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#  „nem  haza ez,  h i s z  nem v e s z e t t  el"

Festett szemű lovag (Budai gótikus szoborlelet)

•  Mircea Dinescu versei
•  Csapiár Ferenc:

Kassák Romániában

•  Majla Sándor versei
•  Egyed Péter tanulmánya
• Bogdán László: a pohár

•  Szőcs István tanulmánya

• Gaal György 
Deák Gáborról

•  Szente Imre tanulmánya
•  SERÉNY MÚMIA

PÁLL LAJOS
*ígéretekre

Mert hálátlan vagyok a jótevőmmel, 
letöröm az angyal szárnyait, 
az anyagtalan szobrokat földre fordítom 
az önzés ellen kezdem a szózatot, 
de magamba burkolózom.
Ó, mért nem engedtek szállni az elítéltekkel, 
nem haza ez, hisz nem veszett el, 
nem ígéretország, hisz sosem nyertem el, 
engedjetek benézni mégegyszer a kapun, 
hol jeromos az oroszlánnal játszik, 
s a három lovag egyre távolodik 
aranyos lószerszámaikkal.
Ó zene, kik rostakehelybe töltötték italom, 
hogy szomjúzónak ne legyen elégtétel, 
ha nem hallom többé, meg sem válthatom.

LÁSZLÓFFY ALADÁR

Spartacus 
a játékteremben
Kedves nézőink, hallgatóink (olvasóink), 

nem a koradélutáni cirkuszműsort látják. Egy 
leszerelt biztonsági kamerával az imént szök
tünk meg a diliházból. Mindenki lebukott sorra, 
nekem azt tanácsolták, hogy a karate-övnél job
ban megvéd a bennfentesség legkisebb látszata. 
Épületesebb, mintha bepillanthattam volna a 
stúdió egész forgatókönyv-készletébe. Túl sok 
replikát úgysem lehet bevágni. Elég egy-két di
vatos kulcsszó. Nekem ez a rövidebb ugrott be, 
mikor az első félkarú banditával szembetaláltam 
magamat ebben a hogyismondjam lokálban: "geo
politikai teljesítmény- kényszer". Azóta minden 
kérdő/ív/nek ezt vágóan vissza. Szerelmi vallo
másként is ezt rebegem. Eddig még senki nem 
akadt fenn rajta. Akkor hát megpróbálom előadni, 
kifejteni, hogy...

A XX. Század végfordulóján, mikor ilyen 
óriási ama teljesítménykényszer, mely kisné- 
pekre, töredék-maradék országokra is átragad, 
óhatatlanul felüti fejét az örök kérdés, egyén 
és/vagy sokaság álproblematikája:

Egy Széchenyiként a lehető legtöbbet elérni, 
megtanulni, m egtanítani és megteremteni, 
vagy forradalmárként, a tömegek hajtó erejé
vel, a törmelék tömegenergiájával megkísérelni 
a mégtöbbet, a hihetetlenül nagyot és sokat 
célozni meg, amiből esetleg — a porvihar, a 
torok-tornádó elültével semmi sem marad. Ám 
valami szép, mélabús vasárnapi és visszasütő 
hangulat következik, viszonylag elviselhető 
idejű átmenetekre. Pármai kolostorokban, If- 
várában, Kufsteinban, Canossában.

Ezek már az új díszletek közt folyó új dra
maturgiát követő felvonások, folyamatok, me
lyeket a múlt kimenetele és sugalmazásai nem 
biztos, hogy segítni tudnak. Van, amiben egye
nesen tévútra vezethetik, aki túlságosan rájuk 
hallgat. Ki is jár ide, kéremszépen?

Ez itt a torokszorító közöny Las Vegasa, a 
bedöglött izgalom rulettasztala, ahol mindenki 
többet a "senki többet" jelentése. Ki járjon ide?

Megsebesült tömegember, és európai érté
kű egyéniségek, világnagyságok. Sajnos a sze
repköröket, hagyom ányos dram aturgiákat 
felforgató utóbbi évtizedek után hajlamos az 
ember azt hinni, hogy ez volt az igazi cezúra: 
Neanderthaltól negyvennyolcig (vagy tizen
nyolcig) közelebb áll egymáshoz bármilyen

folytatás a 2. oldalon

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!
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M IRCEA DINESCU P iá lá s  M a r x s z a l

A  b a ls ze re n c sé s  ö n g y ilk o s  ro m án ca
'47-ben éhezve és bajok között 

majdnem megszülettem
de anyám mosolyogva bátyámat szülte meg, a vakot. 
Majdnem epret ettem,
de fújni kezdett a szél és átsodorta a szomszéd udvarba.

A háború keserűbb volt mint a sör.

Majdnem behatoltam egy lányba, 
de jobboldali elsőbbséggel más hatolt bele.
Amikor egyedül versenyeztem akkor is második lettem.
Amikora Szajnába ugrottam 
szégyenszemre eszembe jutott, hogy tudok úszni.

A  v ő le g é n y  k é ts é g e i
Van egy lyuk a padlón:
nem kapitalista nem is kommunista
pártatlan lyuk.
Annyira áttetsző
hogy beléphetne az Akadémiába.
Annyira erényes
hogy házasságra is léphetnék vele.
De akkor miért nyugtalanít 
hogy a végén
meg fog csalni egy egérrel.

Marx, öregem, téged e tájakon
azonnal megberetválnának átnevélésre küldenének.
Hiszen itt a keleti tehenek is
addig legeltek a vasúti sínek mellett
míg vagonoknak nem hitték magukat s már nem tejelnek
s ezt is a te nyakadba varrják.
jó lenne ha kereskedők kezére jutna a város
s nem szózatoktól zengedezne a piactér,
jöjjenek a ser-, a szárított hús-árusok, a tejesek
a hántolt rizs és az olvasztott sajt
filozófiájával.
Pillanatnyilag a paraszt is szívesen kaszálna 
zöld szépiát a punkok hajában 
pillanatnyilag, sejtvén, hogy halott vagy
az új ßozöfusok is kacérkodnak a gondolattal, hogy polemizáljanak veled,
Nincs orruk érezni a fortyogó szeszt
ami a társadalmat erjeszti
és a lázító Kohn Benditel is
rátermett polgármesterré alakítja.
A végén még én is aki egy banális tag vagyok
kilépek a logika és a szintaxis csigaházából
és a gyomor különös betegségéről képzelgek
amely lehetővé teszi hogy egy darab kenyértől is berúgjunk.
Vedd és kóstold.
Jó úton vagyunk.
Berlinben elkezdtek az órák össze-vissza járni.

BOGDÁN LÁSZLÓ fordításai

folytatás az 1. oldalról
lengés és kilengés amplitúdója, mint ormán 
bármi innen bármivel. Itt nem Paskievics-já- 
ráson vagy Batukán-invázión vagyunk túl, 
nem Háború-és-békés Waterlook poézise le
beg az utolsó négyszög fölött, hanem alatta, 
körülötte, szerte Gulág, Auschwitz és Hiro
sima meghagyta emberi méltóságcsonkok. 
Légnyomás-érte új légköre a biztos fontos 
művészeti felfvagy csak neki)szabadulásnak 
is vagy csakis az alkotókat érintette, vagy 
már a közönségen se hagytak ép orrot, fület, 
szemet, emberi érzék- és befogadó szervet 
Picassóék —, de akkor kinek megy, kiért van 
az újabb produkció?

Gondoljuk végig: ha egyetlen pillanatra 
bármelyik reklámkibocsátó bohóc müezzin- 
imáját m eghallgatná az Ég-ipar, a piac
mennyország, a többi mint konkurencia 
elsorvadna, elhallgatna, elhamvadna egy 
Nagaszaki-pillanat alatt. Vagy mint valami 
mutáns Pillangókisasszony: minden, amire 
csak gondolt a Teremtés, a föld, a víz, a leve
gő állatai egyetlen kimérává hibridizálódná- 
nak, nesze neked, legeslegjobb, jégbehűtött, 
intim betéttel biztosított mosópor-világ!

Itt körül látható már, hogy az új ember 
nem részvétre érdemes, ügyetlen bűvész
inas, hanem hazug csavargó, identitásnélkü
li szellem, aki sosem lakott a palackban, 
melyből most, egy várótermi razzia sokkja 
után, fejveszett igazoltatáskor mégis min
denki megpróbálja kiszabadítani. Az új em
ber jobban képzett, m int arról valaha a 
szentivánéji bunkó kézművesek valaha is ál
modtak. Más a baja: "Tudom, amit csinálok", 
de nem is sejtem, mit okozok vele, mit váltok 
ki a létben, a világban...

Folyamatok elindítójává lett, agymosói 
jóvoltából, negatív Adámjává egy legeslegú
jabb nullapontnak, azok jóvoltából, azoknak 
köszönhetően, akik felmosták a XX. /száza
d i /  menet után, tulajdon elméleteik gyakor
lati összhatása után a ring padlójáról. Az új 
ember már nem szovjet, nem is ószövetségi, 
nem "első", nem koraérett, nem zseniális,

nem önerőből Edisonkodó és nem fog pa
rancsra sem előrerohanni, a szokásos ruma
dag hatására sem új Bruszilov-offenzívák, 
Doberdók és Öböl-háborúk iszamos Viet
námjaiban, miután látta magát megannyi 
nevetséges filmszerepben falevél-álca glóri
ával a sisakján. A terepasztalon, mellyé az 
állandósított média-madártávlattal zsugorí
tott világszintért tették, a bárgyú nacionalis
ták után most a ravasz multi-nacionalisták, 
akikhez viszont már nem kell negyven kilo
métert loholni Marathontól egy hírrel, ők 
magával Kronosszal is Internet-kapcsolat
ban állnak — az új ember szintén eltörpült. 
Hangyányi, mákszemnyi. Úgy létezik megint, 
mint mikor a népek feltalálták a tüzet, a kereket, 
a krónikás éneket, de még nem voltak szemé
lyesen adható nevekhez méltó méretűek, jó 
esetben mint népességeknek-lakosságoknak 
került nevük Idő kellene tanulmányozni őket.

De hát kinek van ideje az Időre!? Kinek volt 
valaha is? Annak ellenére, hogy látszólag nincs 
visszaút, restaurádó, újrakezdés van csupán, fo
lyamat, melyben a dolgok minden pontot csak 
egyszer érintenek, az emberek mégis mint han
gyák magabiztosan mászkálnak a szerkezetben. 
Akhillész, Arisztotelész, Attila díszletei köztker- 
titörpék! Márpedig a nagyok árnyai helyett élni, 
de nem testesítni meg éppen a nagyság lényegét 
— nem igazi hatalom. De hát övék most a világ! 
Csakis azért nem kapják el őket az isteni szerke
zet kerékfogai, mert bűvészkedés folytán az 
egészből csak vetített kép lett, hologram, számí
tógépes szimuláció, bármikor összecsukható, 
hülyegyerek-játék. Persze hogyha az egész nem 
valódi, kitől inkasszálom a nyereményt? Az is 
virtuális csupán?Haigazilenne, ugyan miért en
gedtek volna mégis nyerni? Melyik változatnak 
drukkoljak?

Pár rendész sunyi fölénnyel felvigyáz a já
tékteremben. Addig ők a nagyfiúk, amíg gaz
dagságról álmodozó purdék naponta tö- 
mködik az innen-onnan összelopott krajcá
rokat a szellemi fejőgépek nyílásába. Amíg a 
megtelt kaptárhoz hasonló, milliókat csörge
tő gyűjtődobozokért, harisnyával a fejükön

be nem hatolnak, kurta parancsokat oszto
gatva az igazi menőfejek. Attól a pillanattól 
az ő beszari padlóralapulásuk nagyobb 
visszaesésnek, alázuhanásnak számít, mint 
mellettük az élményt szívdobogva tovább él
vező kamaszoké és vénkisasszonyoké, akik
nek végre legalább történik valami izgis az 
életében. Ugyanazért a pénzért előbb nosz
talgiák automatája, aztán akáófilm, élőben... 
Úgyhogy nem őket verik át, rabolják ki iga
zán. Nem a kisnépek a törpék, hanem a rossz 
bácsik, ott hátul a könyvelői irodában, meg a 
vetítőfülkében. Figyelmeztetni kéne a vilá
got: nem az emberi teljesítmény mércéje vál
tozott meg, csak a profithajsza mesebeli 
vékája, amit Ali-baba gyanútlanul kölcsön
zött valami szomszédtól, nem sejtvén, hogy 
annak hivatalból enyves (volt) mindene, és 
most már nyíltan nem egy részt, nem is az 
oroszlánrészt, dézsmát, tizedet, harácsot — 
most már az egészet akarja. Elképzeléséhez 
mérhető kiszipolyozás nem telhetetlenkedett 
még sehol a becsületből és méltányosságból 
annyiszor pótvizsgázó korokban, rend
szerekben. A történelemben, hogyha még 
folytatódna. Demostmár, tetszik látni, késő.

Ez itt a fejemen nem elektroenkefalográf 
katód-főkötője, nem bukósisak, nem a te
remtés koronája s nem is az a bizonyos tüzes, 
a Dózsa-féle, hanem közönséges agymosó
gép. Most nyilallt belém: nincs már szükség 
arra, hogy izompacsirta-Spartacus vagy Tol
di Miklós legyek. Legfennebb SAMSUNG 
lehetnék, ha valaha még kinő a bőrfejemen a 
hosszúhaj. Ahajam. A héjam. A héjám. Meg
lesz a biztos, mindennapi zsetonom. A bete
vő. Ezek biztosra mennek: az engedelmes, 
egyetértő, felzárkózó szürkeállományunk 
akarják. Lehetőleg egyenesen nélkülünk. Va
laki azt kérdezte, jól van és akkor mit kéne 
tenni? Hát bizony semmit. Aki úgysem is
meri ki magát, jobb ha elvisel és eltűnik. 
Szépen kitolat. Kihal. Helyet csinálva más
nak. Felszívódik. Az integrálódás közepén, 
mint minden rendes mosdó-, vécé-, és fül
kagylón, lyuk van. És állandó örvény...
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MAJLA SÁNDOR VERSEI
v a s k o s  —

az alvás léptei 
négy öt hat 
isten tudja... 
az bizonyos
hogy a madarak odakinn 
már rég csiripolnak

az alvás kinn járkál 
a fák alatt
vaskos lépésekkel jár 
az alvás
és aludni nem enged 
semmiképp
ők pedig 
azaz:
apád már nagyon rég 
anyád is már régecske 
pedig mennyit gürcöltek 
azaz:
apád mennyit ivott
míg dolgozott
anyád pedig mennyit
dolgozott
amíg dolgozott
s te most itt azt sem tudod
m it m eddig s m ikor

négy öt hat 
erőlteted
elzsibbadt szemhéjad alatt 
zajlik a világ 
de egyszer elalszol te is 
be oda a szülők mellé 
örökmozgó dolgozónak 
s azzal annyi s vége van

minek háborgatni
hát a madarak csiporgását
négykor
ötkör
vagy akár hatkor is

a z  o p t im iz m u s  vége
pihentél eleget 
vége
most te következel 
akutyaegerit

érezted is
hitted is
tudtad is
meg is mondtad
azt a csalóka keserves
kuraß közepét
s mégis

állsz nézed keresed 
hogy hol van az egész 
ceremóniás kergetőzés 
amiből aztán meglátják 
hogy mi kerekedik ki 
a legvégén

de a legvégén semmi 
sem kerekedett ki 
semmi az égvilágon

a k e d v e s  a rc a i
í .
alszik a kedves 
messze az ég 
repül a szerelem

az égi a van 
a volt a lesz
körül a hangok 
kéken zölden 
valamennyi 
múlt-kori 
fekete lyuk 
a holnap...

belépnie isten 
be a képbe 
keze hangja 
intelme szólna 
menj ha akarsz 
maradj ha kell 
a süket fül jövőbe lát

alszik a kedves 
tente tanta 
messze az ég 
repül a szerelem

a hold körül glória 
kérdőjelek

2. nem Villon-féle feltétlenül 
horkol a kedves 
felnyög fordul 
paplant rúg 
purcant dönög 
elszáll róla a légy

belépne isten 
a képbe 
keze hangja 
intelme szólna 
menj ha akarsz 
maradj ha kell 
a süket fül jövőbe lát 
s a ßnalö 
szépen elmarad

e lle n té te k
azt mondják
a féleszű lóhalálában vágtatott 
keresztül hét határon 
míg az okos megfontoltan 
indult neki ugyanannak 
a hét határnak

az isten látott ilyet 
a féleszű már rég túl van 
mind a hét határon 
míg az okos még most is 
mind indul neki ugyanannak 
a hét határnak

a féleszű már rég uzsonnázik 
s pihen
az okos még mindig indul 
és éhezik

ezt add össze 
tátikám

h u szo n -h a rm in c
megmozdul az élet 
másik oldalára fordul 
vegyes eső fel-lezuhog 
megmozdul 
hernyó nyű lesz 
giliszta kukac 
hibernál

lábát könnyen szétvetette 
mondta nagynéném 
hatvanöt-hetvenben 

valamikor szerette 
élvezte nagyon 

mondta nagynéném Pesten 
hogy hallottam én is 
kölyök mócsing mindenthálló 
tóbiás

szerette csakhogy most 
mind vetheti 
nem kell senkinek 
pókhálós lett 
megpimpósodott

persze
eltelt a huszon-harminc 
beérett a nosztalgiakor 
s mot itt vagyunk

ö reg  s z e m lé lő  d a la
úgy tűnik
ezek már nem várnak többet
szedelőzködnek
és — a modem velejáróját
az ülepüknek —
indulnak
egy villanás
és mintha itt sem lettek volna 
eltűnnek a kanyarban

pedig amikor megérkeztek
teljesen biztosralehetett venni
hogy maradnak
látszott rajtuk
hogy várnak valakit
vagy valamit
tehát maradni fognak

de nem
ezeket nem lehetett kiismerni
pedig harminc év
nem egy nap vagy kettő

jöttek 
s usgyi...

ki tudja
hol vannak eddig
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CSAPLÁR FERENC

Kassák
Romániában
Kassák érdeklődésének közép

pontjába az új történelmi és személyes 
helyzetben a román kultúrából Panait 
Istrati sorsa és munkássága került. A 
figyelem fölkeltésére önmagában az is 
elegendőnek bizonyulhatott, hogy Ist
rati is, akárcsak Kassák, megpróbálta
tásokban bővelkedő ifjúkor, csavar
gósorban eltöltött évek után lett alko
tó. S úgy volt szocialista, hogy meg
maradt független szellemnek. Művei 
és műveinek fogadtatása a baloldali 
írók egy részének konfliktusait jelez
ték. A róla kialakított kép változásai
ban Kassáknak a m unkásm ozga
lomhoz való viszonya, az események
ről és a követendő magatartásról ki
alakított véleménye tükröződött.

A francia nyelven írt Les Chardons 
du Baragan megjelenése után Istrati 
Kassák és munkatársai számára a sze
gények és elnyomottak írója volt. Kas
sák Munka című folyóiratának 1929. 
februári számában a német kiadás 
megjelenése alkalmából Székely Béla 
12000 paraszt emlékének címmel szá
molt be a regényről, ismertetve írójá
nak életrajzát is. Cikkében többek 
között a következőket írja: Tanait Ist
rati nem térhet vissza Romániába, bár 
a legnagyobb, legkeserűbb írója ennek 
a népnek. Ó, nem a hivatalos ország
nak, amely kivetette magából, de an
nak a népnek, mely édes testvére 
minden föld nélküli agyonsanyarga
tott parasztnak. írónak nagyobb-e Ist
rati, vagy embernek, sorsos-társnak? 
Mert embernek a legjobbak közül va
ló, mert igaz és jó — írónak is olyan, 
kit minden szenvedő szívébe zárhat."

Ez a vonzó kép másfél év múlva, 
Istrati oroszországi útikönyveinek ha
tására megváltozott. Székely Béla a 
Munka 1930. szeptemberi számában 
"bolsevista" által elkövetett "árulás
nak" minősítette a Szovjetunióról Ist
rati által megrajzolt képet, "aljas, 
hazug könyvnek" az útikönyv-trilógi
át. Ez a szenvedélyes reagálás azzal 
magyarázható, hogy Kassák 192B-ban 
indított új folyóirata és mozgalma, 
akárcsak a kortárs európai baloldal 
tekintélyes része, a Szovjetunióban 
ekkor még kételyek és fönntartások 
nélkül egy új társadalom megvalósu
lásának letéteményesét látta.

Kassák 1933 májusában, a német 
munkásmozgalom vereségét követő
en, az európai munkásmozgalom ál
talános válságának idején foglalt 
állást Istrati ügyében. A megszólalás
ra a román író és a francia kommunis
ta párthoz tartozó Magdeline Paz 
közötti vita késztette. AMunka 28. szá
mában közölte Istrati Az ember, aki nem 
csatlakozik sehova című írását, majd 
portrét rajzolva róla mint olyan írót 
jellemezte, akit a kétségbeesés irányít, 
s akinek eddigi útja "a cikk-cakkok 
végtelenje".

Istrati deklarált sehova nem tarto
zásában Kassák 1933-ban személyes 
tragédiához vezető magatartást látott 
Két év múlva, újabb történelmi ta
pasztalatok birtokában s a baloldal 
válságából kiutat keresve Istratit min
den hibája és gyöngesége ellenére 
mint egy idejét múlt szemléleten való 
túllépés, a dogmák elleni lázadás és 
egy új fölfogás kezdeményezőjét jelle
mezte. Csavargók, alkotók című tanul
mányában, melyben egy írótípust
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vizsgálva érzékletes képet rajzolt Gor
kij, Jack London, Agnes Smedley és 
Istrati alakjáról, végső konklúzióként 
a román író kijelentését idézte: "Nem 
hiszem el többé, hogy csak a prole- 
táriátus sorsáról lenne szó, hanem 
meg vagyok győződve, hogy itt maga 
az emberi lét forog kockán."

*
1945 után rövid időre úgy tűnt, 

hogy Kassák és a román kultúra kö
zötti kapcsolat újabb mozgalmas idő
szaka kezdődik. 1946. december 8-án 
Kassák és Tzara Budapesten találko
zott egymással. Az egykor botrányt 
kavaró művek szerzője, a meghökke
nést vagy nevetést kiváltó rendezvé
nyek szervezője és szereplője hiva
talos állami vendégként érkezett a 
magyar fővárosba. A francia követség 
és a Magyar írók Szövetsége által 
adott fogadáson Kassák a régi együtt
működésre, a negyedszázada lezajlott 
eseményekre visszaemlékezve kö
szönthette világszerte ismert pálya
társát. 1947-ben Mattis Teutsch repro
dukciók sorát küldte az egyszerre két 
folyóiratot is szerkesztő Kassáknak.

A Kortárs 1948. február 15-i szá
mában egy linómetszet révén a ma
gyar olvasók ismét találkozhattak 
M arcel láncú nevével és m űvé
szetével. AKassák szerkesztette folyó
irat e száma két másik román anyagot 
is tartalmazott: Salamon László Arg- 
hezi és Beniuc munkásságát bemuta tó 
cikkét és F. Pacurariu Tavaszi est című 
versét. 1947. október 28-án a Kolozs
vári Állami Magyar Színházban be
mutatták Kassák És átlépte a küszöböt 
című színművét. Emü Giurgiuca u- 
gyanebben az évben mejelent Culegere 
din lirica maghiara dm ű antológiájába 
Kassák Pom inflorit, iama dm ű verse is 
bekerült.

A bukaresti avantgárdistákkal va
ló kapcsolat fölélesztésére baljós elője
lek miatt gondolni sem lehetett. Az 
1947-ben hivatalos küldöttséggel Bu
karestbe érkező Tamás Aladár több
szöri kérés ellenére sem találkozhatott 
Vineával. A Contimporanul egykori 
szerkesztője ugyanis az új rend
szerben megbélyegzett, a nyilvános
ság elől elzárt írónak számított. Iancu 
egy bukaresti pogrom után már 1941- 
ben külföldre távozott.

