gazdaságilag és tech
nikailag rövidesen a világ élvonalába jutott.

Gyulay büszke volt az emberi szellem, 
alkotómunka vívmányaira, köztük a techni
kai találmányokra, megvalósításokra; a kü
lönféle gépek, a léghajó, a vasút, a gőz
mozdony, a távíró emberiség szolgálatába 
állítását hasznosnak és üdvösnek tartotta. 
Nem véletlenül látogatta szorgalmasan a ter
mészettudományi társaság üléseit, emléke
zett m eg naplójában m inden m űszaki 
eredményről, akár külföldön, akár hazájá
ban jelentkezett. Úgy vélte, hogy hazája ha
ladásában is szükség van korszerűsítésre, 
modernizációra, a civilizáció terjesztésére, a 
technikai vívmányok meghonosítására. Fa
natikusan hitt a haladásban, a műszaki meg
valósítások boldogító  kihatásaiban, az 
emberek természet feletti győzelmében, sőt 
a csillagrendszerek élőlényei közötti kapcsp 
latfelvétel lehetőségében is bizakodott. És 
mindenekelőtt hitt az emberek közti harmó
nia és béke diadalában, mert pacifista volt. 
"Poézis csak egy van, legyen az akár dal, 
akár zene, akár kép! Versben, dalban, ha fes
teni tudnék, képben is, egyebet nem tudnék 
eléhozni, mint egy reménylett jövő jobb éle
tet" — írja naplójában.

Emberszeretete cselekvő hazaszeretettel 
és nemzeti büszkeséggel ötvöződött. Noha 
sohasem emelkedett a politikai élvonalba, 48 
előtt diétái követséget, azután országgyűlési 
képviselőséget vállalt és segítette a polgári és 
nemzeti átalakulás ügyét. A szabadságharc 
idején kitartott a nemzeti erők mellett és a 
halált is hajllandó volt vállalni hazája függet
lenségéért, míg alapítványaival, adománya
ival, ju ttatásaival tám ogatta a m agyar 
művelődési intézményeket, segítette egyhá
za gyülekezeteinek fenntartását. Jellemző 
módon nemzetben gondolkodott, ahova 
nemcsak a magyarországi és erdélyi magya
rokat számította, hanem olyan földrajzilag 
elszakadt néprészeket is, mint a bukovinai és 
moldvai csángók, és megdobbant a szíve, 
mikor nyugati utazásai során magyar em
bert fedezett fel.

Patriotizm usához tartozott, hogy az 
együttélő nemzetiségek iránt is demokrata 
módon viszonyult, toleranciával viseltetett.

folytatás a 18. oldalon
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Úgy, ahogyan a jobbágyság érdekében szót 
emelt 48 előtt, ugyanúgy az erdélyi románok 
jogaiért is kiállott. Természetesnek tartotta, 
mikor egyik gyermekkori nevelője, a román 
Gheorghe Lazar (később a havasalföldi 
anyanyelvi oktatás úttörője), Andrásfalván, 
Gyulay szülőfalujában és családja birtokán, 
népe anyanyelvén sikeres istentiszteletet tar
tott. 1848-ban, mikor marosnémeti birtokán 
volt román jobbágyai nagy pusztításokat vé
geztek, Gyulay nem az egyszerű embereket 
kárhoztatta, hanem vezetőiket, akik bujto- 
gatták őket. Később rokonszenwel írt Mo- 
csáry Lajos nemzetiségpolitikai elképzelése
iről, s noha ismerte Dákorománia tervét, 
méltányos megoldást hirdetett a román kér
désben. A korszak azon kevés gondolkodója 
közé tartozott, akik a nemzeti egyenjogúság 
elvi alapján állva, felismerték a zsidóság sze
repét a hazai polgári fejlődésben és méltá
nyolták e közösség jogát az emancipációhoz.

