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Psalmus
transsylvanicus
—  V allásélm ények  
és tran szcend en ciak ép zetek  

az újabb erd ély i lírában —
,A sorsviselés érzelmi-erkölcsi övezetei

ben gyökerező transzcendendaélmény — s a 
sorskifejezés vallomásos és vallásos alakzata- 
inakaz erőteljes összefonódása: az erdélyi ma
gyar költészet "erdélyiségének" az egyik 
alapvető karaktervonása ez. A metafizikai 
távlatú élet- és hittapasztalás körében különös 
nyomatékot kap a szorongatott kisebbségi lét
helyzet tragikus egzisztendális értelmezése, s 
a kiszolgáltatottság emberi állapotainak az 
emberfölöttiség törvényd szerinti meghatá
rozása. A végzetes elrendeltetésérzettől a 
krisztológiai sorsazonosításon át a megváltás 
szükségképpeniségének a kétségbeesett-áhí- 
tatos tanúsításáig terjedő lelki mélységek és 
magasságok hullámzása — a zajló lélekmoz- 
gások feszültségében izzó létezésdráma — ál
landó vonatkoztatásba kerül a végső világ- 
magyarázat (keresztény-mitologikus) eszmé
ivel. Az evilági sorsdemonstrádó nem evilági 
igazságmanifesztádóval történő összeépülé- 
se eredendően vallási szemléletperspektívá-
» > »  folytatás a 2., 3. oldalon
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UTASSY JÓZSEF 

Didergek érted
Hideg van, 
édesanyám,
hidegebb, mint a földben.

Didergek érted, 
vacogok,
gyöngyül bánatom bora, 
zöldéit:
hideg van, 
édesanyám,
hidegebb, minta földben, 

Hívom a tavaszt: 
böjti szél,
hozzám nagy fényben jöjj el,

cseresznyevirággal hitegess, 
töltsd meg poharam bánattal, 
gyönggyel:
hideg van, 
édesanyám,
hidegebb, mint a földben.

Ne hagyj magamra, édesem, 
látod, küszködik a könnyel 
hatalmas buzgár két szemem,
elönti arcom árterét, 
mosolyom világgá röppen,

ne hagyj magamra, édesem, 
legalább álmomban jöjj el, 
látogass meg, édesanyám:
bánatom poharát törd el.

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!
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Levél a 80 éves 
Hornyák Józsefnek

Kissé szégyenkezve vetem papírra 
ezeket a sorokat, kedves Jóska, hiszen 
8-án ünnepelted 80-ik születésnapodat, 
és illett volna Téged már előtte, vagy épp 
az alkalomra felköszönteni. Am — hi
szen Te is tudod — úgy tartják, nyolc 
napig, de akár tovább is érvényes a kö
szöntő.

Egyébként egy csöppet magadra is 
vess, amiért mintha 'lenyelődött" volna 
születésnapod: immár lassan két évtize
de (nagyjából nyugdíjba meneteledtől), 
mintha csak 'lábujjhegyen" járnál közöt
tünk, mint aki senkit se szeretne "zavar
ni" — mintha csak valami bűntudatra 
lenne okod az együtt átélt keserves, szel
lemet béklyózó évtizedek miatt. Pedig 
Te nem voltál vádolható, nemhogy em
bertelenséggel — de azzal se, hogy kö
zö sség e t v á lla ltá l vo lna vele. A 
legnehezebb időkben is a lelket próbál
tad tartani az Olvasóidban: item lázítot- 
tál ugyan, de a szép, a tiszta életörömről 
írtál, a m inden nap megtalálhatóról, 
hogy rányisd a szemünket, észrevétesd 
velünk. A mindennapok emberségének 
az írója voltál — és maradtál, gondolom 
— azé az emberségé, amelyik nélkül ta
lán túl se éltük volna a sztálini évek 
terrorját, az 1956-ot követő újabb rémsé
geket, majd a "Kárpátok Géniuszának" 
eszement tombolását.

Amikor mindezt megköszönöm ne
ked, arra (is) kérlek, fejezd be a lábujj- 
hegyen-járást. Minden okod és jogod 
megvan ahhoz, hogy emelt fővel, öntu
datosan járj közöttünk— nyiss be a szer
kesztőségekbe, hogy m egint olvas
hassunk holmi "dióverő őszi esők"-ről, 
múló évszakokról, a Természet millió 
csodájáról, az emberi lélek rejtett kin
cseiről — amelyekre még ezután kell 
rányitnod a szemünket — ,valamint az 
örök, a kipusztíthatatlan emberségről. 
Amikor hosszú, termékeny és boldog 
életet kíván neked — ezt várja el Tőled 
hűséges olvasód és igaz barátod:

FODOR SÁNDOR

Psalmus
transsylvanicus

» > »  folytatás az 1. oldalról
kát szabadít föl, míg azok a lírai érzékletesség 
autochton esztétikumával töltekeznek. A 
"fikciónak és az újraírásnak, a müthosznak és 
a mimészisznék ez az összekapcsolódása", a 
költői beszédforma inherens (és "nem-theisz- 
tikusan" felfogott) funkciója: "kinyila tkozta- 
tási dimenziója" (P. Ricoeur) itt szorosabb 
értelemben — érzületi-tematikai közvetlen
ségében — is hozzákötődik a kijelentéstétel 
archaikus eredetű religiozitásához, az ősbi
zonyosságok igézetével ható vallásos-bibli
kus képzetszférákhoz. A transzcendentális 
viszonylatok humánontológiai minőségeit 
pedig a megszenvedettség öntanúsítását 
hordozó lírabeszéd immanendája hitelesíti.

Az erdélyi poézis sui generis értéksajátos
sága tehát talán ez a kétirányú hangsúlytöbb
let: a vallásos beszédmód demi-mélyszerke- 
zeti metaforizmusának (lényegszerű költői- 
ségének), illetve a poétikus megszólalás me
tafizikai jelentéssugallatainak az együttes 
felgazdagítása. A kettős tendenda között pa
radigmaalkotó emfázissal kibontakozó ösz- 
szefüggésteremtés a versvilág és a világkép 
egészében — a hangulati hatástényezőktől a 
mítoszi toposzok mozgósításáig egyaránt — 
érvényesül. Ez a líratípus — helyzet- és lelki- 
ismereti megalapozottsága és autentikussá- 
ga révén — ezért úgy emelkedhetett (főként 
a két világháború közötti időkben) egyfajta 
közösségi elváráshorizonttal szentesített 
kulturális öntudat vezérszólamává, hogy va
lóságosan is többféle kultikus szertartás, 
kommunikációs rituálé részesévé integráló
dott. Ünnepségek, iskolai és templomi ren
dezvények, istentiszteletek stb. retorikai 
bázisává és tényleges korérzést, közérzületi 
tartalmakat (szenvedélyeket, vágyakat, fáj
dalmakat) tükröző szakrális képződménnyé 
válhatott a költemény — a kollektív önisme
ret és önbecsülés letéteményesévé. Előidézte 
ezt a lírikumnak az a szerepalkalmassága, 
amely a konkrét jelentéssűrítés tartományain 
túl a hatásösszegzés, a funckióösszetettség 
ősi-időtlen tulajdonságtörvényeiben is meg
mutatkozott tehát; abban, hogy a vers egy
szersmind szinte hitelvi, teológiai értelmet is 
nyert. Ez a genetikus poétikai, funkdonális 
komplexitás nem tehertétele az effajta líra
műnek, önmagában nem jelez feladattévesz
tést, esztétikai m inőségcsorbulást vagy 
kényszerű és illetéktelen helyettesítő-pótló 
törekvést (a két háború közötti vallásosság 
egyházi-intézményes megnyilatkozásmintái 
különösképpen nem szorultak ilyen külső, 
kiegészítő affirmativ kompenzációra).

Ellenkezőleg: a spirituális tágasság meg
kísérlésének jegyében működik inkább ez a 
szintézisaspirádó, felmozdult lelkületi ősté- 
nyek egységigényének szellemében, a külde
tésvállalás, az elhivatottság, a közösségi 
összetartozás éthoszát sem nélkülöző emod- 
onális szervesség atmoszférájában.

Elmek a költészeti modellnek a kifejlődé
se mindenekelőtt a húszas-harmincas évek 
vezető ízlésirányzatához, a transzilvániz- 
mushoz, a kisebbségi etikát és az erdélyi ide
át kikristályosító lírai gondolkodásmódhoz, 
elsősorban Reményik Sándor, Áprily Lajos, 
Tompa László, Bartalis János, Dsida Jenő ne
véhez fűződik. A transzilvánista versesz

mény természetesen nem mereven defini
álható kategória, hanem legfeljebb a sorsél
mény és a transzcendendakérdés számtalan 
filozófiai és irodalmi hagyományváltozatá
ban körvonalazható irányultság. Amelyben 
azonban általánosan az a hermeneutikai be
látás és lényegtapasztalat munkál, miszerint 
a szó maga is sorsesemény, a kijelentés egy
szerre profán és szent (igei) történés, s a lét
kifejezés cselekedet- vagy történés-mivoltá- 
ban a kimondás és a kimondhatatlan, a meg
értett és a megérthetetlen, az élet- és az Isten
kérdés egymástól elválaszthatatlanná lesz. A 
megszólító megszólalás és a megérintett el- 
rejtettség titkában pedig az ember egyéni és 
közössé tett nyüvánvaló felelőssége, az eg- 
zisztendálisan felfogott megigazulás létér
dekeltsége is szétbonthatatlanná egységesül; 
"a szó (beszéd) feladata abban teljesedik be, 
hogy a saját magával való visszaélés gyöke
réig hatoljon, s magát az embert tegye igaz
zá"; hiszen "egyedül a szó az, ami a teljes
séggel elrejtettet jelenvalóvá teszi" (G. Ebe- 
hng).

Ez az indíttatásában és orientádójában 
széles vallásbölcseleti, lét- és morálfilozófiai, 
nyelvszemléleti látóhatárú lírairány a máso
dik világháború kataklizmái közepette és fő
ként azután, a hosszúra nyúlt ötvenes évek 
során egészében megtört, háttérbe szorult 
vagy kiiktatódott. Helyébe jórészt a hígan 
programos ideologikum és a sekélyesen naiv 
társadalomhit verbális sémái nyomultak, 
amelyek részben — a hit- és eszmeközpon
túság fdületi idealizmusa által — mintha 
őriztek volna valamit a korábbiakból, de 
amelyek döntően a tradidonális erdélyi gon
dolat és irodalmiság meghanyatlását gyorsí
tották. A szekularizált messianizmus és a 
torz fideizmus azonban fokozatosan — és 
törvényszerűen — tarthatatlannak bizo
nyult, ldviláglott a történelmi illúzióhajsza 
beteg paroximusa, az akár jóhiszemű szociá
lis üdvtan egybevágósága a baloldali dikta
túra fantazmagóriáival, az erőszakos ta
nítások hatalomlegitimizáló frazeológiájá
val. Kiderült, hogy transzcendentális esz- 
mélkedés, ontológiai-egzisztendálantropo- 
lógiai reflexivitás hiányában elszegényedik, 
kiüresedik a remény, a vágyakozás, a képze
let, a hittétel enthuziazmusa; hogy világjob
bító szándék és metafizikaellenes indulat 
ellentmondása szellemi-művészi érzéketlen- 
séget-értéktelenséget táplál; hogy sorsprob- 
lemaüzáló fogékonyság és tragikumtudat 
nélkül beszűkül a látás. így kövekezhetett be 
ezután — a hatvanas évektől — az erdélyi 
líra újbóli felgazdagodása, telítődése az erdé- 
lyiség "fénykorából" származó ihletésekkel 
és inspirádókkal, a transzilván beállítódás 
afféle rehabilitádója a modernség elemdvel 
ötvöződő úgynevezhető neotranszilvániz- 
mus áramlatai által. Ez a visszahajlás, visz- 
szanyúlás a nagyrészt term észetellenes 
megszakítottság előtti időkhöz és üzenetek
hez: örökségelevenítő jelentőségű (és így 
korszakképző) fejlemény. Amely közvetlen 
és tudatos, illetve spontán-reflektálatlan 
vagy áttételes kapcsolódásokban együttesen 
jelentkezik, de elsősorban a látásmód és a 
formateremtés összetettségében és egyete
mességében nyilvánul meg: a nyitott létérzé
kelés visszavételében, a differenciált vers
jelleg visszaszerzésében. Mindez már a dik
tatúra elvárásaival szemben zajlik, az elvisel- 
hetetlenségjg fajuló teljhatalmi elnyomatás,

» » » » » »
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az emberi-kisebbségi megaláztatás megdöb
bentő és felháborító kínjai, az átélt és felis
m ert sorsnyomorúság körülményei, s az 
ellenállás lehetséges lelkületi és artisztikus 
stratégiái között. A zaklatottá modernizáló
dó életgyötrelemben fogan az újfajta tragi
kus létérzet, ebből fakadnak föl újólag az 
Isten-élmény és az Isten-keresés messze futó 
hangjai, innen árad az abszurd képtelensége
it is sötét színre festő fojtogató keserűség. 
Mindez lényegi — mindenekelőtt szemanti
kai — rokonságba állítja ezt a bizonyos kitá
gított értelmű újtranszÚvánizmust az erdélyi 
líra mértékadó alapképleteivel — s atmosz
férikus értékszerkezeti, motivikus és egyéb 
vonatkozásokban is. Módosulásokkal, de új
raélednek például az olyan hagyomány telí
te tt és előzőleg kanonizált m űform ák, 
műfajváltozatok, mint az ima, a fohász, a 
könyörgés, a zsoltár, a sirató stb., ezzel mint
egy helyreáll az erdélyi líra kontextuális foly
to n o sság a , te rm észe tes  szellem i 
kontinuitása, s újraszövődik az egymással 
dialogizáló szövegtradíciók finom alaktani 
és jelentéshálózata.

Ami mármost ebben az újraíró (a megőr
ző-ismétlő és az átértelmezó-transzformáló 
intenciót együtt hordozó) hagyománytörté
nésben, költészeti alakulásfolyamatban — a 
számtalan nemzedéki, szemléleti, stiláris, 
modalitásbeli stb. eltérés, különféleség elle
nére vagy mögött — talán a legáltalánosabb 
mozgástörvényként mégis kitapintható, az 
az egyetemesített létsors-reflexió fenntartá
sa, a kommunikálható jelentés- vagy üzenet
képzés m etódusainak megtartó reaktivá- 
dója, illetve a sorsmegjelenítés tartalmi-han
gulati dezillúziójának, megkeseredésének, 
reményvesztésének, kiúttalanságérzetének 
az egyre kegyetlenebb fokozódása. Ez a het
venes-nyolcvanas évekre döntően jellemző, 
de még később is érvényesülő vonulat a szá
zad (és az ezred) utolsó évtizedében azután 
egészen új viszonyrendszerbe kerül: ekkor 
ugyanis az uralkodónak tekinthető szólamot 
lassanként az a (főként a legfiatalabb generá- 
dók révén elterjedt) diszkurzustípus veszi 
át, amely a koherens referendaigény mara
dékának is a dekonstrukdójával éppenség
gel a jelentésalakítás lehetőségeit rela- 
tivizálja, s a jelentéskioltás, a jelszétszórás 
műveleteivel huzamos közléskonvendókat 
kérdőjelez meg. A kilencvenes évek költésze
ti szituádójához, annak nagyarányú (bár fo
kozatos, tehát nem drám ai gyorsaságú) 
átrendeződéséhez ez a kétféleség lényegsze- 
rűen tartozik hozzá — természetszerűleg a 
kölcsönhatások, az átmenetek, a keveredé
sek eklektikus és heteronóm jelenségsokasá
ga, s az értékfajták evidens és szinte felmér
hetetlen sokszínűsége és pluralitása mellett 
vagy közepette.

LÉTAY LAJOS

VERSEK FEJFÁKRA 
Edit emlékének
Copbuc utca
Copbuc utca, oh hányszor, hányszor láttál 
tavasz jöttén s gomolygó hóhullásban! 
Most itt vagyok s^csak imbolygók a járdán: 
Itt vártam R á sŐ  tudta, itt talál rám.

M it számított akkor, hogy a ruhánkon 
Gyalu felől átfúj a penge szél, 
s a szürkületben valaki vén ránkszól:
— Elég volt, megfagy bennetek a vér!

Lopakodva követtek a barátok 
"Ott mennek, ott, mint minden délután." 
Dehát akkor közülök kit se látott 
égő szemünk, egymást láttuk csupán.

S most itt állok, zörgő papír kezemben: 
Halálodra pénzt küld a Hivatal.
De kinek kell a pénz, csak arra lenne 
jó, ha értem is küldené hamar!

S ugyan miért lássam még ezt az utcát 
s közel a rügyező Sétateret, 
ha karodat karomba nem fűzöd át 
s pilláid közt nem süt rám kék szemed?!

Bár ne hallgattam volna rád
Reád hallgattam egész életemben:
Te voltál a józanabb, okosabb.
"Kissé fáj a hátam, mellem, de ne félts engem, 
ne hívd a mentőt, úgyse ér sokat."

Oh bárcsak ne hallgattam volna Rád, 
bár most az egyszer lett volna eszem!
Tán most is élnél, vigyáznék Reád 
s gondoználak, féltve, türelmesen.
—  Ennyire volt az élete kiszabva, 
mondják sokan. — De hátha élne még?!
Én öltem meg és ez már minden napra 
kínnak a halálon túl is elég!

Mindhiába ébresztelek
Első éjszaka Nélküled, 
akit többé sohase látok, 
csak ha a csaló képzelet 
Rád nem lop egy-egy kis világot.

Ha valaha szerettelek, 
igazán most tudom. Légy áldott! 
Sírodra hiába teszek 
százezer csokor friss virágot.

Illatukat Te már nem érzed, 
s kibomló bimbójuk se látod, 
s mindhiába ébresztenélek,

nem hallod meg, bárhogy kiáltok  —  

De hátha porló szívemet 
egyszer szíved mellett találod...

• •

Üres szobában
Hagyjatok sírni egyedül 
az elhagyott, üres szobában, 
hol tegnap még nevetni láttam, 
amint egy új könyvbe merül.

A  baj végre tán elkerül, 
hisz eleget volt társa, társam.
Jön a tavasz. Hogy várta! S vártam, 
hogy majd a kis kertbe kiül.

Ám az élet nem sikerül 
soha, ahogy szerettük volna, 
induljon bármily gyönyörűn,

becsap végül kegyetlenül 
s mi csak keringjünk botolva 
készülő sírkövek körül.

Fullasztó reggelek
Csak a reggelek ne lennének, 
mikor új napra ébredek 
s hiába küszködött a lélek, 
ma se álmodhattam Veled.

Tudom, hogy meg én öltelek, 
mert elvette az eszemet 
fel-felcsukló halálhörgésed 
s hittem mégis — megmentelek.
Az orvosságok garmadája 
hiába állott ott, a kába 
agyam a bajt nem fogta fel.

Azt hittem, elég lesz, ha drága 
arcod simogatom. Hiába: 
a halál ezt nem tűrte el.