1949-től Kassák is belső emigráci
óba kényszerült. E nehéz korszak vé
gén a Tzarával való újabb találkozás a 
magány és kirekesztettség feloldódá
sának kezdetét, a bizakodás és re
mény megerősödését jelentette szá
mára. A találkozás eredeti helyszíne a 
Magyar írók Szövetségének klubja 
lett volna. Kassák azonban betegsége 
miatt nem tudott elmenni a fogadásra. 
Levélben üdvözölte Budapestre érke
zett pályatársát. Tzara másnap meglá
togatta Kassákot. A találkozó rész
leteit és hangulatát Kassák a Szénabog
lya dmű naplóban örökítette meg. Be
számolója végén a következőket ol
vashatjuk: "Bizonyos, hogy hosszú, 
hosszú évek óta nem volt körülöttem 
üyen oxigéndús a levegő, ilyen sokat 
ígérő a jövő, mint ezen az éjszakába 
nyúló délutánon."

Tzara 1959-ben Arp, Sonja Delau
nay, Etienne Hajdú, Le Corbusier, Se- 
uphor és mások társaságában tagja 
lett a Kassák párizsi kiállítását előké
szítő szervezőbizottságnak. Meghívó- 
levél küldésével ahhoz is segítséget 
nyújtott, hogy magyar barátja és pá
lyatársa a franda PEN-Club vendége
ként utazhasson a franda fővárosba. 
A magyar hatóságok Kassákot—mint 
megindokolták: "műveinek jellege mi

att" — a kiállítás megnyitójára nem 
engedték ki. Az utazásra 1961-ben ke
rülhetett sor. A Tzarával való újabb 
találkozást Kassák Lajosné örökítette 
meg: "A nie de Seine egy elegáns pin
cevendéglőjébe voltunk meghíva, Vic
tor Vasarely a vendéglátónk. A »bőség 
szarujából« fogyasztunk, de Kassák 
itt is Kassák marad. így szól Tzarához: 
Uram, maga mit csinál most? — A 
trubadúrköltészettel foglalkozom. — 
És mit szólt volna, ha a Cabaret Vol- 
taire-ben ezt mondja valaki magának 
1915-ben? — Leköptem volna. — És 
Victor Hugóval nem foglalkozik? — 
Victor Hugo — kiált fel Tzara — az 
egy seggpapír! — S minthogy ordít és 
minthogy az asztalok e kis vendéglő
ben elég közel varrnak egymáshoz, 
mindenki hallja az épületes nyilatko
zatot — harsány nevetés tör ki."

*
Kassák Romániában az 1940-es 

évek végétől ismeretlen költőnek szá
mított. Az irodalompolitika irányítói, 
ha egyáltalán tudtak róla, a Korunkban 
1931 óta megjelent vélemények alap
ján mint politikailag gyanús, művé
szileg rossz hírű alkotót tartották 
számon. Sorsát, munkásságát még az 
irodalommal hivatásszerűen foglal
kozók is csak az Élet és Irodalom, vala
mint a Kortárs néhány közkönyvtár
ban olvasható számából kísérhették 
figyelemmel. Az elfeledettségre, az is

meretlenségre jellemző, hogy Petre 
Pascu, Kassák későbbi tisztelője és for
dítója az 1960-as évek elejéig nevét 
sem hallotta a Budapesten élő költő
nek. Franyó Zoltán és Aurel Buteanu 
hatására, az ő beszélgetéseiket hall
gatva kezdett érdeklődni Kassák 
iránt. Buteanu tájékozottsága még az 
1920-as évekből származott. Vinea ba
ráti körének tagjaként ismerte föl Kas
sák jelentőségét

Pascut az Élet és Irodalomban Kas
sák 75. születésnapja alkalmából kö
zölt összeállítás késztette arra, hogy 
bemutatkozó levelet küldjön Buda
pestre. Méliusz azért írt levelet, mert 
az Élet és Irodalomban megjelent 23. 
kórterem dm ű versből megtudta, hogy 
egykori mestere és vitapartnere sú
lyos beteg. 1962-től érdekes versengés 
kezdődött a három romániai író kö
zött. Méliusz Kassák verseinek ma
gyar nyelvű kiadását törekedett 
kezdetben a bukaresti Irodalmi Ki
adónál elérni, Buteanu és Pascu ro
mán nyelvű kötet anyagának el
készítésén és megjelentetésén fárado
zott. Buteanu és Pascu számára kez
detben egy-egy műfordítás közlésre 
való elfogadtatása is sok fáradozást és 
türelmet igénylő feladat volt. A romá
niai irodalmi folyóiratok ugyanis a 
költői modernség bemutatására szí
vesebben fordíttattak nyugat-euró

pai, főleg francia költőket. Sikernek 
számított, hogy a Secolul 201963. janu
ári számában két Kassák-vers jelent 
meg Buteanu fordításában, s a szer
kesztőség a Buteanu által írt rövid is
mertetést is közölte.

Pár hónap múlva két olyan ese
mény is történt, ami már nagyobb ér
deklődést keltett. Áprilisban Buka
restben bemutatták az Angyalok földje 
dm ű magyar filmet. A Kassák regé
nyéből készült alkotás, mely az argen
tínai Mar del Hátában rendezett fesz
tivál nagydíjas filmjeként érkezett a 
román fővárosba, az Elena Pavel te
remben zsúfolt házakkal ment, s nagy 
szakmai sikert aratott. Augusztusban 
Kassák Brüsszelben megjelent franda 
nyelvű verseskötetének Bukarestbe 
eljuttatott példányai jelentettek reve- 
ládót Méliusz, Buteanu és Pascu ro
mán íróbarátainak körében. A Secolul 
20 októberi számában Pascu beszá
molt Kassák Budapesten megjelent 
Vagyonom és fegyvertáram dm ű új ver
seskötetéről és Braque halálára írott 
emlékezéséről

1965-ben a Viafa romaneascä és az 
Orizont olvasói is találkozhattak Kas
sák nevével és költészetével Az előbbi 
folyóirat áprilisban és májusban Pas
cu fordításában közölt egy-egy verset, 
az Orizont novemberben Kassák Pá
rizs dm ű költeményét hozta Buteanu 
fordításában. Buteanu volt a fordítója 
az Ateneu dm ű folyóiratban egy év 
m úlva m egjelent Honegger zenéjét 
hallgatom dm ű versnek is. Buteanu és 
Pascu már 1965 végére elkészült egy- 
egy kötetnyi versfordítással, ám még 
a magyar nyelvű kiadás jóval koráb
ban elindított ügye is vontatottan ha
ladt előre.

A következő esztendő hozta meg 
az áttörést. A legfontosabb esemény 
az volt, hogy a romániai magyar kö
zépiskolák felső osztályainak magyar 
irodalom tantervébe és ennek megfe
lelően a tankönyvekbe Kassák neve és 
munkássága is bekerült. Márciusban 
a romániai irodalmi élet is részt vett a 
80 éves Kassák ünneplésében. Méli
usz a kolozsvári Utunkban és Korunk
ban köszöntötte budapesti írótársát, a 
Gazeta Literara az április 6-i számban 
Pascu két fordításának közlésével em
lékezett meg az évfordu- lóról. Hiva
talos döntés született arról, hogy az 
Ifjúsági Kiadó Legszebb versek dm ű so
rozatában hamarosan megjelenik a 
magyar nyelvű verseskötet, s lehetsé
ges ugyanennek a sorozatnak a román 
nyelvű változatában a Buteanu által 
készített fordítások kiadása is.

Ami ezt követően történt, már 
Kassák romániai utóéletéhez tartozik. 
Az Orizont és a Secolul 2 0 1967 decem
berében Buteanu újabb fordításait kö
zölte. 1968 elején Méliusz előszavával 
és válogatásában Kassák Lajos legszebb 
versei címmel megjelent a magyar 
nyelvű kötet 1971-ben Buteanu, 1980- 
ban Vagyonom és fegyvertáram címmel 
Pascu műfordításainak kötete látott 
napvilágot 1983-ben a Kriterion ma
gyar nyelven megjelentette Kassák 
válogatott verseinek kötetét. Az elő
szót Ágoston Vilmos írta.
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Úgy tűnik, Háromszék s azon 
belül is, Erdővidék igen sok jeles 
nemzetkritikus elmét adott a ma
gyar irodalomnak, filozófiai-er
kölcsi go n d o lk o d ásn ak . A 
program ot 1653-ban Ultrajec- 
tumban megjelent Magyar Encyc- 
lopaediájában Apátzai Tseri János 
teremtette meg, iskolák és rendes 
iskolai rendtartás nélkül nem 
tudnánk lerázni magunkról "ama 
m egm ondhatatlan gyalázatot, 
mely miá más nemzetségeknek 
csudáivá és csúfjivá lettünk volt", 
íme, hogyan írja le Hermányi 
Dienes József édesapjának, Péter
nek kalandját a derék iskolames
terrel, Bibarczfalvi Zsigmonddal: 
"De lön nem sokkal ezután, har
mad napig oda való járása s ré
szegeskedése után, hogy haza
jönne és kezébe akadván egy 
nagy fazék, amelyben valami 
szőröske, vakara tlan disznóláb 
vala kaszás lével főve, melyről 
m ár azelő tt m eghagyta volt, 
hogy az atyám ne tartaná ott,ha
nem enné meg, az atyám pedig 
utálná megenni, s annyi eszecs- 
kéje sem lévén, hogy annyi idő 
alatt az ebnek kiöntötte volna: 
úgy ütné a kain atyafi s mester az 
atyámnak fejéhez a disznóhúsos 
fazekat, hogy hátul az atyámnak 
feje in ocdpitio hosszan keresztül 
hasadna és a vére bővön kiomla- 
na; mely miatt az édes atyám 
annyira magánkívül lön, hogy 
magát sem tudná". (Nagyenyedi 
síró Heráklitus és hol mosolygó 's hol 
kacagó Demokritus, 1759)

Van egy másik erdélyi törté
net is, amelyet annyira nem sze
retünk látni, hallani; a borgesi 
ellentörténet, amelyben eleink 
egy része igenis hazaáruló, kur- 
vás lator, erőszakos, tudatlan go
nosztevő. A Tündérkert ben persze 
minden volt, Móricz Zsigmond 
halhatatlan érdeme, hogy az Er- 
My-trilógiában egyáltalán nem 
idealizálta azt, amit nehezen is 
lehetett volna.

Önmagunk kritikája, a görbe 
tükör is igenis hagyományunk, a 
közelm últra  vetítve azonban 
nem olyan könnyű elfogadni, 
hogy igenis nem mindig a romá
nok meg a szovjetek tették meg 
velünk, hanem szeretett véreink, 
atyafiaink — legyek mégis eny
he, Bogdán László egyik kedvenc 
figurájával élve — mint agitáto
rok. (Agitátorok éjszaka. Bon Ami 
Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 1995.) 
Az a. gyűjtőnév, e regény fősze
replőjének, Szikszainak a szavai
val: ők azok, akik együtt élnek a 
rendszerrel, ők a rendszer hű tá
maszai stb. (De a rendszer is tisz
tában volt ennek az elemen- 
tumnak a fontosságával, emlék
szem, boldogult Kriterion-szer-

kesztő koromban, a legsötétebb 
nyolcvanas évek végén a pártuta- 
sításos cenzúra már azt erőltette, 
hogy a prózai írások főhőse im
már ne munkás, paraszt, bányász 
stb. legyen, hanem a — pártfunk
cionárius (aki akkor már nem 
agitátor volt, hanem kékszemű 
frontember. Tudtommal ezt az ér
tékes útmutatást a romániai ma
gyar irodalom  képtelen  volt 
követni, ideje sem maradt már 
hozzá, gyakorlatilag írója sem). 
Persze nem magyar tulajdonság, 
hogy egy akármilyen rendszeren 
belül a nép egyik része elintézi a 
nép másik részét (lásd rend
szerhűség és rendszeridegen- 
ség).

A Szentgyörgyi Demokritus 
(Kaláka Könyvek, Sepsiszent
györgy, 1999) nem pusztán egy 
újabb állomás e gazdag és izgal
mas életművű szerző pályáján, 
egy a sok könyv között. Ebben az 
anekdota- és tö rténetgyűjte
ményben Bogdán vállalja a rend
szer- és nemzetkritikus moralista 
helyzetét és szerepét. Több ok mi
att alkalmas erre, de itt és most 
azt látom a legfontosabbnak ki
emelni, hogy — ez a híres, sokat 
emlegette sepsiszentgyörgyisé- 
ge, a provincia abszolút néző
pontja — az író valóban, zsige- 
rileg ismeri a fajtáját: elevenen ta
nulmányozta és tanulmányozza, 
le tudja képezni érzésmódját és 
cselekedeteinek mozgatórugóit, 
ezek vagyunk.

Mindemellett a Szentgyörgyi 
Demokritus a Bogdán-életműben 
is kulcshelyzetben van: ennek és 
az agitátor-történeteknek a fé
nyében másként olvassuk a re- 
génytrilógiabeli epizódokat is. 
Bogdán László — sok más pálya
társával ellentétben nem tud és 
nem akar felejteni: a Ceau^escu- 
korszak mint a kommunista tota
litarizmus helyi változata — nin
csenek illúziói — semmilyen 
esélyt sem hagyott nekünk, és aki 
ezt ilyen intenzíven átélte és átéli 
— ebben szinte egyedülálló pá
lyatársai között — az természe
tesen valamilyen formát is kell 
találjon ennek a víziónak. Ezért a 
Szentgyörgyi Demokritus anekdo- 
tái-történetei egyben halálos íté
letünk metaforái is. Terminátor, 
Predátor, A gitátor — nevess 
csak, halálraítélt. (De írt Bogdán 
más műfajban is szépséges pusz
tulás-metaforákat, ilyen a szín
pompás, gyönyörűséges Nárcisz 
avagy bálványosi ősz.)

Ehhez hasonlóan, a Szent- 
györgyi Demokritusban is van leg
alább egy olyan írás, amit én is 
mindig meg szerettem volna írni. 
Címe Az út, alcíme Mintamonda-

erkölcsök!
tok, van egy mottószerű magya
rázata: Egy felháborító, egyelőre fi
gyelmen kívül hagyott gyakorlat 
emlékére. (A gyakorlat az volt, 
hogy 1984-től kezdve a romániai 
magyar kiadványokban át kellett 
térni a román helységnevek hasz
nálatára. írók-szerkesztők ideig- 
óráig sikerrel alkalm azták a 
körülírást, a kincses város, Pece- 
parti Párizs, Zazar-menti város, 
Erdővidék központja, a Meszes 
kapujánál fekvő város stb. — ta
nulságos olvasmány lenne ma is: 
egyrészt sajátos memóriazavar
nak tarthatná az avatatlan szem, 
m ásrészt kibontakozna belőle 
egy teljesen új kartográfiai szem
lélet, melyben nincsenek abszo
lút tereppontok, csak viszony- 
meghatározások, költői dolog, 
mindenféleképpen.)

Az útnak látszólag nincs tör
ténete, abban az értelemben, 
hogy a Sfintu-Gheorghétól Mier- 
curea-Ciudg vezető úton, a vo
naton nem esik m eg sem m i 
utazónkkal — leszámítva példá
ul magát a vonatot: "várótermek
re h aso n lító , h o d á ly sze rű  
fülkék", "a vagonok ablakai ki 
vannak törve, vagy rosszul, vagy 
egyáltalán nem csukódnak, ezért 
huzat van", lehetséges "okádék- 
halmaz az ülésen avagy az ülés 
alatt", "részeg, dülöngélő utasok 
haladnak végig a hodályon..." 
Mennyit utaztunk (-unk) ezeken 
a vonatokon, hány ember töltötte 
rajtuk fél életét — ez volt a ha
zánk. Még annyi esik meg, hogy 
megjelenik egy hölgy, aki termé
szetesen melléje ül le és bőröndjét 
utazónkkal téteti fel a csomagtar
tóba, a hölgy még valami gügye 
történetet is elmesél, de (ez a nél
külözhetetlen kor-elem) hősünk 
valamilyen irányban csak fel
gyanakszik: "Lehet a személy 
egy idegen, de magát testvérinek 
álcázó külföldi hatalom ügynöke 
... Végül, micsoda pompás befe
jezés, igazi slusszpoén, utazónk 
megérkezik az usque egyórányi
ra fekvő szomszédos kisvárosba: 
"Akkor utazónk, búcsút véve a 
vicceket kedvelő és hál'istennek 
tovább utazó hölgytől, leszáll és 
kisétál az állomás előtti sötét tér
re. Itt újabb dilemma elé kerül, 
gondolkozhat azon, hogy melyik 
úton is jut el hamarabb a Miercu- 
rea-Ciuc-i új főtérre (értjük, mi
lyen elképesztő nagyságrendű 
egzisztenciális dilemma dőtt áll 
hősünk?!), ahol ismét útkereszte
ződésekkel találhatja szembe 
m agát — MIKOR ÉS HOL 
NEM?!? —•, és tovább töprenghet 
azon, hogy hova, merre, és azon 
is, hogy most már esetleges célját 
elérve mihez is kezd magával és 
idejével, amelyből, ám-lám, Ke

let-Európábán, a boldog és szép 
Rom ánia Szocialista Köztár
saságban is fölösen jut egy sze
mélynek..." Persze itt nem csak 
arról van szó, hogy idő van, ha
nem és főleg arról, hogy teljesen 
feleslegesen van és mi is teljesen 
feleslegesek vagyunk benne. A 
tömegességérzésnek igenis volt 
egy ilyen szörnyűséges fenome
nológiája —, másfelől, valahova 
megérkezni: egy kunszt volt!

Az úí — kínos vonszolódás. 
Még nem múlt el egészen, azok 
számára, akik akkor nem éltek 
vele, még mindig adott a lehető
ség — ott helyben, szeretett szé
kely kisvárosaink között is, nem 
kell éppen a Temesvár-Pajcani 
járatra felmerészkedni. Az útnak 
a pokoli szállítójárművön meg
volt (?) a maga politikai szimbo
likája a román helységnevekben, 
és megvolt a maga utolérhetet
len, rémálomszerű valósága, él
m énye, átéltsége, hangulata, 
memóriája. Főleg az érzékszer
vek sikolyában volt: hang+sza- 
gok+űlapsötét, de emberi létünk 
filozófiai űlaphatároltságában is, 
amely viszont számtalan szinesz- 
téziás átcsapás lehetőségét jelen
tette. Csikorgó bűz, okádék- 
lobbanás, görénymély sóhajtás 
— hát nem a Sátán viszen itt va
lahova?! Nagyon fontos az írás 
tempós szakaszolása, lassítása, 
ez a kínlódás elvonttá, végtelen
né, testetlenné teszi vonatozá
sunk idejét, mondatról mondatra 
rángunk. Malnaji-Bái-en az utazó 
"...végre kitekinthet a jégvirágos 
ablakon, és észreveheti, hogy a 
valaha országos hírű fürdőhe
lyen m indenütt megbízhatóan 
sötétek az ablakok." (De miért 
kellene az ablakoknak megbízha
tóan sötéteknek lenniük? Ez az a 
bizonyos totálsötét — lásd totali
tarizmus — testes, tudatos, nincs 
benne sem m ilyen irány, sem 
múlt, sem jövő nem képzik meg. 
Régen elszállt Málnásfürdőn is, 
m int ahogy Bálványoson is, 
Avasbükszádon is, Herkulesfür- 
dőn is az utolsó fürdői életet élő 
párok önfeledt sóhaja. Jöttek a 
pártunk asszimilációs és demog
ráfiai politikáját biztosítani kívá
nó pionír- és KISZ-táborok, a 
jelen itt Málnásfürdőn azoké a 
tömbházlakóké, és az csupán, 
akik csirkéiket a szoba sarkában 
tartják. Ebben a sötétségben 
nincs szövétnek, nincs Isten.) De 
m enjünk tovább az ezerszer 
megtett úton: "ha elmarad mö
göttünk a fenyegetően komorló 
bicsadi kőbánya...”, "jól sejthetik, 
m ár Tu^nad-BSi-en vagyunk  
(egykor Erdély gyöngyének ne
vezték, Istenem. E. P.) Fél kettő és 
kettő között ezen a téli éjszakán 
olyan kihaltak a strandok, hogy 
az utazónk beleborzong, és bizo
nyos érzelmeit — amelyek a La-

folytatás a 6. oldalon
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a il  Ciucagsal s egykori lubickolá
saival vannak összefüggésben..." 
— ámde belebukunk az obiigát 
sötétségbe.

Itt álljunk meg egy pillanatra: 
ez a létvonal a maga önfeledt 
szépségében a mai egzisztenciá
ban folytatódik: ha lepillantunk 
a Ciuca^-tóra egy mai téli éjsza
kán, ugyanabból a vonatból, kon- 
s ta tá lhatjuk , hogy Csukás-tó 
nincs is. Eltűnt. Megkérdeztem: 
állítólag a szúnyogveszély miatt 
engedték le. Egyetlen érvényes 
szerelmes versem alanya — az 
örök értelmében —, a Szamos, 
meghalt; a Tisza a napokban. A 
rendszer él.

(Itt most engedjünk meg ma
gunknak egy Ids stüáris játékot: 
ne folytassuk utunkat Miercurea- 
Ciuc felé. Hanem, mivel impli
kálva lettünk, merthogy velünk 
történt meg, azaz Bogdán László 
íróval és alulírottal a Törött kriglik 
című storyban, eseményben, tör
ténelmi- és erény-példázatban, 
szálljunk be a történetbe egy má
sik történettel, annak példájául, 
hogy mégis mi történt az ember
rel, ha leszállt 1989 januárjának 
egyik éjszakáján Tudnád Bai-en 
és nem ment tovább Miercurea- 
Ciuc felé. Alszik egyet valamék 
szállóban, gondolta a kis botor. 
Mellesleg: épp B. L. barátjánál va- 
la, persze az állomási söröző ak
koriban pontban kilenckor be
zárt. De ha nem zárt volna be, 
sört úgysem ihatott volna benne, 
esetleg Bolta rece-likőrt, Ovidiu- 
konyakot valamint Cristal-vod- 
kát — kőolajszármazékok+némi 
metil, ízesítésképpen. Bizonyos 
öntudatosodás és rendszerelle- 
nesség azzal kezdődött, amikor 
az emberek ezeket már nem itták 
meg.

Nos, akkor éjjel mégis pislo
gott a fény a benzinkút melletti 
szálloda vastag ablakfüggönyei 
alatt, s én Erdély egykori gyön
gyének eme fogadója felé irá
nyoztam lépteimet. Odabent jó 
világ van; magas, atlétatermetű, 
elegáns tréningruhákban iszoga
tó — hm — sportolók, ügyet sem 
vetnek rám. Látszólag. A bárpult
nál álló hölgy — egyben recepció 
is, akkoriban így volt — szúrósan 
néz rám. Hirtelen kérek valami 
italt s gondolkozni kezdek. Ek
kor valahonnan előlép, hozzám 
nyomul egy testes rendőr (mili- 
dsta) s utánozhatatlan hangsúly- 
lyal nekem szegzi a kérdést: "BÍ.. 
flácáule... ce cauji aid... la dá bu- 
letinu', bä!" Odaadtam neki, meg 
nem feledkezvén arról, hogy ám
bár 1978 óta úgynevezett foga
d a lm i sz ak á lla t v ise lek , a 
személyi igazolványomon mégis 
csupasz képem van. Mondom, 
szállást keresek, itt szeretnék 
aludni. "Vrei sa dormi aid, he... 
a?a deodata... sunt frumopi mun-

Jü no^tri... te-ai rátSdt si chiar ai- 
d... aga deodatá... na ia ga..." Erre 
odalépett az egyik tréningruhás: 
’lasá-1 bá, nu vezi cá-i artist? Ha?" 
Erre a milidsta, amekkora volt, 
akkorát lépett is le. Kérdésemre, 
melyet újdonsült pártfogómnak 
irányoztam, hogy tulajdonkép
pen kicsoda is lenne ő, nevetett, 
majd az asztalukhoz invitált: 
"Sint de la Echipa de Baschet FC 
Bihor sau ma rog Armatúra Za
la u, cum v rd  tu... ” A hegyes orrú, 
barnás arcbőrű, kékszemű fiatal
ember porcelánfogai fölé húzta 
ínyét, hangtalanul nevetett. Ek
kor az ormótlan műbőr-fotel kar
fájára libben t egy szin tén  
edzőruhás Delilah, alatta nem 
volt semmi, látnivalóan, benne 
azonban több adag igen, csillo
gott a szeme. "Simpaticule, te-ai 
ratadt — ce vorbesc, artistule, ce 
dragut baiat..." A történet több 
irányban evoluált, most azonban 
— a szerző iránti tiszteletből — 
mégis csak a tiszta igazságot, a 
szépséges kezdetet írtam ide. A 
tapasztalatlanabb olvasók ked

IFET-tel m ind elhúzattátok." 
(IFET a korszak Erdőkitermelési 
és Feldolgozási Vállalata.)