M agatartásának mély erkölcsi alapja 
volt. Istenfélő embernek nevelték, így élte le 
egész életét. Ahhoz tartotta magát, amit nap
lójában Hegeltől idéz: "L'homme est son 
propre Dieu", azaz a lelkiismeretet tartotta az 
ember igazi istenének. Számos jócselekedet
tel, adománnyal segítette református egyhá
zát, egyházmegyéje eklézsiáit. Vallotta, hogy 
az embernek az életben való viselkedése, cse
lekedeteinek összessége fokmérője annak, 
hogy valaki igazi keresztyén vagy nem.

A 48-as polgárháború viszonyai között is 
egy eljövendő nemzetek közti harmóniáról 
álmodott: "A csillagos égből szívtam vigasz
talást és bizodalmát. Elgondoltam a teremtés 
megfoghatatlan és végnélküli nagyságát! 
minő csekélységben tűnt előttem ahhoz ha
sonlítva, a magyar-rác háború! mű itt a föl
dön civódunk, egymást mészároljuk esz
mékért, melyek kicsinségükben eltűnnek, a 
világ nagy Colossusa előtt és mégis nincs 
boldogság előttem Magyarhon függetlensé
ge, magyar hon dicsősége nélkül. Jól tudom, 
mert isteni érzés öntötte belém ennek igazsá
gát, hogy nagyobb cél, mi után halhatatlan lé
leknek törekednie kell, mint nemzetiség; mely 
parányiságban tűnik fel egy általjános világi 
harmónia irányában, de nem tehetek róla, ha 
magam a magyar lobogó, ha engem hazafiúi 
érzés éltet, míg gyarló ember vagyok!"

Jellemző módon 1849. április 14-e, a Füg
getlenségi Nyilatkozat és a dicsőséges tava
szi hadjárat belőle a humánum, az emberek 
közötti testvériség megvalósulásának vízió
ját csiholta ki: "Nagy harcnak küszöbén ál
lunk — írta naplójában —, mely a nemze
tiségek közt lesz kivívandó, talán csak azért, 
hogy megszűnjenek minden nemzetiségek 
közti vetélkedések és testvéri kezet nyújtson 
mindenki egymásnak elvégre, úgy ember az 
embernek, nem pedig nemzet nemzetnek. 
Vasutak, közlekedés közelebb fogják az em
bereket egymáshoz hozni, egybe fognak ba
rátkozni, elegyedni, míg utoljára nyelv is egy 
lesz: bábele m indegyiknek — egy közös 
nyelv egybeszedve mindegyikből. — Sok 
harcba, vérbe fog kerülni, míg ez megtörté
nik, mostan élőknek meg kell halniok elébb, 
mert mű nem tudunk egyebek lenni, csak 
azok, mik vagyunk. Én legalább magyarnál 
egyéb nem tudok lenni, pedig látom a jövő 
homályában, hogy a nemzetiség feletti har
cok után el kell jönni az időnek, mikor az 
emberiség, nem pedig a nemzetiség lesz a 
jelszó."