Betelt füzet
Meghalt ez is, meghalt az is, 
mondogatom a neveket:
Szabédi, Szemlér, Bartalis 
s a két Horváth is kiveszett.

S hol van Marosi, hol a friss 
észjárás, szem s az élvezet, 
hogy akár száz mérföldre is 
valakit még felfedezett.

Füzete örökre betelt,
sokan kihulltak és kihulltunk
lajstromából. Maroknyi múltunk

se marad: oly gyorsan felejt 
mindenki ma, s már megtanultuk 
mi is, hogy tán sohse is voltunk.

(2000 februárja)
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CSÍKI LÁSZLÓ

A túszejtő
A busz m ent, m int rendesen. Kanyar

góit, fékezett, nekilendült, megállt, elin
dult. Néztük, de nem  figyeltük a belvárost, 
néztük egym ást, de csak a szem ünk sarká
ból. Aztán a busz csak ment. Előbb az aj
tóknál kapaszkodók szólaltak meg, hogy: 
megállni! Majd a többiek is, bár nem  so
kan, hogy: hé, ez m eg mi a fene? Megállni! 
Álljon m ár meg! Állítsa m eg valaki.

Elég sokan voltunk összezárva. Kettő 
közülünk m áris a sofőr-fülke üveges ajta
ján döröm bölt, majd a kilincsét rángatta, 
de az ajtó nem  nyüt ki. A fiatal vezetőnek 
csak a m agasra nyírt, védtelen tarkója és a 
vékony arcéle látszott: nem  fordult hátra. 
Akkkor m ár keskeny utcákon kanyargott 
ve lünk , e lőre  ke lle tt figyelnie. Volt köz
tünk , aki fe lism erte  a környéket, de  e t
től sem  n y u g o d o tt m eg. L e tértünk  az 
ú tvonalró l. Terebélyes nyers tég la -ép ü 
let elé é rtü n k , am iko r valak i e lk iá lto tta  
m agát:

— Emberek, el vagyunk rabolva!
M ég m ielőtt pánikba esett volna, m in

denki a többi túszejtőt kereste tekintetével 
az utastérben. N éztük egymást, néhányan 
készen rá, hogy rávessék m agukat a gya
nús alakokra, néhányan, hogy elsírják m a
gukat. Senki terroristát nem  fedeztünk fel, 
páran így is elsírták magukat. Mellettem 
egy fiatalasszony egyfolytában vigyorgott 
ijedtében, nem  bírta abbahagyni, szárazon 
csillogtak kapafogai. Előttem  egy közép
korú, hájas hölgy hátralendítette a fenekét, 
ellökött, m intha illetlenül megérintettem  
volna. Csak egy idős ú r állt, markolta a 
k o r lá to t bö lcsen , vagyis be le tö rődve , 
m ár-m ár átszellem ült arccal a kajla kalap
ja alatt.

Külső területen jártunk már, nyilván
valóan m eghatározott, habár szám unkra 
ismeretlen cél felé tartva. — Üsse m ár le 
valaki azt az őrültet! — kiáltotta egy hang, 
talán éppen az, am elyik a busz eltérítését 
is bejelentette, m integy különválva, elide
genedve a gazdájától.

Az erőszak láthatólag lehetetlen volt, 
és önveszélyes, ha mégis sikerül. Nem  m a
radhattunk  vezető nélkül. Bele kellett tö
rő d n ü n k  a sorsunkba — feltéve, hogy 
tudjuk, mi az. Az utazóközönség elcsende
sedett, magába szállt.

Ki m it látott odabent, nem  tudom.
Egy park  m ellett döcögtünk el éppen, a 

kopott zöld füvön óvodások lökdösődtek 
a csökött em lékm ű körül, am ikor megszó
lalt a fedélzeti hangszóró:

— Kedves utasaim , kérem, őrizzék meg 
a nyugalm ukat. — A szöveg és a gépi csen
gésű hang olyan volt, m int a metrókocsi
ban, am ikor a szerelvény éppen a Duna 
alatt akad el, és halak úsznak a fejek fölött. 
— M egértésüket kérem

Az u tasok ném án, szófogadóan figyel
tek, néhányan hátra vetett fejjel a hangszó
rót bám ulták, m intha így hamarabb hoz
zájuthatnának a mondandó velejéhez. Én

azt vártam, hogy Wagner-zene dübörög ki 
belőle. Itt nyilván fontos dologról volt szó, 
talán váratlan kényszerre vagy felsőbb hi
vatali utasításra derül fény nemsokára, és 
vélhetőleg az útvonalváltozást is szaksze
rűen előre m egtervezték ilyen esetekre. 
Bízni lehetett abban, hogy léteznek rejte- 
kutak, menekítő kitérők, melyeket az ille
tékesek ism ernek csupán, és fura mód 
éppen ez a megnyugtató a m enekülésünk
ben: az illetéktelenségünk, amellyel má
sokra bízzuk magunkat. Azáltal, és nem 
amiatt. Csakhogy ennél sokkalta valósá
gosabb, m ondhatn i testszerűbb volt az 
egész. Ki-ki érezte a lábát, a karját, a meg- 
m acskásodott nyakszirtjét, ahogyan én.

Mellettem a fiatalasszony abbahagyta a 
vigyorgást, és kunkori nyelvével m egned
vesítette a fogait. A bölcs, méla öregúr bó
logatott, ugyancsak mélán, mint ki úgyis 
m indent előre tud és helyesel. Feloldásra 
kínálkozó, együttérző, fegyelm ezett fe
szültség érződött. Én azt éreztem, hogy 
előttem  visszahúzza hátsóját az asszony, 
hátulról pedig nekem nyomja hasát egy 
másik. Az jó meleg volt.

— Barátaim — m ondta a buszsofőr a 
hangszóróban, és ettől újra m indenkinek a 
híg reggelijéig hasított le gyomrába a ré
mület, hiszen csak végveszélyben szólítják 
meg egymást ennyire bizalmasan az isme
retlenek; talán a nagygyűléseket leszámít
va. A vezető hangja is elcsuklott ráadásul. 
— Barátaim — m ondta fátyolosán. — En
gem elhagyott a kedvesem.

Nyilván betanulta szövegét az éjszaka, 
azért volt ennyire választékos, még elég 
időt is hagyott nekünk, hogy megemész- 
szük. Azt is tettük, bár nem sokáig. — H á' 
kit nem  hagyott el? — szólalt meg valaki, 
de ezt a vezető nem  hallhatta, m eg sem 
vigasztalódhatott tehát a m ások bánatá
val. Tartotta csak a kiszámított hatásszü
netét.

— De hát, m ondom  én, hogy ez egy 
hülye! — kiáltotta megint ugyanaz a vala
ki. — Üssétek m ár le!

— Hallja, hogy elhagyták — suttogta 
m ellettem  a fiatalasszony sértődötten , 
mintha ő lenne az áldozat és kegyelettel is 
adózna magának, ha nem  zavarják.

Az autóbusz ekkor fékezett, és a bölcs, 
méla öreg ű r laza bólogatása közben mell
csontjába ütötte az állát. M egálltunk, de 
nem nyíltak ki az ajtók, viszont újra meg
szólalt a hangszóró:

— Itt ism erkedtünk meg. Jó kis hely 
volt ez! Tessenek jobbra nézni!

— Nézzen a jó anyukád — rikácsolt fel 
előttem  az asszony. — Lekésem a vonatot.

Jobb oldalt alagsori játékterem látszott, 
sárga cégérrel, a lejáratnál a "Vigyázz a 
fejre" felirattal. A hátranyitott ajtórácshoz 
reszkető dakszlit kötött egy kutyasétálta
tás ürügyén flipperező férj, vagy fiát kere
ső édesanya. A kutya m ár maga alá pisilt, 
de  ez alig tűnt fel a többi között, éppen 
csak néhány újságfoszlányt áztatott el, me
lyek hasonló vagy még annál is tömé
nyebb piszkot takartak. Lehet, hogy vért.

— Nem  olyan lány volt, aki elsőre fel
tűnik. Meg nem  is úgy volt öltözve. De

milyen az ember? — hallatszott a hangszó
róból.

— Na, milyen, m ondd csak, öcsi, régóta 
kíváncsi vagyok rá.

— Szőke volt, de nem  festett. Igazság 
szerint még egy kicsit elhanyagolt is. N em  
éppen topis, de nem  is olyan, akire rászól 
az anyja, hogy vasalja ki a szoknyáját, m i
előtt űyen helyre megy. Benn ü ltem  a fiúk
kal, vesztésre álltam  őszintén szólva, s 
am ikor m egláttam  a lányt, m egkérdeztem , 
habár csak rutinból: kit keres. És tényleg 
keresett valakit! Elállt a szavam  Tartozott 
egy fickónak. N em  sokkal, de neki az ép
pen sok volt. Tény, hogy becsületesen m eg 
akarta adni, pedig az elég becstelen pasi 
volt. Majd elmesélem.

Ezt m ondta a hangszóróba a sofőr, és 
azzal m egnyom ta a gázpedált. Egym ás
nak lendültünk, tehetetlenül.

— De hát ez nevetséges! — hallatszott 
egy rekedtes női hang a kocsi mélyéből. 
Néhányan nevettek is, de  ezek feltehetően 
nem  nevetségesnek, hanem  esetleg m ulat
ságosnak, m eglepőnek tartották a sofőr 
vafiomását. Lehet, hogy a nyilvánossága 
feszélyezte őket, zavarukban kuncogtak. 
Nem  akartak belekeveredni m ár csak az
zal is, hogy m eghallgatják De azért szíve
sen m eghallgatták volna, ha m ás ú tvo
nalat, célt és időt választanak, vagy ha 
rokonuk a szerelemcsalódott fuvaros, és 
egy szőlőlugasban borozna v e lük

— Te m ost m it izélsz? — kérdezte egy 
férfihang.

— Én most nem  izélek— felelte a sofőr.
— Ne baszkódj m ár — m ondta egy 

m ásik
— Én csak m egyek — felelte a sofőr, 

pedig füle se, mikrofonja se volt kérdésre, 
válaszra. — Szeretném m aguknak m eg
mutatni.

Most, hogy fogságunk veszélytelenné 
vált, kacaghattunk volna, de mivel válto
zatlanul kilátástalan m aradt, nem  kacag
tunk, hanem  összevissza beszéltünk. Az a 
hangjáról m ár ismerős valaki azt m ondta 
például:

— Nem  erre fizettem be, hanem  buszra.
— H add mondja el! — sikította mellet

tem  az addig halkszavú fiatalasszony. — 
Ehhez joga van.

— Mihez van joga? Játszani az idegeim
mel?

— Igenis, m indenkinek joga kell hogy 
legyen — kiáltotta a fiatalasszony, és me
gint kilátszottak a fogai. — Belebetegszik 
az ember, ha nem  m ondhatja el valakinek.

— Az fix. Ezek már őrülteket ültetnek 
a volánhoz!

Balomon, a széktám láknak szorulva, 
egy mackófejű nő azt próbálta megbeszél
ni alkalmi ismerősével, egy kockás kala
pos férfival, aki m arhatüdőt vitt szatyor
ban a kutyáinak, hogy ezek is őrültek, m ert 
leállnak itt egymással vitatkozni, am ikor 
inkább haladni kellene, vagy csinálni vala
mit ellene. A méla öregúr, hallotta vagy 
sem, fel-le m ozgatta a lecsupált fejét. Á 
marha tüdős meg azt m ondta, m ár cipőjére 
csepeg a vér a szatyorból. De én láttam , 
hogy a mackófejű nő cipőjére csepeg.
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A kocsi hátsó részében zavar tám adt, 
m ondhatni zavargás ü tötte fel a fejét, két 
tizenéves képében. Ezek csókolóztak, és 
egymás fekete pólója alatt jártatták kezü
ket. K örülöttük egy ideig, m intha a ka
nyarokon hil feltűnő új látványt szem
lélné, el-vissza forgatta fejét az utazókö
zönség, hogy lássa is, ne is, irigyelje is, 
utálja is őket. De am ikor elindult a busz, 
és az ifjak m ám ortól elgyöngülve m ár 
nem  csak egym ásnak, hanem  a többiek
nek dőltek: szinte m egverték őket. Kivé
telként egy táskás férfi az ölébe huppan t 
lány m ellére tette a kezét. Az csak annyit 
m ondott: nana, és elfészkelt az idegen 
ölben, rezgette, körözgette ott a tetemes 
farát. Volt ideje, m ert haladtunk m ár a 
következő mesélős helyszínig. Felmoso
lyoghato tt közben  a girhes fiújára, am i
től az a la tta  ü lő  göm bölyű  em ber úgy 
e lp iru lt, m in t m ikor kam aszkorában  el
ső ízben látta  m eg egy szentképen  Jé
zus m ez- télén  szívét, és az o lyannak  
tű n t szám ára , ak á r  egy női tartozék. 
N em  tu d ta  h irte len , m it élvez és ki nézi, 
vajon nem  csoportszexben  vesz-e részt.

L. R. Boros: A természet___________________

— Jó? — kérdezte a fiú az idegen ölbe 
hullt kedvesétől, és úgy tett, m intha pisz
tolyt vagy m ás gyilkos szerszám ot húzna 
elő a kabátja alól. Nem  is volt kabátja. 
Á rtatlan színjátékuk éppúgy a közönség
nek szólt, akár a sofőr lelkigyakorlata. 
Bosszúból csinálhatták, hadd  elégüljenek 
ki a nézők, ha m ár itt vannak és betola
kodnak az élvezetbe.

— Kábszer — m ondta egy télre öltö
zött férfi. — H agyni kell. Lejár. Tudom. — 
Olyan merev, fémes volt a hangja, m int aki 
valóban tudja, feszes bádog a szája az el
vonástól, és gyónni készül, mielőtt haza
megy és a sóvár feleségének m ondja el, 
m itől m enekül, vagyis hová viszi ez a 
busz, csakhogy éppen a vasravert ajka 
m iatt nem  bírt vallani. Ki a franc vehette 
volna le a bilincset róla, am ikor ki-ki m a

gának kapaszkodott a testzsíros rúdba 
odafent?

— Jók tváju m áty — hallatszott.
A m arhatüdős férfi előzékenyen lefor

dította volna ezt a mackófejű nőnek, de 
rájött, hogy éppen ezzel követne el szem é
remsértést. Azt m ondta tehát, ha m ár ki
nyitotta a száját:

— No comment. — Vagyis, hogy nincs 
magyarázat.

Kis házak között jártunk, egymás szá
jába leheltek az utasok, de m ár a szagokra 
sem figyeltek annyira, hogy utálnák leg
alább. Á sofőrfülke ajtaját m ég m indig 
nem sikerült felfeszíteniük az odagyűlt 
vérmesebb férfiaknak, akiket náluk is vér- 
mesebb asszonyok biztattak. Akadt nekik 
végre valaki, akit tavaszkor nem  csak a fa
nyesésre serkenthettek a kiskertben.

A hírek szerint a vezető még m indig 
nem fordította feléjük az arcát, csak az 
u ta t nézte. Ism erhette  ped ig  annyira, 
hogy behunyt szemmel is eltalál. Haza 
tartott.

— Hazavisz a kurva anyukájához — 
m ond ta  legalábbis az ism erős valaki

hangja. — M egmutatja, milyen volt a pö- 
cse, am ikor lefényképezték kiskorában 
valami hülye pléden vagy báránybőrön.

Lakónegyeden ha lad tunk  át, annyi 
volt a beton, hogy találgatni is hiábavaló 
lett volna, hova suvasztják el, m iután lejár 
a panel szavatossági ideje. Egy része rég 
túl volt rajta. Sütötte a satnya kis fákat a 
tavaszi nap.

— Tessék jobbra tekinteni — mondta a 
sofőr, és gyöngéden rálépett a fékpedálra. 
— Itt vettünk ki lakást Zsófival. Mert se 
hozzánk, se hozzájuk nem  m ehettünk. 
Nem  az anyánk, hanem  a helyszűke mi
att.

— Nem  ugyanaz?
— Senki se fér be az anyjától. H át nem?
— A m ásodik ház az, a m ásodik lépcső, 

az, amelyik előtt az üveggömbök vannak.

Tényleg voltak színes üveggöm bök, 
kis karókra szúrva, az egyik bejáratnál. 
Helyén volt m inden, de  rossz helyen. A 
busz űri kapszulájában ketten arról be
széltek, hogy m aroktelefonon fel lehetne 
hívni a közlekedési vállalatot, csináljanak 
valamit, m entsék ki az utasokat, főként a 
bérleteseket és a gyerekeket — de nem  
tudták  a számot. A tudakozót kellett vol
na előbb... Gyerekek se voltak. Érthetet
len , m ár-m ár é rte lm e tle n  vo lt, hogy 
nincsenek gyerekek.

Két másik utas azt a hiedelm et osztotta 
m eg egymással, hogy "m indenkinek m eg
van az élete", és egyikük, egy idősebb nő, 
aki kora szerint a sofőr anyja lehetett vol
na, átszólt töm zsi szomszédja válla felett 
a telefonosnak, hagyják az egészet m enti
re, a történet úgyis m agától véget ér, a lány 
elhagyja a fiút, és azzal az ő utazásuknak 
is vége.

A fiatalasszonynak m ellettem  csende
sen folyt a könnye: ahogy a vízcsap cse
peg egy elhagyott konyhában a m osoga
tószivacsra. Aböles öregember, m eglepe
tésemre, dühösen felszegte az állát, de ta
lán  csak  a z é r t, n eh o g y  ú jra  m ellé re  
koccanjon, amikor tovább indulunk.

— Állást is szereztem  neki — m ondta 
a hangszóró —, bejött hozzánk ellenőr
nek. Szinte tanári fizetés!

— Erről van szó! — kiáltott fel a m in
dig felkiáltó férfi. — Ezek ellenőriznek, 
kísérleteznek velünk. C sak kíváncsiak 
voltak, m eddig bírjuk.

Egy pillanatra szinte hihetőnek hang
zott. Rápillantottam  a fialasszonyra mel
lettem, de nem  úgy nézett ki, m int ki ellen
őrizni akarna vagy tudna. Illett volna pe
dig a bús sofőrhöz, am int ott rejtőzik a 
buszban, érzelmesen, és elm últ szerelmé
ért csurgatja könnyét a megbánástól, és 
nem  csak neki, m indenkinek leplezi le 
m agát egy hősies gesztussal: am ikor a je
gyünket kéri. De nyüván más rom antikus 
elképzelésnek tett eleget, szinte köteles- 
ségszerűen.

A többiek is lesték az ülő és álló szom 
szédjukat, vajon m ikor húzza fel az ellen
őri karszalagot. Hátulról, ahol elcsitult a 
baj a csókos ifjak körül, a jegylyukasztó 
szapora kattogása hallatszott. U tólag ér
vényesítették az utazásukat, éppen am i
k o r k iszá lln i ak a rtak . M ás is e lh itte  
eszerint, hogy egy közlekedési kísérlet, 
sőt próbatétel szenvedő és csaló alanyai 
vagyunk. De tovább m entünk — és ez 
rémítő volt. Hiszen elérkeztünk haza, a 
kiteljesedett történet helyszínére, a szaba
duláshoz. Hova lehet innen tovább? H a
csak nem  egy elhagyatott téglagyárba, 
vagy kavicsbánya-tó partjára. Ilyen he
lyekre viszik a népeket, am ikor m ár nem  
m aradt más kitermelnivaló. Valamilyen 
vállalat form aruhás emberei várakoznak 
ott, cigarettázva, és legkisebb vétkünket is 
megtorolják rajtunk. Sok kicsi sokra megy, 
kiad egy főbűnt.