Szóval a Törött krigli is a fenti
hez hasonló édesbús, sírós-neve- 
tős m in tadarab . A rról van 
ugyanis szó, hogy író barátjával 
a híres állomás melletti becsü
letsüllyesztőben sörözik 1998. 
júl. 1-jén. A helyzet: 'Mint köztu
dott, a csapolt sert edénybe szo
kás leengedni, ezeket hívják 
m indközönségesen kriglinek. 
Ebben a kocsmában ez most hi
ánycikk, ezért azután a szomjú- 
hozó, serezni vágyó, szorgalmas 
dolgozók jelentős része csupán 
várakozik. Azokra, akik épp isz
nak azokra, akik épp isznak, a 
franc a belikbe, hogy adják le már 
a törött krigliket, hogy egy álmos, 
unott, mocskos kezű és büdös le
ányzó vízsugár alá tartva mossa 
ki őket, s lökje elénk, hogy pró
bálkozzunk... S nem kaptatok 
kriglit? — Végül természetesen 
kaptunk volna, de akkor követ
kezett egy újabb tortúra: sorban 
állni krigUvel a sörért." Nos, a sö

véért mégiscsak ideírom, hogy 
ezek a fiatalemberek és úrhöl
gyek egy teljesen más vállalatnál 
sportoltak akkoriban.

A vonatnak ama bizonyos 
észvesztő sötétsége mellett akár 
lüktethetett is az élet, kérem. Az 
úttal példázni kívántam a Szént- 
györgyi Demokritus anekdotáinak 
szünekdochikus-szim bolikus 
természetét is: részben az egész. 
De nemcsak stüáris értelemben 
van benne a rendszer, az egész 
akár a legparányibb, látszatra je
lentés nélküli történetben, rész
ben,hanem  politikailag, azaz 
egzisztencálisan is. A totalitariz
mus éppen az, hogy minden kon- 
tex tuá lis , csakhogy ez a 
kontextus a totál-brutál.

Akkoriban Sepsiszentgyör- 
gyön — meg talán Székelyföld 
más részein is — ez a nem éppen 
önkritika nélkül való versezet 
terjengett: "Hol vattok, székdyek 
/  Erdélyt bíztam rátok! /  S az

rözés azért megfontoláshoz is ve
zetett: 1. Ülhetnénk a Püvaxban 
is. 2. De nekünk a Püvaxban sem 
lenne jó, mert a Püvax is Kelet- 
Európábán van.

De a Törött krigli Odüsszeusza 
akkor már Szentgyörgyi Demokri- 
íusnak készült, megvolt az ötéves 
terv. A két jó barát azért egy-egy 
csököttel (negyedes rum) a kezé
ben nemzete, illetve szeretett szé
kely atyjafiai morális állapotának 
felm érésére  is válla lkozo tt, 
"...mindég így meg voltak itt in
dulva a sörért? Amikor még len
csét term esz te ttek , akkor is 
szerették. Voltak itt serfőzdék is 
szép számmal. Szabad aszalóhe
lyek. Akkor a nemzeti jellemmel 
van baj — így a barát, nézve a sö
rükért vagy poharukért rendíthe
tetlenül várakozó székelyeket. 
Őseikről, apja, Háromszék önvé
delmi harcáról dicsérőleg szólott, 
kidomborítván hősiességüket. 
Úgy várakoznak mint a barmok. 
Egészen úgy — sóhajtott O. Ahe

lyett, hogy összetörnék a beren
dezést. Ahelyett, hogy követe
lőznének — tódított a barát. Ki 
érti ezt?" Alábjegyzet szerint "Ezt 
is másként látja ma már a tévely
gő Odüsszeusz. Egyszerűen szom
jasak voltak, sört akartak inni."

A szépséges metafizikai kér
dés azonban nem ez. E dátum 
nevezetes: hazánk akkor legsze- 
retettebb fia megindította az em
berarcú buldózereket a védtelen 
erdélyi falvak felé. Mindenki tu
dott erről, a térképeket kicsem
pészték, például e sorok írója is 
tudta, hogy az erdővidéki espe- 
resség székházául szolgáló Kós 
Károly tervezte épületet is össze 
fogják duvasztani, a templom
mal együtt, ahol nagyapja szol
gált, s m ely g y önyö rűséges  
tagban életének boldogabbik ré
szét ő is töltötte. "Hol vattok szé
kelyek?" — gondolkoztam akkor 
is és ma is, követelőző kérdéseim 
nyom án e lrévedő  tek in te tük  
után nézve.

Végül azokról a lázas (sepsi
szentgyörgyi) hetvenes éveiről 
sokan írtak elképesztően nosztal
gikus verseket. H ogyan volt 
mégis lehetséges így felfogni azt 
az akkori életet? Bogdán László 
példás választ ad erre; ez azért is 
fontos számomra, számunkra, 
mert magam (magunk) is így él
tük meg, több ok miatt. Egyrészt, 
mert a hetvenes évek elejétől igen 
gyakran "u taztunk  le" Sepsi- 
szentgyörgyre, s forogtunk kü
lönböző kö rökben ,m ásrész t, 
mert a kolozsváriak és a szent- 
györgyiek valamely oknál fogva 
igen jól egyeztek, megértették 
egymást (lévén hogy egy rész ko
lozsvári onnan jött, m ásrészt 
mert oda ment). A Súgás valóban 
egy hely volt (számunkra is): "Az 
asztalfőn doktor Darkó Zsig- 
mond sebész főorvos ült, és épp 
pirított kenyérre kente a sárgán 
és puhán elomló velőt. Körülötte 
ismerős alakok ültek." (Mind
nyájunk nagyszerű barátja is im
már az angyalokat operálja.) A 
Megyei Tüfcörre emlékezve írja az
tán le Bogdán az illuzív valóságra 
utaló szépséges és borzongató 
megállapítást: az RKP fénykorá
ban (!) "Alap olyan izgalmas volt 
akkoriban , az »előidőkben», 
m in tha m u n k a tá rsa i nem  is 
S zen tgyörgyön  é lték  volna 
(ön)tevékeny életüket, hanem 
v a laho l m ásho l, egy Szent- 
györgyhöz hasonló, csak éppen 
működő városban. M indent az 
ideálishoz mértek, ezért vélemé
nyük néha lesújtó volt!... Amel
lett felfedezték  m aguknak a 
vidéket: a háromszéki falvakat 
Ehhez tudni kell, hogy ezen a vi
déken évtizedekig nem volt új
ság. Szűzföld volt ez, költőknek 
való terep. Átélhették minden
nap a valóság és az igazság ösz-

» » » » » >
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szeegyeztethetőségének nem 
m indennapi nehézségeit." 
(Griffmadarak a Besenyői-tó fe
lett)

Tehát életünk legjobb pil
lanataiban — azok a lázas 
hetvenes évek — tulajdon
képpen egy illúziót éltünk 
meg: "milyen lehetett volna". 
Az, amit leginkább magun
kénak éreztünk, az volt a leg
távolabb a valóságtól (az 
RKP legjobb pillanatai), de 
hogy voltaképpen mi is ez a 
valóság, azt csak azok érték 
és értették meg, akik nem 
haltak el és nem mentek el 
előle. Ez a valóság az embe
rarcú buldózerek valósága 
volt. Nosztalgiát csak valami 
megélt után lehet érezni, a 
hetvenes évek nemzedéké
nek így sajátságosán sem 
múltja, sem nosztalgiája nem 
lehet, az ő valósága az, amit 
nem élhetett meg, amit elra
boltak tőle. Szivárványos vi
szony ez, bódító, lehet ebben 
a térben bolyongani. A párt 
zászlórúdja c ím ű részben  
egyéb adalékokat is olvasha
tunk, ami a MT érzésvilágát 
és memóriáját illeti, annak 
voltaképpeni formáját, beha- 
tároltságát: 'Történt egyszer, 
hogy egy kacifántos, kék sze
m ű ezredes, épp az állam biz- 
to n sá g á t védve  tő lünk , 
megkérdezte, hogy mit mind 
beszélek mellé, amikor itt, ra
gadta fel egy írásunkat, az áll, 
hogy néztük a holdat, és ha
zudtunk. Kik azok, akik ott 
mind? — kérdezte vészjósló 
hangon. Azt akarja, hogy ki
verjük magából? Kik azok, 
akikről ír, a többiek?!" Hát ez 
az, ilyenek voltak a mi legszebb 
éveink). És valóban — tesszük 
hozzá — a normális gimna
zista kort, mondjuk Apa-él
mények, lelkibeteg tanárok 
gyötrő élményei, majdnem 
atyának — akarom mondani 
leányanyának maradni — na 
de ettől addig, hogy állam
biztonsági ezredesek (vagy 
hadnagyok) járjanak az em
ber után és tanítsák meg a 
szükségszerűségre?! "Volt 
még egy-két szerető nő, egy
két görbe este, egy-két nap
felkelte a tengeren, és egy
szer az asztal is kopogott ne
künk." Ezzel a memóriával 
nem nagyon lehet dicseked
ni, Bogdán László egész esz
tétikája viszont egy hosszú 
m emória-időben működik, 
egy század eseményeit vetíti 
erdélyi fcertmozijában, és külö
nösen érzékeny az átmene
tekre, am elyekben az idő 
irányát próbálja megragadni, 
"így m in d en  előre lehet."  
"...most megint minden áttet

sző minden létezik..." Ennek a 
v iz io n á riu s  szerkesztés i 
technikának igen szép meg
valósulása a regénytrilógia 
utolsó darabjának, az Eltű
nésnek a zárlata.

A kedélyes Súgást felvál
totta a Golgota, ez az immár 
sokkal veszélyesebb becsü
letsüllyesztő, amely a jelen 
erővonalainak a leképezésé
re szolgál, mellesleg folyik 
benne a sör, bor, pálinka (az 
erdélyi részegeskedés, a- 
melyről már Diószegi Bónis 
Mátyásnak is megvolt a ma
ga véleménye). Az Agitátorok 
éjszaka céloz egy bizonyos 
megfejtési irányra, de ez csak 
az egyik: "Ha egy ilyen fele
ségem lenne, mint maga — 
mondja a borbély — akivel 
otthon is koccinthatnék, aki
vel m indig koccinthatnék, 
ahányszor csak eszembe jut, 
ahányszor csak koccintani tá
mad kedvem, az életbe többé 
be nem tenném a lábam a 
Golgotába."

A Golgota persze az a 
hely is, ahol megfordulhat
nak a dolgok, összemérőd
nek események és emberek. 
Boticselli Lajos, magánzó, 
Bogdán írásainak egyik főhő
se megadja a definíciót és prob
léma tizál ja a kérdést: "A 
Ceau^escu-féle kontraszelek
ció kitermelte a nómenklatú
rát, a világ legostobább, leg- 
szűklátókörűbb és legrava
szabb balkáni embertípusát. 
Nem, őket azonnal meg lehet 
különböztetni a többi ember
től, önteltebbek, beképzel- 
tebbek,mindég igazuk van!" 
Amint a másik Bogdán fő
hős, Hutera megállapítja, egy 
alapvető különbség mindig 
marad: "ha egy aktivista be
rúg, akkor egy részeg aktivis
ta lesz, én pedig egy részeg 
ember." A Golgota az agora, 
ahol minden lezajlik (avagy 
itt is), kitapintható az idő úi 
iránya, a Riporter levonja a 
konklúziót: "Itt vagyunk a 
Golgota nevű becsületsüly- 
lyesztőben, ahol a december
22-i forradalom is megkez
dődött és be is fejeződött. 
Megjött a sör. Az aktivisták és 
az emberek összekevered
nek. Hangzavar." Megvaló
sulni látszik az egyenlőség 
örök ideálja.

A milyenek vagyunk kérdé
sére Bogdán László nem 
részleges válaszokat ad. A 
Szentgyörgyi Demokritus, ér
zelmes természetétől és írás
m ódjától eltérő feleleteket 
nyújt, szikárak, szarkaszti
kusak, jól formáltak ezek az 
anekdotikus történetek, mert 
rajtunk csattannak.

B O G D Á N  LÁSZLÓ  
a p o h á r
ötvenkét évesen csak ül és halott barátaira gondol 
árnyak úsznak el az ablak előtt a márciusi havazásban 
gurulnak a megállíthatatlan biliárdgolyók 
a végzet zöld posztóval bevont asztalán 
törvényszerű volt-e hogy dani harminchét évesen? 
előd negyvenkilenc évesen? imre ötven évesen? 
és miért élte túl őket pontosan őaki
ez már nem átirat felszámolták a múzeumot az átiratoknak vége 
fénybe írom át hamarosan az arcom minden enyém lesz 
nem kellenek már tükrök maszkok hivatkozások idézetek 
egy talpas pohár is megteszi nagy pojánai 
úszásokra emlékszem felmerül a hetvenes évek vége 
a nyolcvanasok eleje tél hó csönd és ragyogás 
az uszoda csupaüveg falain túl mintha érintésközeiben 
vibrálnak a jézusfehér csúcsok a fenyvesek közül 
néha a víztükrön landol egy napsugár
úszom és úgy érzem de ez mindegy túl banális nem érzem már sehogy! 
elértem persze hogy elértem a napsütötte sávig 
túl is haladtam rajta
és utána a bárban sör vodka beszélgetések körhintái
minderre csupán e talpas pohár emlékeztet
elkértem egyszer emlékbe kellene! erősen kellene! dadogtam
már nem tudok másik pohárból! inni másból nem esik jól!
a pincémé'furcsán nézett először mintha nem fogta volna fel hogy mit akarok
negyven körüli fáradt asszony de karcsú még és kívánatos
a járása még az antilopé de hajában már ökömyálak
szeme körül karikák amelyeken aligha ugrálnak át
a kalandok idomíthatatlan tigrisei
megül a szenvedély leopárdja s inkább kivárja sorát
elképzeltem éjszaka kettőkor ér haza vagy még később
a másik szállodában valahol egy alagsorban van a szobája
innen már nem látszanak a hegyek nem látszik semmi
az ablakon rácsok a függönyt elhúzza semmire nem kíváncsi
így legalább nem leskeló'dhet be a kószáló halál
fájós lábát masszírozza zuhanyozik de keze már nem téved el testén
fájós lábát áztatja krémezi lányának ír levelet
ha van leánya egyáltalán? s már mért is ne lehetne?
lefekszik az altató fehér holdja alatt
fiatalabb mint lánya most a nárciszréten lebeg
a napfényben minden szépnek tűnik hiszi sikerülni fog minden
nem is képzeli hogy huszonöt esztendő múlva
ebben a szobában megy le végképp a nap marad végleg magára
ha kopognak ajtaján s ha felriad gondolkodhat
beengedje-e a félrészeg látogatókat
a biztonsági őrt egy másik pincért az unatkozó gondnokot?
vagy húzza inkább fülére a paplant s álmodjon medvékkel
mackó úr szerencsét jelent pénz áll a házhoz
bár neki nincs is háza ami előtt momentán megállhatna
mindegy ez is megoldódik valahogy végülis minden
dehát kinek is őrizze magát? és miért?
nem lepődnék meg ha időnként elszántan nyitna ajtót
s miközben a látogató dolgát tenné a nárciszrétre is gondolhatna
arra a kislányra aki volt sírhatna is
ilyesmiket gondoltam miközben őfurcsán nézett rám
kissé anyáson is noha egykorúak lehettünk
vigye ha akarja vont vállat és elfordult
azóta enyém a pohár ivott belőle Dani is Előd is Imre is
élő és halott barátaim ittak belőle
a vodka tükrében lebeg azóta is a pojánai uszoda
amikor még én is azt hittem az ablakon túl magasló
csúcsok árnyékát kerülgetve hogy kikerülhetem a
dehát ezt hagyjuk olyan mindegy az átiratoknak vége
hová imám át még magam és miért?
mostanában halott barátaimmal álmodom hívnak
zsiga bácsi is gróf rettegi is gerzson is
biztos helyem van a mennyei Súgás törzsasztalánál! hangsúlyozzák 
ott azután kedvemre beszélhetek nem szakít félbe senki 
mi itten figyelünk egymásra mondják dehát van időnk

ötvenkét évesen csak ül és halott barátaira gondol 
ha átírja magát közéjük a pohárral mi lesz?
2000. március 24.
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f tR É N V  M llM ia  160
ha majd minden rabszolga nép  
járm át megunva olajra lép

szerkesz ti:
F ekete Vince 2000

GÁL ATTILA VERSEI
K ó r la p , m a g a m n a k
Harctér nem, bár ágy tér, 
ha volna-,
akhilleuszi sarokvértem párnák 
közt kallódna —
A gyengéjén — mondják, úgysem 
fog az átok,
markolna hajamba az esendőség, 
belsőmbe napjeles lándzsások,
s a nehézlovasság.
Kis termetem
nem hazudja a bajnok korát,

lábaim felett üli végső torát;
lóháton melegebb lesz a vég:
nyugágy, amint elszürkült fara ring, 
s dívány, hogy csitítná a kínt.

C s o r d a n a p ló
— utolsó bejegyzés —
választott modor, semmi más, 
s ha előz gondot, színes sárkányokat 
fiástul — semmi más nem marad, 
az öreg hüllő tetembe tér s 
ma egyformán falánk és gonoszul motoz; 
a marhahát, mint kőhajító nyaka, 
ballagáson kapott állatokhoz 
iszony társul s a vörös ég állaga.
választott modor, rámszabott lakótárs, 
bőgéssel riaszt az ostoba, 
átszabott karmok csapnak 
lakomát,
s ha viselkedem — 
a koszt oda.

társaim keresi 
ünők rabló gondnoka, 
elhajított botjával halnánk, 
felrepülnénk, s a gond oda. 
otthagyjuk a jó kis nővért, 
a karszalagos, álcás 
Ügyeskedőt; s káprázatos színeket 
eregetnénk — hol megférne piros a 
zölddel, fekete nem törne társára: 
(délibáb-böglyök nem szállanak 
kiválasztott marhákra).

meséli a sárkány: 
testekben tenyészni, mint kór, 
mellső harcoslábam csontokat 
összekotor:
tévedések új bőrét, ha nézed,
n em  sz e líd  m arha a z , bika, sárkán ym éreg .

K ó r la p , n eked
Kirakom arcát, szép tintakék, 
ásatag karcproßl elfödte rég,
ködlőajakmaszat, kiskorú könny,
festékét az ég is eloldja fönn.
Lennék paletta, bazsalikom, gyógyír, 
de kezem az arcán hasadék, bomír;
csipkeszép bőrén, ha átmosolyogna, 
mint egy leánymentés hamuszín lombja...
Alágyújtani óvirág kerteknek,
múltbéli rózsáknak, karmazsin képeknek,

vörösét e kínhalál ne -vetítse rá, 
s ajkak ne botiasszák a nyelvet,
egy hosszú, netán felbontott levél mellett:

tubarózsát mondok kedves,
hős sallangot, tudatlanságot szító csínyt;

s hogy visszaköpje habzó ajak — 
(tuberosa) — nem engedi a szürke íny.

C irk u sz , m i rég n em  v o l t
mondd, mi a derű, kis bolond?
óriások kardéledre hányva, 
pojácákkal cipekedőkánya?
nevetsz rajtuk kis bolond? 
nevetsz, ha vámép lábadnál tolong,
orrába botlik hatalmas bába...

hajrázol kis bolond? 
kiáltod: bálna az, bálna!
s mi a borzalom, a rossz gond... 
ruhádat lebeszélik kis bolond,

korcs tested fölött megállva — 
rádvetkőznek otromba árva...

(csaknem elejtik terhüket a sasok, 
méterré lesznek az araszok),
s felzokog a csecsemő, 
ha sorok közt lelátna.

egy darab nézője nélkül; mit ér 
a fehér, ha sötétje soha nem kékül,
mit érne a világ, kinn e nagy porond, 
mindenki ott tolong, hol nem kéne.

A m e ly b e n  a z  e l s ő  k ö v e t
d o b ja  m es te ré re
Inti a kéz, hogy elég, ennyi mára — 
lábközét szapulnám, 
s őleereszthetett lám nekem...
Felolvas, átmegy a termeken, 
egy-egy szava ide is elérhet, 
s mohó vére netán újra kéret, 
szájam bögréje ismét rászakad.
Ötletes csövén rángok, mint a hal, 
poézist csapolnék, szellemet, 
de egyre ürít a mesteri far.
A térdeplést, bíz' megúnom: 
élhíresült sorokkal ultiznám,
mint álmai lány testével 
játszik kivénhedt kurtizán.

A m e ly b e n  a z  á rm á n y  
h a ta lm á r ó l  v a l l
Egy csokorba fogom belopni a mérget, 
s mellé az ellenszert, az öröklött vétket — 
búzavirágnak felhasad a szája, 
tapad ajka reá, a virág állja, 
állja... Véget nem ismersz, 
mesét, mi könnyen veszti hitelét, 
üvegen át, ha bélédverik, 
ne anyád hibáztasd, a piperét; 
mert hajnalba nem nyúlnak 
koszorúsbálok, csokrukat hamar 
szétdobják, batisztba ájulnak a lányok: 
ha kibomlik mellükön a drága ing,
kényszeredve keveredsz rájuk, 
s ártón csap orrodba mósusz, rozmaring.

A m e ly b e n  i f jú s á g á t  
e ld o b ja  m a g á tó l
Ha fruskát az öreg szag meglegyint,
s elaggott csoda ölébe lop kínt —
rossz nyelvek habzsolják majd jussom:
részt kérni — mondják, nehogy eszembe jusson...
Nem hagyakoz más csak bűnös
vénleányok; utóirat szerepeltet,
amíg velük hálok —
tolongnak hímév, gazdagság szerint:
ez a báj, mi romos szentélybe int.
Az alkalmak mossák bájom 
színes mázát, az arcot fedik, 
vagy annak testált mását:
senki nem tudhatja, mért vagyok oly pállott, 
rettegve mesélik: vénlányokkal hálok.

A m e ly b e n  f e je t  h a j t  
a te h e ts é g  e lő t t
Ha egyszer majd halni kell 
nem állok veled a falhoz — 
még túlélnéd te férfiszépség, 
mint túlélte méretét a fallosz.
Hírneved legendát költené, s nem tudná 
a sok bakó, elöl vagy hátulról töltene — 
míg szavalsz, ha szavad nem is egyéb, 
cifra ruhában bárgyú oráng-lét; 
tépés, mi a közönségen szakad — 
vagy dámákat mondanál, 
hölgyet, kinek mindene szabad!?
Én nem bánom, kitartok, míg lehet:
költsd ki magad a halálból,
versva jd a , te  k irá ly i pöfeteg .
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PAPP SÁNDOR ZSIGMOND

(egy szamovár kisebbik fele)
Az agónia korát éljük, ezt a fecnit ragasz

tottam fel utoljára a falra. Tudtam, hogy 
nem lesz több, ezért az egysorosok közé 
tettem, mindjárt az adomo mellé, amit egy 
művészetis lánytól csíptem el a Kőhajítók 
melletti parkban egy pádon. Nem is biz
tos, hogy tőle van, szabadkozott, de akkor 
már nem számított különösebben, mert 
bennem volt, én meg őbenne, klassziku
san, már ahogy egy sétatéri pad mindezt 
engedi. Furcsa érzések gomolyogtak elő, 
mint meggyulladt házból a tömött, sűrű 
füst, alig láttam ki belőle. Először voltam  
valakivel szomorúságból, meg méregből, 
de gyengédséggel is persze, mert enélkül 
csak töcskölés az egész, ide-oda játék, akár 
a kötélhúzás. És nem beszéltem erről neki, 
mert a művészetisekkel csínján kell bánni, 
sérülékenyek, s ha valami nem stimmel, 
képesek otthagyni a dolog közepén, ezt 
még Précsek mondta, ő pedig témában 
van ilyen szempontból. Ma is büszke va
gyok erre a hallgatásra, hogy úgy mehe
tett el az a lány a Kőhajítók parkjából, 
felemelt fejjel, mert tisztességes kúrás 
volt, nem nyereségvágyból, vagy mert el 
akartam felejteni valakit. Aranyos lány 
volt, megérdemelte a diszkréciót. Iszonyú 
sok haja nőtt, olyan hosszú vörös slepp, 
amivel nyugodtan be lehetett volna taka
rózni, és a tincsek a combomat csiklandoz
ták, s ez végigbizsergett rajtam, meg
csapott azzal a fahéjos fűszerillatával, és a 
fák is hozzásusogták a magukét, és tény
leg csodálatos volt így együtt. Miért ked
vetlenítettem volna el akkor azzal, hogy 
mindez Ahmed miatt történik, vagy Mar- 
garitáért, illetve már nem is tudom ponto
san kiért, de biztos, hogy nem érte, ő csak 
amolyan átmenet, korrekció, még ha a leg
szebbekből való is, s ezt még Précsek sem  
mondhatta volna találóbban.