BRÁN CO VEAN U
K O N SZTA N TÍN
(Constantin Bräncoveanul)
Román népballada
Bráncoveanu Konsztantín, 
régi bojár s keresztény, 
annyi a marhája, földje, 
a szultán is retteg tőle, 
a nagyvezír meg kifőzte, 
mint vádolja, hogy megölje. 
Csütörtöknek virradatján, 
megkurtított élte napján, 
Bráncoveanu ocsúda, 
szelíd arcát megmosta, 
hőszakállát fésűié, 
bókolt az ikon felé, 
ablakon néz kifelé, 
s arca elborzad belé:
— Szerelmetes úrfiak,
Jobb, ha álmotok szakad, 
kezünk meg fegyvert ragad, 
mert bennünket közrefogtak 
ama megátalkodottak,
a pasa s a janicsár, 
falunk ágyú töri már! —
Szavát be sem fejezé, 
dől a török befelé, 
négyüket ott megköté, 
tömlöc mélyére löké, 
isztambuli nagy toronyba, 
melynek lábát tenger mossa, 
hol nagy urak fekszenek 
és császári követek.
Sokat ott sem ülhettek, 
szultán elé vitettek, 
erkélye alá, mely ott áll 
a Boszporusz partjainál.
— Bráncoveanu Konsztantín, 
áruló gyaur vagy, ím!
Igaz-e, hogy azt tervezted, 
míg a trónról le nem tettek, 
birodalmam megcsonkítod, 
országodat elszakítod?
Amióta gazdag lettél,
csupa aranypénzt verettél, 
haragomtól nem tartottál, 
számot nékem sosem adtál! —
— Jó vagy rossz volt országiásom, 
Isten legyen a bírálóm.
Eddig nagyúr volt nevem, 
s mivé lett szegény fejem?! —
— Bráncoveanu Konsztantín, 
miket beszélsz itt sunyin!
Ha szánod az ifjakat,
s élni akarsz te magad: 
a keresztény hitet hadd el, 
magad a töröknek add el! —
— Mit az Úr akar, legyen, 
ha levágják is fejem,
nem hagyom el Istenem! —
A szultán csak álla ott, 
s Ibrahimnak jelt adott.
Jött is nyomban két bakó, 
fényes kardjuk suhogó, 
mennek a rabok felé, 
egyet állítnak elé, 
a nagyobbat, szebbiket, 
lenyomják az egyiket, 
s mire arca lett fakó, 
fejét vette a bakó.
Bráncoveanu sóhajtott, 
és emígyen szólamlott:
— Legyen meg akaratod... —

A két bakó újra ment, 
s kettő közül kiszemelt 
egy törékeny, halk fiút, 
szőkét és selymes hajút, 
a tőkére fekteték 
és levágták a fejét.
Bráncoveanu sóhajtott, 
szívéből így szólamlott:
— Legyen meg akaratod... —
A szultán csodálkozott,
s kegyelmesen mormogott:
— Bráncoveanu Konsztantín, 
régi bojár s keresztény!
Három fiad volt neked, 
kettő immár elveszett,
itt van még a harmadik, 
hogy meghagyjam napjait, 
a keresztény hitet hadd el, 
magad a töröknek add el!
— Nagy vagy, Uram-Istenem! 
Kereszténynek születtem, 
halnom is így kell nekem...
Hallgass, szentem, ne sírj többé, 
mert a szívem hasad ketté.
Hallgass, s halj meg hiteden, 
jutalmad a menny leszen! —
Ibrahim elkomorult,
a két bakó már nyomult, 
és a szelíd gyermeket, 
a legkedvesebbiket, 
ott a földre tepertők, 
az életét elvették.
Bráncoveanu sóhajtott, 
könnyek között szólamlott:
— Legyen, amint óhajtod... —
Arca elsötétedett,
szíve megrepedezett, 
az ifjakra ráesett, 
sírt, csókolta mindüket, 
s folkiáltott, mint veszett:
— Halld meg, rabló, gaz pogány! 
Kutyák kölyke valahány!
Három fiam volt nekem,
s mindhárom élettelen!
Adja az én Istenem, 
mint kívánom, úgy legyen: 
vesszetek a föld színéről, 
mint szélben felhő az égről, 
sírgödröt se leljetek, 
s megcsókolni gyermeket? —
A törökök felbőszültek, 
mind köréje tömörültek, 
a ruháit tépték, húzták, 
testéről a bőrt lenyúzták, 
bőrét szalmával kitömték, 
sárba dobták, dögönyözték, 
juharfához megkötözték, 
és röhögve üvöltözték:
— Bráncoveanu Konsztantín, 
áruló gyaur vagy, ím;
Nyisd ki nagyra a szemed!
Bőrödet megismered? —
— Söpredék, veszett ebek!
Húsom megehetitek, 
keresztényként halt meg, ím, 
Bráncoveanu Konsztantín!