És éppen egy tóhoz érkeztünk! Mélyen 
az ú t alatt csillogott a szabályos négyszö
ge, és vasrudak hevertek a parti homo-

folytatás a 6. oldalon
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» » >  folytatás az 5. oldalról
kon, átabotában. Távolabb tört karú kot
ródaru látszott. A m eredeken lejtő olda
lakban kavicsrétegek és kavicsfolyások, 
lennebb kavicshalmok. Fű egy szál se. A 
tetejébe a sofőr se szólt bele a csendbe, 
pedig  m ost igazán rászorultunk, egy kis 
m agyarázatra legalább. De igazira, nem 
mesésre, m int eddig. M ondhatott volna 
bárm it, m egtudjuk legalább, miért szállí
tottak ide válogatatlanul. Ekkor már m in
denk i úgy  érezhette , hogy nem  az ő, 
hanem  valaki m ás helye van itt, és együtt
érzően szánta vagy nevette volna azt a 
másvalakit, ha éppen nem  annak a helyén 
áll vagy ül.

Elölről, há tu lró l egy-egy nő tapad t 
hozzám , az egyiknek csupán a hátát lát
tam, a m ásikból semmit. De m intha má
sok izzadtak volna helyettem. A fiatal- 
asszony m ellettem  viszont felélénkült, 
m egint a fogát nyalogatta. Az öregember 
m eg csak állt magának.

—  Itt történt — szólalt meg a sofőr, 
annyi idő m últán, hogy m ár a libabőrünk 
is kisim ult. O lyan hely volt ez, ahol való
ban bárm i m egtörténhet, kivéve a jót és az 
egyéb m últbeli közhelyeket. — Ide jár
tunk ki. Szerettük a helyet. Én horgásztam  
néha, Zsófi meg lapos kövekkel próbált 
kacsázni a vízen, egyre csak dobálta, ha 
unatkozott. Korai lett vona még fürödni, 
de vártuk, hogy majd eljön az ideje. Izgal
mas volt várni. Két em bernek az elég. A 
várakozás. Majd csak jön valaki, és ha 
szerencsénk  van, éppen  Zsófi nekem, 
vagy neki én.

A hangszóró begerjedt, de a zúgás, sí
polás is volt annyira sokatm ondó, m int a 
sofőr a m egnyugtatásunkra vagy a figye
lem elterelésre szánt álnok fájdalmával és 
a hamis emlékeivel. Fedhetett valamit az 
őszintesége, különben miért hozta volna 
n y ilv án o sság ra?  C sakis valam i hátsó  
szándék  leplezésére. Em ber nem  tesz 
ilyent, ha nincs vele külön célja.

H át bizony: "lenni vagy látszani". A 
sofőr m ég csak nem  is látszott, és most 
m ár nem  is hallatszott. M agában sercegett 
a mikrofon.

A gyengébb idegzetűek végre befog
hatták a fülüket, mintha a zajtól védenék. 
Zúghatott azért megzavart fejükben a sej
telem, hogy itt másvalami a tét. Szerelem
ből van elég, és mind egy véget ér, de attól 
még lehet mögötte valami.

— Na m ost — szólalt m eg hátrább egy 
férfi. — Szólok neki, hogy én m eg tudom  
javítani a mikrofonját. És akkor kinyitja az 
ajtót. Engedjetek előre, bajtársak.

Összébbszorultunk. Am ikor átfurako
dott köztünk a pocakjával, megéreztem  a 
szagát: ő is savanyút verejtékezett. A so
főrfülke felé közeledve az izzadó testek 
között, egyre halkabban közölte az útjá
ban állókkal a cseles szándékát. Már-már 
a kiabálós férfiig jutott, hogy a segítségét 
kérje — m int egy pajszert vagy csavar- 
kulcsot —, am ikor a hangszóró végleg 
elhallgatott, m ég a vezető zihálását és sa
ját sercegését sem  közvetítette, és a teljes 
ném aságban elindult a busz. Lassan ráka

nyarodott a lejtős, kavicsos töltésre, mely 
ezt a tavat egy másiktól elválasztotta. Az 
ugyanilyen volt, éppen csak egy bádog
csónak meg a tükörképe állt a közepe tá
ján, fölösleges adalékként.

A sofőrnek talán kormányoznia sem 
kellett, csak beállt a mély keréknyomba, 
és m entünk lefelé, a kétvízközi földút kö
zepéig. Az volt a mélye, onnan m ár emel
kedett a túlpart felé. Azt is fölöslegesen. 
M egálltunk a közepe alján. A történet sem 
folytatódott, vagy ha igen, csak magának.

Víz volt jobbról, víz volt balról. Mintha 
egyetlen tó közepén álltunk, ü ltünk vol
na. Vagy egy robbanás középpontjában. A 
vízről repeszenként süvített fel a napfény, 
és szállt vissza ugyanoda, önm agával 
összekavarodva. Úgy láttuk, hogy sem
mit sem láttunk tőle, csak azt, hogy lá
tunk.

— Ide fullasztotta — suttogta mögöt
tem  a sose-látott nő. — Lefogadjuk?

— Egyre d o b á lta  a kav icsokat — 
m ondta a sofőr. A hangszóró tökéletesen 
m űködött, és ez azt a gyanút keltette a 
félelemtől kiéleződött elménkben, hogy 
az előbb szándékosan rontotta el a beszé
lő, hogy m agának mondhassa a történet 
javát, de azért mégiscsak elmondhassa. 
Onanizált ez, vagy mi? — Nem  lehetett 
még fürödni. Én m eg horgászni akartam. 
M ondom  neki egyszer Zsófi, lóg a haris
nyád. Annyi m indent m ondtam  neki ed
dig, azt is, hogy szeretem, azt is, hogy 
rosszul nevelte az anyja, meg azt is akar
tam , hogy abbahagyja  a dobá lózást. 
M ondtam , hogy részeges volt az apja, és 
nem  kár érte, hogy neki rossz az ízlése, lila 
m ütyürökkel rakja tele az ablakpárkányt, 
és m indig az újságomra teszi a poharát, 
meg hogy nem  ismeri a helyesírást, és 
azért nem  írt a szanatóriumból, m ert szé- 
gyelli a tudatlanságát, de attól még a szí
vem en  áll, m eg hogy anny ira  fél az 
öregségtől, hogy egyszer még öngyilkos 
lesz ijedtében, m ondtam  én neki m indent, 
ami embertől telik estefelé, és rá se legyin
tett. M ondom  tegnap a parton, éppen ka
pott a hal, hogy Zsófi, ha m ár nem  tudod 
a dobálást abbahagyni, tudd meg, hogy 
lóg a harisnyád! Ettől beindult. Meg el is 
indult. Elment haza. Mire összeszedtem a 
szereléket, m ár úgy elment, azóta se talá
lom. Pedig csak annyit m ondtam, hogy 
lóg a harisnyája. De hát tényleg lógott, 
emberek!

— Biztosan lógott? — kiáltotta a fiatal- 
asszony mellettem. — Milyen harisnyát 
vettél te neki?

N incs az a ném a vagy üres busz, 
amelyben egy sofőr ilyesmit m eghallhat
na.

— Na, és ha nem  lógott? — kérdezett 
vissza mégis a mikrofonba a vezető. — 
M ondanom  kellett valamit. Tessenek bal
ra nézni!

Balra néztünk, még a jobboldali sorban 
ülők is, de nekik nyilván megfájdult ettől 
a nyakuk. Minket láthattak leginkább, de
réktájon.

— Tessék m egnézni a kavicshalom  
alatt azt a kiült helyet. Látni tetszik? Oda

húztam  egy kidobott autóülést, jó kényel
mes volt. Azon belül, úgy másfél méterig 
elég sekély a víz. Messzire kell hajítani a 
szereléket. De bennebb hirtelen mélyül. 
Másfél méter is lehet.

— Oda dugta a csajt — suttogta m ö
göttem  a nő áhítatosan. A nagy tettek irán
ti tisztelet érződött a hangjából.

— Nézzenek, kérem , egy kissé fen- 
nebb. Onnan pergett a szakadásról a ho
mok, egyenesen a nyakamba. Tetszenek 
látni?

— Elképzelhető — m ondta valaki. — 
Én m ár vakaródzom  tőle.

Dörzsölték ott a nyakukat m ások is.
— És most, kérem, tessenek m ég m a

gasabbra nézni.
N éhányan m egtették , am ennyire  a 

busz tetejének takarásától m egtehették, és 
amennyire a napsütés engedte, m ert az 
mindegyre lefelé verte a szemüket.

— Tetszenek ott látni az istent? — kér
dezte ekkor a sofőr.

Volt az égen m inden, am i a kékségbe 
belefér, m ég régen látott apró felhők is 
voltak. Én a kezemet néztem: ahogy las
san remegni kezd. Éreztem, hogy m ögöt
tem a láthatatlan nő lapockám ra nyomja 
meleg tenyerét, és ettől olyan nagyon je
lenvalóvá válik, hogy megfájdul tőle a bő
röm. A fiatalasszony m ellettem  lehunyta 
a szemét és összecsukta a száját. Az öreg
ember bólogatott.

— Tetszenek látni?
Az öreg ismét bólogatott.
— Nahát! Csak azért! — m ondta a so

főr. Indított, meglehetősen durván, recse
gésen. Hallatszott, ahogy pattog, fröcsköl 
alattunk a murva.

— De hogy jön ahhoz egy ilyen faszi, 
hogy az Istennel foglalkozzék? Am ikor 
m ég a szeretőjével se bír.

Lehet, hogy elveszítettem  volna a fo
gadást a m ögöttem  álló áléit nővel. Elha
gyott lányokkal lehetett tele a padm aly 
alja. A vízen át néztek, tágra nyüt szem 
mel a sűrűn kavargó eget. Talán még m in
ket is láttak, m égpedig örökre.

A sofőr valami okból nem  a túlsó part 
felé vette az irányt, hanem  üggyel-bajjal 
visszatolatott a töltésen, majd rákanyaro
dott az ide vezető útra, és addig  m entünk 
a beton és a tégla között, am íg elérkeztünk 
a belvárosi megállóhoz, ahonnan kezdve 
m ár nem  állt m eg a kavicsbánya-tóig. Fé
kezett, kinyitotta az ajtókat. N em  szállt le 
senki. Éppen annyian voltunk, m int indu
láskor. A sofőr bem ondta a következő 
megálló nevét, majd megállt ott, leszállt és 
elballagott, aki oda igyekezett eredetileg, 
új utasok foglalták el a helyüket.

Nekem még volt időm  hazáig, m eg 
nézelődni is. A végállomás közelében lak
tam  egy ideje.

A busz szellőzésre nyitott ajtókkal kör
bem ent a kis téren, és beállt helyére a 
szem közti o ld ato n , in d u lá s ra  készen  
megszusszanva. Á tsütött rajta a nap. A 
fiatalasszony és az öregem ber benne vol
tak, álltak és szótlanul m arkolták a hurkot 
formázó kapaszkodókat.
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LÁSZLÓFFY CSABA

(Hófehér illúziók)
(regényrészlet)
"A kerti vetemények is szűkében vágy

nak, felség."
A tizenkilenc éves fejedelem arcul csapta 

asztalnokát, és felvihogott.
...Az emlékezet mindig torzít, gondolja 

Rimay. Kancsó hideg aludttejet hozatott fel a 
veremből; harmad napja nem evett. Kemény, 
puffadt hasát érzi fotlyon. Mint egy dob; 
beléje szorultak a szelek. Híjával kéne lenni 
minden lelkiismeretnek, hogyha ebben a 
hangulatában akarná folytatni a szellem
idézést...

Csak mint a vesztes tekintet, mélyre-szál- 
lóan — csak úgy szabad. Nem sáriszapban 
képzelegve. Botor fiatalon hiheted csupán, 
hogy tollad nyomán a rovás is tiszta, hattyú
fehér... Jóllehet (most barátaira gondol)miért 
ne érezhetnéd tisztának a jogos önvédelmet 
az erőszakkal szemben?

Költőtársát, Petki Jánost látja maga előtt, 
amint a megvadult arcú városnak hátat for
dítva szilajul sarkantyúzza meg lovát. Hátá
ba mint hideg szél fúj a suhancképű Báthory 
Gábris lihegése: "Enyém a bosszú!"... Petid
nek, akit Bocskai kancellári tisztségre emelt 
volt — ám Báthory fejedelemmé választása 
után rögtön tüntetőén lemondott — szeren
cséjére sikerült a futás; az Epiktetoszt fordító 
Thordai Jánost ellenben Báthory Gábris 
könnyű szívvel felakasztatta. A fejedelem 
túlfűtött fantáziájával mindenütt — még a 
sztoikus műveltségben is — összeesküvést 
szimatolt. (A zsarnokok örök betegsége ez 
is.) De m iután gátlástalanul végzett vélt 
vagy valódi ellenfelével, a másik percben 
homloka már kisimult, vad indulata elszállt. 
Ezért cselekedett meg könnyű szívvel min
dent, amire kedve telt, hogy aztán a büszke 
ragyogás látszatát hagyja maga mögött a há
lálkodó vagy elhűlt polgárok s a hűbéri hű
ségükben m egpróbált nemesi áldozatok 
körében. Ő, a Barcaságot éppoly vakmerőén 
hódoltató kalandor hadvezér, miként az alá
zatos főúri kúriákat! Ha rájött a szoknya va
dászat.

De hát "nem krónikailag jegyzett való
ság" nehezedik most a Rimay vállára. Meg
sz ű n te k  a hám ba fo g o tt lélek  kínjai, 
aggodalmai, hogy miként kerülje el a visz- 
szavonhatatlant. Ha nagy ritkán kikocog 
még a sztregovai határba, a szegényes, gazos 
búza láttán sopánkodik, vagy azon, hogy 
sáska szállott a vidékre... De nincsen olyan 
érzése már, hogy hegyszorosban, kiutat ke
resve, rádőlhet a nagy idegenség. A kettőjü
ket — Orsolyát meg őt — körülvevő tárgyi 
világ érintkezése az ámyékvilággal olyan, 
mintha két különböző sík készülne egymás
ba szaladni egyazon árkuson.

Kard és kocka helyett már csak a penna; 
lassan enyészetnek képzeli el már a markoló 
kéz eleven mozdulatát.

*
M egism erkedésünkkor kevesebb volt 

éveinek száma, mint az enyéim, midőn elje
gyeztem magam a németalföldi mester, Jus
tus Lipsius tanaival. (Az ifjú fejedelemnek 
mestere — Bethlen Gábor — az árnyékból 
osztogatta tanácsait.)

Báthory Gábor szép üstökével erőteljes
egyéniség benyomását keltette bennem.

"Kiszabadították őket?" — kér
dezte hajdúparancsnokától. Há
romezer főt fogadott zsoldjába 
Bocskai hajdúi közül.

"Ki. Csakhogy... már késő volt."
Gábris könnyezve futott végig a díszes 

szőnyegen; gyönyörűség volt látni, hogyan 
toporzékol kényes lovaglócsizmájában.

"Ezt a pasa küldi" — mondta az egyik 
hajdú, és én megilletődve követtem a szép
szál ifjú képzeletét: a fejedelem szemével lát
tam, m int lépdel keresztül a kiterített 
keresztény áldozatokon aranyozott papu
csában, kényes eleganciával a váradi pasa. 
"Ez mitől?... — Gábris nem fejezte be a mon
datot. — Ki lehetett?"

"A hátára, hasára, talpára, lábikrájára 
mért háromszáz vesszőcsapástól fúvódott 
fel, mint egy galamb — magyarázta a hajdú
csapat parancsnoka. — Azért nehéz kegyel
mednek fölismerni, hogy ki emberfia."

A Báthory-arcon később is ugyanaz a kí
váncsiság és szenvedély — pedig akkor már 
tulajdon "hűtlen" embereire vadászik. A va
lóságos hisztéria után — ("Kézre kerítették-e 
már őket?!") — dühe alább hagy, hogy paj
zán őrületben élje ki vadságát. A csontokon 
meg-megcsúszik a bot.

"Ki ne ismerné közületek a sárban, iszap
ban vonagló test szégyenét!...”

Övé a legderűsebb tekintet. Mint amikor 
hideg kőre térdepelve imádkozol, hogy: ne 
vess meg, Uram... De az ő szíve soha meg 
nem törik, meg nem szomorodik.

"Csak a becsületes játékban hiszek" — 
mondotta, s ellenfelei szemébe kacagva, hit
te is. És valóban: párbajozáskor mindenkivel 
szemben merészen állta a támadást, ha akár 
négyet is hívott ki maga ellen egyszerre.

Az eső elnyelte a botütések zaját. De a 
fülekben még sokáig sistergett a felszakított 
hús, s a vele egyidőben kifejtett csatlóser- 
kölcs-dnizmus.

"Legfőbb dolgotok legyen — ajánlotta 
Gábris fejedelem a kínos vallatásnál poha- 
razgatva asszisztáló uraknak — olyan hó
hért találni, ki képes felvértezni magát a 
bámészkodó tömeg rosszindulatú, sőt káros 
kotnyeleskedése ellen, melyet csak az aggo
dalmaskodó erkölcs vezérel."

*
Erről készültem írni neked, Lipsiusom, 

de csak tapogatózom a nyirkos csendben. A 
harmattól átnedvesedve ülök a tűz mellett. 
A salétromos falakon pókok szövik hálóju
kat a kámzsás sötétségben. Félve gondolok 
helyzetünkre, mely gyilkos titkait zúdítja 
ránk, egyre fenyegetőbben... Ne csodálkozz, 
drága Mesterem, hogy a Földnek ilyen távol 
eső és ily mélyen sújtott zugából megkeres
lek. M inden újabb hírre megrázkódom, 
mintha epét kevertek volna boromba.

"Nézd meg magad, mekkora vagy. És 
hallgass!" — veti oda gúnyosan (mindegy, 
kinek) fejedelmünk, Báthory Gábor. Keresz
tény ország ez, de pogány gyűlölködés lap
pang a szemekben. A falakon világi mesterek 
kézjegyét viselő freskók, óvakodva figyeled 
mégis a hiúságát sárkánykígyóvá növesztő, 
háborogva föl-alá szaladgáló fejedelmet, ne
hogy váratlanul kiragadja kezedből a féltett 
kódexet, és kútba vesse.