És úgy ment el az a lány, hogy tanítani 
kellett volna: bugyiját kis hátizsákba gyö
möszölte, nem ugrált féllábon egy pillana
tig se, két mozdulatból helyretette magát, 
s csak úgy ragyogott, egészségesen és ki
egyensúlyozottan. A haja aranyozta be az 
egész nőt, vagy inkább bevörhenyezte, de 
az nagyon csúnyán hangzik, és a sarkon 
taxit intett, ami csikorogva fékezett, lát
szott, hogy a fickó padlóig nyomta a pe
dált. Aztán én is hazaértem, cseppet sem  
volt sietős, jólesett az éjféli város, az a 
csöndes mocorgás a falak mögül vagy 
honnan, a nappali kavarodás hiánya, ami 
a hétórai indulásig elhasal néhány vesz
teglő kocsi alatt a sötétben. Akkor ragasz
tottam fel a cetlit a többi közé: A  művészet 
katarzisa, hogy felkészítsen a félelemre.

Erre gondoltam most.
Délelőtt volt, s megint befújt az az ör

vény, a cetlik meglibbentek, mert a felső 
szélükkel ragasztottam őket egymásra 
vagy a falra, ahogy jött, sosem volt annyi 
ragasztóm, hogy a teljes felületet beken
hettem volna, és akkor elkezdtek zizegni, 
zakatolni, mint egy nagyon finom és apró

lékos szerkezet. És a zizegésből, az innen- 
onnan összelopkodott gondolatok közül, 
megint előbújt az a valami, az idő, s telje
sen más volt, mint a kintről behallatszó 
hangok, mert teste volt, kiterjedése, elfog
lalta a szobát. Mindaz, amit ők, az embe
riség állítólagos nagyjai nem  mertek 
megfogalmazni, inkább hagyták elsor
vadni a mondatok mélyén, tetszetős sza
vakat húzva cinkos hallgatásuk fölé, mint 
egy földréteget, azok most így egymás 
mellé téve mégis összeállnak, és ebből ki
domborodik valami, és hangja van, iste
nem, de m ég milyen hangja. S hiába 
futottam volna ki a szabadba, az utcára, 
mert a városban is ez a zizegés uralkodott, 
csak zúgássá erősödve. Mindenhonnan 
zúgott, piszkosul, az utcák torkolatából, a 
szobrok összeszorított fémszájából, és a 
közömbös ablakok is csak látszólag voltak 
csendesek, ugyanúgy kivették a részüket 
ebből, mint a tétován álló gyalogosok a 
kirakatok előtt. Őrjítő, hogy némely han
gokat csak te hallasz, ahogy a fogaid őröl
nek délben, reggel és este, összekoccan a 
zománc, de hiába is kérdezősködnél, hon
nan jön vagy meddig tart, mert a vállukat 
vonogatják, és olyasmiket mondanak, én 
semmit sem hallok, fiatalember, vagy: ne tart
son fel, nem látja, hogy sietek?! És akkor be 
kell ismerni, hogy bizony veszett ügy ez.

Néha azt hittem, tényleg lesz velem  
valami, és felvisznek az ideggyógyászat
ra, még szerencse, hogy nincs messze, de 
olyan józan voltam mindig, amikor ez tör
tént, annyira tudtam, hogy mi hol van, és 
nem cseréltek helyet a tárgyak, és nem 
láttam zöld állatkákat meg ilyenek. Ettől 
megnyugodtam: képes vagyok tiszta fejjel 
tanulmányozni a jelenséget, legfeljebb 
nem értem az összefüggéseket, de hát így 
kezdődik minden igazi felfedezés, vigasz
taltam magam, és ez teljesen bejött. Ilyen
kor aztán feljegyeztem minden zajt kívül 
és belül, amíg rá nem untam, mert nem 
egy izgalmas művelet. Mostanság még ar
ra is gondoltam, hogy talán ez is Ahmedék 
miatt van, de gyorsan elhessegettem, mert 
lassan üldözési mániának tűnik, azt meg 
nem szeretném, ezért inkább nem is gon
dolok erre. Meg egyébként is, akkor este 
egyszer s mindenkorra helyre tettem azt 
az embert, látni kellett volna az arcát, 
ahogy ült a széken és nem mondott sem
mit, csak nézte a kezemet és a piszkavasat, 
mintha a kettő között dőlne el valami, 
amit megfogalmazni sem mer.

így éreztem magam, egyszerre kint és 
bent, mert ilyenkor nincs különbség a ket
tő között, mintha a szekrényedből nyílna 
a Corvinilor sugárút, és ezt nem kívánom 
senkinek. De aztán kopogott, és belépett 
Veterényi, s egyből visszanyertem a lélek
jelenlétem. Olyan volt, mintha vizet lo
csoltak volna az arcomba. Veterényi is 
láthatta, nyugodt vagyok, semmi bajom.

— Szevasz — mondta.
— Szevasz — mondtam.

— L ógunk  egy so rt a hegyekben . 
Jössz? — m ondta. Nem  szerette m egteker
ni a dolgokat. Tornacipő volt rajta, fűfoltos 
sportnadrág, m eg az a lehetetlen lilás- 
szürke füstdzseki, am it nem  tud tunk  le
im ádkozni róla. A helyi focicsapat színei, 
válaszolta m indig kissé megrökönyödve, 
hogy nem  lehet ezt érteni, s az emblémát 
is m egm utatta a vállán és a mellén, mintha 
nem  látnánk.

— K irándulás?  — m ond tam , hogy 
azért pontosítsam  a felállást.

— Az.
— Ki jön még?
— Précsek, Loksi, Jutka. Az argentin és 

Zsadányi a bányatónal csatlakoznak.
— M argarita? — kérdeztem  óvatosan.
— N em  jön. Dolga van.
Láttam  rajta, hogy egészen elfáradt. 

Gyilkosság lett volna bárm it is kérdezni 
még, de nem  álltam  meg, le kellett ellenő
riznem  valamit.

— Nézd, Janek — kezdtem, de legszí
vesebben  m áris  a b b a h ag y ta m  vo lna, 
bosszantott az a hülye remegés a hangom 
ban —, neked nem  olyan az idő, m int egy 
zúgás? Mint am ikor zizeg valami?

Rámnézett, összehúzta a szemét, s így 
nézett m ég egy darabig. Azt hitte, megint 
átejtem, hogy újra egy nyavalyás heccet 
készítettem elő, amivel majd lehúzom  a 
többiek előtt, de hát m ost egyedül va
gyunk, a fenébe is, mi ebben a logika? 
Láttam, ahogy áthullám zanak a fején a 
gondolatok. Próbáltam  m inden gunyo- 
rosságot letörölni az arcomról, és őszintén 
visszanézni rá, egyenesen, m intha képes 
lennék ilyesmire, m iközben m egfogad
tam, hogy soha többé nem  agyalok a kon
tó já ra , ig e n is  b é k é n  h a g y o m , m e rt 
különben szim patikus gyerek, és m eg le
het benne bízni, főleg ha valam i eredm ény 
érdekel vagy olcsó sportcucc.

— De — m ondta aztán. — Am ikor a 
bíró még nem  fúj, pedig az óra világosan 
mutatja, hogy lejárt a zsuka, akkor bizony 
o rd ítunk— lassan m ondta, hogy ha mégis 
beugratásról lenne szó, a kellő pillanatban 
vissza tudja szívni. — És az messziről 
tényleg olyan, m int egy zúgás.

Letettem arról, hogy közelebb férkőz
zek a megoldáshoz. Legalábbis ma. Elő
k ap tam  a zsáko t és begyöm öszö ltem  
néhány dolgot: hálózsákot, pulóvert, csaj
kát, efféléket. N em  tartott sokáig, a fonto
sabb dolgok, m ár amire egy ilyen túra 
alatt szükség lehet, m indig a kabátom ban 
voltak, mély pótzsebekben. Még apám  
mondta: ez egy olyan ország, hogy jobb 
m indenre felkészülni. H át én készültem.

— De m áskor is előfordul — m ondta 
hirtelen Veterényi.

— Mi van?
— Hát ha nem  m i vezetünk, akkor ter

mészetesen nem  azért ordítunk, hogy mi
né l h a m a ra b b  le fú jja , h a n e m  h o g y  
hosszabbítson , m ert... — m agyarázta. 
M ost, hogy látta, nincs gond, egészen 
bemelegedett a variációkba.

— Világos — m ondtam . M eg akartam  
nyerni a jóindulatát.

folytatás a 10. oldalon
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> » »  folytatás a 9. oldalról

— O lyankor az órát is megállítják, 
m intha elrom lott volna — m ondta és ne
vetett, m ert valószínűleg maga elé képzel
te a helyzetet. Kivillantak az egészséges, 
szikrázó fogai. Egy drótot is elharaphatott 
volna velük.

A ház előtt Précsek Tibi állt, látszott 
rajta, hogy m ár unatkozik, nem  fordult 
m eg a rövidszoknyás nőkután , egyáltalán 
nem  fordult semerre, a cipője orrát pisz
kálta a sátor egyik rúdjával. Amikor Loksi 
is megjött, elosztottuk négyfelé a cuccot, 
m indenki kapott egy rudat, tartóvasakat, 
ponyvát, m eg valam i extrát. Én az üstöt 
kaptam , am iben a teát szoktuk főzni, meg 
levest is, ha van po r vagy legalább valami 
ételízesítő kocka. A Győzelem mozi felé 
indultunk, ott várt ránk Jutka egészkor, 
addig  m ég volt legalább fél óra, ráértünk. 
Précsek kérésére m egálltunk a gyógyszer- 
tár előtt, az aktuális babája volt épp m ű
szakban, üdvözölni illett, ha m ár ott m en
tünk el. Précsek szép mezei csokrot vará
zsolt elő a kabátja ujjából, és mielőtt belé
pett volna, a haját is megigazította. Be
bám ultunk  az üzletbe, látni akartuk a pa
lántát. Én voltam  a legjobb helyen, a Loksi 
részét egy könnyező pálma takarta, ide- 
oda kellett tekernie a nyakát. Egy lakko
zott aszfaltszőke jött Précsek elé, divatos, 
vastag talpú cipőben. Ha nem  lett volna 
rajta a fehér köpeny, meg se m ondtad vol
na, hogy egy ilyen penész helyen dolgo
zik. Az antibiotikum ok előtt találkoztak, a 
nő átölelte, és a csúcsforgalom ellenére 
pillanatok alatt elm erültek egymásban.

O nto ttam  magam ból a poénokat: a- 
pám , ezt sötétben ki se tudod tapogatni; 
ahogy elnézem, szőrmekereskedést nyit
hatnának a hónaljából.

Loksi hallgatott, volt benne némi fe
szültség. Veterényit pedig az esze nem 
vitte az összefüggések felé, ezért csak biz
tosra m ent, akkor nevetett, ha m ár mások 
is röhögtek. Azt hiszem, irigységből szü
lettek a megjegyzések, s ezt érezték ki be
lőle, hogy h iányzik  nekem  valam i, s 
bizony nem  szép dolog m ások nyom orú
ságán röhögni. M argantára gondoltam, 
hogy m egint el fogok m enni hozzá, s u- 
gyanúgy folytatjuk majd, ahogy abba
hagytuk. Semmi más ötletem  nem  volt. 
Vissza kellett édesgetnem  m agam  hozzá, 
ha azt akartam , hogy ne az a zúgás nyer
jen. Hogy úgy nézzek a városra, m int egy 
lehetséges helyre, ami kis akarattal belak
ható, m ert ism erősek az utcák, a házak 
láttán pedig nevek jutnak eszembe. És a 
nevekről arcok, és akkor m ár m aradnod 
keü.

— M ehetünk — m ondta Précsek, ami
kor kijött. Am íg szedelőzködtünk, lopva 
m egtörölte a száját egy papírzsebkendő
vel.

A Római téren vágtunk át s m ár a csak 
a Luceafárul utca volt hátra, hogy felka
nyarodjunk a mozi elé, am ikor Précsek 
mesélni kezdett, hogy a patikusokban azt 
a halálnagy józanságot kedveli, m ert két 
lábon állnak a földön, precízen. Abban a 
szakm ában csak egyszer nyúlhatsz meüé,

mondta. Ha látnánk, hogy m üyen kis sú
lyokkal dolgoznak, am ikor kikevernek 
egy dózist, elállna a lélegzetünk. És hát a 
mellékhatások, meg a felelősség, amivel 
élni kell nap m int nap, m ert m inden kis 
fecni mögött, amit oda bevisznek, hús-vér 
emberek állnak, tette hozzá. M indenkép
pen becsülni kell egy ilyen nőt, zárta az 
egészet, és elégedett arcot vágott, mert 
sikerült m eggyőznie m agát valamiről, 
ami rendes körülm ények között eszébe se 
jutott volna. Beugrott, hogy milyen akku
rátusán törölgette a száját a patika előtt, és 
hirtelen sajnálni kezdtem  ezt a nagyszájú 
Précsek Tibit. Hogy itt elaltat minket a 
nőjével, de igazából zsebkendő nélkül 
hozzá se tud nyúlni.

Kikerültem egy autót, és közben pró
báltam  elképzelni a meséjét, de m indun
talan  Loksi germ án nagynénije ju to tt 
eszembe, akihez m inden évben elmen
tünk locsolkodni, és a lehullott diót is 
összeszedtük az udvarán, ő m ondta egy
szer Précsekről, hogy egy nímand. S bár 
vele is kedvesen bánt, látni lehetett a sze
mén, hogy ez valami végleges, m int a te
toválás. Káromkodtam, mert megint ki 
kellett kerülnöm  egy autót, ez úgy kicen- 
tizte, hogy a visszapillantója m ár érte a 
falat, és emiatt lem aradtam  a többiektől. 
Veterényi könnyedén trappolt a zsákkal, 
meg se m ozdult a válla, pedig ő vitte már 
a Tibi rúdját is. Loksi inkább battyogott, 
m int akinek semmi sem sietős. Précsek 
megfordult, nézte, mit csinálok. A cipelés- 
től m egizzadt, alaktalan foltok nedvesí
tették be a szép d rapp  ingét. Nélkülöz
hetetlen volt a társasága, és ezt ő is tudta, 
mert naprakész információi voltak szinte 
mindenről, pláne, ha a dolog egybeesett 
az érdekeltségeivel, vagy ha ott helyben 
hajtott valaki után. Nem  kellett megeről
tetnie magát, passzolt hozzá a szerep, a 
sima modora miatt különben is m ásként 
álltak vele szóba az emberek, s neki volt 
leghamarabb mobilja az egész városban, 
így aztán nem  csoda, ha igen mélyen gyö
kerezett benne az öntudat.

Hosszú sor kígyózott a mozi felénk eső 
oldalán, biztos sikerfilmet vetítettek, de 
az is lehet, hogy valam i agydagasztó 
ment, amire ráharaphattak az egyetemis
ták. Jutka gombos farmerdzsekijében áll
dogált a mozi sarkánál, jóval a sor előtt, 
hogy ham ar észrevegyük. Elegáns kis 
cucc csüngött a vállán, sosem szeretett 
túlöltözni, ebben legalább hasonlítottunk. 
Benne jártunk már az áprilisi szeles idők
ben, ma m ondjuk melegebb volt a szo
kottnál, de bárm ikor előbukkanhatott egy 
nagyobb felhő a dom bok mögül. Jutka 
behunyt szemmel nézett fölfelé, hagyta, 
hogy a nap, ami m ár az üzletsor fölött járt, 
kicsit megcsipdesse az arcát. A mozi előtt 
néhány csenevész fa hajlongott, nem  tud 
tam  elképzelni mitől, hiszen a tér nyugati 
része m indig is szélámyékban pihent, ott 
álltunk meg cigarettára Ahmedtől jövet. A 
fákat még tavaly ültették az aszfaltozás
kor üresen m aradt ágyásba, de m ég sár
gák voltak, erőtlenek, talán a föld miatt, 
vagy m ert nem  öntözte őket senki.

Jutka azzal a csengő hangjával üdvö
zölt, amit m indig is csodáltam. Egy egész 
zenekar játszott abban a hangban, érez
tem, ahogy összefonódnak benne a hang
szerek Loksit m ég m eg is ölelte, de ő alig 
reagált, megpaskolta a combját, m ondott 
valamit és kész. Nem  értettem , hogy lehet 
valaki ilyen fakir.

Egy rozzant m enetrendszerű várt a 34- 
es végállomásánál. M inden órában indult 
és a villanyrendőrig vitt, egy elágazáshoz, 
am it m indenki így hívott, m ert ott állan
dóan járőrözött egy egység, radaroztak, és 
hivattak is, ha hiányzott az aznapi norma. 
O nnan egy m eredek és kom isz ú t  kapasz
kodott fölfelé, a bontásból kifordult kö
vekkel és m éteres gödrökkel, am it az 
időjárás és az időnként erre járó döm pe
rek vájtak ki m aguk u tán , nyugati autó 
nem  is bírta a terepet, csak a Dacia, illetve 
hát azt nem  féltette senki. A m enetrend- 
szerű jellegzetes bűzt árasztott, amiben 
kolbászos szendvicsek, izzadság és a le- 
hurbolt ülések m űanyaga keveredett né
hány erős sprével, s am ikor köhögött, 
szuszogott az emelkedőn, égett m otorina 
szaga csapott be a réseken. Elég kis helyen 
szorongtunk, közel a sofőr fülkéjéhez. Jut
ka Loksi ölében ült egy zsákon, Veterényi 
és én egym ásnak vetett háttal, m ert ki 
akartam  bám ulni az ablakon. Egymás 
után  szaladtak el a kisebb dom bok, né
hány viskó és aztán egy híd. A sofőr a 
helyi rádiót hallgatta, negyedkor jókíván
ságokat olvastak be. Teljesen m egnyu
g o d tam . K in trő l az e rő re  kapó  zö ld  
színnel lassan belém áram lott valami, ami 
a városból m indig is hiányozni fog, a fi
nom  és laza vonalak sugallta könnyedség, 
am it egy dom b, egy legelővé kisim uló ap 
ró fennsík jelenthet.

Hallgattunk. Csak Précsek nyom kodta 
a marokját, hogy van-e rendszer, de ez 
m ost senkit sem zavart. H a kéri, talán m eg 
is öleltem volna.

Másfél óra kaptató u tán  m ár látni lehe
tett a bányató mellé ültetett kis fabódékat, 
amit nyaralónak hívtak az itteniek, és még 
kutyát is tartottak, hogy elriassza a beto
lakodókat. Ha nem lett volna a két lépés 
hosszúságú verenda és a vakító bádogból 
készült eresz, nagyranőtt öltözőfülkének 
is nézhették volna őket. Akinek volt m ár 
ilyen bódéja, ahonnan délben a legna
gyobb hőhullám ban gyékényt, strandszé
ket vagy matracot varázsolhatott elő, és az 
árnyékba hevered hetett, m ár nem  volt 
szüksége névjegykártyára. A tulajdono
sok úgy tartották szám on egym ást, m int 
egy kifinomult és előkelő klub a törzstag
jait, ahol a kapus előre biccent az érkezők
nek és kérés nélkül hozza a kedvelt italát. 
Aztán ezt díszítette, javítgatta m indenki 
kora tavasztól késő őszig, de volt olyan, 
aki télen is kijárt. Nagy és világos szám o
kat festettek az oldalára, ablakot ü töttek 
rajta és függönyt tettek elé m eg valami 
lábtörlőszerűt a bejárathoz. Loksival eze
ket lopkodtuk össze annak idején, ha épp 
nem  pecáztunk vagy fü rödtünk a tóban, s 
az nyert, aki a legtöbbet gyűjtötte, am íg 
anyám ék ránk nem  parancsoltak. Szenve
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délyünknek az lett az eredm énye, hogy 
néhányan oda szegezték a padlóhoz vagy 
estére bevették, m int valam i megbecsült 
és értékes darabot. Valahogy m inden ér
téknek m utatkozott akkoriban, és árulás
nak szám ított ezt nem  tudom ásul venni. 
A kitartóbbja paradicsom ot és hagym át is 
vetett a "ház" mögé, hogy azért se kelljen 
bejárni a városba. Aztán valahogy ez is 
átöiöklódött, pedig m ár van paradicsom  
dögivei, és a lábtörlő sem hiánycikk, de a 
szegeket nem  húzta ki senki, és az árulást 
is ugyanúgy büntetik.

Zsadányi egy ilyet bérelt, s m ár harm a
dik  napja, hogy kint voltak az argentin 
lánnyal. Am ikor m egérkeztünk, épp a sté
gen ü lt két kókadt horgászbot mellett, 
m ert m ár évek óta a fejébe vette, hogy saját 
fogásból készít nekünk halászlét. De seho
gyan sem akart összejönni a dolog, pedig 
m ár m inden környékbeli horgászt meg- 
köm yékezett, tudta a titkos helyeket, a 
csalikat és a beetetést, sőt svájci zsebkését 
is elcserélte egy merítőhálóra.

Csak intett, hogy dobjuk le a pogy- 
gyászt, szusszanjunk egyet, am íg ő össze
pakol. Ahogy benéztem  a bódéba, láttam, 
hogy az argentin lány is készülődik, épp a 
nedves fürdőruháját csavarta le magáról.

— A nagyot éjszakára is benthagyom  
— m agyarázta Zsadányi. — Feneklővel 
tettem  be, de úgy, hogy reggelig is m arad
hat. H a jövünk visszafelé, m egnézzük

— N em  lopják el? — kérdezte Veteré- 
nyi, aki gyanakvó volt a kinthagyott dol
gokat illetően.

Zsadányi csakúgy, a háta m ögül nézett 
vissza.

— A kollégák ügyelnek rá — m ondta 
hangsúllyal. Es ebből sejteni lehetett, hogy 
az éjszaka végképp megpecsételődött a 
sorsa: befogadták, ami a horgászok üzleti 
érzékét dicsérte, hiszen nem  m indennap 
kaphatnak ők sem  egy kiszolgált merítő
hálóért svájci bicskát. M egbecsültek itt 
m inden messziről jött embert.

A hárm as elágazás után, a néhány éve 
berobbantott bánya m ögött egy kiszáradt 
pa takm ederben  kapaszkodtunk fel. Ez 
volt a legmeredekebb szakasz, itt m ár nem 
beszélgettünk, m indenki azzal volt elfog
lalva, hogyan ossza be az erejét. M ég egy 
óra volt a menedékházig. Jutka mellett 
m aradtam , hallgattam , ahogy apránként, 
szaggatottan szedi a levegőt. Gondoltam, 
ha m egállunk, elmesélem neki a zizegést, 
m ert szükségem  volt a józanságára. Most, 
hogy m ár nem  éreztem  a várost, m inden 
más jelentéktelennek tűnt, eljátszottam a 
gondolattal, hogy kiköltözöm, remete le
szek, vagy m inek is híják az ilyen vissza
húzódó  őrülteket. M eg azt is akartam  
m ondani, hogy m ost m ár értem, miért 
szom orú. M ert lassan semm i választá
sunk sem m arad, hiába jártunk ki annyi 
iskolát, v itattunk m eg annyi idegen gon
d o la to t, m égsem  sikerü lt m agunkhoz 
édesgetni sem m ilyen tudást, am it m a
g u n k  elé ta r th a tn á n k  védekezésképp. 
Nincs senki, aki koronatanúként szólal
hatna fel az ügyünkben, és mi sem tanús
kodhatunk más ügyében. Persze ez nem

baj. Kis leleménnyel több m indent ki le
hetne zsírozni ebből: jól fizető állást vala
m ilyen hivatalban, ösztöndíjat, vállve- 
regetéseket. A tanácselnök kövérkés fele
ségét is megszerezhetnénk. Akármeddig 
kinyújthatnánk a kezünket, úgysincs ben
nünk m ár olyan műszer, ami idejében ki
jelezné gátlástalanságainkat, így akár még 
abban is hihetünk, hogy cselekedeteink
ben nincs semmi kivetnivaló. Szüléink és 
nagyszüleink is így tennének, hiszen ők is 
tudták, a túlélésnek nincsenek kikezdhe
tetlen igazságai.