JA N C SIK  PÁL fo rd ítá sa
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‘KÓ 'D TX—
Csöndes merengés
a Balatonról 
írta: Jávor Pál
A köd még nem szállott fel, 

mikor kiléptem a pajtaszerű fatá
kolmányból, amelyik Wilmington 
városkának legöregebb szállodája 
volt. Lépten-nyomon beleütköz
tem emberekbe, akik a ködben 
irányt vesztetten egymás orrába 
ütköztek és sűrű bocsánatkérések 
között ténferegtek tovább. Messzi
ről vízmorajlást hallottam, ami 
olyan volt, ahogy a vízhangot füle
im felfogták, mint mikor öreg em
berek a görög tragédiákban ösz- 
szeültek és dicsérték mormoló 
énekükben az elmúlt ifjúságuk vi
dám vagy hősi perceit. Én a víz felé 
igyekeztem, a folyó irányába, s an
nak fűzfákkal szegett partján leül
tem. A köd a túlsó partot eltakarta 
s így gondolataimnak végtelen lá
tóhatárt adott.

Messziről csóka károgott s a 
víz méltóságos lassúsággal partra 
sodort alig fagyott, szemérmes jég
táblácskákat. Zizzenve zörrentek a 
parthoz s hangjuk olyan volt, mint 
mikor késő esteli órán találkára si
ető női személynek selyemszok
nyája falhoz súrlódik.

Az öreg Delaware mellett ül
tem, de a hangulatom, amely meg- 
kömyékezett, szintoly volt, mint 
alig pár évvel ezelőtt a nagy népir
tás után, 1946 novemberében — 
Kenésén, a Balaton partján. A kará- 
csonyvárás csendes áhítata, hittel 
teli, megbékélést ígérő hangulata, 
— kegyelemteljesen árasztotta el a 
vidéket és annak élőlényeit

A nagy víz, a nagy tó: a Balaton 
tükre sima volt. Készült a télre, ki
nyújtózkodott, mert nemsokára 
óriási takaróját magára húzza — a 
jeget. A Balaton-mentiek csak 
olyankor tudják meg, hogy télen 
is él a Balaton, ha néha rant ezen 
a jégtakarón. Megfordul ágyában, 
nyújtózkodik, vagy hortyog egyet 
s üyenkor az óriási jégtakaró me
gyékbe elhangzó rianással megre
ped.

A Balaton-m enti partokat, 
szántóföldeket, szőlőket a hó vas
tagon ellepi és Balaton apó a mély
ről jövő hortyantásaival azokat 
fagyosra dermeszti. Ködös no
vember végén, ha a napnak sikerül 
átgyúmi, átgyömöszölni magát a 
tejszerű, szétfolyó ködön, csodála
tos azoknak, akik szeretik a színe
ket, a ködbe gyúrt napszilánkok 
csetlő-botló táncát a Balaton jegén 
látni.

Nincs a hortobágyi délibábnak 
és nincs a Maros-menti szivár
ványnak olyan színe, olyan árnya
lata vagy változata, amit a fénye
ket és színeket szerető lelkek itt 
meghitt csendben meg nem talál
nának.

Nincs olyan köd, nincs olyan 
pára a világon, aminek az a szaga 
lenne, mint a Balatonmentinek. 
Mert az tele van a dértől megcsí
pett szőlő szagával. Itt még Luca 
éjszakája sem olyan hosszú és sö
tét, mint másutt. Öreg fóliánsok 
régi metszeteiből és kopott perga- 
mentek írásaiból láttam, hogy a 
Balaton mindig "a Balaton marad”, 
csak mi változtunk — emberek.

Most a Delaware mellett égőén 
visszajönnek emlékeim a régi írá
sokból, az öreg Balatonról, amikor 
az még szűzi tisztaságában, érin
tetlen ősiségében nádrengetegé
vel, susogó sásával, titokzatos 
kócsagjaival, húzó vadkacsáival itt 
siratja magát a szívem mélyén s 
onnan messziről, a túlsó partról 
vádlón int felém, hogy elhagytam.