Bocsásd meg nekem e kínos kitérőt, nem 
haditudósítás szándékával ültem ide, elédbe, 
hiszen legelőször is a te derűs szellemed cse
pegtetett egy kis nyugalom utáni vágyat be
lém. Tőled tanultam  meg, hogy nem a

nemzetség, sem a vér, sem a néma szoborhad, sem 
az arany bősége az, ami nemessé avathat. Leve
leid első centuriája segített fölismernem, 
hogy a világi és a testi javak helyett minden 
kincs a lelkiekben keresendő. Békére töre
kedni, megalkudni a meglévő körülmények
kel — ezt olvastam ki a tanácsaidból. Nem 
háborgók, hidd el, mégis föl kell tennem 
magamnak a kérdést: ott, ahol nem csupán a 
testet érheti merénylet, de a lélek sincs biz
tonságban, miképpen szolgálhatnám híven 
s legméltóbban két fenevad-állkapocstól 
szaggatott nemzetségemet?... Jól tudom, 
könnyebb volna, ha megnyugtatásodra azt 
m ondhatnám: én a rémületet munkával 
ütöm el, barátom! A fejedelmi elhivatottság 
terhes kérdését mások ítéletére bízva. Csak
hogy nem olyan könnyű elűzni lelki szeme
im elől Brassó város polgárm esterének 
rémületét. Kiváló költőbarátomnak, Petki Já
nosnak (róla sokat tudsz már) és nekem 
úgymond jó ismerősünk vala ez a Weiss Mi
hály, aki néhány, utóbb hozzám is eljuttatott 
latin nyelvű epigrammájával a kicsapongó 
természetű fejedelmet vette célba, a gyönyö
röket hajszoló Gábrist Sardanapalusnak ne
vezvén (Naplójában Nérónak titulálta); mire 
a felbőszült Báthory fegyverrel válaszolt. A 
városvédő polgármester, mondják a szemta
núk, a feje búbján égnek álló néhány szál ősz 
hajával maga volt a megtestesült aggodalom 
(mások szerint a megtestesült ügyefogyott- 
ság és hiszékenység). A földvári csatában 
vesztette életét. így könnyebb neki: megúsz
ta a vártömlöc kínzókamráját, a kiválókhoz 
méltatlan nyüszítést.

Ne kérdezd, mit hoz a holnap. Ostromot, 
átkot tulajdon fejünkre. Miközben a szultán 
meg a Habsburg császár alkura nyújtja ke
zét.

Miként ha még aranypénzzel talpam 
alatt — mozdulatlan állok. Válaszodtól is
függ: merre tovább, s miként?...

*
Micsoda fűtött hangú, régi levélfogal

mazvány!... A kiszolgálás és kiszolgáltatott
ság oskolája számára csak azután jött. Csak 
attól meg ne fosztassék az ember, hogy bár 
hallgatni tudjon becsülettel.

Fényességével Lipsius mennyi mindent 
eltakart volt benne és körülötte. A tanítvány 
végül is nem tévedett, mikor a németalföldi 
híresség stílusáról le merte írni, hogy tisztára 
méz, csupa édesség.

Az ifjúság megidézése olyan, mint hó a 
tájnak. Hullhat gennyedző, rothadt sebekre, 
azt látjuk: fehérlő, szép magyar vidék!

A leydeni egyetem nagynevű professzo
ra később átpártolt a spanyol jezsuita reakci
óhoz. Talán a lélek igazi konfliktusait 
megkerülő etikájában (is) keresendő az ok? 
...A mindegy-hogy-milyen békét vállaló 
kompromisszum ígyhát csak ideig-óráig le
hetséges. A biztonságérzet a legnagyobb bi
zonytalanságba válthat át váratlanul, s 
könnyen a szolgálatra felszólító más (új) ha
talom erősebb karjaiba sodródhatsz.

Ez történt mesterével, Lipsiusszal is.
Kint enyhébb évszak, pemyeszálüngó- 

zás csak. A mesterségesen élesztgetett tűz 
körül sovány kutya csahol.
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fE R É N V  MÚMIH
ha majd minden rabszolga nép  
járm át megunva olajra lép

sze rke sz ti:  _ „ ~ ~
F ekete Vince 2000

SZALINGER BALAZS

Zalai passió
(Részletek)
Előszó
Az elmúlt száz esztendőben nagyon sokan meghaltak. Azonban 

a huszadik század erkölcsi fertőjét csak még erősebb kontúrokkal látta 
el annak az igazságtalanságnak a ténye, mely igazságtalanságot Ko
lon vármegyének, későbbi nevén Zala vármegyének, mai nevén Zala 
megyének kellett elszenvednie. Ennek területét többszörösen meg
csonkították, hol nyugati nagy-, hol pedig magyar hatalmak. Főként 
az 1949. évi területcsatolás ütött mély sebet Zalának a történelem 
keresztjére szögeit, fájdalomtól égő testén: az azelőtt hozzá tartozó 
Balaton-felvidék egésze az ipari Veszprém megyéhez került.

Harminc szűk esztendő kellett, hogy sajgástól eltompult érzékei 
ismét működni kezdvén jelezzék: Zala nem élhet majd egy évezredig 
öntejével táplált városai és falvai nélkül, s az elindult népi mozgalom 
eredménnyel járt: Veszprém hamar és ingyen jött zsákmányából Zala 
visszakapta a Balaton fővárosát, Keszthelyt és még három Balaton- 
parti települést, mely megoldás viszont — és én látom ezt — csupán 
részmegoldás volt.

Azonban az emúlt esztendők népbutító propagandája folytán 
teljesen kiveszett a köztudatból annak az időszaknak a képe, mikor 
még a fél Balaton és három folyó (Zala, Mura, Dráva) mosta Zala 
partjait. így állhatott elő az a szomorú helyzet, hogy az országból 
nemcsakhogy már senki sem kívánja visszarendezni az 1000 és 1949 
közti területi állapotokat, de a földmíves Zala és az elcsatolásokon 
szépen meghízott ipari Veszprém megye népe között a legapróbb jele 
sincs a haragnak, tanújelét adván a megyei öntudatok országos mé
retű elsekélyesedésének.

Ezért én, azzal a nemes céllal, hogy a köztudatba vonjam szűkebb 
pátriárkám és egyben nagyapám, Kolon István nevét, vállalom az első 
magyar zalai-revizionista költő nehéz szerepét és az ezzel járó kelle
metlenségeket, hogy az ősi koloni öntudat csíráit ültessem el az ifjú 
szívekben. Költeményemben a hatalmi szóval kikényszerített terület
csonkítás során fellépett szomorú állapotokat, az azok mögött sajnos 
csak megbúvó érzelmeket kívánom kihangsúlyozni, hogy példaként 
állítsam nagyapámat, Kolon Istvánt az ifjú szívek elé.

Első sornyaláb,
melyben a zalai kö ltő  eltöpreng vállalkozása sikerén, majd 

a kor tudatlanságán, hogy aztán fölemlítse vitéz nagyapját 
Láttasd, jó Múzsám, kicsi ihlet e szittya viharban 
meg tud-e tölteni méltó művet múltbeli súllyal, 
mely súlyt vérén régtől fogva nevelte a nép ki, 
szent Zala szántóföldjén dolgozván szakadatlan.
Lássunk végül. Kedves-e líra regélni a múltat 
így, hogy e múlt elakadt emlékezetünk buta ormán: 
nem lelnék már sok fiatalt, aki tudja, hogy egykor 
nékünk sajtolt nektárt majd' az egész Balaton-part.
S számos város, erődítmény áll még eme listán, 
számos hídon, gázlón jár hetykén idegen láb, 
ám csoda-nyflzáport mért rájuk a szó erejével 
hősünk, ménkű Akillesz, az én nagyapán, Kolon István.

Első fejezet,
m elyben a za la i k ö ltő  elfogulatlanul tárja elénk a történeti 

előzm ényeket, s bár ezen előzm ények taglalása aztán  egyre ke
vésbé lesz elfogulatlan, a súlyos tényeken mindez vajmi keveset 
vá ltozta t

Krisztus urunknak a kettőezredik éve előtti
fél évszázad hajnala jött el, s Rákosi Mátyás
íróasztala szörnyű célzatú ívpapirokkal
lett megrakva. A titkár nyargalt és a Dunántúl
térképét terítette a Mátyás úr elibé le,
mely térképre a Mátyás úr keze új gyepütervet
rajzolt. Kedvezményét Veszprém vármegye bírta,

mely kicsi egységből iparállam lett eme földön, 
úri határai közt Tihanyokkal meg Füredekkel, 
sőt "Devecsemek népessége is új anyanyelvet, 
új, iparibb szókészletet öltsön!" — szólt az a törvény, 
melynek pannon, szép Sümeg is be-behódolt, 
és Keszthely, honnan Trajanusz császárt röpitette 
római trónra Kolon jó termésátlagu földje.
Veszprém városa ujjongott, és gyors vonatokkal 
száguldottak a bányászok le a partra a jéghez, 
frissen szerzett partszakaszuknál töltve az ünnep 
napjait. És a parasztok könnye a tóba lecsorgott, 
s még sose-volt vízszintet mértek a lellei révnél.
Álltak az ökrök a téli vetésen, tudva, hogy immár 
új hatalom jött, s nincs szükség mától a humuszra, 
látták sorsuk, a pápai új húsgyárba a kolbász 
lesz a jövőjük, s szürke kohászok kölykei fogják 
asztal alatt dagonyázni a csülküknek maradékát.
Könnyű kakasszó többé nem várt Napra a tónál, 
mert gyárkürtök hard zaját harsogta a környék.
S mind, mi Zalát zengette a létének hegedűjén,
kozmoszi csöndbe zuhant most, vagy ha nem, elmenekült hát.

M ásod ik  fe jezet,
melyben a zalai költő  elfogulatlanul leírja Csonka-Kolonban 

a csonkítás után lezajlott első történéseket, mely leírások közül 
az utolsót nagyapja, Kolon István bemutatására használja föl 

Mert injúria maxima volt ez a tett, s Zalaország 
nem kívánta a trágyát mélyebben kanalazni, 
lön megyegyűlés, s megrendült hangok közepette 
szignójával látta az antimagyar papirost el.
S megkondultak a dombnyi harangok a völgyben, 
égzengés lett és negyvennapi zápor a földet 
nyalta, akár óvó nyelv Isten szája felől egy 
kedves felhőből lógatva e gyönge vidékre.
Hét remetét leltek barlangsírban meg a télen 
búcsúlevéllel, amit fahusánggal véstek a kőbe, 
és ugyanazt írták meg szóról szóra. Hogy éltük 
nem teljes, ha turistakönyékkel kell könyökölni 
nyáron a strandon a sajtos lángosnál, Badacsonyban. 
Teskándánál egy ifjú lovászfiú szent fogadalmat 
tett. Biza addig nem takarítja a lóürüléket, 
míg az igazság fénye a pajtát béaranyozván 
nem süt a halvány térbe, s a jászol nem puha fekhely 
lesz számára, az abrak meg nem bősz csatalónak 
lesz eledel. Mert lesz bajvívás, háború is tán, 
hitte az ifjú és vasvilláit beleszúrván 
egy-egy szénakazalba az országút fele indult.
S most már nem titok, ő az az ember, a hetyke reménnyel, 
kit dalolok ma, az én szörnyű nagyapám, Kolon István.

Harmadik fejezet,
melyben a zalai költőleírja, hogyan fo ly t az élet az elcsatolt 

területeken, hogyan történhetett, hogy a koloni földmíves öntu
datot ily hamar levetkezték azelőtt teljesen normálisnak tűnt 
emberek

S csak-csak szültek az édesanyák, de a régi meséket 
nem mondták el a gyermeki ágynál. És napisajtó 
sem zengett mást, mint ami Mátyás úrnak igénye, 
jó kolonoknak az öntudatára homály nehezült. És 
zord feledésbe merült, Kehidán régen mi leendett 
az, ami a később jött évszázadokat kikövezte.
Még Zala-borja Deák Feri bácsinak arca is eltűnt, 
őt is pesti kövér öregúmak tudta a rút nép.
És Zrínyiekről nem szólván, kik a végeki harcban 
Csáktornyástul öregbítették jó Zala hírét,

» » » » » »
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» » » » » »
még Európa is őtőlük várt hard  tanácsot,
gaz törökökkd vívtak csörtét hetyke mosollyal
(mely mosoly aztán hős nagyapám arcán jőve vissza).
Itt született még Szendrei Júlia, kit lovagolván 
ért a halál, s úgy bírta a sört, hogy a nyegle Petőfit 
hordárok vitték el a főúri házibulikról, 
később vígan messzire dobta az özvegyi fátyolt, 
s még négy-öt kicsi gyermeknek lett jó nevelője.
Mindez azonban a múló évekkd tovaszállt mint 
emlék, s néhány évtized aztán mind betemette 
zord fdedés humuszával. S még aki bírta e sok tényt, 
súlyos földjét önként s önmaga húzta magára.
Bamba üvegfúvók, négyujjú gépkezdők és 
turhanyelő vájárok lettek az egykori pajkos, 
szántóföldeken edzett, szemrevaló gyerekekből, 
trágár vicceket ömlő szájukban sem a nyál, sem 
jó anyanydvük nem volt édes. Csak lepatakzott, 
s mintha az összes káromlással az Úr fönt önnön 
rút Szigorúságát büntetné gyakran a földről.
S közben múlttá vedlett Rákosi is, levitézlett 
ártó kurzusa, melyt felelősség terhel a dolgos, 
jó kolonézek szörnyű kórságának ügyében.
S mégsem volt, ki a zászlót újból vállra emelvén 
agg Zala desalt dombjaiért himnuszt belalázott 
volna e pannon, szent éterbe. A gyárban a munkát 
tisztességesen ellátták, de az otthoni csöndet 
nem szakította meg értő rágódásuk a múlton.
Látszott már, ha revízionálni fog itt valamely hős, 
az nem az elkapcsolt részek buta népe szülötte, 
csak sír-rívó Csonka-Kolonnak lesz fia-borja.

Negyedik fejezet,
melyben a zalai kö ltő  elfogulatlanul villant fel képeket hős 

nagyapja, Kolon István harminc esztendeig tartó vándorlásából 
Jó nagyapámnak az út szélén még lábnyoma sem volt, 
oly kicsi volt ő, s oly nagy a gomblyuka dísze, a szent cél. 
Hogyha kevély Moszkvics terítette be sárral az ingét, 
pörbe se szállott, öklöt nem rázott, letörölte, 
így ment hát ő, nem tudván, hova tart, de a mondom, 
szent cél vitte, az új kolonizmus, mit csak az úton, 
két fogadó közt megszállván, olykor legelőkön, 
gémeskút mellett vagy a tarlón vert az igékbe.
Vándor volt ő, férfiú is, kit nem köte gúzsba 
semmi sem, így járt szerte a földön, sokfele bolygott, 
sok várost próbált szent eszmével beszinezni, 
állta akár útját rút vasfüggöny vagy a bojkott.
Eltdt majd' harminc esztendő így, s Zala várta 
vissza szülöttét, ám vándor nagyapám a világot 
szdtében-hosszában vágyta bejárni, hogy aztán 
mindent meg- s kitanulván álljon a népe dőtt meg.
Somogyország
Dombjaiban Somogyország mintha Zalát is idézné, 
jó nagyapám hát hetyke reményét vitte Somogyba, 
itt gyújtván szörnyű sereget majd, visszaszerezvén 
elcsalt részeket álnok Veszprémtől az igazság 
szittya nevében. Jószomszédi viszonyt alakított 
volna ki tán somogyokkal, kikben mégis rút fafülekre 
lelt, bebarangolván kis falvaikat bizalommal.
És átszelvén zöld tomyú fővárosukat még 
egy szerelemre is öltött pillanatokra ruhát, ám 
majdhogynem fdemésztődött lángján a porontynak, 
kit ki Piroskának hívott, más meg Feketének, 
s hősünk látta, veszélyes barmok az ottani nők is.
Majd a siófoki réven töltött pár hetet d , míg 
rá nem jött: itt múlt csak a pannon hit s ezerarcú, 
gyarló strandfürdő-tdep ez, központi erővel 
nemrég fújták várossá fel a pesti vigécek.
(...)
Ötödik fejezet,
melyben a zalai kö ltő  elmeséli, hős nagyapja miként gyűjtö tt 

sereget Vazsmegyében az igaz ügyért, mely ügyet egész nemzete, 
bár előbb csak Kolon boldogulása jelentette

Harminc év telt így utazással, s ősz nagyapám száz 
jó kolonézzel, megfáradván rút közönyétől

ennek a züllött országnak, már-már fel is adván, 
hogy Zala földjét újra egészben látja virulni,
Vazsmegye szélire tévedt. És lám, újra reménnyd 
töltekezett fel, látván, hogy bizalommal várják.
Várták Vazsnak hímes tájai is, hol a dombok,
s némelly emberek is kolonézül tudnak a léttel
bánni az évek gyorsfolyamú iramában, a falvak
szintén őrzik a múlt hagyományát, lángeszű ifjak
szintén vannak, akár Zala földjén, és nagyivókból
szintén annyi van ott, hogy a mennykő hogyha lecsapna,
borgőztől dgyöngülvén csak a szikra maradna
úton a légben. S itt ha megállott, és az a gazság,
mit Zala ellen td tek  az álnok pesti vezérek,
történetként elhagya száját, több kasza villant
jó vazsi földmíves tenyerektől fogva a végit,
és injúria maxima ez, meg a mindenit ennek,
horkant fel latinos műveltséggel, ki a szóból
értett, s tudta, hogy aztán Vazsmegye jönne a sorban.
Elgondolkodván nagyapám kicsiny dete célján,
horgonya élét megszántatta e szépfüvü tájban:
itt gyűjtök sereget, mondá hát úgy, hogy a környék
visszhangzott. Úgy gyűltek a síkra a szépszemű ifjak
és öregek, hogy másutt már toborozni se kellett,
nem kellett több kerge fajankó sem somogyoknak,
sem baranyák bosztos földjéről, és Budapestről
sem kellett zsoldos. Mint ősszel az árpa a kamrát,
úgy töltötték meg daloló vazsi ifjak a síkot,
élükön egy daliával, akit pej Tóni vitéznek
hívtak, s úgy forgatta a kardot, amint nagyapám csak.
Jó Kolon István úri szerénységét bizonyítván 
átengedte a hadvezetésnek minden eséllyel 
nagy diadalt fialó munkáját Tóni vitéznek, 
ő maga híven juttatván méneknek a szalmát, 
néha a tábori lelkésznek kocsiját igazítván 
boldogságra talált, mert mestere volt a lovaknak, 
minden bajjal hozzá fordultak bizalommal, 
ő segített. És megbecsülése az égre verődött, 
ott irigyelte a Nap meg a csillagok is, ha az éjjel 
kente a tábort lenge szurokkal. Hadvezetési 
jártasságával sose kérkedvén, csak a huncut 
Tóni gyereknek súgott néha vitézi tanácsot.
Ez seregét kivezette a kőszegi síkra, s a zászló 
mellé felsorakoztak mind a vitézek. A cél szent 
vászna dő tt Tónink eszközt osztott, ki-ki villát 
vitt, ki-ki egy kasza védelmében hitt a csatának 
majdani pereire nézvést, s volt, aki szintetikus lé 
által hajtott otthoni cséplőgépire pattant, 
bátran az asszonyi főhatalomra utalva a földjét.
És gyülekeztek az állati sorból hősi jövőre 
pályázó barmok, tehenek, lovak is, meg a tyúkok, 
rúgni, de csípni is arcon az ellent: egy a dicsőség 
útján megtett lépések közül, és az a gyűlölt 
pápai húsgyár szörnyű réme a gondolatokban 
úgy fészkdt, hogy az ólak népe örökre a Veszprém 
elleni harc fő támaszaként vesz részt a viharban.
Büszke fejőnők csókolták meg az állatok orrát, 
asszonyok intettek búcsút férjüknek a dombról, 
édesanyák igazították fiuk öltözetét m eg 
s mind-mind tudva, a legnemesebb ügy ez itt, mit a földön 
máma lehet végezni, a század fertőjén biza gyolcs ez, 
még ha szerettük büszkén vállalván csak a felcser 
kis szerepét is hal meg a harcban. Látni való, hogy 
Vazsmegye népének haladóbb faja volt eme síkon, 
Vazsmegye népe bizonnyal az egyik dísze a földnek, 
Vazsmegye ifjai jó kolonézek, bárki ha mondja.
Tóni vitézünk, Vazsmegye gyöngye a kürtbe lehelt, és 
jelszót vett hátára a szél fd, a pajzsokat áldott 
napfény szórta. "Mi nem, nem, már soha nem nyugodunk meg, 
míg iszonyú nagy kínok emésztik a szent Zala testét, 
míg nem fedjük a múlt leplével rút nyavalyáját!"
S lám csak, elindult hős diadalra a nagy sereg immár. 
Hetyke szekercések meg hószín ingü kaszások, 
dolgos béresek indultak mint lágy folyam útra, 
mellettök tehenek, s tóban harcos halak is tán, 
egy szent cél fele, úgy tátogva, ahogy fütyürészett 
hátul a gyeplőt tartva az én nagyapám, Kolon István.
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Időzni a labirintusban
A halál csak röpke szünet két lélegzetvé