Mégis elég egy tétova délután, egy ár
tatlannak induló m ozdulat, s m inden a 
visszájára fordul, az indulat közönybe, a 
m agab iz to sság  félelem be csap  át. És 
ugyanazzal a lendülettel haladok majd az 
ellenkező irányba, arra, ahonnan koráb
ban igazságtalanságokra, láthatatlan gaz
tettekre hivatkozva rohantam  el. És lassan 
újra be kellene m utatkoznom  magamnak, 
pedig pillanatra sem m ozdultam  ki a tes
temből, nem követtem el semmi látványo
sat, semmi rendkívülit, ugyanaz vagyok, 
aki öt vagy tíz évvel ezelőtt vo ltam  Leg
feljebb a bőr meg az erek, s talán kilazuít

még néhány alkatrész, de semmi olyasmi, 
am iről ne tudnának  az anatóm iai tan
könyvek.

De láttam, hiába is m ondanám , nem 
figyel. A turistajelzéseket nézte, vagy a 
síkos, közömbös köveket. Pedig tőle vár
tam  m indig is a legtöbbet. Egyszer láttam 
egy filmet, melyben egy jómódú, szim pa
tikus ürge gyilkosságba keveredik, s úgy 
tűnik, semmi sem menti meg a kivégzés
től. Hiába fognak össze a tehetős rokonok, 
hiába küldenek magánnyomozót, és hiá
ba tudjuk, mi kívülállók is, hogy totál ár
tatlan, a félkegyelmű lovászinas a tettes, 
úgy telnek el a részek, hogy semmi ered
ményt sem tud felmutatni a védőügyvéd. 
S akkor az utolsó epizódban, am ikor m ár 
kihallgattak m inden tanút, és a hullámok 
lassan összecsapnának a feje felett, bero
han a piszkos és kimerült magánnyom o
zó , és azt ordítja: Itt a gyilkos fegyver! S ettől

m inden jóra fordul. Árulásokra és csel
szövésekre, árm ánykodásokra és hazug
ságokra derül fény abban a pillanatban. 
És persze a világ is így működik: egy ideig 
a komisz és rideg arcával fordul felénk, 
hogy m egszeppenjünk és nemes elvekre 
tegyünk szert, hogy majd jöjjön a napo
sabb oldal, az igazi arc, ahol m indig van 
különbség bűnös és ártatlan, kiszolgálta
tott és zsarnok között. És m ég kell egy 
nagy bajuszú, kedves kókler, egy éles sze
m ű őr, aki a világ m egtestesült lelkiisme
rete, hogy m inden olajozottan, a maga 
levében forogjon.

Egy ideig azt hittem , én leszek az a 
m agánnyom ozó, aki majd a kellő pillanat
ban berohan, és szétcsap a bűnösök és 
m egalkuvók között. Elképzeltem, hogy 
mit m ondok akkor, és m it nyilatkozom  
majd a sajtó képviselőinek. M ikor leszek 
visszafogott és m ikor diadalittas. És még 
szám talan ehhez hasonló ügyet göngyölí
tek majd fel, m ár csak passzióból is. Kö
zülünk m ost m ár csak Jutka lehet az a 
nyomozó. Sem én, sem  Loksi, sem  Pré- 
csek, aki néha órákig tud tém ázni a vilá
gosi fegyverletételrő l vagy a trianoni 
nemzetárulásról, sem  Veteiényi, aki a lá
bát is eladná egy eredeti fradi mezért, sem  
Zsadányi nem  képes m ár erre. De ő még 
berohanhat, és meglóbálhatja a feje fölött 
a gyilkos fegyvert, neki m ég hinni fognak 
az esküdtek, a bírók, a vádlott mögött fel
sorakozott csendőrök. Csak idejében ta
láljon rá, vagy legyen legalább egy ilyen 
ügy. Mi valahogy elvesztegettük a kínál
kozó lehetőségeket, felszám oltuk őket. A 
mi pártfogoltjainkat felakasztotta, felné
gyelte vagy legalábbis szám űzte az a lát
hatatlan bíróság. És le se tudjuk tagadni, 
hogy sárosak vagyunk ebben. Persze, 
nem  nagyon, csak mértékkel. S talán ez a 
legrosszabb: addig halogatni a keresést, 
mígnem középen rekedsz, jó és rossz kö
zött, a senkiföldjén.

S ha erre gondolok vagy m agam on ér
zem  Jutka tekintetét, m elyben nyom a 
sincs szem rehányásnak, bár vigasztalni 
sem próbál, akkor egy fokkal erősebben 
zizegnek a fecnik. Erősebbnek hallom  az 
óra ketyegését és erősebbnek tudom  a vá
rost. M indössze az ajtót kellene kinyit
nom, és szemügyre vennem  a szemközti 
házakat, vagy e lindu lnom  valam erre, 
hogy a szembejövők közömbös vonásai
ból kiolvassam: nem  lehet győzni ott, ahol 
nem hirdettek háborút. És ha nincsenek 
b izony ítékaim , igazságaim  sincsenek, 
nem szám olhatom  m agam  sehová, senki 
táborába. Ezt M aigarita és Ahm ed is tud 
ta, mégsem m ondták el nekem. Az egyik 
talán féltésből, a m ásik talán félelemből. 
Pedig em bert is öltem  volna a bizonyos
ságért.

A sátrak leverése u tán  Veteiényi és 
Zsadányi elm entek fáért, az argentin lány 
ellőtt néhány kockát, majd a gépét tanul
m ányozta  e lm élyülten . A ztán  m egint 
összegyűltünk a kondér körül, amiben 
m ár pirult a hagyma. Ez az erős, élettől 
duzzadó szag elvegyült a hegyek felől ér-

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

kező olvadó hó és a szikkadó föld keser
nyés illatával, és tudtam , hogy ez éjsza
kára is így m arad. H agym aszagú csilla
gok alatt hajtjuk le a fejünket, és hagym a
szagú lesz a fű, és az üszkös fadarabok is 
h ag y m aszag o t e reg e tn ek  m ajd , s azt 
m ondjuk erre: békebeli állapot. Nem  volt 
bennem  semm i rom antikus töltet. De a- 
zért ordítani is szerettem  volna, m ert fur
csa elégedettség feszített, hiszen úgy vett 
körül a csend, m int egy meleg pulóver, 
ami alá nem  fúj be a szél. És talán vigyo
rogtam  is, m ert úgy éreztem, felértem va
lam i csúcsra, bár nem  arra, am it eredetileg 
m eg akartam  m ászni, de  elértem  eddig, és 
ennél feljebb m ár csak csalás árán juthat
nék, m ég nagyobb szélhám osság árán, hát 
akkor m ost nézzek körül. Rögzítsem, amit 
lehet, ragasszam  be az albumba, ahogy 
egy jól sikerült képet, és írjam alá az évet, 
a napot, és legyek elbizakodott, elégedett, 
vagy épp ellenkezőleg, keserű és nyúzott, 
csak legyek m ár valamilyen. Ösztönösen 
utáltam  m inden átm enetet, m indent, ami 
csak félig kész.

— A rácpontyot m indig leöntöm  bor
ral — m agyarázta Zsadányi. Précsek úgy 
nézte, ahogy a papot szokás a tem plom 
ban. — Akkor foszlani fog, akár a kalács...

— Rakj m ég bele egy kis paprikát — 
m ondta Veterényi. Józan, külvárosi gye
rek volt, nem  hatották m eg a hasonlatok

— Az em ber olyan, m int a főztje — 
m ondta szigorúan Zsadányi. — Nem  sza
bad elkapkodni.

Veterényi legyintett, majd ram  nézett, 
hogy szóljak m ár hozzá ehhez a hülyeség
hez. Loksi távolabb ült az argentin lány
nyal.

— Ne zavarjátok, m ert soha nem lesz 
kaja — m ondta Précsek.

— Nekem  nyersen is jó volt — morgott 
Veterényi. A csalódottság, hogy nem tar
tottam  vele, és nem  kezdtem  ki Zsadányi 
hirtelen jött királyságát, kiült az arcára.

— Hogy mit kezd a nyersanyaggal, 
hogy rántást használ vagy inkább könnyű 
öntetet, párol vagy főz, ez m ind-m ind a 
jellemről árulkodik — szavalta Zsadányi. 
— Látod, itt egy cseppet bevágom  — m u
tatta Précseknek a paprikát —, m ert így 
kiadja az erejét.

— Ne legyenek illúzióid — m ondta 
hirtelen Jutka.

És ahogy a gőz szökken ki egy rossz 
kávéfőzőből, úgy  kezdett ömleni belőle a 
szöveg, egy artikulálatlan szógörgeteg, 
amire este, a zabálás u tán  m ár senki sem 
emlékezett, legfeljebb úgy, ahogy az éh
ségre em lékezhet a gyom or jóUakottan. 
Olyasm it m ondott, hogy ráálltunk vala
miféle utazósebességre, m int az úri veze
tők, akik a világért sem  előznének olyan 
szakaszon, am it nem  lehet belátni, s ez 
gyilkos dolog, m ert azzal a látszólagos 
kényelemm el jár, hogy nem  kell kérdése
ket feltenni és válaszolni sem kell, utazik 
az ember, nézi a tájat a beavatkozás luxusa 
nélkül. És erről később úgy mesél majd a 
gyerekeinek, m int egy tartós és tartalmas 
pillanatról, am i összefogta és bearanyozta

az életét, ízt adott neki, m int penész a 
sajtnak. Csakhát a penész a sajtban is pe
nész m arad, m ondta Jutka, és Zsadányi 
rándult egyet, m intha sípcsonton rúgták 
volna. És az ilyesmit dicsérni felér azzal, 
hogy saját kivégzésednél segédkezel, vi
szed a tálat, amibe a vér csorog majd, vagy 
a kötelet fonod, és összetereled a bámész
kodókat, hogy utolsó rúgásaid felszívják 
a tekintetükkel. A határhelyzetek talán 
m ég k ihozhatnának  belőlünk valam it, 
m ondta, m ire az argentin lány bőszen bó
logatni kezdett, s bár a fene se tudta, hogy 
mit ért az egészből, azt a furcsa gyanút 
ébresztette bennem, mintha most dönte
nének az ügyünkről, végleg és visszavon
hatatlanul, m ert időközben összeült egy 
különös és hatékony testület, s ennek a 
testületnek Jutka az elnöke. Vagy lega
lábbis teljhatalmú szóvivője. Hangjában a 
korábbi szelíd zongorafutam okat az üst
dobok és cintányérok zörgése vette át, va- 
lam i dacos c re sc e n d o , am ibe  a z tá n  
beledörren tek  a trom biták  is. Láttam , 
ahogy a karm ester dühösen hadonászik, 
próbál úrrá lenni a csapongó szólamokon. 
Szerettem volna lekottázni az egészet, le
jegyezni valahogy, mert csak így volt tel
jes, ezzel a kísérettel, aztán elszégyelltem 
magam, hogy olykor milyen kivételes ba
romságok jutnak az eszembe, s majd me
gint nem  értek semmit az egészből. De 
ekkor m ár a vége felé járt, a vonósok züm 
mögtek csak a háttérben, valami lejtőről 
beszélt, hogy gyorsítani kéne, nem  fel
ügyelni a sebességet. S ha az egész társa
ság legurulna egy ilyen lejtőn — talán ez 
lehetett az a bizonyos határhelyzet —, ak
kor talán kirázódna belőlünk az, ami most 
úgy rejtőzik bennünk, m int fában a szú. 
M árm int a jellem, m int ahogy később 
Loksi pontosított. Kicsit elgondolkodtam, 
mert nem éreztem m agam  jellemtelennek, 
bár ki tudja, Jutkának jobban hittem  e te
kintetben, s ha ő mondja, m inden bizony
nyal így van. Különben is én m ár semmin 
se csodálkozom  Azt hiszem, azon az es
tén Ahmed és a piszkavas átsegített azon 
a határvonalon, amelyen túl már magától 
alakul minden, mintha felmentettek vol
na a sorsom  alól, ahogy a tornaórákról 
szokás gyenge erőnlét miatt. Az a másik, 
aki átvette az irányítást, helyettem cselek
szik jót vagy rosszat. Pontosabban egyál
talán nincs ilyen, hogy jó vagy rossz, 
m indössze történések vannak  Fejlemé
nyek  így lett levegős és egyszerű az éle
tem , talán  m ég szabadságnak  is h ív 
hatnám , de az nagyon cinikus volna. És 
akkor hirtelen rajongani kezdtem az ötle
tért, mert m ár elegem volt az olyan ké
nyelmes arcokból, m int a Précsek, aki az 
isten háta mögött is a telefonját bassza, 
hogy van-e térerő, akkor már inkább az a 
szaros lejtő, aztán lesz, ahogy lesz. Boldog 
voltam, mert most m ár a saját hangomból 
is kihallottam Jutka dobjait.

— E ddig  m ég senki sem  szakács- 
könyvből jött rá, hogy elkúrta mások éle
tét — fejezte be. S ez a m ondat olyan volt, 
m int Zsadányi paprikáján a bevágás.

M indenki őt nézte. Zsadányi fakanálá-

ról csendben potyogott a földre az illatos 
szaft.

— Abból nem  teszel még? — kérdezte 
Précsek, s valami zöld fűszerre m utatott. 
Szerette volna, ha Zsadányi minél ham a
rabb visszatér a főzéshez.

— Mit akarsz m ondani? — m ondta 
Loksi és közelebb jött. Remegett a dühtől, 
hiába is próbálta elvezetni, lecsendesíteni. 
Talán úgy érezhette, egyedül neki szól Jut
ka m ondandója, m intha ő lenne az egye
düli címzett, az úri vezető, a történet jel- 
lemtelen főhőse. Két hónapja, hogy nem  
laktak m ár együtt. — Azt hiszed, hogy 
van valamiféle szabály, am it ha az em ber 
vakon betart, elm ondhatja magáról, hogy 
helyesen élt? És a rokonok majd összesúg
nak a lakkozott koporsó fölött, hogy mi
lyen korrekt fazon volt, de kár érte?!

— Én legurulok azon a lejtőn — m ond
tam, mert szerettem  volna, hogy Jutkának 
legyen igaza.

— Én is legurulok, hogy verje meg az 
Isten — m ondta Loksi, s láttam  rajta, hogy 
legszívesebben felképelné a csajt.

M indenki m egm ozdult. Veterényi ro
hanni kezdett lefelé, kezében egy stoppert 
szorongatott, talán azt hitte, valami ver
senyre készülődünk, s akkor majd sokat 
jelent a részidő. M agamra vettem  m ég egy 
pulóvert, s csendben várakoztam , hogy 
majd valaki megadja a jelt. Az egész nem  
tart többet öt-hat percnél, saccoltam a tá
volt, s próbáltam  felmérni a félhomály
ban, hogy merre volna érdem es gurulni. 
De aztán abbahagytam , m ert úgy gondol
tam, hogy csalásnak vennék ezt a mérics- 
kélést. Z sadányi o tthagy ta  a kondért, 
hitetlenkedve jött közelebb, nézte a kisze
melt lejtőt, aztán engem, és újra a lejtőt. 
M indössze Précsek m aradt a pörkölt mel
lett, s morgott valam it a nőkről m eg a 
menstruációról. Jutka felállt, de nem  jött 
közelebb. M egint az volt az arcán, amit 
m ár korábban is láttam. A súlyem elők né
zik így az eléjük tett súlyt, azzal a könyör
gő tekintettel, hogy hátha  m agától is 
m egm ozdul, felröppen a feje fölé egy ele
gáns és magától értetődő m ozdulattal az 
elszánt drukkerek és a pontozók nagy 
megelégedésére.

Précsek a tüzet piszkálta egy ággal, 
elrendezte a parazsat, s tett m ég rá a ku
pacból. Hallottam , ahogy pattog  és nyög 
a fa. M intha egy távoli beszélgetésből 
kaptam  volna el foszlányokat. Loksi is 
m ellém  ért, rám nézett, hogy kezdjük-« 
már, vagy m ég m egbeszélünk előtte vala
mi taktikát, egyeztetünk néhány szabályt.

Örvendtem , hogy lesz végre valami, 
ami majd megmutatja, m it is ért M argari
ta, és m it ért az az este Ahm eddel, am ikor 
nem tudtam  rászánni m agam , hogy meg
tegyem, amit az indulat, egy kemény és 
letisztult érzés diktált. És m it é r az az olcsó 
kettyintés a Kőhajítók parkjában, és m it 
ért az aranykor. És m it érnek az emberiség 
nemes gondolatai az egymásra ragasztott 
fecniken, az összelopkodott lábtörlők

Az aigentin lány m ondott valam it spa
nyolul, de nem  érte ttük

Gurulás közben nem  éreztem  semmit.
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Fájdalmat is csak később, am ikor m ár el
m últ a zsibbadtság, és vissza kellett ka
paszkodni. M indent összevetve elm ond
hatom , nekem  nem  sikerült ez a határ- 
helyzetes mese. Talán m ert nem  tudok 
elvonatkoztatni, nem  látom  m eg az általá
nosban az egyedit, és nincs érzékem a 
szim bólum okhoz. Egyedül Rakucsinecz 
bácsi, az örök negyvenes, az özvegyek 
önzetlen pártfogoltja ugro tt be nekem. 
Úgy tartozott hozzá a vasárnapi húsleves
hez, m int a sótartó vagy a kanál, ahogy 
gubbasztott a széken és dicsérte a rántott 
húst, majd a fogát piszkálta begörbített 
tenyere mögött. Akkor kezdett el rend
szeresen járni hozzánk, am ikor anyám 
nak m ár letelt a gyászév, és élni kezdte az 
özvegyek jóváhagyott, semmilyen életét, 
m elyből hiányoztak a fűszerek, hacsak 
Rakucsinecz bácsit nem  tekintjük annak, 
de ez m ég viccnek is rossz. Furmányos, 
egymásba gabalyodó történetei voltak a 
háborúró l, g azdaság i válságról, parti
zánokról és vakm erő szoldátokról. Törté
neteiben különféle emberek hagyták el 
egym ást, majd találkoztak újra fronton, 
lebom bázott vasútállom áson, szűkös feja
dagért kígyózó sorban vagy egy mozi 
gépterm ében az álmosító züm m ögés mel
lett.

Irigye ltem  ezt a jóvágású , kackiás 
öregem bert, aki rajongott M áraiért és ti
tokban ő is polgárként határozta m eg m a
gát egy alig létező városban. Irigyeltem, 
m ert a szörnyűségek közepette többször 
is volt alkalma, hogy mérlegre tegye az 
egymás u tán  sorjázó napokat, és m inden 
megélt perc hozott m agával valami kény
szeredett bölcsességet, am it m ár csak el 
kellett spájzolni, hogy élete végéig rájár
jon, m int más a befőttekre. Isten úgy bün
tet, hogy nyugalm as és színtelen életet 
adom ányoz, hogy ne történjék semmi, bé
ke legyen és csupa megkóstolható gyü
mölcs a fákon.

Rakucsinecz nem is titkolta, hogy az 
özvegyekből élt. Körültekintéssel és szor
galom m al térképezte fel az árvaságra ju
to tt szépasszonyokat. K lientúrája úgy 
hálózta be a várost, m int kézfejét a finom 
erek. Egyiknél a szennyesét tisztíttatta, 
m áshol Karády-lemezeket hallgatott, cse
rébe moziba vitte vagy hosszú és kimerítő 
sétára invitálta őket, ahol feneketlen élet- 
tapasztalatából potyoghatott a m indenre 
éhes özvegyeknek. S ami a legfurcsább, a 
férfiak körében nem  örvendett közutálat
nak, inkább úgy tartották számon, mint 
egy ezidáig hiányzó foglalkozás jeles és 
diszkrét művelőjét. Lelkigondnok, eldu
gult kém ények kitakarítója, kihunyni lát
szó érzelm ek lelkes edzője — valahogy 
így beszéltek róla. S m indez egy olyan 
világról tanúskodott, ahol m indennek és 
m indenkinek helye van, a rend termé
szetes vérkeringéséből nem  hullhat ki 
semmi, nincs kacat és nincs lom, az elron- 
gyolódott ruhák éppúgy felhasználhatók, 
m int a felejtésre ítélt emberek. M ár alig 
em lékszem  azokra az időkre. N em  tu 
dom , vasárnaponként m eddig  m aradt, 
m ikor lépett ki a kapun, csak az anyám

reggeli félmosolyából szűrhettem  volna 
ki bárm it is, ahogy egymásra rakja az itt
hagyott ruhákat, s néhányat meg is foltoz, 
ha m ár a keze ügyébe került.

A temetésen senki sem öltözött feketé
be. Aki lecsípett valamit az élet velejéből, 
azt nem  illik gyászolni, m ondta apám  
még annak idején. Ő jutott eszembe, a 
joviális nagybácsim, m ert nekem bizony 
annak tűnt, szegről-végről rokonnak, aki
nek bizonyos előjogai vannak a házban. 
Neki tették félre télvíz idején a teveszőr 
takarót, és ő bolygathatta egyedül a so
ványka könyvtárat, kedve szerint rakos
gatva ide-oda ponyvát és klasszikust, 
kézikönyvet és bédekkert. Ilyen embere
ket nevelt ki akkor a város, az egymásra 
tevődő határhelyzetek. És nincs az a bo
szorkánykonyha, ahol efféle embereket 
lehetne hamisítani, s m ásként m eg nem 
érdemes.

Talán mégis meg kellett volna ölnöm 
azt az olajos képűt, akkor most egyértel
műbb lenne minden. Legalább tudnám , 
hova sorol a társadalom, a szomszédok 
velem ijesztgetnék bárgyú gyermekeiket, 
s lehetne dum álni rólam a vodka mellett, 
s a hangokban lenne némi tisztelet, hogy 
lám, mégiscsak képes volt rá, van vér a

pucájában. És én is tudnám , hogy hova 
soroljam magam. Mert mi másra is vám ék 
ott, ahol a nosztalgia az egyetlen felhajtó 
erő, és a pletyka az egyedüli esemény. 
Ezekre gondolhattam , am ikor bevertem  a 
kezem egy kiálló, kemény tárgyba. Fém 
volt, semmi kétség, s ahogy a bicskámmal 
meglazítottam körülötte a földet, s kirán
tottam  néhány gyászbogárral együtt, már 
látni lehetett, valamikor nagy becsben tar
tották. Az egykori fényesre sikált felszínt 
aztán kimarta a föld és bearanyozta a 
rozsda, s m ár nem  sok kellett ahhoz, hogy 
teljesen felismerhetetlenné váljon, s majd 
egy béna földtúrót tegyen híressé valami
kor. De Loksi rögtön tudta.

— Ez egy szam ovár — mondta. — 
Pontosabban csak a fele.

— Szerintem  csak egy olyan tál —

m ondta Veterényi, aki vérig volt sértve, 
m ert senki sem törődött a részidővel meg 
az eredményhirdetéssel.

És ez tényleg olyan volt, m intha az idő, 
az a zümm ögés kilépett volna a fecnik 
mögül, hogy szem benézzen velem, hogy 
egyszer s m indenkorra eldöntsük az egé
szet, m int egy régim ódi párbajban. De 
nem  tud tam  kellőképpen koncentrálni, 
m ert közben elöntött valam i hülye ünne
pélyesség, am i a m úzeum ban is elfog, 
am ikor az ősember baltáját vagy mijét lá
tom  az üveglapok mögött, a "használati 
eszközöket", s ez így m ár nem  volt sport
szerű. M egpróbáltam  elképzelni azoknak 
az arcát, akik fölé hajoltak, a házat, a falak 
szagát. Megbékéltek-e akkor, vagy tovább 
lobogott bennük az a színtelen düh , am i 
m indenkit elfog, am ikor m ár nem  talál 
többé tám aszt a m agához idom ított tár
gyakban, s a napokra úgy  tekint, m int 
türelmes ellenségeire.