A köd még a Delaware felett 
fekszik s így nem csoda, hogy eb
ben a tetemrehívási hangulatban, 
mellém billen károgva egy sánta 
csóka és pletykálni kezd valame
lyik őséről, aki Tihanyban született 
s a magyar mostohaság elől szö
kött meg a kolostor harangtomyá- 
ból ide, a Delaware mellé. Elmond
ta nekem a sánta csóka, hogy Ük- 
apja sok Apát úrról emlékezett 
meg, akiket a harangtoronyból fél
szemmel figyelt, hogy elmerengőn 
gyönyörködtek a Balaton vizében, 
aki ha dühbe jött, pillanatok alatt 
hullámzó szörnyeteg lett. Látta, 
hogy marcona révészek vitték az 
utasokat öblös dereglyékben. A 
halászokat, akik derékre vetkőzve 
dobták hálójukat a süllők és foga
sok ezrei közé. Látta a tihanyi kecs- 
kekörmöket. Csókaszájhagyo
mány szerint hallotta saját hangját, 
saját károgását, amit a tihanyi bérc 
utálkozva visszadobott felé. A csó
ka atyó mesélt arról is, hogy sok
szor hallotta téli éjszakákon annak 
a szánnak a csengettyűjét, ame
lyen az esküvőről a nászéjszakára 
induló házaspár iparkodott a befa
gyott Balatonon nászágyuk felé, 
de az alvásában megzavart öreg 
Balaton rándított egyet jégtakaró
ján s annak repedésében elpusztul
tak szánkóstól, lovastól. Beszélt a 
Bakonyról, a betyárromantikáról. 
Beszélt Badacsony pompás szüre
teiről és Szigliget s 
jairól, Tátikáról és 
szélt kicsiny falukról, kicsiny 
templomokról, melyek harangjai 
tisztán csendültek Angeluskor és 
mint Mária palástja elterültek a 
nagy víz felett áldón.

Ültem az öreg fűzfa gyökerébe 
beágyazva és hallgattam a sánta 
csóka meseszövését. Ült a térde
men. A szemérmes jégtáblácskák 
mind sűrűbben, sűrűbben zizzen
ve, zörrenve csapódtak a parthoz s 
a csóka, oldalra fordítva fejét, ké
rőn pislogott rám, hogy ősének 
szavahihetőségét igazoljam. Me
rengésemben elzsibbadt kezemet 
kinyújtottam a kis féllábú madár 
felé és szóltam:

— Valót mondott Ősöd.
Alig hangzott el igazát adó ki

jelentésem, a kis sánta barátom vi
dám károgással vitte el a ta
núskodásban részt vevő csóka a- 
tyafiait

Valahová a Delaware túlsó ol
dalán levő öregtemplom tornyára.

(Skultéty Csaba a Szabadság ne
vű, Cleoelandban kiadott magyar lap 
1949-es "nagy képes" naptárában 
bukkant jávor Pál fenti írására. A szí
nész amerikai emigrációjában az Ohio 
állambeli Delaware tó partján álmodo
zott a Balatonról. Éppen ötoen éve...)

Új Horizont, Veszprém 
1999.1. szám.

zerelmes apród- 
Csobáncrol. Be-
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Z E N E  — S Z Ó  17.
A zene nappalai, éjszakái

Végre köszönthetjük az új 
ÉVEZREDET és az új SZÁZA
DOT. Átléptük a régenvárt idő
küszöböt. Immár múltként em
legethetjük, élhetjük meg a 20. 
századot és a második ezerévet. 
Ez a most záruló ezer esztendő 
páratlan dolgot teremtett: a POLI- 
FONIKUS ZENÉT. Óriási áttörés 
volt ez, ami az emberi gondolko
dás fejlődését illeti. Sok hangot, 
szólamot befogadni, élményként, 
művészetként eltűrni, sőt élvezni, 
majd mindezt végletekig fokozni 
az elektronika segítségével, olyan 
TETT, amely fölmagasztosítja az 
utóbbi ezerév emberét: POLIFON 
MUZSIKÁT LOPNI AZ ÉGIEK- 
TŐL PROMÉTHEUSZI TETT 
VOLT.