tel között.
Ha majd megérzem halálom közeledtét 

— mert kétségtelenül van, aki megérzi ezt a 
röpke szünetet apró jelekből, a lélek remegé
séből, felületi feszültségből, tudva, hogy az 
érzékelés megszűnte után majd üvegbubo
rékként, egymás után csengve-bongva pat
tannak szét a homlok alatt egy ideig még 
m indig hűségesen reszkető, ám remény- 
vesztett szinapszisok — tehát, ha általa ár
nyékot vet rám a pillanat homálya, és körém 
settenkedik a kiterjeszkedő sötét, talán ismét 
kezembe veszem Kaszás Máté szigorú vo
nalvezetésű könyvét. Megfejtem sokféle szö
vegábráit, feltárom cselekménytektonikája 
egymásba csúszó eseménylemezeit, végigjá
rom végigjárhatatlan, kalligrafikus, soha vé
get nem érő mondatösvényeit, melyek u- 
gyanannál a pontnál újra és újra, másképp 
találkoznak.

Föloldhatatlan ellentétek érintkeznek 
szétválaszthatatlanul, szomszédos pólusok 
görbülnek azonos tengely köré egy szobá
ban. A hradkovi kolostor romkertjében az 
időtlen későőszi pillanat később a bűn kéjes 
narrádójára vált az olohi idegszanatórium 
hallgatag kőszobrai közt. Testmeleggel érke
ző érzékiség téved el két egymásnak vetett 
hátban. Megdönthetetlennek látszó össze
függések rugódnak elemeikre villámcsapás- 
nyi idő alatt az addig ismerősnek tetsző 
emberi tájban. Történetének földig érő tükré
ben élet és halál elkerülhetetlensége válik 
egyszerre súlyossá és súlytalanná, hiszen aki 
holttá lett, erejét vesztett agyag: feltámad, s 
meghal újra.

A regény központi figurája és egyben el
ső személyben szóló elbeszélője, a — látszó
lag! — kiegyensúlyozott élettel, "biztos 
egzisztendával" rendelkező, megállapodott, 
kissé korosodó férfi, aki e jólétet háta mögött 
hagyva önkéntes remeteségbe vonul halott 
apja birtokára, ahol — látszólag! — gyilkos
ság gyanújába keveredik. Az dbeszélés kö
zéppontjában egy plátói szerelem, egy be 
nem teljesedett romantikus kapcsolat törté
nete áll — pontosabban csak állna, ha a főhős 
cinizmusa és hűvös tartózkodása mindunta
lan meg nem akasztaná a bimbózó románc 
létrejöttét. Ugyan mi magyarázza az idősödő 
férfiú rideg magatartását, amelyet az iránta 
olthatatlanul vágyakozó (férjezett, gyermek
es) fiatalasszonnyal szemben tanúsít? Aligha 
ad választ, hogy a főhős maga is házasem
ber: hervadó feleségét még a fiatalasszony
hoz fűződő "viszonya" idején hagyja el, és 
később sem tér vissza hozzá.

Kaszás hőse nem cselekvő lény. Véglete
sen radonális, analitikus, aki mintha végze
tét is tulajdon elméjében forralná, akaratát 
megfeszítve sodortatja magát egy irradoná- 
lis helyzet kellős közepébe. Átvészeli, mégis 
mindvégig formálja a tárgynélküli cselek
ményhalmazt. A bűntett csupán része az 
egyetemes kirakó-játéknak, melyben csak az 
elkövető és az áldozat kockája marad örök
kévalóan rejtélyes.

Utóbb a főhős különböző események ho
mályos láncolatán keresztül e már-már misz
tikus bűntény kulcsfigurájává válik. Ez a 
"képzeletbeli" gyilkosság — egy különösen 
brutális tett, amely hatásaiban és tárgyi va
lóságában mindvégig a cselekmény hátteré

ben alakul — és az ügyben tevékenykedő 
detektívek kérdései a férfit a hősnőhöz fűző
dő kapcsolata újraértelmezésére késztetik. A 
történet egyszerre játszódik a hradkovi 
múltban és jelenben, vagy a senkiföldje olohi 
elmegyógyintézet jelen és múlt határolta fa
lai közt, ahova mintegy "visszatekintve" is
merjük meg a főhős gondolatait, aki épp 
"visszatekint" (a korábbiakban vázolt esemé
nyekre).

Időzni mindenhol. Játék az idővel.
A főhős múlt ideje — akár a kolostor 

kerengőjének labirintusa — a történet — a 
labirintus — középpontjába vezet.

Végül az anyag determináltsága legyőzi 
a fölényt, mely a fizikai megsemmisülés pá
toszából ered. A halott, agyonvert áldozat— 
akit a főhős saját szemével látott kiterítve, 
zúzott sebekkel a sírkamrában —> az enyé
szetből visszatérve "feltámad", majd meg
hal, immár visszavonhatatlanul. Jelenése 
irreális, "fdtámadása szövegben": úgymond 
a főhős elbeszélésének ereje kelti életre kö
zönségében az áldozat-tudatot.

Margóra írt eszmefuttatások, a cselek
mény keretéül szolgáló precíz megfogalma
zások hálójában vergődik írója és olvasója 
egyaránt. Kaszás mintha nem akarná elhitet
ni, hogy a történetet elbeszélő és belső kész
tetés hatására magából "megalkotva kiíró" 
főhős lassan tébolyba átcsapó, mindennemű 
drám aiságot nélkülöző vívódása termé
szetes folyamat eredménye. A leírt szöveg 
mágiája meg-megdöccenve hat minden ízé
ben, és sajnálatosan gyakran elkésve. Képze
lete az alkotót magával ragadja. A főhős 
perverz módon magát írja meg hozzátarto
zóinak szánt, íráskészséggel dicsekvő leve
leiben. Plasztikussá formált mondataival is 
kérkedik. Mindezek azonban csupán arról 
árulkodnak, hogy tehetsége öregasszonyo- 
san sokat fecsegő grafománia, stílusa kite
kert próza. Magával már-már hivalkodó 
finomkodással bánik. Talán éppen emiatt 
erőltetettek gyakran anyjának, nagyanyjá
nak szánt levelei. Pedig ezek tükrében kelle
ne meglelnie gyermekkorát, kiraknia lassan 
darabokra hulló, elfeledett személyiségét.

A Lázregény és a Korom és hó című elbeszé
léskötet után Kaszás Máté harmadik könyve 
ebből a szempontból a levélregény és a krimi 
műfajának kevéssé szerencsés ötvözete, 
melyben a kriminális spontaneitás a levelek 
kimódoltsága miatt nem érvényesülhet.

Az inkriminált tettek szépségét az adja 
meg, hogy látszólag egymástól messze fekvő 
dolgok között is képesek önkényesen, para- 
normális módon kapcsolatot teremteni. Bár 
a történet alaphelyzete kellő támpontot 
nyújthatna az üyen egyetemes csomók kibo
gozásához, ennek izgalmas kísérlete után a 
megoldás homályos, és leginkább elmarad.

Kaszás Máté: A Hradkov-hegyi kolos
tor kerengője, Jelenkor Kiadó, Pécs, 1997 

CSERN Á K  A N D R Á S

LÁZÁR F. LEHEL
A z  u ta z á s
-wc
át gyalogolok a komáromi 
hídon fejemben részeg 
szabadságharcosokkal 
hova utazik rokonokhoz 
persze persze röhögve 
három szlovák határőr 
zsebekből kirakni mindent 
pesze persze hogyne 
minek jött ide fél óra 
várakozás zokni bugyi 
vissza itt az útlevél 
köszönöm köszönöm 
valószínííleg révbe értem 
döbbenten hallgatnak a 
szabadságharcosok 
éles sípoló hangot 
hallok fülem mögött 
a sorompó zárul boldogan

s. o. s.
elvesztettem szeretőim 
valahol félúton józanság 
és révület között most 
melyik térre menjek keresni 
ebben a forgatagban átrohanok 
szalontán búcsúzom bp.-en 
berúgok komáromban 
ó boldog szerelmeim valaki 
hozza vissza őket citrom
sárga lovak nyerítnek a vonatok 
ablakában leloptam a karórát 
szívetekről

H o l t  s z e z o n
(F. D.-nek) 

ím állok
decemberi fényben 
hajnalhasadtában 
két mozdulat közötti 
higanydermedtség 
képzelt rádiójelei 
sinatra szólamaiban 
taposóakna-szerelem 
nuklein-sóhaj 
hajban ringó koccanás 
görcsbe rezdült mozdulat 
meglazult kölcsönhatása 
a nemszeretlekséged 
nyugalma
a kilencvennyolcadik 
zátonyra futásban 
ahogy belédszeretek 
a nemtudommilyen téren 
utcán sivatagban 
vég-kielégítésben 
ötszáz kilométer 
segédvitorla-kapcsolat 
héthatár-félelem után 
még egy kicsi még egy 
dobbanásnyi egy ijedt- 
ségnyi szűnt-szavúság 
mez-télenség 
a védelemig 
az ölelésig 
a hideg élű kés célba 
ért nyugtalanságában
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HELIKON

ORBÁN JÁNOS DÉNES 

KÉT N O V E L L A

Napszerű
A minimalistáknak

Fél hétkor csergett az óra.
Egészen óraszerűen csergett.
Klausznak ez nagyon rosszul esett. Mint 

mindig. Nyújtózkodott — szokott, ilyenkor, 
reggel —> majd dohogva föltápászkodott. 
Reggeli merevedése volt. Egészen átlagos 
merevedése. De nem törődött vele. Amúgy 
törődött volna. De egy ideje nem volt kedve 
törődni a reggeli merevedéseivel.

Első útja a fürdőszobába vezetett. Mint 
m inden rendes európai embernek. Vizelt, 
kell az, ilyenkor, felkelés után. Majd megbo
rotválkozott, Gillette Sensor Excellel, mert az 
egy jó borotva. Utána tusolt. Meleg víz és 
szappan fölhasználásával. Ahogy szokás.

Mind a borotválkozás, mind a tusolás si
kerrel járt.

Majd Klausz házikabátban kiment a kony
hába. Azért vett házikabátot, hogy ne fázzon. 
Papucs is volt a lábán, hogy az se fázzon. Az 
az igazság, hogy nem volt valami nagy meleg. 
Ilyenek ezek a külvárosi panellakások.

A konyhában kávét főzött. A kávé meg
főtt. Klausz megitta a kávét. A kávé egészen 
kávészerű volt. Jacobs. Elszívott egy szál ci
garettát. Mert az úgy jó, a kávé, cigarettával.

Közben gondolkozott, mert ha az ember 
ébren van, mindig gondol valamire. Mikor 
alszik, akkor meg általában álmodik. Klausz 
most éppen arra gondolt, hogy milyen rossz 
dolog az, hogy minden nap ilyen, hogy ko
rán kell kelnie. De azért kellemes ez a magá
nyos, reggeli pepecselés. És vannak, akik 
még korábban kelnek.

Klausz minden reggel erre gondolt. Hogy 
ez ilyen.

Megkent három szelet kenyeret, marga
rinnal, mert a margarin egy idő óta kiszorí
totta a vajat a társadalomból, és a megkent 
kenyérre felvágottat tett. A kenyeret a ke
nyértartóból vette elő, a felvágottat a hűtő- 
szekrényből. M indezeket megette. Majd 
ivott egy pohár ásványvizet, és elszívott még 
egy szál cigarettát.

Fogat mosott, fogkefével és fogpasztával. 
Ahogy kell. Hogy ne legyen szaga a szájának. 
A mai fogmosás sokkal jobban sikerült, mint a 
tegnapi. Sokkal frissebbnek érezte a száját.

Fésülködnie nem kellett, mert Klausznak 
egészen rövid volt a haja. Annyira rövid, 
hogy azt nem kellett fésülni.

Klausz fölöltözött. Úgy, ahogy kell. Ga
tya, atléta, zokni, ing, nadrág, cipő, nyakken
dő, zakó. így, ebben a sorrendben vette föl a 
ruhadarabokat. A zokni ugyanolyan színű 
volt, mint az ing, a cipő pedig ugyanolyan 
színű, mint a nadrág. Meg a zakó. A nyak
kendő egészen más színű volt, mint a zokni, 
a cipő, az ing, a nadrág vagy a zakó, de azért 
talált. Klausz elégedetten szemlélte magát a 
tükörben. Pontosan úgy nézett ki, mint teg
nap vagy tegnapelőtt, semmi különbséget 
nem lehetett fölfedezni.

Egészen Klauszszerű volt.
Fél nyolckor Klausz ott toporgott a villa

mosmegállóban, aktatáskával a kezében. Nem 
volt egyedül, még sokan várták a villamost. A 
villamos mindig fél nyolc után öt perccel érke
zett, de azért Klausz mindig pontban fél nyolc

kor ott toporgott a megállóban. És mások is 
kijöttek félre, sőt, volt aki még hamarább.

Fél nyolc után öt perccel megérkezett a 
villamos. Körülbelül ugyanannyian voltak 
rajta, mint ahányan szoktak lenni máskor is. 
Nem olyan sokan. Ülőhely is akadt, bőven. 
Ennél a megállónál még nem telt meg zsúfo
lásig a villamos. Ez nem az a megálló volt.

Klausz helyet foglalt, a középső kocsiban, 
az első lépcső melletti széken. A következő 
megállónál fölszállt az öreg néni, az unoká
jával. Klausz udvariasan átadta a helyét. Az 
öreg néni mosolyogva köszönte meg. Az 
öreg néni mindig ennél a megállónál szállt 
föl, az unokájával, mert óvodába vitte. Wal- 
dorf-óvodába. Mindig a középső kocsi első 
ajtaját választotta, mert tudta, hogy az első 
lépcső melletti széken ott ül Klausz, aki min
dig udvariasan átadja a helyét.

Klausz állt az immár zsúfolt villamosban, 
és arra gondolt, hogy ha egyszer nem száll 
föl az öreg néni az unokájával, akkor lehet, 
hogy az öreg néni beteg lesz, vagy — Uram 
bocsáss! — halott. De arra is gondolt, hogyha 
többé nem száll föl az öreg néni, csak az 
unoka száll föl, akkor inkább azt fogja gon
dolni, hogy az írnoka fölnőtt, és nem kell 
többet kísérni. Elmegy egyedül. Ha pedig az 
unoka sem száll föl, akkor majd azt képzeli, 
hogy más óvodába vagy iskolába íratták át, 
és nem ezzel a villamossal mennek oda. Vagy 
éppenséggel elköltöztek.

Ki tudja? Mindenesetre, jobb lesz, ha arra 
gondol.

Nyolc ói a előtt tíz perccel a villamos meg
állt abban a megállóban, amelyhez nagyon 
közel volt a hivatal, ahol Klausz dolgozott. 
Klausz ugyanis egy hivatalban dolgozott, 
mint hivatalnok. Egy egészen közönséges, 
hivatalszerű hivatalban, egészen közönséges 
hivatalnokként. Klausz leszállt. Még mások 
is leszálltak. Az öreg néni meg az unoka 
tovább mentek, mert a Waldorf-óvoda a kö
vetkező megállónál volt.

A hivatali munka tulajdonképpen fél ki
lenckor kezdődött, de Klausz mindig pont
ban nyolckor belépett az iroda ajtaján. 
Annak, hogy Klausz pontban nyolckor ment 
oda, nyomós oka volt. Ugyanis kolleganője, 
Elvira nyolc óra öt perckor szokott megér
kezni, és együtt szoktak teázni. Fél kilencig, 
amíg a hivatali munka el nem kezdődött. 
Klausznak létszükséglet volt látni, ahogy El
vira a szokásos mosollyal belép az ajtón. Lét- 
szükséglet volt nézni azokat a sajátos, 
egészen Elviraszerű mozdulatokat. Ahogy 
leteszi a csomagjait. Ahogy leveti a kabátját. 
Ahogy berendezkedik a mai napra.

Klausz ezt szokta nézni.
Elvira belépett az ajtón, a szokásos mo

sollyal Berendezkedett a mai napra. Ugyanúgy, 
ahogy tegnap, vagy tegnapelőtt. Elvira ma is 
pont ugyanolyan volt. Egészen Elviraszerű.

Elvira megfőzte a teát. A tea megfőtt, és 
nemsokára ott párolgott Klausz előtt. És El
vira előtt is ott párolgott, de egy másik csé
szében. Egészen teaszerű volt. Lipton.

Cigarettáztak, mert a tea is cigarettával jó, 
és beszélgettek. Arról, hogy mi történt teg
nap. Klausz és Elvira mindig arról beszélget
tek, ami azelőtt való nap történt. Klausszal, 
Elvirával és Elvira gyerekeivel. Klausszal, 
Elvirával és Elvira gyerekeivel semmi külö
nös nem szokott történni. De azért lehetett 
beszélgetni, erről-arról. Egy-egy hűlés, fej
vagy hasfájás vagy egy pohártörés mindig 
akadt. Arról azért lehet beszélgetni. Elvira

férjéről nem nagyon beszéltek. Ugyanis Kla
usz és Elvira titkon szerelmesek voltak egy
másba, csak nem merték fölrúgni a jól bevált 
polgári rendet. Klauszban időnként mocor- 
gott a lázadás, de csak mocorgott. Ma is 
mocorgott benne, de arra gondolt, hogy nem 
jó dolog konfliktusokba keveredni a jól be
vált polgári renddel. Meg ma arra is gondolt, 
hogy a Klausz és Elvira nem hangzik olyan jól, 
mint a Rómeó és Júlia, vagy a Trisztán és Izolda. 
Nem olyan forró, nem olyan végzetes, nem 
olyan tragikus.