S akkor m ár leszállt az este, csak a tűz 
helye világított még. Loksi fejét az argen
tin lány ápolta, m ert felhasította egy ág 
gurulás közben, m ást nem  is tudott fel
m utatni, csak ezt a kis sebhelyet az orra 
fölött, de erre olyan büszke volt, m int a 
hadviselésből hazatért zsoldos az ebül 
szerzett zsákmányra. Ez is egy eredmény, 
m ondta Zsadányi, m ert végül is a kaja 
m indenkinek ízlett, Précsek m ég a kon- 
dért is kimártogatta, majd zsíros arccal 
bám ultuk  a csillagokat m eg egym ást, 
amíg m indenki elálmosodott. S ebben a 
töppedt elégedettségben talán m ég m eg
csillant valami az aranykorból, am ikor 
még M argaritával együtt azt képzeltük, 
ránkszabták ezt a kort, s m ég próbálni 
sem kell, csak hordjuk, am íg el nem  kopik. 
S talán még többet is ki lehetett volna 
fényesíteni ebből a napból, ha m eghallg
atom  a művészetis csaj tanácsát a Kőhají- 
tók parkjában, hogy zsigerből éljek, m ert 
a hely ezt tűri és ezt jutalmazza. Hiszen 
előbb-utóbb m indenki belerohad a nagy 
igyekezetbe, hogy a maga okos képét ta
lálja meg a körülötte nyüzsgő, finom szö
vésű zűrzavarban, hogy a saját tisztának 
vélt hangját hallja ki a világ artikulálatlan 
ordításából. Holott tudnivaló, nics ben
nünk ehhez elég kaliber, és egyébként is a 
közkatona m arad jon  a zubbonyában . 
Hallgatnom  kellett volna rá, dugás után 
m indig őszinték az emberek, ahogy a ré
szegség egy bizonyos fokán, am ikor a ká
romkodás is valami különös fohásznak 
tűnik egy zavaros tekintetű istenhez, aki 
sosem látta igazán teremtményeit.

Azért eltettem  a szam ovárt, hogy le
gyen egy emlékem a gurulásról, am ikor 
nem  ügyeltem  fel a sebességet, ahogy Jut
ka m ondta, de m ár nem  hittem  ebben 
annyira. A józanságot fogom gyakorolni, 
határoztam  el, ahogy Rakucsinecz bácsi 
vagy Loksi apja, aki m ég a messzi Kana
dába is magával vitte ezt a jótéteményt. 
Ezt a nemes daganatot. És akkor bennem  
is továbböröklődik majd észrevétlenül a 
vidék, a szövődményekkel együtt. így  le
szek majd felism erhető. S ez m indent 
összevetve mégiscsak m egnyugtató.

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

SZENTE IMRE

Bonyodalmak a birtokos szerkezettel
H azai sajtótermékek olvasása 

nem m indig élvezet, s nem is csak 
tartalm uk, hanem nyelvük m iatt
sem. Mit kezdjek például a követ
kező m ondattal, melyet egy hosszú 
szünet u tán  újra publikáló költő 
verseinek recenziójában találtam: 
"...a puszta jelenlét a tömegkom
munikációban az értékmeghatáro
zó hovatovább az egyetlen elemévé 
vált."? Időbe telt, mire azért csak 
kibogoztam, mi mihez tartozik eb
ben a szószövevényben, s hogy kell 
ezt érteni. Sietek ideírni a megfej
tést, hogy ne kínozzam olvasóimat: 
az írónak (mert hiszen íróról van 
szó) a médiában való jelenléte (te
hát hogy szerepel, hogy tudnak, be
szélnek, írnak róla) hovatovább 
értékelésének  egyetlen alapjává 
vált. Magyarán: aki hallgat s akiről 
hallgatnak, az nincs, az nemlétező. 
A megfejtés ismeretében vegyük 
hát szemügyre m agát a mondatot. 
Az alany: a puszta jelenlét a tömeg
kommunikációban elég világos len
ne, ha azonnal biztosan tudnánk, 
hogy a tömegkommunikációban hova 
tartozik: az alany bővítm énye-e 
(mint jelzőértékű határozó), vagy 
az állítmányé. Az ilyen kétségeket 
nyelvünkben a "való" szócskával 
szoktuk eloszlatni: "a tömegkom
m unikációban való puszta jelen
lét". Bár nem vagyok barátja ennek 
a kissé esetlen "valós” szerkezet
nek, némelykor hasznos, sőt nélkü
lözhetetlen. M ondatunk érthetősé
gét még jobban megnehezíti, hogy 
az állímány felől is bizonytalanság
ba esünk a közepén. Mert idáig jut
va az olvasásban: "a puszta jelenlét 
a tömegkommunikációban az ér
tékm eghatározó", azt hihetnénk, 
hogy az értékmeghatározó az állít
mány; alanyesetben lévén kiválóan 
alkalmas a névszói állítmány sze
repre. Itt közében megállva is lenne 
értelme a m ondatnak, sőt jobban 
belegondolva, m indent elhagyhat
nánk, ami utána következik, úgy is 
kifejezné az író gondolatát. No nem 
bánom, belementhetünk még a töb
biből is valamit, akkor így fest a 
mondat: "a puszta jelenlét hovato
vább az egyetlen értékmeghatáro
zóvá v á lt a töm egkom m uniká
cióban". Elismerem, hogy ez kicsit 
mást jelent, de nem nagy a különb
ség, s erénye, hogy van értelme.

Tartsuk mégis tiszteletben az 
írói szándékot, és nyomozzunk to
vább: lehet-e egy alanyesetben álló 
szónak, amilyen az értékmeghatáro
zó, más funkciója is a m ondatban az 
alanyi és a névszói állítmányin kí
vül? A kulcsot az eddig figyelembe 
nem vett egyetlen elemévé adja a ke
zünkbe. Ahá! Jó nyomon vagyunk: 
"az értékmeghatározó egyetlen ele
mévé" — kifogástalan birtokosjel
zős szerkezet. C sak  azért nem  
fedeztük fel azonnal, m ert a birto
kos és a birtok közé idegen elemek 
furakodtak, pedig azok szeretnek 
egymás mellett lenni. A hovatovább 
m égcsak hagyján, azt még úgy- 
ahogy egymás közé engedik, de azt

a kis az névelőt semmiképpen sem. 
Tulajdonképpen ez a ludas abban, 
hogy az egész mondat értelmetlen
né vált. Lehetséges, hogy ilyen kárt 
okozhat egy kis vacak névelő? Saj
nos, igen. Próbáljuk ki: "a ház udva
ra" — kifogástalan. De "a ház az 
udvara" — képtelenség. Hogy ke
rül oda ez a rendzavaró szócska? 
Véletlenül? Ó nem: a másik fajta 
birtokos szerkezetből, ahol őapró- 
sága teljes joggal van jelen: "a ház
nak az udvara”, vagy szövegünk
nél maradva: "az értékmeghatáro
zónak az egyetlen elemévé". Persze 
ki lehetne hagyni ebből is, még ta
lán természetesebb is lenne: "az 
émh.-nak egyetlen elemévé". De ha 
ott van, akkor sem zavar. Szerzőnk 
azo n b an  nem  a n é lk ü lö zh e tő t 
hagyta el, hanem a nélkülözhetet
len -nak/-nek ragot. És most tessék 
meglepődni: állítom, hogy ezt sem 
véletlenül! Megfigyeltem ugyanis, 
hogy némelyek lehetőleg kerülik a 
hosszabb birtokos szerkezetet, még 
ha értelemzavaró is a rövid haszná
lata. így írnak például: Ne tégy 
olyat, ami következményeit nem lá
tod előre! Ajánlatosabb ezt így írni 
s mondani: ...amineka következmé
nyeit..., ebből ugyanis azonnal ki
derül, hogy birtokosjelző, ám az 
ami első pillanatra alanynak tűnik, 
s alany is ebben a mondatban: Ne 
tégy olyat, ami nem helyes! Kár ide
genkedni a hosszabb szerkezettől: 
több előnye van a röviddel szem
ben: 1. azonnal felismerhető, 2. a 
birtok messze vihető a birtokostól, 
pl.: Aháznak a vasárnap tiszteletére 
tisztára sepert udvarára kihordták a 
székeket. Lehetetlen volna így kez
deni: "A ház a vasárnap..." 3. a bir
tokos és a birtok szórendje meg
fordítható: "Fölkereste fészkit a réti 
madárnak" (Arany: Toldi). Ezt nem 
tehetjük a rövid szerkezettel. Csak 
így írhatnánk: "a réti madár fész- 
Idt", de így nem: "Fölkereste fészkit 
a réti madár", mert ez egészen mást 
jelent.

Végül ideírom  m egfésülve-, 
"adjusztálva" a kifogásolt monda
tot (két hosszú szót rövidre, két má- 
s ik a t odaillőbbre  cserélve): "A 
médiában való puszta jelenlét az 
értékelésnek hovatovább kizáróla
gos alapjává vált." Mennyivel egy
szerűbb, rövidebb és érthetőbb! 
(Mellesleg: ugyanebben a cikkben 
találtam ezt a kitételt ars poeticus. 
Aki nem tud "latínusul"...)

Ezekről az annyira magyar s a 
nyelvek közt szinte egyedülálló 
birtokos szerkezetekről érdemes el
mélkedni. Hogy nekünk nincs bir
tokos e se tü n k  (g en itiv u s) , az 
nemcsak az indogermán, de még a 
finnugor rokonnyelvekkel össze
hasonlítva is furcsa. A finnben -n a 
genitivus ragja: isän talo "az apa 
háza" (isä "apa", talo "ház"). Milyen 
egyszerű! Rögtön kiderül, hogy 
birtokosszerkezetről van szó. Ná
lunk, m int láttuk, vagy nominati- 
vusban vagy dativusban áll a bir
tokos a hiányzó genitivus pótlásá

ra. A birtok pedig nem marad vál
tozatlan, hanem személyragot kap: 
háza, pénze, kútja, kér tje. Föltéve, 
hogy csak egy van belőlük a birto
kos tulajdonában. M ert ha m ár 
több, egy -i többesjellel bővül a sze
mélyrag: házai, pénzei, kútjai, kert
jei. Az is a mi specialitásunk, hogy 
ez a többesjel nem azonos a szoká
sossal; nem -k (házak, kertek stb). 
Magánhangzóra végződő szavak
nál maga az -i többes jel szolgál egy
ben személyragul is: hajói, rózsái, 
körtéi. Mikes Kelemen korában 
még, legalábbis az erdélyi nyelv
ben, megváltoztak a személyragok, 
ha több birtokosról volt szó: az 
aposto lok  innepeken  (értsd: az 
apostolok ünnepükön); a szarán- 
dokok szám okra (a zarándokok 
számukra). Ezeket a mai köznyelv 
így mondja: az apostolok ünnepén, 
a zarándokok számára, vagyis u- 
gyanúgy, mint mikor csak egy a bir
tokos: az apostol ünnepén, a za
rándok számára. Azért a mi kaci
fántos nyelvünk is egyszerűsödik 
valamicskét a századok folyamán.

Célszerűnek látszik itt megem
lékezni nyelvünknek egy másik 
"hiányosságáról" is: hogy nemcsak 
genitivusunk nincs, hanem az in
doeurópai nyelvek "habeo"-szerke- 
z e té t is k én y te len ek  v ag y u n k  
mással pótolni. I have a dream — 
Martin Luther King híres jelmon
datát mi így mondjuk: van egy ál
mom. Ebben már közelebb állunk a 
finnhez, bár azért jócskán különbö
zünk is: "nálam van (egy) álom", 
így hangzik finnül (minulla on uni). 
Hogy a mi "habeo"-szerkezetünk 
mily közel áll a hosszabbik birto
kosjelzős szerkezethez, ezzel a VÖ- 
rösm arty-idézettel szemléltetem: 
"Az országnak nincsen háza." Ha 
ezt így fogalmaznám át kissé tiszte
letlenül, hogy "az országnak háza 
még a jövő zenéje", máris birtokos
jelzős szerkezettel volna dolgunk. 
Az idézet viszont "habeo"-szerke
zet: "létige" (van, nincs) teszi azzá. 
Egy másik idézet, ugyancsak Vö
rösmarty tói: "Van még lelke Árpád 
nemzetének!" — "habeo"-szerke- 
zet. Ám a következő, lényegében 
ugyanazt kifejező változatban: Fel
tám adt lelke Árpád nemzetének — 
máris birtokosjelzős. De kavarjuk 
csak még egy kicsit, élvezzük nyel
vünk finomságait! Egy kis szórendi 
változtatással: Árpád nemzetének 
feltámadt a lelke. — Itt már a dati- 
vusi funkció lép előtérbe, a "kelle
messég dativusa", ahogy a latin 
nevezi: dativus commodi. Mert az, 
hogy lelke feltámadt, kellemes és 
kívánatos Árpád nemzete számára. 
Szőrszálhasogatás? Ne siessük el 
az ítélkezést! "A szomszédkénak le
égett a háza" — persze felfogható 
birtokosszerkezetnek, pláne más 
szórenddel: "a szomszédéknak a 
háza leégett", vagy a rövid változat
tal: "a szomszédék háza...” De fel
foghatjuk a "kellemetlenség da- 
tivusának" is (dativus incommodi), 
amit az is alátámaszt, hogy így is

mondható: "A szomszédéknak le
égett a házuk', hisz "a szomszédék
nak a házuk" csak Mikes nyelvében 
tekinthető  birtokosszerkezetnek, 
ma m ár nem. Ez az önállósult dati
vus sokkal gyakoribb, sem m int 
gondolnánk. Arany Toldijából: "De 
Toldinak a szó szívébe nyilallik" — 
többesbe tett próbája: a katonáknak 
a szó szívükbe (inkább, m int "szívé
be") nyilallott. Egy m ásik példa, 
Csokonaitól: "S keze, lába kitört 
marsai Dorottyának". Ha Dorottyát 
több személlyel helyettesítjük, még 
világosabb, hogy  nem  birtokvi
szonnyal van dolgunk: kezük, lá
buk  k itö rt szeg én y ek n ek , nem  
volna jó ugyanis így: keze, lába ki
tört szegényeknek. Mindebből az a 
tanulság, hogy nyelvünkben a dati- 
vusszal kifejezett birtokosjelző és 
az önállósu lt dativusi szerkezet 
annyira hasonló felépítésűek, hogy 
sokszor alig tudunk  különbséget 
tenni köztük. Néha csak a nyoma
ték dönti el, melyikről van szó. Ha 
például ebben a mondatban: "Az 
á llam n ak  k ö te lessége  a te rm é
szetvédelem", a nyomatékot az ál- 
lamnak-ra helyezzük , akkor b ir
tokos a szerkezet, ám ha a köteles
sége szó t hangsú lyozzuk , akkor 
önállósult dativus lesz az államnak 
szóból.

Egészítsük ki a m ondottakat 
még azzal, hogy más eszközünk is 
van a hiányzó casus genitivus pót
lására. Ugyancsak a Toldiból: "Mint 
komor bikáé, olyan a járása." Ezt az 
-é birtokjellel képzett formát olyan
kor használjuk, ha nincs kitéve a 
birtok. Ha ugyanis kitesszük, a 
m egszokott szerkezete t kapjuk: 
mint komor bika járása, olyan a já
rása. Használjuk továbbá olyankor 
is, ha a birtokos a m ondat állítmá
nya: "Emberé a munka, Istené az 
áldás". Ehhez az alakhoz is járulhat 
a többesszám -i jele több birtok ese
tén: "a szerelmesek egymáséi let
tek". A hanyagabb köznyelv azon
ban ezt nem tartja kötelezőnek: 
"egymásé lettek" — ez sem kifogá
solható. A "kínai" szóhoz ragasztva 
ugyancsak felhalm ozódhatnak a 
magánhangzók: ezek a selymek a 
kínaiéi, értsd: a kínai tulajdonai. Egy 
mindennapibb példa a következő

Eárbeszédben: Nézd csak, üres par- 
olóhelyek! — Azok a követség ko

csijaiéi. A gglutináló  (toldozgató) 
nyelvünk pom pás tömörítése, ha 
nem élünk is vele valami gyakran. 
Ragasztható-e ehhez még valami? 
Hogyne, hisz ez még m indig csak 
ragtalan alanyeset, elláthatjuk pél
dául tárgyraggaí: Nem foglalhatjuk 
el a köv e tség  kocsijaiéit. Érthető 
ezek  u tá n , ho g y  n y e lv ü n k b e n  
egyetlen főnévnek m integy ezer 
alakja lehetséges! De ez m ár más 
téma...
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SZŐCS ISTVÁN

Halálos ékezetek és más kópéságok
1.
A sokat idézett anekdota sze

rint egy szatmári várkapitánynak 
egy hiányzó ékezet miatt hullt le 
a feje. Küldjön élést, utasították 
felsőbb helyről, s ő így felelt: majd 
küldök élest.

Szerintem ma is kijárna egy- 
egy fővesztés nem annyira hiány
zó, mint inkább feleslegesen ki
rakott, kirakatott, odabiggyesz
tett ékezetek miatt. Nem végvári 
kapitányoknak, hanem végáká- 
démikusoknak.

Évszázadok, sőt, tán több 
mint egy évezred során megszok
tuk — műnk, szegín magyar nípek 
—•, hogy más nyelvek A hangjait 
átvett nevekben, és bármi más, 
kölcsönzött szavakban, ne csak a 
magyar a betűvel írjuk, de a hang
gal ejtsük is ki. Atlanti óceánnak 
mondjuk az ÁTLÁNTIK-ot, At
lasz hegységnek az ATLASZT, ar
roganciának az Arroganciát úgy
szólván az egész világgal szem
ben, mivel állítólag mi rajtunk kí
vül csak egy vietnami néptörzs, 
valamint az alsó-ausztriai oszt
rák falusi lakosság egy része ké
pes kiejteni ezt a mi a hangunkat.

"Hangmértéke időmozzanat
ra nézve a hosszú Anak felét teszi, 
vagyis a mértékes versezetben 
egy hosszú á két rövid a-val ér föl, 
pl. árada, takarás (— üU ,V0 —), 
mely viszony a hosszú és rövid 
hangzók között általános. Kiejté
se szerint különféle tájszokások 
szerint több árnyalatú, majd nyü- 
tabb, majd kerekded, majd öblös
re gömbölyödő ajakkal." — írja a 
régi Akadémiai Nagyszótár; és 
még szá- mos fontos részletkér
dés következik, amelyekbe nem 
mélyedhetünk ehelyütt el, csak 
hivat- kozunk rá, hogy a nyelv
szokás és a nyelvérzék mindég 
megtalálta írásban, kiejtésben is a 
megfelelő gyakorlatot. Régebb. 
Csak múló zavart okozott annak 
idején, hogy Sztálin elvtársat 
Sztálinként emlegettük, de feláll
va, kétlábra, ütemesen SzíA-lint 
kiabáltunk volt.

Folyt ez m indaddig , amíg 
egyes szuszmogó, sziszegő, pfö- 
pfékelő nyelvészek nem találták 
úgy, hogy megint lépniök kell. 
Kezdték az ógörög mitológia és 
irodalom neveinek "kijavításá
val". Addig, részint a nemzetközi 
gyakorlathoz is igazodva, Achil- 
les-sarokról beszéltünk és írtunk, 
ha egy dolog, rendszer vagy sze
mély legsebezhetőbb pontja jött 
szóba, és a mindnyájunk sarká
ban ott meszesedő Achilles-ímól. 
Ettől kezdve azonban a haragvó 
hős nevét Ákhilléusznak kell írni 
és ejteni, azonban maradt tovább
ra is az Achilles-sarofc és -ín, Ahi-

lesznek ejtve... és folytathatja, aki 
még remél valamit...

Máskor viszont — éppen tu
dom ányos és á ltudom ányos 
vagy annak szánt művekben és 
fordításokban, még meg nem ho
nosodott "egzotikus" nevek írásá
nál nem törekednek arra, hogy a 
valóságos kiejtésnek megfelelően 
adják vissza őket. Az ember tör
heti a fejét, hogy például a puka- 
puka indiánok egyik főszellemük 
nevét, azt, hogy arrakauvaharata- 
ua nem úgy ejtik-e, hogy árráká- 
uváhárátáuá, és ők is egyáltalán 
nem inkább pukápuká indiánok- 
e? És még számtalan ilyen kérdés 
merül fel, főleg amikor a közvetí
tő nyelv helyesírása szerint ad
nak vissza egy-egy idegen nevet.

Van az életben, ezen belül a 
tudományos és ál tudományos te
vékenységekben is egy fontos 
törvényszerűség: ha feltétlenül 
végre akarunk hajtani egy feles
leges dolgot, akkor biztosan nem 
végezzük el azt, ami szükséges 
lenne!

Mert amíg fontoskodunk régi, 
már bevett nevek írásának kiiga
zításával, addig ilyen szövegeket 
o lvasni: "Zala-m egyei román 
templom”. "Román stílusú műal
kotások" satöbbi. Ugyanakkor az 
olvasók, rádióhallgatók többsé
gének fogalma sincs arról, hogy e 
román stílusnak nincs köze a ro
mán népnévhez; nemcsak egyete
mi, de filológiai végzettségű 
személyek között is találkoztam 
ilyenekkel. Alinak a pesti Duna- 
parton és megdöbbenve olvassák 
a műemlék-jelölő feliratot: "E he
lyen eredetileg román templom 
állott." Annál is inkább, mivel a 
román templom Erdély-szerte és 
Kelet-Magyarországon a románok 
templomát jelölő, gyakori szókap
csolat'.

Aromán stílus tulajdonképpen 
azt jelenti, hogy "rómaias stílus"; 
a Művészettörténeti ABC szerint 
"a korai középkor (kb. 1000—1250) 
művészeti stílusa. Az elnevezés Ar
cisse de Caumont (1802—73) fran
cia archeológustól ered. A román 
stílus a római építészetből merítette 
a kötött keresztboltozati rendszert, 
valamint formanyelvét, amelyet 
azonban a keleti, bizánci és a népván
dorláskori művészet hatásait felhasz
nálva szabadon fejlesztett tovább”.

Más szótárból viszont meg
tudni, hogy az újlatin nyelvekkel 
foglalkozó tudósok a romanislák.

Tehát ha valaha is felesleges, 
sőt értelemzavaró és félrevezető 
egy ékezet egy a betűn, az éppen 
a román stíl esetében az! Minden
képpen romon stílust kellene írni 
és ejteni is, annál inkább, mivel a 
romantika szóban is azt tesszük, 
megkülönböztetendő Román Ti-

kától... Még maguk a franciák 
sem ejtenek ott A hangot, hanem 
a maguk nazális, azaz orrhangú 
an-ját, mintha pesti rádióbemon
dótól tanultak volna beszélni.

Életem során többször kértem 
szót és írogattam is ez ügyben. 
Pár évtizeddel ezelőtt a legesleg
illetékesebb fő-fő nyelvészek 
egyikének is küldtem egy levelet 
emiatt, vagyis hogy e stílusról be
szélve hagyjuk el azt az ékezetet 
s írjunk ezentúl roman stílusú 
templomot. Olyan meghökkentő 
választ kaptam, amit csak nemze
ti büszkeségünk maradék ron
csainak és akadémiánk tekin
télyének védelmezése miatt nem 
hozok nyilvánosságra.

így hát amikor a szóban forgó 
pesti templom előtt magyarázom 
egy magas képzettségű műszaki ér
telmiséginek: "természetesen szó 
sincs arról, hogy itt valaha román 
templom állott volna", az elgon
dolkozva rámmered: "Mégiscsak 
vicces, hogy már te is milyen mo- 
kány soviniszta lettél!"

Finta Edit: Fészek

2 .
Vicces az is, hogy nincs már 

éle, adoma, tréfa, móka, kópéság, 
dévajkodás, sőt játék sincs már, 
csak vicc.