Fiatal még a polifónia, még jó- 
néhány ezredévnyi életkor vár rá. 
A mélyében stílusgalaxisok szü
lettek és tűntek el felvillanó lobo- 
gással. Anyaguk új születésre vár, 
atomjaik a polifónia éjszakájában 
alusszák álmukat. A barokk stílus 
nappala kerek kétszáz évig tartott, 
a ló . század közepétől a 18-ik szá
zad közepéig. Éjszakája szintén 
kétszázéves időtartamú. A neo- 
stüusok költögették, kétszer is szá
zadunkban, de már Beethoven, 
Brahms, Reger is az ébresztők kö
zé tartoztak. Lehet, hogy a 21. szá- 
zadban ism ét új életre kél a 
barokk. Valami más névvel, más 
külalakkal, de lényegében, a stí
lus lelkét tekintve ugyanúgy nyi
latkozva meg. A barokk stílus 
nappala fényesen ragyogó, derűt 
sugárzó , é le terő tő l duzzadó  
YANG—PRINCÍPIUMÚ időszak 
volt. Eltűnésekor YIN-PRINCÍPI- 
UMÚ napszak következett. Az 
ÉRZELEM váltotta fel az ÉRZÉ
KEK szabad kibontakozását: BA
ROKK NAPPALRA ROMANTI
KUS ÉJSZAKA következett. A 18. 
század végétől századunk köze
péig tartott, különös "nyár-éjszaka 
volt". Nem véletlen az Ady-versre 
való ráhangolódás: "Az Égből dü

hödt angyal dobolt"... "Az iszo- 
nyúság a lelkekre /  Kaján öröm
mel ráhajolt,"... "Véres, szörnyű 
lakodalomba /  Részegen indult a 
Gondolat, /  Az Ember büszke le
génye, /  Ki, íme senki béna volt:" 
Az "éjimádó" Ady ennek a furcsa 
éjszakának a közepén, itt Európa 
szívében fantasztikus látomás
ban kelti életre korszakát, úgy, 
ahogyan vele egyidőben Schön
berg a Verklärte Nachtban vagy 
Stravinsky a Tűzmadárban.

"...Hej temető! Valamikor még 
/  Nap volt a lelkem, fény az álma 
/  S íme, most a nagy világosság /  
Kerget belé az éjszakába... /  
...Légy áldott legvalóbb legenda 
/  S a szent fény, mely most visz- 
szahoz; /  Az... az! A sötét volt az 
első, /  Fényt sohse látott szent 
káosz. /  A nincs volt az első igaz
ság, /  Ö nm agát szülte szent 
erény, /  A tagadás az első isten /  
S első hazugság volt a fény.” [Ady 
Endre: ÉJIMÁDÓ]

Az utóbbi kétszáz év "szent 
káoszá-"ból születik az ÚJ FÉNY?

Úgy tűnik, megvan rá minden 
esélyünk az ÉLETBEN, a MŰVÉ
SZETBEN, a TUDOMÁNYBAN.

A kétszázéves léptékben való 
gondolkodás szerin t 1350-től 
(durván számítva) 1550-ig szin
tén Y in-kor szakában volt a zene. 
Ezt m egelőzően Yang-korszak 
uralkodott a polifónia kezdetén 
(akkor találtuk fel a dúr tonali- 
tást, lásd NYÁR-KÁNON!).