Már csak ezért sem érdemes.
Fél kilenckor Klausz megkezdte a hivata

li munkát, és négy órán keresztül dolgozott. 
Órányi ebédszünet következett. Ilyenkor 
Klausz ebédelni szokott. A hivataltól nem 
messze volt egy kifőzde, tűrhető ételekkel és 
tűrhető árakkal. Klausz mindig ott szokott 
ebédelni. Ma is ott ebédelt. A hét ezen napjá
nak megfelelő menüt ette. Tehát ma ugyanazt 
a menüt ette, melyet pontosan egy héttel eze
lőtt is evett. Ha nem ugyanazt ette volna, Kla
usz rendellenességet érzett volna. Az étel 
egészen ételszerű volt. Olyan kifőzdéi étel. 
Lehet, mégsem éreznék rendellenességet, ha 
nem ugyanazt a menüt fogyasztanám— gon
dolta Klausz. Ezeknek a kifőzdéi ételeknek 
ugyanaz az íze, bármiből készítik. Ugyanaz az 
íze, mint a tegnapi ételnek, pedig az más volt.

És ugyanaz az íze az egész világon — 
gondolta még Klausz.

Ebéd után elszívott két szál cigarettát. 
Klausz bele is halt volna, ha ebéd után nem 
szívhatott volna el két szál cigarettát. Ebbe 
tegnap is belehalt volna, sőt tegnapelőtt is. 
Ma is belehalt volna, de elszívta.

Fél kettőre visszament a hivatalba, és 
még négy órán keresztül dolgozott.

Ez, így, összesen nyolc óra. Munka.
Fél hatkor még megnézte, ahogy Elvira ki

vonul a napjábóL Elvira ilyenkor sietni szokott. 
Haza, a gyerekeihez. Gyorsabban vette föl a 
kabátját, mint ahogy reggel levetette. És nem 
úgy szokott mosolyogni, mint reggel Egészen 
másképp mosolygott. Fájdalmasabban. Mintha 
fájna ne£á a Klausztól való elszakadás.

Klausz ezt is szokta nézni.
Miután Elvira elment, Klausz is elindult. 

Hazafelé gyalog szokott menni. Most is gya
log ment. Megállt a parkban, ahol már várta 
az öreg bácsi, akivel mindennap sakkozott. 
Klausz kitűnően játszott, de naponta csak 
egy partit szokott lenyomni, azonkívül meg 
sakkozás közben mindig Elviráról ábrándo
zott. Az öreg bácsi pedig egész nap sakko
zott a parkban, mert nem volt más dolga. 
Még télen is egész nap sakkozott, csak akkor 
melegebben volt öltözve. Azonkívül nem 
gondolt másra, csak a sakkra. Úgyhogy min
dig megverte Klauszt.

De azért sakkoztak, mindennap.
Klausz ma is kikapott. Pedig kezdetben 

előnyt szerzett. De akkor ismét arra gondolt, 
hogy a Klausz és Elvira nem hangzik olyan jól, 
mint a Rómeó és Júlia, vagy a Trisztán és Izolda. 
Meg arra, hogy az élet nem olyan magasztos, 
mint a sakk. S hogy ő meg Elvira sosem lehet
nek királyok illetve királynők valami nagy 
játszmákban. S hogy így nem érdemes.

Közben a bácsi kirukkolt a mattal.
Klausz elköszönt, és folytatta útját. Betért 

egy élelmiszerüzletbe, ahol vásárolt tizenöt 
deka felvágottat és egy veknit. Hogy legyen 
mit enni reggel. Meg tojást is vásárolt, hogy 
este is legyen mit enni.

» » >  folytatás a 12. oldalon
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» » >  folytatás a 11. oldalról
Háromnegyed hétre ért haza. Levetette a 

cipőt a zakót, a nyakkendőt, a nadrágot és az 
inget. így, ebben a sorrendben vetette le. Ké
nyelmes tréningbe bújt. Majd tett-vett kicsit 
a konyhában. Betette a veknit a kenyértartó
ba, a felvágottat meg a tojást a hűtőbe. Hogy 
ne romoljon el.

Hétkor helyet foglalt a vécéülőkén. Ürül
ni kell, naponta egyszer, az úgy jó. Szükség
let. Klausz mindig este hétkor ürült, ez egy 
fix pont volt az életében. Közben olvasott. Az 
eltűnt idff nyomában című regényt. Mostaná
ban ezt olvasta a vécén, minden este, öt ol
dalt. M ár nagyon régóta olvasta. Még 
nagyon sok volt belőle.

így, fölaprózva és az ürülés gyönyörével 
aláfestve, ki lehetett bírni.

Még néhány hónapig van mit olvasnom a 
budin — gondolta Klausz. Utána következ
het a Háború és béke.

M egtörölte a fenekét. Vécépapírral. 
Ahogy kell. Szilvia vécépapírral, mert az jó 
puha, és nem mállik. Majd kezet mosott.

Visszament a konyhába. Három tojásból 
rántottátkészített.Megette. Utána teátfőzött. 
A tea megfőtt. Klausz megitta a teát, cigaret
tázott, és közben arra gondolt, hogy az Elvira 
teái sokkal de sokkal finomabbak. Azért fino
mabbak, mert Elvira készíti őket, és vele illat
ja meg. így, este, a tea ugyan egészen 
teaszerű, de olyan Elvirátlan.

Nem olyan jó.
Elmosogatott, majd háromnegyed kilen

cig sepregetett, seprűvel, port törölt, majd 
gőzvasalóval kivasalta az inget, melyet más
nap reggel akart fölvenni. Hogy legyen kiva
salva, mert úriember vasalt inggel jár.

Ha Elvira a felesége lenne, biztos nem kel
lene vasalnia. Sem sepregetnie. Nincs az rend
jén, hogy egy élete virágkorában lévő férfinak 
nincs, aki vasaljon. Meg főzzön, takarítson.

Rossz ez így. Ez a magány.
Kilenckor kezdődött a film. Előtte Klausz 

csíkos pizsamába bújt, és fogat mosott, de ez 
nem sikerült olyan jól, mint a reggel. Akkor 
Elviráért mosott fogat. Most csak úgy, higié
niából. De most nem tusolt. Ha lenne kiért, 
este is tusolna. Szappannal és meleg vízzel.

A film tűrhető volt. Akciófilm, olyanok 
szoktak lenni este, kilenckor. Egészen akció
filmszerű volt, izgalmas, dinamikus, és a vé
gén a főhős győzött, gálád haragosát hatalmas 
robbanás tépte szét a kellő pillanatban. Klausz- 
nak tetszett a film, bár tudta, hogy a főhős 
győzni fog, haragosa pedig veszíteni. így szo
kott történni az akciófilmekben. Tulajdonkép
pen ez is egyfajta változatlanság.

A késő esti híradóban aztán mutatták, 
hogy mozgalmas egy nap volt ez a mai, lezu
hant két repülőgép, elsüllyedt három komp, 
összedőlt kilenc város, az árvíz elöntötte fél 
Kaliforniát, az orosz csapatok lerohantak va
lami berzenkedő kis tartományt, a varacskos 
disznók megették a zimbabwei bennszülöt
tek egész termését, és meghalt összvissz vagy 
húszezer ember. De ez így volt a tegnap is. 
Egészen híradószerű híradó volt. Klausz már 
aludt, s a félig elázott, félig megégett világ 
vergődésének képeit idővd fölváltotta egy 
akvárium, amelyben tongyó díszhalak úsz
káltak unottan, hajnalig, valami langyos, szi
rupos zenére. Elalvás előtt arra gondolt, hogy 
ilyen az élet, ez a nap is olyan volt, mint a 
többi, egészen napszerű, s hogy ezen a ro
hadt, kurva, kibaszott, égadta kerek világon 
ma sem történt semmi, de semmi érdekes.

--------------------- HELIKON —

A Phylobates 
bosszúja

Mely sivár világ ez a mai!
Megvan a testnek mindene. A mutató ujj 

(de akár egy másik ujj) egyetlen gomb nyo
másával elénk kerül a táplálék, s ismét egy 
más gomb nyomásával eltűnik a mosatlan. 
Ismét egy gombnyomás, s színes k é p  és 
hangözön borit el; csudálatos masinák rö- 
pitenek röpke pillanatok alatt a Föld túlsó 
felére.

Bámulatos, hol tart manapság a Homo 
Sapiens!

De ah, a léleknek — a léleknek nincs igaz 
tápláléka már!

Pedig nem vala mindig így.
Az anyag, mit manapság fűtésre haszná

lunk, s miből millió tonnákat bányászunk elő 
a mélyrétegekből, egy régi világ flórájának és 
faimájának maradványa.

A felülkerült földrétegek tele vannak az 
óriás emlősök maradványaival, s azokkal 
együvé temetve egy elmúlt világnak egész 
összes növényzete, fajonkint összegyűjtve, 
lenyomtatva annak erezetében. A kéreg tele 
van írva betűkkel, tudósításokkal, miket e 
régmúlt kor eme másiknak hagyott hátra: 
örök-halott és örök-beszélő tanujelekkel.

E fölött élünk mi, a ma urai. Ami fölött 
járunk, az a tegnap.

Milyen lehetett az a tegnapi világ?

Tizszerte magasabb volt a szellemi lég
kör, mint most, s annál fogva az ég nem úgy 
volt kék, mint manapság, hanem színe ár
nyaltabb volt, s folyton változó, a párzásra 
kiszemelt nőstény szemének függvényében. 
A Nap — lángoló szekér; a Hold — fakó 
ezüst, mely beragyogta az éjszakák magá
nyát, s utat mutatott az éji vándornak.

A légben a kor madarai röpködtek s dalol
tak örökkön mézédes hangon: a pterodactylu- 
sok, pteroiambusok és pterotrocheusok.

Ez Phantasia világa.
Furcsa álom a teremtő istenségtől.
Miket most mint törpe, funkczionális ha- 

rasztokat, zsurlókat ismerünk, akkor oma- 
mentális, óriási szálfák, toronymagasságu 
bokrok valának. A sűrű éleny kedvez az eg
zotikus flórának.

S minő csoda alakú növények! Micsoda 
táj!

Metaphorák és metonimiák törnek büsz
kén a bíborló elváráshorizont felé. Amott ha
talmas allegóriabokor zöldell, még odébb 
óriás, vastagtörzsü fa, minek neve katharsis, 
s melyet analógiák fonnak be, s csüggnek 
róla mint hatalmas liánok. S mindet befonja 
a repetito, eme növényvilágnak architectora, 
mely gyökereket hajt minden ágból, a hány 
gally, annyi törzse, mig beépíti, áthidalja in
dázó oszlopaival a rengeteget. Hol megsza
kad az erdő, az anaphora meg a kataphora 
virága díszíti a rét pázsitját, mely növények 
csodálatos simbiosisban élnek, és egymás 
nélkül elpusztulnak. Ott virul az Epitheton 
Oma mentalis, melynek fajtája minden szín
ben tenyészik, s egyeseknek az illata bóditó 
és elvarázsoló, míg mások dögletes lehelletet 
árasztanak magukból.

A tavon, mit az inspiratio patakjai táplál
nak, repülni nem tudó vizimadár úszkál: a

Spondeus Ordinaris; a fövenyt apró csigák 
borítják, a Conis Piriicheus meg a Conis Mo- 
lossus.

A flóra még folytonos zavarban van ön
magával. A hatalmas fák és bokrok árnyéká
ban dudvaként tenyésznek a fényre kitömi 
képtelen cserjék, mik torzak s göcsörtösek, 
satnya törzsük nyálkás, émelyítő levet ereszt 
magából, leveleiken undorító dudorok meg 
bibircsókok nőnek, s ahogy az árnyékban 
elrohadnak, bűzük elriasztja a kényesebb va
dakat.

Bizony, jól meg kell gondolnia itt minden 
teremtett állatnak, hogy mit választ eledelül.

Míg az aljnövényzetet csak a férgek s a 
síkos csúszómászók bírják fölfalni, a felső 
növényzet a kor óriásaié, kik elérik a felső, 
ízletes rügyeket s leveleket, s ösvényt tapos
nak a kusza aljnövényzetben a tiszta forrá
sok s az újabb Ízletes levelű fák felé; ezen az 
utón közlekednek aztán a kisebb méretű ál
latok.

A faima nem kevésbé gazdag a flóránál. 
Hatalmas állatok uralkodnak itt, s az erővi
szonyok oly dialecticusak, hogy nehéz tud
ni, ki az igazi király.

A nagy állatok közül az egyik uralkodó 
família a Mastodonok rendje — az elmúlt 
évezredekből átmaradt furcsa faj — mely 
három alrendre oszlik: Mastodon Minor, 
Mastodon Ordinaris és Mastodon Magnus. 
Alakjuk hasonlatos egymáshoz, csupán mé
reteikben különböznek.

E famíliának feje azonban a legritkább 
specimen, a Mastodon Gygant. Az ő hatal
mas alakja töri az utat ebben a rengetegben, 
az inspiratio forrásának vidékéig, s vissza. A 
Mastodon Gygant e kor utcsinálója.

Azután neki van organizált állama — a 
húsz, harmincz, negyven tagból álló társaság 
elfoglal egy határozott tért, az az ő országa, 
azt ő ragyogja be.

De íme, közeledik is a hatalmas Gygant, 
udvartartásának egész pompájában. Óriás 
alakjával messze kimagaslik a többiek közül. 
Komótosan sétál, iszonyú talpai alatt péppé 
nyomódik a dudva. Lassudan halad, de de- 
liriumban remeg; rá sem hederit a többiekre. 
Hosszú ormányával 1e-letép egy-egy friss 
hajtást a magasból, tövestül szakit ki egy 
bokrot, s mindez pillanatok alatt eltűnik ha
talmas szájában. Időnként pök egyet, ha a 
falat nem Ízlik neki, a zöldes csomó fölött 
aztán összeverekednek az udvartartás ki
sebb mastodonjai, azoknak megfelel az is.

Az erdő szélén a Gygant megáll, és elmé
lázik. Az ordinaris és minor mastodonok sü- 
rögnek körülötte; az egyik ormányával a 
Gygant hátsó felét simogatja. Oldalához né
hány Elephantus Meleagrina dörgölőzik, a 
mastodon nősténye, melynek lábát kék szőr
zet borítja. Az egyik bebújik a Gygant alá, kis 
idő múlva a Gygant kéjesen felhördül.

Ott ólálkodik a csoport körül a Plageot- 
herium Dilettáns is, melynek látása, hallása 
valamint szaglása fölötte éles, de termete sat
nya, s ő maga élhetetlen. Csupa szem és fül, 
a Gygant egyetlen mozdulata sem kerüli el 
figyelmét.

A Gygant most kinyujtózik, s ormányá
val hihetetlen gyorsasággal kapja el a légben 
röpködő madarakat. Ezúttal a pteroiambu- 
sokat kívánja. Tudni kell, hogy a pteromada- 
rakat megfelelő sorrendben kell fogyasztani, 
különben a keverék rosszat tesz a digerá- 
tumnak.

» » >  » » » >
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A minorok utánozzák, el-elkapnak egyet, 
de nem oly ügyesek, a pteroiambusok közé 
mindenféle más pterofajták elegyednek.

Egyszerre csak a Gygant felnyög, és leku
porodik. A többiek félreugranak, néma 
csönd támad. Áhítattal és tisztes távolságból 
nézik a folyamatot.

Egy idő múlva föláll a Gygant, megfor
dul, és diadalmasat trombitál. A pázsiton 
csinos kupacz gőzölög.

Üdvrivalgás tör ki. Mindenki odarohan, 
szagolgatják, ízlelik, csodálják. A Gygant el
fekszik a füvön, a többiek a talpát nyalogat
ják, a meleagrinák lágyékát czirógatják.

A Plageotherium is odafurakodik a ku- 
paczhoz, alaposan megszemléli, megszagol
ja, m ajd odébb megy, lekuporodik , és 
keserves kínok között ő is kinyom egy ha
sonló kupaczot. De ügyet sem vet rá senki.

Körben többen lekuporodnak. A Gygant 
kupacza körül gyűlnek a többi kupaczok.

Majd folyik tovább a bámészkodás, he
nyélés, játszadozás.

Nemsokára öblös ordítás hallatszik a rét 
túlsó végéről. Mindenki talpra szökik, még 
a Gygant is. A túloldalról vad tekintetű állat 
közeledik, mely két lábon jár, s majomhoz 
hasonlatos, ám sokkalta nagyobb, és csu
pasz, bőre pediglen vastagon zsíros. A man
csa aztán óriási.

Udvartartásáról látszik, hogy nem kevés
bé hatalmas úr. O e világ másik uralkodója, 
a Megatherium Principalis. Körötte is az or- 
dinaris mastodonok serege sürög.

A Gygant udvaronczai közül többen eléje 
sietnek, hajlonganak előtte, trombitálnak. A 
Megatherium azonban rájuk sem hederit. 
Gőgösen, peczkesen közeledik, láthatóan a 
Gygantot keresi.

Midőn a Gyganthoz ér, udvariasan kö
szöntik egymást. Majd ledőlnek egymás 
mellé, és társalognak. Közben egymás talpát 
nyalogtják. Láthatólag mindkettőjüknek kell 
valami a másiktól. Majd összeszólalkoznak, 
fölugranak, a Gygant hörög, a Megatherium 
ordít. Végül megegyeznek, barátságuk jeléül 
megint nyalogatják egymás talpát.

Ezután a Gygant a kupaczhoz kiséri a 
Megatheriumot. A Megatherium körbejárja, 
megnézi, megszimatolja. El van ragadtatva. 
Hatalmas tenyerével alájanyul a kupacznak, 
és fölemeli azt.

Az ordinarisok közben mindvégig bök- 
dösik a Megatheriumot, egyesek ormányuk
kal n y u lk á ln a k  alája. Végül ke ttőn  
megkönyörül, másik tenyerébe fölvesz még 
néhány kupaczot.

És a két úr, körberajongva minoroktól, 
ordinarisoktól és meleagrináktól, együtt 
folytatja sétáját.

Egy tisztáson egy Mastodon Magnusra 
lelnek. Termete nem sokkal m arad el a 
Gygantétól, bár udvartartása kisebb. A tisz
tás telistele van híg kupaczokkal, a Magmás
nak láthatóan gyomormenése van. Tisz
telettel ajánlja föl a termést a Megatherium- 
nak. Az csóválja fejét, majd megadóan le
gyint, és találomra kiválaszt kettőt.

Nemsokára a csoport megérkezik egy 
óriási tisztásra, hol már több különféle ku
pacz sorakozik.