A  szójátékok m inden faját 
szóviccnek nevezni ugyanannyi, 
mint menyasszony, barátnő, ara, 
kedves, szerető, kolléganő, húg 
helyett egyaránt csak csajt mon
dani. Persze, akárminek nevez
zük, a szójátékok gyártása nagy
sorozatban nem más, mint elmértc- 
kedés, amely mindenáron vicces 
akar lenni; (mivel egy szójáték le
het más is; egy példa erre a más
ságra-. aranymetszés-aránymetszés;

nem humoros, de játékosan ráta
pint a lényegre!)

Szentkuthy Prae-jének meta
forikus hőse hosszasan fejtegeti, 
hogy "egész kultúránk szójáték 
kultúra". Ez olybá vehető, hogy 
"a világot csak akor értjük, ami
kor félreértjük". Nagyjában u- 
gyanakkor, a m ásodik világ- 
háborodás előtt katalogizálja az 
ideggyógyászat a Förster-szindró- 
mát, az "elm énckedési kény
szert". Azelőtt, tévesen, úgy tar
tották, hogy csak tudathasadásra 
hajlamos személyekre jellemző a 
szó- és értelemhasogatásra építő 
viccelődés; azóta ez önálló kór
képnek számít.

A vicc azonban tulajdonkép
pen az, hogy az elménckedés szó 
maga is kiment divatból, alig 
használatos, pedig  m ennyire 
nagy lenne az érvényköre! Túlsá
gosan is lelep- és önleleplező szó; 
ám sajátságos, hogy maga az elme 
szó és temérdek származéka egy
re kevésbé van forgalomban. Azt 
mondani valamire ma, hogy el
més, már finomkodásnak hat; az 
orvostudomány nyelvéből is ki
szorul, az elmekórtani intézet: 
pszichiátria, ami inkább "lélek 
kurászat". Pedig ősi szavunk a 
középkorban már használatos, 
leginkább tudat jelentésben. Ak
kor delelt, mikor egy költő az 
őrült zsenit lángelmebajosnak ne
vezte. Talán azért mellőzzük, 
mert nem értjük? Nem hihető; ál
talában szívesebben használnak 
ma tisztázatlan eredetű, jelentésű 
szavakat, mint másokat. Az eti
mológiai szótár ismeretlen erede
tűnek tartja. Szerintem az ős-sza- 
vak ellentétes jelentése alapján, 
az álom szó megfelelő párja; az 
van az elmében, ami nem álomban 
van-, amit ébren tud és nem álmo
dik valaki. Tehát mégiscsak: tu
dat!

Nem igaz, hogy a szavak csak 
úgy, maguktól mennek ki divat
ból, ennek mindég kell hogy le
gyen valami oka a valóságban is. 
Különben talán zavart, bűntuda
tot, lelkiismeret-furdalást kelte
nének. Már egy ideje feltűnt 
nekem, hogy mennyivel ritkáb
ban találkozom a szégyen szóval, 
mint régebbi szövegekben. Szé- 
gyelld magad'. — ez volt valaha a 
leghasználtabb dvakodási for
mula. Ma már a veszekedő gye
rekektől sem igen hallani.

Nyilván azért, mert kihaló
ban van a fogalom is. Egy sereg 
dologról, jelenségről, amelyhez 
valaha a szégyenérzet társult, ki
derült, hogy "meg kell szabadíta
ni az előítélettől”, korlátoltságtól, 
az elmaradottság jeleitől... a rá
dió-bemondónő nem szégyell a 
nemi élet tárgyi kellékeiről cse
vegni s ezzel kapcsolatos szemé
lyes tapasztalatairól; a rádió
kabaré riportere egy ménesben

folytatása 16. oldalon
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tett látogatása kapcsán nem szé- 
gyelli anyja nemi életét felidézni. 
Nemcsak a katona, de a sportoló 
sem szégyellj már az elpártolást, 
az átállást, átszerződést, hiszen 
értelmi fogyatékosság jele elvé
rezni egy gondolaton; a hűség 
maga a pragmatista etika szem
léletében egyenlő jelentésű a ru
galmasság hiányával, a rosszul 
működő reagáló képességgel; egy- 
egy történelmi fordulat elemzé
sénél v ita  leg fennebb  arró l 
folyik, hogy okos dolog volt-e 
vagy nem éppen akkor vagy ké
sőbb vagy előbb átpártolni, kiug- 
rani, és hogy egy háború akkor 
bűnös, ha nem biztosítja a zsák
mányt; és hogy csakis a vesztes 
háború erkölcstelen.

Olvasgatva a huszadik szá
zad emlékiratait, feltűnő bennük 
a szószegénység az előző száza
dok emlékirat-irodalmához ké
pest. Mint ahogy a mai nyelvben 
is: nemcsak a szégyen, hanem a 
szemérem, tisztesség-becsület is a 
ritka, enyhén komikus hangula
tú, parodisztikus színezetű sza
vak közé tartoznak.

3.
A töm eg tá jékozta tás m ai 

színvonala következtében nem
csak éppen zajló bűntettekről le
het helyszíni közvetítést élvezni, 
akár népirtásról, éppoly szóra
koztató módon, mint egy hátrá
nyos helyzetű magzat világra
jövetelének a módjáról, hanem 
olyan összetettebb történelmi je
lenségekről is, mint amilyen egy- 
egy nyelv, népcsoport, etnikum 
kimúlásának pillanata. "Ő a legu
tolsó személy, aki még ezt vagy 
azt a szibériai vagy Altáj-hegy- 
ség vidéki nyelvecskét beszélte", 
már amikof éppen abban az álla
potban volt, hogy tudott beszél
ni.

A legelborzasztóbb még bár 
nem is a kimúlás ténye, hanem 
módja. A saját kultűrábói-dvili- 
zádóból kihullott kétnyelvűségi 
állapotnak van egy bizonyos — 
végső — szakasza, amikor az 
anyanyelv egész szókincséből 
csak a nemi életre vonatkozó trá
gár, disznó szavak és kifejezések 
forognak állandóan közszájon; 
de az új, megtanult nyelvből is 
ugyanezek a leghasználatosab
bak. Mindez egy általános alko
holizmus indulati színezetével 
áthatva, és bármiféle szégyen
érzet megszűnésétől kísérve.

A rozoga, nyom orúságos 
kunyhókból részeg banyák gát
lástalan pszichoanalitikus szö
vegelése hallatszik , ittas ka
maszok röhögésével aláfestve, és 
az egész világegyetemből csak 
egy dolog érdekes: a vodka.

Mindég elgondolkoztat, ami
kor (ritkán okkal, többnyire meg- 
a lapozatlanu l) a kétszáz éve

indult magyar nyelvújítást bírál
ják, éppen olyan hévvel, mint a 
magyar nótát vagy népszínmű
vet. Pedig nemcsak hatalmas 
szellemi igény mutatkozott meg 
benne, hanem az úgynevezett — 
akkoriban még nem megneve
zett — kulturális sokk elleni véde
kezés is. Amikor mindent ért
hetően megnevezni a legáltalá
nosabb közügy volt; életbevágó
ügy-

E század eleje óta azonban 
semmit sem ért annyi támadás, 
vagy legalábbis kifogás, mint a 
magyar nyelvet. Csak ez az oka, 
hogy iszákos ifjú költők nem No- 
bel-díjasok még. Mások azt mon- 
dogatják , jó-jó, legyünk hát 
magyarok, ha ezért különböző 
alapítványi támogatásokat lehet 
kapni; de miért muszáj ehhez 
magyarul is tudni? Az csak elbo
nyolítja és nehezíti az egész kér
dést. Vagy nyolc éve magam is 
ott hallgatóztam egy értekezle
ten, ahol amerikai magyarok ar
ról panaszkodtak, hogy nem 
kellene erőltetni a magyar nyelv 
ismeretének a kérdését, mert az 
csak elriasztja az embereket attól, 
hogy a magyar klubba járjanak; 
és különben milyen jól megvol
nának ott. Mint ahogy a Bolyai 
Egyetemnek is vannak olyan 
szorgalmazói, akik szeretnék, ha 
megint létezne, de tanítsanak 
benne — angolul.

És milyen feladat hárul e fel
fogás szerint a nyelvművelőkre? 
Hát igen, egy ideig elpiszmog
hatnak még ők is ilyen kérdése
ken, hogy mi az idegen nevek és 
kölcsönzött szavak helyesírási 
problémáinak a megoldási mód
ja. Például hogyan helyesebb: "fi
zet még egy rundot", vagy — 
"rundót"; tehát rövid, vagy hosz- 
szú ő-val magyarosabb ez az idő
szerű feladat? Csakis így lehet a 
nyelvészet sikerorientált.

Annak idején, amikor példá
ul Kisfaludyék elkezdték mozga
lomszerűen "csinálni a magyar 
irodalmat", széttekintve a Kárpá
tok ormairól, s látva az idegen 
tengerben hunyorgó kis magyar 
szigetet, szigeteket, befele zo
kogva kérdezgették maguktól: 
érdemes-e? Egyáltalán lehetsé- 
ges-e? És így döntöttek: Ha csak 
egyetlenegy nappal is meg- 
hosszabítom így a magyar nyelv 
életét, akkor is írni fogok magya
rul.

Könnyű volt még nekik. Még 
nem keveredtek a nyelvészet ál
lította hálókba, hogy mikor vál
toztassuk a hosszú ú-t és iZ-t 
rövidre, vagy — fordítva, ke
resztbe téve a magyar verstan fo
lyamatosságának. És az egybe- 
és különírások állandó szabá- 
lyozgatásával nem lehetetlení- 
tették el egyetlen értelmi ár
nyalat világos megkülönbözteté
sét sem...

SZABÓ G YÖ R G Y

M ito ló g ia i  a rc k ép c sa rn o k  
P rom étheusz

Megtanította a tűz hasznára az emberiséget,
"bűne" csak ennyiben állt, súlyos Ítélete lett.

Vak kaukázusi sziklához láncolta az isten 
s máját rendszeresen tépte a Zeusz madara. 

Ottjártában a sast lenyilazta a hősi HeraHész, 
így lett újra szabad s megmenekült a titán.
Tan ta losz

Ez gonosz ember volt, a fiát meg is ölte titokban 
és hogy az isteneket próba elé tegye ő, 

húsát feltálalta nekik, de hiába. A próba 
nem sikerült, a csalót arra Ítélte Zeusz: 

lenn, a Pokolban álljon a vízben és a gyümölcsfák 
termését, se vizet nem ihat, és nem diet.

Szörnyű tettéért ez a súlyos Ítélet elérte, 
végtelen éveken át szomjazik, éhezik ő.
N iobé

Hét fiat, hét lányt szült Niobé, de az istenek majdnem 
mind lenyilazták, mert elbizakodta magát: 

istenanyáknál több gyereket szült s jobb amazoknál. 
Ember! Az isteneket meg ne gycdázd sohasem. 

Fájdalmában az asszony kővé vált, de szeméből 
aztán is csobogott nagy patakokban a könny.
A gam em non

Fővezetője a trójai akháj hősi seregnek, 
nyert ő sok diadalt, nagy haditetteivel.

És kit a háború megkímélt, hazatérve legottan 
otthon érte csapás, otthona lett a halál.

Mert felesége s annak a latra orozva megölte: 
íme a "hű" feleség: ókori példa reá.
P árisz

Nagy hadjáratot indított el a trójai Párisz: 
erről sokszor is írt jónehány ókori bárd.

Elrabolta Helénát és Menelaosz elindult 
visszaszerezni nejét, bármilyen ára legyen.

Tíz év telt el a hadban; a férj joga újra erői nyert 
és Párisz elesett, harcba találta el a nyíl.
A k h illeu sz

Nagy harcos volt Trója alatt ama hősi Akhilleusz 
és sarkán lehetett csak sebesíteni őt.

Visszavonult a csatából, mert Agamem.ión, az akháj 
megsértette nagyon, semmibe vette szavát.

Ámde midőn Hektár a barátját harcba megölte, 
már fegyvert ragadott s trójai hadra rohant.

Hektár testét harci szekérrel húzta naponta, 
ám Priamosznak azért hű fia holt tetemét 

mégis átadá isteni szóra. Végzete az lett:
Párisz nyila találta, sarkon elérte a hőst.
Pénelopéid

Bátor Odüsszeusz hű felsége, Pénelopeia, 
hosszú éveken át várta a nagyszerű hőst.

Sok kérője akadt, kiabáltak: a férje halott már, 
van, ki helyébe jöhet, sok jeles ősi szülött.

Ámde az asszony válasza az volt: majd azután, ha 
jó  ipa szemfödelét megszövi, nem sok idő.
És ravaszul kicselezte e férfi-heréket az asszony: 
mit szőtt nap-nap után: éjszaka mind "kibomolt".

És amikor daliás ura megjött, várta a próba.
Hogy mi? Homérosz a kulcs, vedd csak elő kötetét!
Héró és Leandrosz  

Héró papnő volt, és válaszottja, Leandrosz, 
Hellészpontoszon át, úszva kereste fel őt.

Héró mindig lámpást tett ki útmutatónak: 
így a fiú hamarost helyes irányba haladt.

Egyszer a lámpa világa nem égett, széltől aludt ki: 
így történt, hogy a hős tengeri sírba veszett.

Másnap a hullám partra vetette holtan a testét 
serre a tengerbe ölte magát a leány.
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GAAL GYÖRGY

A közművelődés szolgálatában 
Deák Gábor em lékkönyve
Az erdélyi ember az alcímet olvas

va bizonyára felkapja fejét: ki is az a 
Deák Gábor, akit emlékkönyvvel tisz
teltek meg. Mifelénk nem tartják nyil
ván őt a lexikonok, ki kicsodák. Pedig 
ő is erdélyi, ennek jegyében élte le 
eddigi évtizedeit. Itt született, pár 
évig itt is tanult, lelkészkedett, de 
munkássága m ár teljes egészében 
Borsod megyéhez, Miskolc városához 
kötődik. Az ottani közművelődés 
nagy öregje ő.

Deák életpályája Besztercéről in
dult, ahol székely származású édes
apja igazgató-tanító , kalotaszegi 
eredetű édesanyja állami tanítónő 
volt. Mikor 1919 januárjában megszü
letett, épp az impériumváltozás kez
dődött, a szülők az esküt megtagadók 
sorsában osztoztak. Kivándorlás, va
gonlakás, túrkevei letelepedés hatá
rozta meg a család sorsát. így Deák 
Gábor eszmélkedése már Túrkevéhez 
kötődik. 1930-tól a miskolci Reformá
tus Főgimnázium diákja, az utolsó két 
tanévet pedig — mivel apja papot 
akar belőle nevelni — Sárospatakon 
járja. Ott nem lévén esélye bekerülni a 
teológiára, 1937-ben Kolozsvárra jön, 
s itt Vásárhelyi János püspök (egykori 
besztercei lelkész) támogatásával fel
veszik a teológiai fakultásra. Nagy 
András, az ószövetségi tárgyak pro
fesszora gyakorol nagy hatást rá. Az
tán 1939 őszén a román hatóságok 
nem engedik be az orszá gba, úgyhogy 
tanulmányait Debrecenben fejezi be. 
Ott is az ószövetségi tárgyakban jeles
kedik, a világháború akadályozza 
meg, hogy hollandiai ösztöndíjjal erre 
szakosodjék. 1949-ben leteszi az I. lel
készképesítő vizsgát, s tanyasi lelkész 
lesz.

1941 őszén jöhet ismét Kolozsvár
ra: beiratkozik a Ferenc József Tudo
mányegyetemre, a pedagógus Varga 
Béla, a filozófus Bartók György és a 
pszichológus Várkonyi Hüdebrand 
tanítványa, gyakornoka lesz. 1942 
márciusában Vásárhelyi püspök kine
vezi a Monostori úti templom papja, 
Deák Ferenc mellé segédlelkésznek. 
Ez a hiú ember "mindenben akadá
lyozta tanulmányaimat" — állapítja 
meg. Mégis sikerül 1943 júniusában 
"summa cum laude" pedagógia-lélek
tan szakos doktorátust szereznie. Vár
konyi professzor tiszteletbeli tanár
segédévé fogadja, de megélhetését 
csak mint szórványlelkész tudja bizto
sítani. 1944-ben leteszi a II. leíkészké- 
pesítő vizsgát is.

Aztán 1944 júliusában behívják tá
bori lelkészi tanfolyamra, melyet Pé
csen tartanak, s ezzel élete elszakad 
Erdélytől. A háború vége Esztergom
ban éri, s az ottani kis református gyü
lekezet helyettes lelkészként alkal
mazza 1946-ig, akkor kinevezik Mis
kolcra "szabadművelődési titkárnak". 
Feladata a népművelés lett. A követ
kező évben Szegeden magyar-törté
nelem , m ajd pedagógia-filozófia 
szakos tanári oklevelet szerzett. Úgy
hogy, amikor a népnevelés pártpoliti
kai színezetet öltött, 1949 szeptem
berétől a miskolci Hú Felsőkereske
delmi Iskolában vállalhatott tanári ál
lást. Ettől fogva pályája egy mind
össze kétéves megszakítással ehhez a 
tanintézethez kötődik. Az alatt a két 
év alatt, 1965—1967-ben a II. Rákóczi

Ferenc Megyei Könyvtár aligazgatója, 
megint a közművelődés katonája. Az
tán igazgatóként kerül vissza iskolájá
ba, mely akkor már Berzeviczy Ger
gely nevét viseli, s 1980 januárjáig, 
nyugdíjazásáig vezeti ezt az intézetet. 
Nagyhatású tanár, aki minden kolle
gájáról, tanítványáról számon tartja, 
hogy erdélyi származású-e, s minden 
diákjában igyekszik elhinteni az Er
dély iránti érdeklődést. Erről legjele
sebb tanítványa, a politikus Németh 
Miklós is vallomást tesz a kötet elején.

Mindez azonban csak a szorosan 
vett szakmai pálya, melyért 1957-ben 
Munka Érdemérem, 1961-ben kiváló 
dolgozói dm, 1985-ben Munka Ér
demrend járt, s tanárkollégák, tanítvá
nyok részéről tisztelet és elismerés. 
Deák Gábor azonban hihetetlen élete
rejével, szervezőkészségével, tudo
mányos és tudománynépszerűsítő te
vékenységével túlnőtt az iskola, az ál
lami tanügy falain, s egy egész város, 
Miskolc tanárává, történészévé vált. 
Négy évtizeden át alig volt olyan köz- 
művelődési, tudományos szervezke
dés, tevékenység, ahol Deák ne ját
szott volna szerepet. Volt a ITT (Tudo
mányos Ismeretterjesztő Társulat) 
megyei titkára, a Magyar Történelmi 
Társulat megyei titkára, majd elnöke, 
a Magyar Pedagógiai Társaság neve
léstörténeti Csoportjának megyei el
nöke, a Gyermeklélektani Társaság 
megyei titkára, az újjáalakult Lévay 
József Közművelődési Baráti Kör el
nöke 1978-1995 között. S ezek mellett 
1981-től az egyházi életben is tisztsé
geket vállalt Sőt szerkesztett is: isko
lája évkönyvein kívül a Borsodi 
Történelmi Évkönyv első öt kötetét 
(1965-1976), valamint iskolatörténetet 
és megyei adattárat. Mindezek érthe
tővé teszik, hogy miért tüntette ki 
Miskolc városa 1993-ban 'Pro Űrbe" 
díjjal, s most emlékkönyvvel.

Deák Gábor publikációinak 122 
tételes jegyzéke arra enged következ
tetni, hogy ha életkörülményei, tanári 
és szervezői pályája több időt hagy 
számára, tudományos karriert is befut
hatott volna. Az 1940-es években írt első 
dolgozatai, ismertetései a neveléselmé
let és lélektan körébe vágnak. Azután 
főleg a történelem, munkásmozgalmi- 
és helytörténet, az irodalmi hagyomá
nyok érdeklik. A helyi tanintézetek 
múltját összegezi. Évfordulókra ír meg
emlékezéseket. Az 1980-as évek köze
pétől újra visszatér a pedagógia 
kérdéseire, s az egyházi nevelés hagyo
mányait eleveníti fel.

Önéletrajzi vallomásában így ha- 
gyakozik: 'Igyekeztem mindig becsü
lettel ellátni azt, amit rám bíztak. Papi 
múltam és pártonkívüliségem mellett 
sokan értékelték munkám, amiért kü
lön jutalmat nem vártam. Ha kaptam, 
jólesően fogadtam. Nem tagadtam 
meg múltam, nem rohantam karrie
rek után, hű voltam székely szárma
zásomhoz, magyarságomhoz. Ezt 
hagyom utódaimra."

A most megjelent 240 lapos em
lékkönyv lényegében összefoglalja 
Deák Gábor életművét. A bevezető 
köszöntők után saját maga meséli el 
"regény helyett" élettörténetét. Az
után adattár sorolja fel megjelent mű
veit, a szem élyére vonatkozó 
tudnivalókat. Közel kétszáz oldalt

tesz ki a Deák Gábor "megye- és vá
rostörténeti tanulmányaiból, művelő
déstörténeti, tudományos előadásai
ból" készült válogatás. A kötetet négy, 
Deák tiszteletére írt dolgozat zárja.

így az emlékkönyv — kissé szo
katlan módon — a válogatott művek al
címet is viselhetné. A szerző szétszór
tan elhangzott, alkalmi kiadványok
ban közölt tizenegy dolgozatát teszi 
közzé. Közülük az első történelmi-tu
dományos jellegű, a többi tíz inkább 
alkalmi megemlékezés, egy-egy sze
mélyhez kötődik.

Az 1848/49-es szabadságharc felső
tiszai eseményeinek szervezési és gazdasá
gi kérdései a kormánybiztosi iratok 
alapján dm ű négyrészes tanulmány a 
forradalom borsodi vonatkozásait 
foglalja össze a szakirodalom segítsé
gével, s kiegészíti az eddigi adatokat 
a miskolci, az egri és a sátoraljaújhelyi 
levéltárak dokumentumaiból leszűr
hető részletekkel. Különösen Farkas- 
sányi Sámuel kormánybiztos Mis
kolcon őrzött iratkötegei szolgálnak 
sok számszerű adattal, s egyben kör
vonalazzák a kormánybiztosi munka 
jellemzőit.

A további tíz "előadás" — egy ki
vételével — a Lévay József Körben 
hangzott el. Nyolc Miskolc és a megye 
nagy fiait állítja elénk, kettő pedig Ko
lozsvárhoz kapcsolódik.

Palóczy László (1783—1861) a múlt 
század első felének vezetőborsodi po
litikusa volt. Verselő, színházpártoló, 
jó szónok, a kálvinista puritánság és 
ellenzékiség megtestesítője. A megye 
alispánja, majd 1826-tól egyik ország- 
gyűlési követe, az 1848/49-es népkép
viseleti országgyűlés korelnöke. 
Szemere Bertalan (1812—1869)mégmi- 
nisztersége előtt Felső-Tisza vidéki 
szabadságharcos kormánybiztosként 
tevékenykedett Miskolcon. A város 
saját pénzén hozatta haza hamvait, s 
temettette az Avas oldalába. Lévay Jó
zsef (1825—1918) valamikor közis
mert, akadémiától és irodalmi tár
saságoktól elismert költő volt. Ma már 
legfeljebb Mikes dm ű versét emlege
tik. Életpályája a miskold református 
gimnáziumhoz, majd a megyei köz- 
igazgatáshoz fűződik: főjegyző, végül 
alispán volt. Deák nemcsak a helyi vo
natkozásokat emeli ki költészetéből, 
de írói-művészi nézeteit is jellemzi, 
megpróbálja mai helyét kijelölni. A 
forradalomban szinte gyermekként 
résztvevő Vadnay Károly (1832—1902) 
pályája a fővárosban érik be, ott lesz 
vezető szerkesztő, újságíró, tehetsé
gek felfedezője. Csengey Gusztávnak 
(1842—1925), az egykor népszerű köl
tőnek, eperjesi teológiai tanárnak az 
élete vége kötődött Miskolchoz: az el
űzött jogakadémiával menekült 1919- 
ben a borsodi fővárosba. Kevesen 
tudják, hogy a Petőfitől versben is 
megidézett 'régi jó Gvadányi' (1725— 
1801) gyermekkora rudabányai szüle
tésé t^  kezdve szintén Borsodban 
zajlik. Katonai és költői pályájának 
versidézetekkel tarkított rajzát állítja 
össze Deák. A két világháború közti 
korszak két olyan miskold poétáját is 
felidézi a kötet, akik már teljesen ki
hullottak az irodalomtörténet rostá
ján: Sassy Csaba (1884—1960) vándor

újságíróként indult. Ady hatása érez
hető versein, de parodizálta is Adyt; 
Szigethy Ferenc (1892—1969) Szabolcs- 
ka-féle papköltő, megírta vagy 500 
versben a magyar irodalom törté
netét.