Ez a YANG-YIN, NAPPAL
ÉJSZAKA párkapcsolódás a két
százéves zenetörténeti korszakok 
váltakozásában (lehet logikus-alo- 
gikus, anorganikus-organikus, stati
kus-dinamikus szópárokkal is 
jellemezni a korszakokat!) nem 
egyszerűen gondolat-játék, sokkal 
több ennél: MODELL, amely a 
pólus-ellenpólus törvénye alap
ján keletkezik és működik a ter
mészetben, az ember életében, a 
műalkotásban, a korszakok vál
takozásában. A Yin-prindpium 
dinamikájából, organikus folya
matából született meg a 19—20. 
század minden csodája: az éjsza
kából ragyog fel a fény, a "sötét 
volt az első" — mondja Ády is. Ne 
rettentsen meg minket az ÉJSZA- 
KA-gondolat, NEM NEGATÍ
VUM, nagy értékek születtek 
benne. Az újabb, most soron kö
vetkező kétszáz év NAPPALA 
bevilágítja azt, amit a hosszú éj
szaka megálmodott, felragyog- 
tatja mindazt, amit ez az éjszaka 
a világra szült, hogy ismét "Nap 
legyen a lelkünk, s fény az ál
ma."

Boldog Új Évet kívánok!
TERÉNYI EDE
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HELIKON

HOL-
December 8-9-én Kolozsvárott tartot

tak Kriterion-napökat. Résztvevők: Balázsi 
Pál Előd, Csuruly Szidónia, Kolozsvári 
Emese, Nagy Ildikó, Nagy Vajda Zuzsan- 
na, Rácz Éva, Sándor Boglárka, Miklós 
Tünde, Kiss Dénes, Csörsz Rumen István. 
Irodalmi műsor keretében erdélyi magyar 
költők verseiből Rekita Rozália és Jancsó 
Miklós adott elő. A könyvbemutató részt
vevői Fodor Sándor, Király László, Nagy 
Olga és Szilágyi Júlia voltak. Fellépett a 
Transylvania Barokk együttes.

December 8-án a Korunk Galériában tar
tották meg Cseh Gusztáv erdélyi képíró 
grafikai kiállítását. A tárlatot Kántor Lajos 
nyitotta meg; Boér Ferenc színművész 
önálló műsorral lépett fel, Ruha István he
gedűművész Botár Katalin zongorakísére
tével Händel- és Vivaldi-műveket adott 
elő.

A Utó  11. számában verset olvasha
tunk Térey Jánostól, Lászlóffy Aladártól, 
Jánosházy Györgytől, Gömöri Györgytől 
és Magyar László Andrástól. Prózai írást, 
esszét közöl Méray Tibor (A magyar nyelvet 
fenyegető veszedelmekről), Tóth Mária (Don
na Moriko), Fábián Imre (Zsorda néni mosni 
akar; Fekete kenyér; Kóstolgatni való; Igazsá
gom; Eltévedt bárány; Felnőttek játéka; Arany 
bácsi; Könyvek; Alagút a talpunk alatt?), Bog
dán László (Képek és tükörképek) és Selyem 
Zsuzsa (Archeológia és prímszám-technika a 
Tizenkét hattyúkban). Nehogy teljesen elné
muljunk dm  alatt Tóth Károly Antal beszél
get Urbán Imrével. A Szemlében István 
Mihály és Holl Ildikó írása. Talált vers: Ba
bits Mihály Olyan az életünk...

A Kriterion kiadásában közelebbről 
megjelent Fodor Sándor Tizenegyedik üveg 
dm ű prózakötete, valamint Király László 
A Csomolungma bár dm ű verseskötete.

zásában jelent meg Murádin László Egyhá
zi településnevek Erdélyben dm ű könyve.

A  Kortárs 10-11-es számában novellát 
közöl többek között Bálint Tibor (Halálraí
téltek olimpiája). Verset Lászlóffy Aladártól 
olvashatunk (Millenáris; Utolsó levél; Embe
rek között). Páskándi Gézára Vári Attila em
lékezik.