Ez a Megatherium Principális birodalma.
A Megatherium elhelyezi a kupaczokat. 

A csapat izgatottan hemzseg, szagolgatják, 
bámulják a kupaczokat, hümmögnek, trom
bitálnak.

Közben a Megatherium a tisztás szélére 
kiséri a Gygantot, a Magnust és a kiválasz
tott ordinarisokat. Fölemel néhány hatalmas 
levelet, így láthatóvá lesz egy teknő nagysá
gú fél kagyló, melyben hajdanán a Trydacna 
Gygas lakozott. A kagyló alján valamiféle háj 
található. Fölöttébb értékes lehet, mert min
denki irigykedve bámulja a kiválasztottakat. 
A Megatherium kiporcziózza, a legtöbbet a 
Gygant kapja. Azonnal föl is keni bőrére, és 
láthatóan elégedett.

Ez a zsir e világ éltető, bűvös eleme, ki 
nem keni föl bőrére azt, előbb utóbb könyör
telenül elpusztul, s ezért küzdenek, ügyköd
nek mindannyian.

Most a Megatherium hatalmasat böm
böl. Nemsokára a fák mögül csöndes lények 
bukkannak elő. A Phylobates Populus fajtá
jába tartoznak, két lábon járnak, akárcsak a 
Megatherium, és okos tekintetükről ismer- 
szenek föl.

Alig vannak egy páran. Mindegyikük 
ama bizonyos hájjal telt amphorás virágot 
tartja kezében. A Megatherium mohó vi- 
gyorral tessékeli a phylobateseket. Ezek 
azonban gyanakodnak, összesúgnak. Végül 
egyikük kiválik a csoportból, odamegy a 
Megatheriumhoz, üdvözli, és az amphora

Bardócz Lajos rajza

tartalmát beleüriti a Trydacna m ed en ez éjé
be. Cserébe körbejárhatja a tisztást. Ő is né
zegeti, szagolgatja a kupaczokat. Fintorog, 
majd csalódottan megfordul, visszamegy a 
többiekhez, közöl velük valamit, mire mind
annyian távoznak.

A Megatherium dühösen orgonái, ám 
szitkozódását velőtrázó orditás nyomja el, és 
a fák közül rettenetes fenevad ront ki a tisz
tásra. Alakja óriási tigriséhez lenne hasonla
tos, ha testét nem éktelenitenék el a mérges 
tüskék. Szája vért és nyirkot habzik, iszonyú 
agyarait úgy csattogtatja, hogy mindenki 
hátrahőköl.

ő  ezen világ réme, a mérges harapásu, 
húsevő szörny, kitől mindenki retteg, a Ma- 
chaerodus Veneficus.

Még nem támad senkire, körbejár, sza
golgatja a kupaczokat. Megnyalja a Gygant 
kupaczát, és elégedetten bólint. A Gygant 
megkönnyebbül. A következő kupacz meg
ízlelésekor azonban rút pofája eltorzul. Éles 
körmü mancsával szétloccsintja a kupaczot, 
majd megfordul, és már látja is, ki a kupacz 
gazdája. A rémült Magnus menekülne, de 
semmi esélye. A Machaerodus egyetlen ha
talmas saltóval utoléri, átharapja az ütőerét, 
és szőröstül-bőröstül fölfalja.

Ne higgyük, hogy ezzel megelégszik! 
Máris az ordinarisok után nézne, ám ekkor...

...Ekkor remegni kezd a föld, recsegni és 
ropogni a letiport fák, és a tisztáson megjele
nik e világ minden állatai közül a leghatal
masabbik.

Ő a Mammuth.
És akkor lekushad a Machaerodus, meg

húzza magát a Gygant, és kétrét görnyed a 
Megatherium, és meglátszik, ki az igazi impe- 
rátor. Nem mintha a Mammuth vérengző len
ne, nem mintha bárkit is bántana. Hanem az ő 
birtokában van a legtöbb azon hájból, mit a 
Megatherium cserébe adott a kupaczokért. Ő 
ennek a territóriumnak a maecenasa, és ez 
meg is látszik büszke, méltóságteljes tartásán.

Bőrén vastagon fénylik a zsir. Némán 
megáll a tisztás közepén. Hozzá nem mer 
rohanni senki. Csak a Megatheriumnak van 
megengedve a közeledés.

A Megatherium meggörbülve, alázatos 
vigyorral közeledik. Végigkíséri a Mammut
hot a kupaczsorokon, közben élénken ma
gyaráz. Végül a M amm uth egykedvűen 
bólint, leheveredik és megengedi, hogy a 
Megatherium levakarjon róla némi zsírt. A 
Megatherium mohón gyűjti a drága anya
got; közben nem felejti el a Mammuthnak 
talpát sűrűn nyalogatni.

Majd a Mammuth föltápászkodik, és ko
mótosan távozik. Mögötte összezárul a bo
zót. Bőrén holnapra újra vastag lesz a zsir. 
Hátra sem fordul, pedig hallja, hogy mögöt
te marakodnak.

De hát miért kellett ennek a kalandos, 
buja világnak elpusztulnia?

Volt pompás növényzete, csodálatos ál
latjai, s egy jól meghatározott körforgása.

S, oh, mégis le kellett törölni az egész 
képet a tábláról, mert ki volt felejtve belőle 
egy lény.

Egy csöndes lény, kinek ugyan csak né
hány amphorányi zsírja volt — ám sok amp
hora: sok zsir — a Phylobates Populi.

A Phylobates ugyanis kényes és finnyás 
fajzat, s elvárta volna, hogy zsirjáért cserébe 
azt kapjon, a mit akar. Egy idő után megunta, 
hogy a mastodonok s megatheriumok nem 
elégiték ki az ő Ízlését, s bosszúból elmara- 
dozék a tisztásokról.

Egy idő után a mammuthok sem adának 
több zsírt, mert ők is a phylobatesektől gyűj
tötték össze azt, s számított nekik a phylob- 
tesek véleménye.

Ki volt a hibás? A phylobatesek és a mam
muthok? Vagy a mastodonok meg a megat
heriumok?

Mártiromság vala vagy tévedés? Isten 
akarta így?

Most, hogy ott nyugszanak mind, abban 
a mélyrétegben, most, a fütőérték szempont
jából teljesen mindegy.

-  HELIKON----------------------
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JÓZSA ISTVÁN

A költő városa
Farkas Wellmann Endre kulipendium cí

mű verskötete a teremtés drámáját összege
zi, súlypontjaiban. Lényegében egyetlen 
témát dolgoz fel, szövege vers és metavers, 
fölöttes reflexió egyszerre, az alkotás és érté
kelésének mementója. Huszonegy vers, 
mindössze huszonegy, mondhatnék, de ez a 
huszonegy vers teljes és legfőképpen életké
pes konstrukcióvá épül.

Hallgatom ezt a versbeszédet, mit és mi
ért, mivé ez a teremtés, mi vezérli, tudásvágy, 
a szerző saját státusát igyekszik megerősíte
ni, kompenzál, a versírás hatalomvágy esz
köze, mi az az alapvető motiváció és dina
mizmus, amely az egyes élethelyzetek, illet
ve azok sorának megélésében hajtja és vezeti, 
amely léthelyzetének m egváltoztatására 
készteti, és egyáltalán, versírásra sarkallja? 
Mi a kódja? És az egyetlen igaz és igazi alko
tásformát találom. Ennek az embernek adni- 
valója van, méghozzá bőven. A szerző magá
ért az alkotásért alkot, gondolkodás nélkül 
ad, hogy adjon, verse öncél, hát ez az egzisz
tencia túláradó önteremtésének és önmegis
merésének útja. Hát figyelek rá. Olvasom. 
Heidegger jut eszembe — ő az, aki szerint 
költőien lakozik az ember, a költészet lénye
ge az igazság alapítása, vagyis az ajándéko
zás, alapozás, kezdés — meg Baudelaire — 
"Sokan úgy vélik, hogy a költészet célja vala
miféle tanítás, hogy a versnek erősítenie kell 
öntudatunkat, tökélesítenie kell erkölcsün
ket, be kell bizonyítania egy hasznos dolog 
igazát... A költészetnek, ha az a költő saját 
lelkét kutatva, kissé önmaga mélyébe száll, s 
felidézi hajdani lelkesedésének emlékeit, 
nincsen más célja, s egy vers sem lesz oly 
nagy, oly nemes, olyannyira méltó a vers 
nevére, mint az, amelyet szerzője egyedül a 
versírás kévéért írt" —, meg teremtésmíto
szok sora, az emberi őstudás alappillérei, és 
még sok minden. Például Éluard, aki szerint 
a költő az, aki ihletbe hoz, ez a legfőbb ismér
ve. Szóval olvasom ezt a költőt. Talán túl 
mélyre ástam itt — ha van ebben az esetben 
olyan, hogy "túl" —, hiszen mindez a sze
mély érzés- és gondolatvilága, de a költő 
munkájában is az mutatkozik meg, és min
den más emberi alkotásformánál hangsúlyo
zottabban. És ha már versírás formájában 
vállalkozott világteremtésre, akkor elsősor
ban nem a verse érdekel, hanem ezek a mély
rétegek, ahol az egyetlen igaz történet zajlik. 
Az a történet, amelyre és amelyben, amely 
által a versszövegek prizmaként működve 
nyitnak. A versekben az egzisztencia önte
remtését követem. Mert bizony működnek.

M űködnek, élnek, ne is faricskáljunk 
most versszerkezeteket, motívumokat, topo
szokat, szimbólumokat, vagy olyasmiket, 
hogy három nagy tömb, hogy pilléres építke
zés, hogy a rímei helyenként lesznek még 
kifinomultabbak is stb., a hagyományos ér
telemben vett — és legfőképpen úgynevezett 
— módszeres közeledésben erről az életfajtá
ról, életstílről nem szólhatunk. Inkább a vers
ép ítés koncepciójáról írok, arról, hogy 
milyen paradigmákban ragadható meg az 
univerzális életrend továbbvezetése. Arról 
szeretnék most röviden, hogy hova fog eljut
ni Farkas Wellmann Endre. Mert hogy el fog, 
az nem kérdés. Ez a szöveg nem kritika, nem 
magyarázat vagy értelmezés, még csak nem

is interpretáció meg effélék. Nem hermeneu- 
tikai, nem is dekonstrukdós méltatás, nem 
újabb narratológiai vagy dramatológiai, ma 
különben is már kánonelméletekről beszé
lünk. A teória emberének tulajdonképpen 
nem is feladata úgymond szakosodni egyik
ben vagy másikban, sem sűrű változásaikat 
követni; elmélyedve valamelyikükben, tulaj
donképpen megreked, szakembernek és leg
főképpen korszerűnek hiszi és tekinti magát, 
miközben jövő héten már idejétmúlt és nincs 
semmije. Mit jövő héten. Holnap. Ezek a ma
gukat alkotásként eladni akarók mind legfel
jebb másodlagosak, reflexek, utánlövések, 
mások munkáján élősködnek. Az elméletírás 
egyetlen igazán létjogosult válfaja a teremtés 
teória formájú változata; ehhez először is az 
arisztotelészi "teória" fogalmat kell a kortárs 
torzulásoktól megtisztítanunk. És különben 
is. "Műveld a csodát, ne magyarázd" — 
mondta Nagy László. Eltisztítani tehát a lo
gikai formalizmus gyorsuló elharapózását, a 
diskurzus analitikájának fontosságát kóro
san eltúlzó elméleteket, "a nyelv" körüli óri
ási spekulációt — a század- és ezredvég 
glosszogonikus kultúrában kompenzál. A tar
talom, a jelentés helyett a megfogalmazás 
módja lett a fontos. Kitűnően és megdöbben
tő módon előre látta ezt Tankönyvében Epik- 
tetosz, méghozzá évezredekkel ezelőtt. D e... 
tulajdonképpen nem is megdöbbentő, a gö
rög szerző az európai kultúra fejlődésének 
kódját vizsgálta, ahogyan az az egyes élet
helyzeteit, -szakaszait megéli, azokban a 
mélységekoen kutatott, amelyeknek történé
sei minden teremtő, újrateremtő, utánzó te
vékenységet megelőznek, meghatároznak, 
esetleg megalapoznak. Farkas Wellmann 
Endre felismeri ezeket a torzulásokat, sőt túl
lát rajtuk. "Félős: a kasztot elnyeli /  a nyelv
nek ingoványa", "Végvára beszédünk nem 
lett /  semminek mi közelebb enged /  örök
léthez léthez hozzád /  bár tudtuk mily sze
repet oszt rád /  egy érintés egy élesebb 
tekintet"; "Ajánlás helyett csak ennyi le se 
szarom /  hogy mily kanálison hová oson 
szarom /  versem mily szíveket sebeket tép 
fel /  vagy zárakat, erről szól most e tétel. /  
ajánlom — s még se nem — magam. Hogy mit 
gondolt gadamer s ricoeur /  az elmélet csak 
gedben likőr /  segglyukamnál szűkebb ho
rizont. /  mit lila száj és kékharisnya mond /  
s mielőtt befalja ráhúz egy kotont". — Az 
elővers már a vége a drámának, a katarzis, 
mindez már a felismerés — a sorok a Faus- 
tus-paradigmából szólnak az olvasóhoz. A 
teremtés aztán annak rendje és módja szerint 
a Don Juan-paradigm ában folytatódik. 
Erósz született meg először az istenek közül, 
írja Hésziodosz a Theogóniában. Hogy a sze
relmeskedésben közelebb vagyunk az isteni 
teremtéshez, sokan és gyönyörűen megírták 
már, hogy a szerelmeskedés maga a terem
tés, rég tudjuk. Farkas Wellmann Endre a 
nővel való viszonyban gondolja és építi újra 
a történetet, és itt hadd ne idézzünk, idézetek 
hosszú sorára volna szükség.

A Faustus-, illetve Don Jüan-paradigma 
mellől azért még hiányzik egy harmadik, a 
Robinson-paradigma. Az európai embert, az 
európai típusú alkotó létezést elsősorban a 
fenti két paradigmában ragadták meg, szá
zad- és ezredvégünk kiegészítette — kiegé
szítette? megalapozta? — a Robinson-para- 
digmával, amelyről ma sokat és egyre gyak
rabban írnak. A keresztény kultúra emberé
nek útjáról, annak az útnak legalábbis egy

szakaszáról van szó, Jézus pusztában töltött 
negyven napjáról van szó, például Defoe 
után Robinsonnak és robinzonádnak nevez
zük, századok parafrázisainak sorában a 
gondolatot újabban például Michel Toumier 
fogalmazta újra, vagy mondjuk Bemard Ma- 
lamud "the day after'-regénye után Cohn- 
nak nevezzük. A kortárs filozófiában John 
Rawls és Manfred Riedel hermeneutika utá
ni tevékenységére kell utalnunk. Vagyis ér
lelődőfélben egy fordulat, a század- és 
ezredvég sokat ígér — ebbe a tágabb környe
zetbe illeszkedik, mert illeszkedik Farkas 
Wellmann Endre verse is. A teremtő ember 
útjáról, annak legalábbis egy szakaszáról 
van szó tehát, megélte azt minden valamire
való alkotó ebben a sok ezer éves kultúrá
ban; hadd ne hozzunk fel most példákat, a 
nevek sora túl hosszú volna. Szóval... ahogy 
a költő kezdetben magát dalija, majd jó eset
ben megírja az egyszemélyes társadalom al
kotmányát, és végtére a negyven nap meg- 
éltével elkezd másoknak írni. Hát kérem, 
ebben a kötetben elkezdődött. Meglehetősen 
korán. A gondolat nem valamiféle előzetes 
elméleti tudás felől közelítve kér helyet ma
gának — a befogadó először is azt nézze 
meg, mit kap abban a műalkotásban... —, 
hanem a kulipendium verseiben magukban is 
tudatosulni, élni kezd. Farkas Wellmann 
Endre verse Faustus-paradigmájában tehát a 
kontextus racionális tú lhaladása, ezzel 
együtt, illetve részben ennek nyomán a Don 
Juan-paradigmában az építés lesz a hangsú
lyos, de az sem valamiféle happy endhez 
vezet, m ert... m ert... marad az elégedetlen
ség. Csak és csakis az elégedetlenség, az 
Erich Fromm-i hiányérzet. Minden alkotó 
egzisztencia — egyik — legfőbb hajtó- és 
hívóereje. "Mindketten tudtuk: baszatlan a 
század.” (történelmi szöveg, álnemzeti líra) — 
Ne vitázzunk most hosszan, hogy de igen, 
de nem. Elég néhány pillanat végigfutni ezt 
a századot, sőt ezredet, és bizony azt látjuk, 
hogy a lírai ringatózástól a velőtrázó típuso
kig, a gusztustalan fajta erőszakig mindent 
megélt, kiélt, végigélt, a szerelmes közele
déstől a kéj- és rablógyilkosságig mindent, 
de mindent fenékig kiélvezett és elszenve
dett, többször belehalt és feltámadt és meg
újult és fuckton-fuckvást megvilágosító 
tapasztalatokkal gazdagodott. Atlan, etlen? 
Mindez nem életkor és tapasztalatgyűjtés és 
kell, nem kell, halmozódás kérdése — aki 
erről a száz évről fosztóképzőkkel beszél, az 
még nem volt eleget egyedül. "Eleget" ... 
Mennyi az annyi? Emberi elmének nincs 
arra elfogadható válasza. Sorskérdés. Akár- 
hogyis, lesz itt Robinson-paradigma is, a 
lehetőség megvan rá, mert a szerző megte
remtette magának. Itt kezdődik az az egyetlen 
igaz történet.

Az egyetlen igaz történet, a teremtés, Far
kas Wellmann Endre esetében a város építé
se. A kötetben elsősorban a Carmen könyve 
példázza ezt, a város itt elsősorban a Car- 
men-szerelem szülötte — egyébként "Car
men" latin szó, magyarul "költemény"... —•, 
ez a város természetesen a Don Juan-para
digmában születik. "Kronstadt" — így a köl
tő, méghozzá úgy, hogy kezdettől fogva 
legyen világos, a létező Brassó a lehető leg
kevésbé sem érdekel bennünket. "Brassó egy 
szar." (kronstadt) A város nem is valamely 
üresjárat-nosztalgiázás, semmiképp sem 
múltbafordulás, illetve múlt és jelen sok szá-
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zada ismert értékszembesítésének ered
ménye. Egyértelműen jövőirányult. A 
költő útjának ezen a szakaszán nem is 
lehet más, az eddigiek alapján ez már 
világos és egyértelmű. "Kronstadt egy vi
lág." (kronstadt) Nem is utcákat, házakat, 
tereket kell keresnünk, az a város egy 
fogalom, pontosabban mítosz. Egy olyan 
gondolat tere, amely megtestesül, meg
testesülésével nem forma — "új" — szü
letik, hanem jelentés. "A nyelv mögé egy 
várost építettem", "a nyelv mögé" (krons
tadt) — jelentést ad a szavaknak, fedeze
tet a névnek, egyébként üresjárat a 
szöveg, vaksi monológok a beszélgeté
sek, ürülnek az emberi kapcsolatok, ver- 
balizálássá, vagyis kompenzálássá vál
nak. Legyen aranyfedezet, az a mitikus, 
és már fölösleges köré, mellé szövegelni.