Az erdélyi költők közül azokról ír 
Deák, akiket személyesen is ismert 
Reményik Sándor és Dsida Jenő esetében 
is felvázolja a teljes életpályát. Remé- 
nyiknél a Végvári-korszakra s az ab
ból való kibontakozásra, Dsidánál a 
Psalmus Hungaricushoz vezető útra 
tevődik a hangsúly. Reményiket az 
evangélikus templomban saját verseit 
szavalni hallotta; Dsida unokatestvé
rének, Kocsi Erzsébetnek udvarolt, s 
ott volt Deák a temetésén is. "Kevésbé 
ismerik itt, Magyarországon, Erdély
ben, Kolozsvárott búcsújáróhely sírja 
a Házsongárdi temetőben, magyar 
kálvária, ahová belemerülni szent kö
telessége minden magyarnak" — írja.

Deák Gábor e dolgozataival két
ségtelenül szolgálatot teljesített. 
Olyan egyéniségeket idézett meg, 
akik többnyire még utalást sem kap
nak a magyarországi tankönyvekből, 
de akikről egy miskolcinak illik tudni. 
Miskolc és a megye művelődéstörté
nete nem annyira gazdag, hogy túlsá
gosan lehessen válogatni Amásod- és 
harmadrangú költők, politikusok is 
megérnek egy-egy köri gyűlést, gon
dosan összeállított dolgozatot. Deák 
igen lelkiismeretesen áttanulmányoz
za a szakirodalmat, a korabeli és az 
újabb értékeléseket, s ezek ütközteté
sével próbál rávezetni a tényleges 
becsre. Személyes véleményt ritkán 
kockáztat meg. Talán az erdélyi költők 
kivételek: ezek sorsát fájdalmát, val
lásosságát átéléssel közvetíti.

A kötet végére került négy tisztel
gő dolgozat közül három szintén hely- 
történeti vonatkozású. A kivételt 
Szabó Zoltán kolozsvári — újabban 
Miskolcon is előadó — professzor A 
tárgyias intellektuális stílusról írt tanul
mánya képezi, ebben összefoglalja a 
két világháború közötti irodalom fő 
stílusirányzatára vonatkozó megálla
pításait. Gyulai Éva a miskolci refor
mátus parókiák XVII—XVIII. századi 
történetét vázolja fel, s jellemzi ezek 
egyik lakója i, Miskolci Csulyak Ist
vánt is. Veres László a Herman Ottó 
Múzeum történetéről és tudományos 
tevékenységéről nyújt képet Az 1999- 
ben alapítása századik évfordulóját 
ünneplő intézmény az 1980-as évek
ben igazi tudományos fórum volt: 3 
kandidé tus, 20 egyetemi doktor alkot
ta szakembergárdáját Évente 5 köny
vet, 50-60 tanulmányt jelentettek meg. 
Az 1990-es évektől a rendszerválto
zással át kellett hangolni tevékenysé
gük célkitűzéseit, mivel a központi 
pénzforrások elapadtak. Dobrossy 
Zoltán a Borsod—Abaúj—Zemplén 
Megyei Levéltár múltját, szakmai-tu
dományos munkáját ismerteti. A két 
intézmény közös termékeként készül 
Miskolc város nagyszabású monográ
fiája, melyből eddig két kötet jelent 
meg, ezek 1702-ig dolgozzák fel a me
gyeszékhely múltját.

A megyei levéltár gondozta ezt az 
emlékkönyvet is. Egy érdemes mun
katársnak, a borsodi hagyományok 
évtizedeken át leghűségesebb ápoló
jának születésnapjára tisztelegnek.

E m lékkönyv Dr. D eák Gábor 80. 
születésnapjára. [Szerkesztette: 
Dobrossy István. A Borsod-Abaúj- 
Zemplén Megyei Levéltár kiadvá
nya.] Miskolc 1999.240 L

17



HELIKON

PHIL B O SM AN S (Belgium) 

B á n a t  g y ó g y í tó
Amikor az élet
néha már túl nehéz,
próbálj hasonlítani kicsit
a bohóchoz,
aki szívében sír,
de mosolyogva hegedül
a gyermekeknek,
ily módon
gyógyítja
szívének
bánatát!

Hit
Hiszek az emberben, 
ahogy a természetben is, 
amikor azt látom, 
hogy a legkopárabb 
sivatagban is 
virág terem!

Üres beszéd helyett
Uram,
segíts nekem 
ajkamat 
csukva tartani, 
amíg biztosan 
nem tudom, 
mit akarok 
mondani.
Amen.

A város
Lakrész lakrész mellett. 
Emberekkel telten.
Rengeteg névtábla,
szépen gondozott névtáblák.
Rengeteg ember,
jól ápolt emberek,
emberek, egymásnak idegenek.
Látják egymást.
Együtt állnak a liftben.
Maguk elé néznek.
Tudják,
hogy a másik ott van, 
s azt is, hogy
köztük valahol ott a kerítés, 
hogy össze ne ütközzenek. 
Emberek a városban.
Magányos emberek a városban. 
A város
már nem kellemes, intim otthona 
az embereknek.
Arctalanul, szívtelenül 
Megvédhetlek-e a hidegtől, 
mely uralja világunkat, 
és amelyben sokan megfagynak? 
Az emberek magányosan élnek 
az általuk kiszikkasztott 
sivatagokban, 
mint a hangyák, 
üzletekben és utcákon, 
vonaton és villamoson *
és lakásaikban.
Arctalan emberek, 
és szív nélküliek.

Vigasztalás
Nem élhetsz vigasztalanul!
Azonban ne feledd,
hogy a vigasztalás nem ital,
nem altató vagy injekció,
mely érzéketlenné teszen,
hogy aztán még sötétebb éjbe hullj.
A vigasztalás nem szóözön.
A vigasztalás szelíd gyógyír 
a mély sebekre.
A vigasztalás olyan, 
mint a sivatagból 
váratlanul előbukkanó 
oázis,
mely újból hinni enged 
az életben.
A vigasztalás olyan, 
mintha egy puha kéz 
elsimítaná homlokodról 
a ráncokat.
A vigasztalás olyan,
mint egy kedves arcú idegen,
aki megérti könnyeidet,
aki meghallgatja elgyötört szívedet,
aki veled marad szorongásaid közben
és reménytelenségedben,
s aki megmutatja néked a csillagokat.

L á z
Miért zsörtölődöm, 
amikor lekésem a villamost, 
vagy nem mehetek autóval 
és egyszer gyalog kell mennem?

Noha tudom: 
valahol keleten, 
emberek szaladnak 
nap mint nap 
riksáikkal 
egy marék rizsért.
Miért panaszkodom 
egy kis rosszullét miatt, 
és miért idegeskedem 
egy ráncért az arcomon?

Noha tudom: 
emberek ezrei 
hordozzák testükben 
a gyógyíthatatlan kórt, 
és ezreket kínoznak 
elveik miatt, 
bőrük színe miatt, 
vagy csak úgy, semmiért.
Miért zsémbelődöm 
amikor sorban állok, 
vagy esőben járok, 
s ha várakoznom kell?

Sohasem gondolok azokra, 
akiknek nincsen lábuk, 
vagy ágyban fekve élnek, 
s akik örülnének, 
ha bár még egyszer 
sorban állhatnának, 
esőben járnának, 
várakozhatnának.
S amikor nem kapok 
idejében ebédet, 
eszembe jut-e, 
hogy terített asztalhoz 
milliók nem ülnek 
sohasem?!
Nevetséges, ostoba, 
esztelen lények vagyunk, 
akik megmérgezik 
saját életüket 
és a másokét is 
semmiségekért.
Boldogok lehetnénk, 
s hálásak mindenért, 
mindenért mindennap, 
ennyi jóért,
mit meg sem érdemiünk. 
Lázasak vagyunk. 
Betegségünk: 
esztelen önzésünk.

Fészekmeleg
Minden világra jött ember, 
egész életében 
a fészekmeleget keresi.
Otthonát akarja megtalálni, 
egy kis biztonságot 
és emberi melegséget.
Aki nem találja meg, 
sérült ember, 
sikertelen, boldogtalan, 
valaki, aki nem érzi jól magát 
saját bőrében.
A gyermek anyjánál és apjánál 
talál puha fészekmeleget. 
Fölfogjátok-e a két ember 
iszonyatos felelősségét, 
akik gyermeket hoznak világra?
A kisfiú a kislánynál keresi 
a fészekmeleget, 
a kislány a kisfiúnál, 
és egyik ember a másik embernél, 
házasságban és barátságban.
A biztonság alapja a szeretet!
A szeretetlenség, az önzés,
a fészekmelegség hiánya,
az embert otthontalanná,
elszigeteltté,
sérültté,
mindig űzötté,
és kielégíthetetlenné teszi.
Mai világunk tragédiája,
hogy már nem tudunk egymásnak
melegséget sugározni.
Már képtelenek vagyunk egymást 
vendégül látni, 
egymásnak otthont nyújtani, 
mert elfelejtettük a szeretetet, 
mert elhagytuk minden szeretet 
forrását: Istent.

Eszperantóból fordította

SIGMOND JÚLIA

Kolozsvár, 2000.
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Megalakult

a HELIKON—KEMÉNY JÁNOS 
ALAPÍTVÁNY

Az első v ilágháborút követő m ozgalm as években 
m indinkább szükségessé vált egy, a romániai magyar író
kat töm örítő egységes, de kötöttségeket nem  jelentő tábor 
m egalakítása, m elynek összefogó jelszava az "erdélyi 
gondolat", a transzilvanizmus.

Az írói közösség tervének megvalósítására a fiatal báró 
Kemény János vállalkozott, aki akkoriban örökölt erdőbir
tokainak jelentős részét áldozta fel a romániai m agyar 
irodalom  támogatására. 1926 nyarán küldte el meghívóját 
huszonhét írónak és alapította meg a marosvécsi Heli
kont.

A helikoni m unkaközösség a két világháború között a 
hazai írók legszámottevőbb és legjelentősebb irodalmi 
csoportosulása volt. Megszűnésekor, 1944 őszén, 55-en 
vallották m agukat helikonistáknak.

Az Erdélyi Szépmíves Céh kiadóvállalat, akárcsak az 
Erdélyi Helikon folyóirat, a vécsi íróközösség eszmei irá
nyítása alatt m űködött m indvégig. Ebben a periódusban 
166 kötet jelent meg, zömében a helikonisták művei. Ez a 
szellemi örökség képezi a kibontakozó m odem  erdélyi 
m agyar irodalom  kincsestárát.

A 2000 tavaszán m egalakult és törvényesen bejegyzett 
HELIKON — KÉMÉNY JÁNOS ALAPÍTVÁNY 
leg fo n to sab b  c é lk itű z é se i k ö zö tt szerepel: K em ény 
János és a m aro sv écsi H e lik o n b a  tö m ö rü lt írók  sze l
lem i ö rö k sé g é n e k  m egőrzése  és széles kö rű  ism er
te té se , m ű v e ik  ú jra k iad á sa .

Az Alapítvány egy Emlékparkot szeretne létesíteni az 
55 író számára. A tárgyi emlékek megőrzésére, Marosvé- 
csen, egy Kemény János emlékházat szándékszik létre
hozni.

Az alapító: Kemény János fia, Kemény Miklós és csa
ládja, a kuratórium  tiszteletbeli elnöke Sütő András író, 
tagjai: Bogyó Levente elnök, Nagy Miklós Kund alelnök, 
Adam ovits Sándor titkár, Böjté Lidia, Kilyén Ilka, Lokodi 
Edit, M arosi Ildikó, Mészáros József, Spielmann Mihály 
tagok rem ényüket fejezik ki, hogy céljuk megvalósításá
ban sokan állnak melléjük, elsősorban a helikonisták le
szárm azottai, rokonok, szimpatizánsok, legyenek a világ 
bárm ely sarkában.

Akik a marosvécsi Helikon szellemi értékeit becsülik, 
kérjük, legyenek az Alapítvány segítségére, hogy a célja
ikhoz nélkülözhetetlen anyagi bázist létrehozhassuk.

A bem utatkozó összejövetelről és későbbi tevékenysé
günkről a sajtó útján rendszeresen tájékoztatjuk az érdek
lődőket.

Felajánlásokat a marosvásárhelyi Román Fejlesz
tési Bank (Banca Romána de Dezvoltare Tg. Mures)

belföldön lejben a:
25110099066069 számú bankszámlára,
valutában a:
251100296066069 számú számlára
fogadunk köszönettel.

HELIKON — KEMÉNY JÁNOS ALAPÍTVÁNY
KURATÓRIUMA

CSODÁLATOS 20. SZÁZAD A ZENÉBEN 28.
BOULEZ "gazda nélküli 
KALAPÁCSA"

Boulezt — mostanság a MUZ- 
ZIK televízió jóvoltából — gyak
ran látom a képernyőn. Amilyen 
távoli és legendás volt az alakja és 
zenei aktivitása, éppen olyan kö
zelivé vált a szinte mindennapos 
TV-kapcsolat révén. Láttam (lát
tuk) diákzenekart vezényelni a 
Royal Albert Hallban többszáz if
jú muzsikus élén és ezerfős hall
gatóság  e lő tt; s ikerre  v itte  
Schönberg Gurrelieder-jét. Láttuk 
ifjú karmestereket tanítani a m o
dem zene vezénylésére. Vagy ép
pen hangstúdióban ülve littuk- 
hallottuk, miközben HANG
ANATÓMIÁRÓL beszélt, zenélt. 
És persze a hang és (Béjart) tánc
mozgás kapcsolatáról is sok érde
keset hozott el hozzánk a kép
ernyőn. Ez év március 26-án töl
tötte be 75-ik életévét. A nagy har
mincas nemzedék századunkbeli 
prominens képviselője. Három év
vel idősebb Stockhausennél és két 
évvel fiatalabb Ligetinél. Szinte 
beékelődik közéjük, mint átfogó, 
összetartó erő két világ- és zene
szemlélet között. Stockhausen a 
nyugati civilizáció felkentje, Lige
ti kelet vüágát hozza magával, 
Boulez a mediterrán kultúra elkö
telezettje, ízig-vérig FRANCIA. 
És ha FRANCIA, az szinte egyet 
jelent az IMPRESSZIONIZMUS
SAL. Amediterrán zene mindig is 
az ÉRZÉKEK zenéje volt. A han
gulati impresszióké. Ez a kultúra 
és zene a természet szépsége felé 
fordul, az érzékek által közvetí
tett külvilág élményei érdeklik, 
tehát az impresszionizmus a lénye
ge, szemben az északibb tájak 
expresszionizmusával.

Boulez átveszi a tizenkétfokú 
technikát, annak szeriális válfaját 
is. Matematikai érdeklődése, be
állítottsága is ebbe az irányba in
dítja el. De már első feltűnést 
keltő műve, a kilenc-tételes Le Mar- 
teau sans maitre (1955) inkább mu
tatja zenéjének impresszionista 
alapállását, mint konstruktivista 
"hátterét". A hangszínek fonto
sabbak e műben, mint a hangzás
szerkezetek. Az énekhangot kí
sérő hat hangszer is színképek "e- 
lőáüítására" szolgál. Különben is

a küenc tételből HAT hangszeres 
kamaradarab. A xilorimba— vib- 
rafon — altfuvola-mélyhegedű- 
g itár-ütőhangszercsoport már 
összeállításával is a színek előtér
be helyezésére utal. Egyes kriti
kusok egyszerűen "neo-impres- 
sionistic serialism"-nek nevezték 
a m ű hangzásvilágát. Színek és 
pontok mozgalmassága jellemzi 
— egyébként — Boulez egész ze
neszerzői világát. "Szétforgácsol
ja" hangzásfolyamatait (ECLAT, 
15 hangszerre, PLI SELON PLI 
zongorára...), keresi a hangzás 
m ik ro v ilág án ak  "élőlényeit" 
(ZONGORASZONÁTA, nr. 3), a 
pillanat improvizációs ötleteinek 
varázslatát (IMPROVISATIONS 
SUR MALLARMÉ), a legkülönfé
lébb hangelemek-zörejek több- 
szólamúságát (POLYPHONIE X).

BOULEZ az avantgarde zene 
pillanatnyi örömeinek Mestere?

Muzsikáját hallgatva minden
képpen ez a benyomás alakul ki 
zenészben , zenekedvelőben  
egyaránt.

Boulezre is érvényes: a gya
korló karm ester interpretálás 
közben ismerhető meg, sokkal in
kább a próbán, mint a hangver
senyen. A TV közel hozza a kar- 
mester-Boulez emberi kvalitásait 
is: humorát, mely sohasem sértő, 
néha inkább rácsodálkozó mosolyú; 
hatalmas belső szellemi és fizikai 
energiáját, amely szerinte kiapad- 
hatatlannak látszik, bármilyen fá
radt is legyen. Hihetetlenül ura 
önmagának, olyan, mintha min
den mozdulata egy csodálatos 
kompozícióba illene bele, ame
lyet gesztussal, arcmimikával fe
jez ki szerzője. Ebből következik 
nagy belső nyugodtsága is. Soha
sem erőszakos, inkább türelme
sen kivárja, amíg megszületik az 
a technikai vagy kifejezésbeli 
eredmény, amit elképzelt és sza
vakban vagy méginkább vezény
lő mozdulatokkal "megmagya
rázott". Ezért zenekara is nyu
godt, magabiztos. A hangzás di
namikában, színben, tempóban 
mindig kiegyensúlyozott. Nagy 
karmester, nagy előadó egyéni
ség.

Két ember él BOULEZBEN? 
Azt hiszem, igen! És e két ember 
harcol egymással. A karmester- 
Boulez sokszor győzedelmeske
dik a zeneszerző Boulez felett. így 
van ez rendjén?! Nem tudnám 
megmondani. De a sok évi zene- 
neszerzői átlag azt mutatja, hogy 
ahol az előadó kerül előtérbe, ott 
a zeneszerzésért kell megküzdeni.

TERÉNYI EDE
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HELIKON

Júniusi évfordulók
1 — 220 éve született Kari Clausewitz német katonai író

— 375 éve halt meg Honoré UUrfé francia író
— 325 éve született Sdpione Francesco Maffei olasz író

2 — 25 éve halt meg Scarlet Calimachi román publicista
— 100 éve született Thomas Hardy angol író
— 260 éve született Domitien Aldone Sade francia író

3 — 75 éve halt meg Camille Hamm árion francia tudós 
— 150 éve született Sami Frashéri albán író
— 30 éve halt meg Giuseppe Ungaretti olasz költő

4 — 125 éve halt meg Eduard Mörike német költő
5 — 175 éve született Felicjan Falenski lengyel költő 

— 160 éve született Leon Negruzzi román író
— 360 éve született Pu Szong-lung kínai író

6 — 50 éve halt meg Bánffy Miklós író
— 125 éve született Thomas Mann német író

7 — 160 éve született Samson Bodnarescu román költő
— 20 éve halt meg Henry Miller amerikai író

8 — 130 éve halt meg Charles Dickens angol író
9 — 225 éve született Georg Friedrich Grotefend német tudós

— 420 éve született Dániel Heinsius 
holland irodalomtörténész

10 — 420 éve halt meg Luis de Camoes portugál költő 
— 120 éve született Kaffka Margit írónő
— 240 éve született Vargasy Ponce spanyol író

11 — 50 éve halt meg Stephen Ludus Gwynn ír költő
12 — 450 éve halt meg Cristóbal de Castilíejo spanyol költő
13 — 450 éve halt meg Veronica Gambara olasz költőnő
14 — 125 éve született Ion Dragoslav román író
15 — 125 éve született Drasche-Lázár Alfréd író

— 80 éve született Marosi Péter kritikus 
— 120 éve született Roska Márton régész

16 — 75 éve született Anatol E. Baconsky román költő
— 30 éve halt meg Elsa Triolet franda írónő

17 — 190 éve született Ferdinand Freiligrath német költő
18 — 160 éve született Daniel Bachát szlovák író
19 — 120 éve született Johann Sigurjónsson iz land i író
20 — 125 éve született Constant Cantili román író

— 75 éve született Csávossy György író
— 180 éve született Czakó Zsigmond drámaíró 
— 130 éve halt meg Jules Goncourt franda író

21 — 110 éve született Baktay Ervin orientalista
— 60 éve halt meg Walter Hasendever német író
— 40 éve halt meg Pierre Reverdy franda író

22 — 90 éve született Gagyi László író
— 150 éve született Goldziher Ignác tudós

23 — 90 éve született Jean Anouilh franda író
— 30 éve halt meg Fekete István magyar író
— 60 éve halt meg Margalits Ede filológus

24 — 100 éve született Kuzma Csórni belorusz író
— 340 éve született Giovanni Battista Fagiuoli olasz író
— 50 éve halt meg Ivan Szergejevics Smeljov orosz író

25 — 130 éve született Jósé Maria Gabriel y Gálán spanyol költő
— 70 éve halt meg Maryla Wolska lengyel költőnő

26 — 70 éve született Slawomir Mrozek lengyel író
27 — 70 éve halt meg Jancsó Benedek történész

— 160 éve született Henryk Struve lengyel filozófus
28 — 350 éve halt meg Jean Rotrou franda drámaíró
29 — 125 éve született Kuril Hriszov bolgár költő

— 100 éve született Antoine de Saint-Exupéry franda író
30 — 75 éve halt meg Márki Sándor történész

Uuno Kailas: 
Saru nélkül
Rejtvényünkben Uuno Kailas jinn 

költő verséből idézünk a vízszintes 1. és 
függőleges 32. sorokban Gellért Sándor 
fordításában.

VÍZSZINTES: 12. O laszországi 
város. 13. Gúny. 14. Idegen korszak. 
15. USA-szövetségi állam. 17. Ma
gyar énekesnő névbetűi. 19. Árpa 
egynem ű hangzói. 20. Szem élyes 
névmás. 21. Predeali autójel. 22. Pa
lántát gyérít. 25. Egykori török főtisz
ti rang. 27. A z  54. sor magánhangzói. 
28.... M ommsen, 1902 irodalmi No- 
bel-díjasa. 31. Lőrincz Géza. 32. Ro
m án  sz e m é ly e s  n é v m á s . 33. 
Társaságában, fordítva. 34. Radioak

tív e lem  37.365 nap. 38. ZJ. 39. Kiváló 
ló. 41. Becézett női név. 42. Tik-... 43. 
Északi tenger. 45. Fára vés. 46. Orosz 
repülőgéptípus. 47. Szibériai folyam  
49. Ő, frandául. 50. Irodájába hívat. 
53. Illeték. 54. Műt. 56. Porcelánalap
anyag.

FÜGGŐLEGES: 1. Zóna. 2. A táb
lázat végén álló csapat. 3. Kén és rá
d ium  vegyjele. 4. ZO. 5. Spanyol, 
norvég és osztrák kocsik betűjele. 6. 
Öltöget. 7. Ánizs-mag! 8. Zamat. 9. 
Becézett férfinév. 10. ... Blandiana, 
költőnő. 11. Kínai hosszmértek. 16. A 
nem zetgazdaság fontos része (ága). 
18. Szérumot juttat a szervezetbe. 21. 
A részvétel illetéke. 23. ZEE. 24. Rész
ben felderít. 26. Germánium, urán és 
foszfor vegyjele. 29. Védje. 30. Nagy 
..., Bihar megye központja. 35. Fo
goly. 36. A világ leghosszabb folyója 
idegen helyesírással. 40. Történelmi 
időszak. 42. Dél-amerikai kúszóma
dár. 44. Ismert Kosztolányi-vers. 46. 
Becézett női név. 48.... György, riport- 
író. 50. Toldalék, a -ban párja. 51. 
Gúny^52. Eszme. 53. A föld irányába. 
55. PŰ. 57. Arany, franciául.

K. KOVÁCS ANDRÁS

A HELIKON 9. szám ában közölt, M essze-hívás 
című rejtvényünk megfejtése: A  fű  zölden kiált, /  Kéken 
suttog az ég: /  M int hívó trombiták, /  Harsog a messzeség.
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