A Hitel novemberi számában Gál Éva 
Emese Karambol és Határ dm ű  versei olvas
hatók.

A Tiszatáj 12. számában Sigmond Ist
ván Ahol árnyéka van a fáknak dm ű  prózai 
írása, valamint Plugor Magor A  hütelen 
ízisz, őszutó és Lombszínüeka madarak dm ű 
versei olvashatók.

A z Alföld decemberi számában Orbán 
János Dénes Az igazi Nyugat, Szálinger Ba
lázs Art Hotel és Lövétei Lázár László Pasz
tell, Tisztaszoba, Nagycsütörtök dm ű  verse 
jelent meg.

November 3-án huszadik alkalommal 
adta át a Bethlen Gábor Alapítvány kuratóri
uma a Bethlen Gábor- és a Tamási Áron-díja
kat, valamint a Márton Áron-emlékérmet. 
Bethlen Gábor-díjban részesült Benkő Samu 
kolozsvári történész, Herczeg Géza jogtu
dós, Kovács Andor és Szöllősy Árpád bá
zeli jog tudósok . Sava Babic szerb  
irodalomtörténész, műfordító. Cs. Nagy 
Ibolya debreceni könyvkiadó és iroda
lomtörténész Tamási Áron-díjat vett át.

-MI

A z Erdélyi Gondolat Könyvkiadó gondo-

Meghökkentő
mesék
A  rejtvény fősoraiban Roald Dahl két 

novellájának címét találja, aki "ha akar
na, sem tudna unalmas lenni".

VÍZSZINTES: 1. Novella címe. 12. 
Állat ellátása. 13. Csavargó. 14. Me
rev (idegen). 15. Az Enterprise űrhajó 
android ja. 16. Róma központja! 17. 
Illat (latin). 18. ... Blanc, hegycsúcs.
19. Azonosítatlan repülő tárgy (an
gol, rövidítés). 20. Kis, összekötő u t
ca. 21. Juhász ruhája. 22. Ország- 
gyűlés színhelye. 23. Kalkuláló. 25. 
Rangjelző. 26. N ém án leró! 27. Fűsze
rező. 28. H éber betű. 30. Távoli ős. 32. 
Biztatószó. 33. Kutya jelzője lehet. 35. 
Háziszám yas. 37. Szénhidrogén. 38. 
Néma Rózsi! 40. Középen befal! 41. 
Fertőtlenítőszer. 42. Rizs, románul.
43. M agad. 44. Nyelvbotlás. 45. Szán
dékozó. 46. Éljenző. 48. Állat jellegze
tes végtagja.

FÜGGŐLEGES: 1. Küzdelem. 2. 
Valameddig várakozik. 3. Nyelvtani 
fogalom. 4. Zeneművet megváltoz
tat. 5. Vízparti növény. 6. ... királya 
(Lalo) 7. Akkád eposz. 8. Csinos, ta
karos. 9. Páratlanul tikkad! 10. Azo
nos betűk. 11. Csavaroz. 15. Eger 
védője. 18. Telő (idő). 19. Elégel. 21. 
Fűszerező. 22. Pecunia non  ... (a 
pénznek nincs szaga). 23. Novella cí
me. 24.... Lisa. 25. Angol férfinév. 28. 
Vadászkutya. 29. Teát főző. 31. Az 
udvarra. 33. Valamely időszak végé
vel kapcsolatos. 34. Bibliai lény. 36. 
Helyrag. 37. Lovat lop. 39. Lakóhelyi
ség. 41. Női becenév. 42. Történelmi 
időszak. 44. L abdarúgó-kupa. 45. 
Hastánc része! 47. Egynemű ötös! 48. 
Erős kártyalap.

BO TH  LÁSZLÓ

A HELIKON 24. számában közölt, 
Ma m ilyen szép vagy című rejtvé
nyünk megfejtése: Ma milyen szép vagy 
és milyen meleg. A hervadástól fütve véd
telek.
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