Jelentés, azaz város, azaz fedezet, 
azaz konkrétan ... a Kronstadt-gondolat 
megteremtéséről szólva, Farkas Well- 
mann Endre versbeszédének karakterét: 
az alkotói ideológia, azaz a paradigmák 
tere és a stílus között közvetítő módszert 
keresve elsősorban a trágárságról kell 
szólnunk, ez a jellegadó. Nem sima nagy- 
pofájúság vagy szájhősködés az, szkizo- 
id "én most vagány vagyok" magatartás, 
nem üres, elítélendő vagy elítélhető kiva
gyiság. Nem is polgárpukkasztás, az a 
huszas, harmincas évek jellemző költői, 
egyáltalán alkotói magatartása, nem is 
annak a felelevenítése, tisztelt sárga és 
fekete publikum, és egyáltalán, hogy 
kor-szerűen trágárkodunk, attól még 
nem fog megújulni. Klasszikusok szöve
ge sokszor karakter nélküli, a gondolat 
egyszerűen megkeresi, sőt hozza a legké
nyelmesebb nyelvi formát — az egyik 
legfőbb titok... — ez a fiatal szöveg na
gyon is, vagy inkább közvetlenül és nyíl
tan személyes. Meditáció és vallomás és 
magánbeszéd a teremtésről, a trágárság 
itt irónia, sőt önirónia, méghozzá az a 
keserű fajta. Álljon itt egyetlen idézet, a 
címadó vers, az viszont egészében: "mint 
alvadt vérdarabok, /  úgy hullnak eléd ez 
ocsmány szavak. /  tényleg, a lét dadog /  
s a lélekben meggyűl a salak".

Ne keressük mos a jelzőket, milyen is 
a költő munkája, végül is az ember meg
nyugvással zárja be a kötetet — ez az 
érzés pedig csak igazi műalkotások meg
élése nyom án születik. Sőt, azzal az 
örömmel, hogy íme, a teremtés folytató
dik. A költő városa. "Ahol a mítosz önma
gát megírja" — olvashatjuk az előző 
kötet, a vágy visszakézből borítóján. Nem 
földhözragadt részletekben, részletkér
désekben, hanem egyszerűen magában a 
létezésében tagadja közvetlenül szűk vi
lágát. A költő városa, ah o l... helyreállt a 
rend? Nem, csak semmi múltidő. De szü
letik. Utópia? Állítom, még ez sem kér
dés. De az egyik legszebb legyen, 
amelyet emberi elme — méghozzá ma
gyar — kiépített.

Farkas Wellmann Endre: kulipendi- 
um. Erdélyi Híradó. Kolozsvár, 1999.

Az irodalom funkciója ma is be van töltve
Beszélgetés Margócsy Istvánnal
Margócsy István ism ert irodalomtörténész 

és kritikus, a budapesti 2000 című folyóirat szer
kesztője. A fiatal m agyar írók József Attila Köre 
által szervezett szigligeti táborában A magyar 
költészet a '90-es években címmel tartott összegző 
e lőadást Időközben ennek kibővített szövege 
m egjelent az Alföld  2000/2 számában is. A be
szélgetés kiindulópontját ez az előadás képezte.

— A  '90-es évek költészete és irodalmi közérzete 
kapcsán előadásában utal Garaczi Lászlónak egy elhí- 
resült szövegére, mely szerint az irodalom egy kicsit 
mindig is a cicaszékre, a kisszékre volna ültetve. Talán 
a "nagyok dolgához" képest?

— Én úgy gondolom, hogy ez a dcaszék-do- 
log abból a feltételezésből indul ki, hogy az iroda
lomnak valahol magasabban kellene ülnie, mint 
ahol általában ül. Sok költő, író és az irodalmi 
közvélemény nagy része úgy érzi, mintha az iro
dalom vissza lenne szorítva valamely, őt egyéb
ként megillető helyről. Nos, az irodalom története 
azt mutatja, hogy az irodalmat soha nem illette 
meg egy, a társadalom fölött uralkodó, vagy a 
társadalom más rétegeivel szemben kiváltságos
nak tekinthető pozíció. Kétségtelen, hogy voltak 
olyan korszakok és ideológiák, melyek a költő 
számára követelték volna ezt a jogot, a történelmi 
nemzetvezetésnek a jogát. Ennek az illúziói máig 
ott lappanganak sok írónak, költőnek és olvasó 
embernek a lelkében. Ugyanakkor a történelem
ben azt kell látnunk, hogy ezek a nagy költői 
gesztusok sem működtek úgy, ahogy az akkori 
ideológusok, vagy maguk az akkori költők szeret
ték volna. Úgy gondolom, hogy az irodalom a 
társadalomnak rendkívül fontos funkciója, és ez a 
funkció ma is be van töltve. Természetesen sem 
annak az értelmében nem működik, hogy az iro
dalom vezetné a társadalmat valahová, sem ab
ban  az érte lem ben nem  m űködik , hogy az 
irodalom a társadalomnak minden rétege és min
den tagja számára egyformán adva lenne. Vagyis 
a költők "ott ülnek" a társadalom más rétegei, 
csoportjai mellett — én nem gondolnám, hogy 
"cicaszéken", tehát félig-meddig megalázva, félre
tolva. Ezt a pozíciót és funkciót talán pontosab
ban, ha úgy tetszik, szociologikusabban kellene 
felmérni és értelmezni.

— Ez a kérdés számomra azért is volt érdekes, mert 
előadásában felvetődött az a "Margócsy-hipotézis", 
miszerint a '80-as és 90-es évek folyamán a lírában nem 
történt törés. Ha ezt tobábbgondoljuk, akkor ez egyfajta 
cáfolata lenne annak, hogy az intézmények — irodal
miak és mások — valamennyire meghatározzák az 
irodalmat magát is?

— Az intézmények rendkívüli módon megha
tározzák az irodalom működési feltételeit, az írók, 
költők mozgási szabadságát, de egyáltalán nem 
befolyásolják a megszülető irodalmi művek mi
nőségét. Tulajdonképpen még a jellegüket sem. 
Én a '90-es években — egyébként ez már a '80-as 
évek végén elindult — az irodalmi intézmények
nek a hihetetlen szélesbedését, kiépülését látom, 
sok folyóirat indult, sok testület jelentkezett, a 
könyvkiadás a szabadságból következően rend
kívüli mértékben kibővült. Ugyanakkor egyálta
lán nem  változott meg a m egjelenő m űvek 
alapjellege, alapbeállítottsága, az íróknak az iro
dalomhoz való viszonya. Nincsenek jelentős stí
lu sb e li v á lto záso k , n incsenek  az irodalom  
funkcióját illető radikális változások. A magyar 
irodalom fejlődése azt mutatja, hogy nagyon sok
szor szakadékos a fejlődés, rendkívül éles elhatá
rolódással lépnek fel új nem zedékek a meg- 
előzőekkel szemben — lehet gondolni Petőfire, 
vagy az 1970-es évek magyarországi új nemzedé
kére. Ilyen típusú új nemzedéki irodalom fellépé
sét én jelenleg nem észlelem. N agyon nagy 
tehetségek élnek, hatnak és működnek ma is, a 
legfiatalabbak között is, ugyanakkor én sem ideo

logikusán, sem csoportszerűen, sem poétikailag 
nem érzékelek radikális elhatárolódást.

— Hogy van ez például a prózához viszonyítva, 
ahol a kritika sokáig nem értelmezte törésként Esterhá- 
zyékhoz képest a Garaczi Lászlóék prózáját, a '90-es 
évek középtől viszont éppen erre történik kísérlet? A  
költészetben vajon nem voltak ilyen egyéniségek?

— A próza fejlődése bizonyos mértékben eltér 
a líráétól, mert a '70-es évektől fellépő új m agyar

Erózairodalom egyrészt rendkívüli élességgel el- 
atárolta m agát az előző "hivatalos irodalmiság- 

tól", m ásrész t egy o lyan  erős kanonizációs 
stratégia irányult rá nagyon jelentős kritikusok 
részéről, amelyet a líra akkor nem kapott meg. Ez 
a kanonizációs stratégia m űködött addig, amíg az 
Esterházy—Nádas-féle nagy művek elkészültek, 
utána azonban mintegy tetőződött ez a folyamat. 
Ez a kritikai vonal nem tudott m it kezdeni sem a 
Nádas és Esterházy későbbi műveivel, sem az 
utánuk jövő generáció műveivel. Kétségtelenül el 
lehet mondani, hogy Garaczi László vagy Darvasi 
László, miközben természetesen folytatják is az 
Esterházy-féle hagyományt, sokkal markánsab
ban elkülönböznek tőle, mintsem mondjuk Térey 
János elkülönböződnék Kukorelly Endrétől vagy 
Petri Györgytől.

— Amikor a '90-es éveket meghatározó költőket 
megnevezte előadásában, elhangzott két erdélyi név is, 
a Kovács András Ferencé és az Orbán János Dénesé. 
Vajon az erdáyi irodalomban ők jelentettek-e valami
lyen fordulatot, vagy sem? És egyáltalán értelmes do- 
log-e ezt a kérdést így feltenni?

— Hogy erre pontos választ adhassak, nekem 
sokkal jobban kellene ismernem az erdélyi iroda
lom intézm ényesültségét, az ottani csoportok 
egymáshoz való viszonyát. Amennyire ismerem, 
én úgy észlelem, hogy ott jelentős váltást hoztak 
ezek a költők a költői szerepet illetően, a költői 
nyelvhasználatot illetően, ha tetszik, a költői ke
délyt illetően. Ugyanakkor, ha nem az erdélyi 
kontextusban vizsgálom Kovácsnak vagy Orbán
nak a költészetét, akkor ők nagyon szabatosan 
besimulnak a magyarországi lírai fejlődés áram á
ba, és itt az ő költészetük nem okoz szakadéksze
rű, radikális elkülönböződést, hanem ugyanúgy 
természetesnek tűnik az ő markáns költészetük, 
m int ahogy természetesnek tűnik a magyarorszá
gi Simon Balázs vagy Borbély Szilárd költészete, 
akik viszont stilisztikai tekintetben még csak nem 
is hasonlítanak Kovácsra vagy Orbánra.

— A jelenlegi magyar költészet értékelésekor pár
huzamot vont a Nyugat nagy nemzedékével. Ezt talán 
azzal is árnyalni lehetne, hogy több nemzedék alkotói 
produkáltak a kilencvenes években csúcsteljesítmény- 
számba menő műveket. Ez egy szerencsés együttállás 
lenne, amikor több nemzedék tud egyszerre nagy mű
veket írni, és ha igen, akkor mivel magyarázhatóak az 
ilyen együttállások?

— Én azt gondolom, ez egyszerűen egy törté
nelmi véletlen. Sok jó költő nem halt meg, és 
hálistennek öreg korára is kiváló műveket alkot. 
A következő generációk ugyanakkor szintén — 
nyilvánvalóan egy "véletlen" folytán — igen sok 
kiválót termeltek ki. Ha arra gondolunk, hogy 
amikor a Nyugatosok felléptek, az öreg költők 
között alig lehet olyasvalakit találni, akit ma is 
komolyan vehető méltósággal tudnánk kezelni, a 
most fellépő generációnak tisztelettel és félig- 
meddig csodálattal kell fölnéznie, mondjuk Parti 
Nagy, Petri, Szőcs Géza, vagy akár a náluk jóval 
idősebb Orbán Ottó vagy Lator László költészeté
re. Ilyen véletlen, azt gondolom, ritkán adatott a 
magyar irodalomban, hogy az öreg, a középkorú 
és a fiatal generáció egyaránt jelentős mennyiségű 
tehetséges alkotót és jó m űvet tud felmutatni. Ez 
egy örvendetes tény, ami nem szorul további ma
gyarázatra, vagy legalábbis én nem tudnám  meg
magyarázni.

kérdezett BALÁZS IMRE JÓZSEF
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------------------- HELIKON--------------------

SZŐCS ISTVÁN

Futamok változatokra
I. Un-napok — L/n-nepek
Jó néhány évtizede már, olvas

tam egy kis értekezést a Szita-szita 
péntek, szerelem csütörtök, zab szerda 
szövegű gyermekmondókáról; ta
lán Padányi Viktor írta (akkori 
apokrif olvasmányaim nagyrésze 
elkallódott, nem tudom ellenőriz
ni). Eszerint e mondóka egy mági
kus formula; varázsének; amit 
bizonyít az, hogy a napokat vissza
fele számolja, amint ez minden má
gikus eljárásnál illik. Teljesen 
meggyőző állítás, az talán kevésbé, 
ahogy a szöveg szerelmi-erotikái 
vonatkozásait felfejti. Például, 
hogy a "szerelem csütörtök" a szol
gáló népség hajdani kimenő dél
utánjára vonatkozna, szita pedig 
azért kerül ide, mert a pénteki mo
sakodáskor (?) a szitát zuhanyrózsa 
gyanánt használták.

A múlt idő setét hóm ályából fel
rémlik egy emlék: gyerekkorunk
ban e versikére — s persze a 
dallamára — táncikáltunk is, pá
ronként keresztbe nyújtott karral 
kézenfogva riszáltunk, lépeget
tünk, aztán a dobszerda-zabszerda 
soroknál ugrottunk egyet-egyet. 
Talán Könczei Csilla többet is tud
hat erről; ilyenkor látja az ember, 
hogy a Kósa-féle néprajzi lexikon 
operatíve mennyire használhatat
lan; a szitánál csak a szitakötők és 
-kötögetők, a péntek címszónál csak 
Péntek János szerepel; pedig mind
kettőnek ezenkívül is van néprajzi 
vonatkozása; a szita például jóslás
hoz is használt eszköz volt, a pén
teki naphoz fűződő szokások, 
hiedelmek pedig mai napig a legé- 
lőbb elemei a "néptudomány"-nak. 
(Persze, valahol talán erről sokmin
den benne is foglaltatik a Néprajzi 
Lexikonban, de a hiányos utalás- 
rendszer miatt mindég eleitől végig 
kellene olvasni.)

A legérdekesebb e vonatkozás
ban annak a vizsgálata volt, hogy 
vajon a pénteki naphoz — az isko
lás, tudákos értesüléseken kívül, 
hogy ti. dies Veneris, vagyis "a szere
lem istennőjének" napja — fűződ- 
nek-e őseredeti erotikus vonat
kozások "az ónépi" hagyományban 
is?

Akkoriban azonban az egész 
roblémából csak az ragadott meg, 
ogy lám milyen érdekes: e varázs

mondókában csak azok a köznap- 
nevek szerepelnek, amelyek a 
nyelvészet véleménye szerint mind 
szláv eredetűek. Ez további két sú
lyos kérdést vonszol maga után:

Ha a hét napjainak megvoltak 
az eredeti magyar elnevezései — 
amint a hétfő és a kedd bizonyítja, s 
amint ez más rokonnyelveknél is 
létezik —> miért éppen ezt a három 
napot kellett újrakeresztelni? Talán 
olyanszerű neveket viseltek, ame
lyek feltűnően ellentétben állottak 
a keresztény szokásrenddel? És 
nem különös éppen ennek a fényé
ben, hogy a "legkeresztényebb” 
nap, a vasárnap, az Úr napja — dies

domini, domingo, duminica — 
megmaradt eredeti "pogány" mi
voltában, méghozzá egy olyan te
vékenység nevének jegyében, amit 
vasárnapon a keresztény kormány
zat mindég is tiltott; azaz vásámap- 
nak nevezték továbbra is az 
istentisztelet napját, az ünnepet. 
(Mint ahogy a törökben: Pazar gün 
— vásámap a hétvégi ünnepnap 
neve; ám a mohamedánoknál ez 
péntekre esik.)

Még nagyobb bajt okozott a 
névváltoztatás a számolásban: a 
szerda ugyanis szláv eredetűként 
azt jelentené, hogy "közép", azaz a 
hét közepe ("Mitwoch"), a csütörtök 
pedig, hogy "negyedik nap": Már- 
pedig egy héttagú sornak a közepe a 
negyeddel Ugyanakkor, egyházi szó- 
használatban, latinul, mivel a ke
resztények a heti ünnepnapot 
áttették a hetedikről az első napra, 
az Úr Jézus feltámadásának napjá
ra (oroszul voszkreszenyijé), a csü
törtök, "ötödik nap" volna — Csü
törtökhely neve ezért latinul Quin-

quoforum —, és ez az eltolódás a 
reformációig, tehát több mint fél
ezer éven át zavartalanul létezett, 
tovább élt; nemcsak a magyarok
nál, de a lengyeleknél, horvátoknál, 
szlovéneknél is.

Talán mégis azoknak lenne iga
zuk, akik szerint a szerda-csütörttík- 
péntek mégsem szláv eredetű, csak 
hamis analógia, téves korrekció ré
vén hasonult a szláv elnevezések
hez. [Ilyen vonatkozásban szinte 
fantasztikus egybevágód ások áll
hatnak elő. Például Marosvásár
hely határában van (volt?) egy ha
tárrész, egy csendes völgy, amelyet 
Unumdj-nak hívtak. Kedvelt kirán
dulóhely volt, például május else
jén; úgyhogy már az én gyermek
koromban is — a múlt század eleje 
táján — legtöbben a román Unu máj 
— "május elseje" értelmében ma

gyarázták. Holott e határrész ere
deti neve Unom áj. Az áj, amint te
mérdek máshonnét származó adat 
is igazolja: gödör, mélyedés, mély
völgy, szakadék jelentésű—" vájás" 
— az Unom — helynév; van Unyom 
alakja is, Nagy- és Kisunyom, Vas 
megyében, Uny, Esztergom mel
lett, Und, Sopron körül... Hogy az
tán ez az unni igéből jön, vagy a 
hunyni, azaz visszavonulni, rejtez
ni, pihenni szóból, s hogy e kettő 
összefügg-e, azon lehetne külön vi
tatkozni.]

Annak idején több kisebb-na- 
gyobb írásban nekimentem a kér
désnek, ezek egyrésze meg is jelent, 
másrésze nem, és ismertettem ide
vágó feltevéseket; például: a szerda 
eredetileg magyarul is vásámapot 
jelentene, a szer szó sokféle jelentése 
közül a szeredás táska (vásáros), a 
szent-számát ejtik stb., valamint a 
sor, rend, pl. ószer értelme szerint 
ez levezethető lenne; a csütörtök 
szóban a "cseter, csötör" — "csavar, 
fordít" ige lenne felfedezhető, s itt 
kiadósán elidőztem ó-népek tűzde- 
léses vagy dugaszos naptárainak 
szerkezeténél; vagy annál az elkép
zelésnél, hogy pásztor vagy va
dász, erdész, határjáró a hét első 
három napján elfele távolodott la
kóhelyétől, csütörtökön fordult, 
hogy szombaton visszaérkezhes- 
sék... Bár nyitva maradt a kérdés, 
hogy egy ilyen réteg-életforma 
meghatározhatta-e az egész népes
ség életrendjére vonatkozó elneve
zéseket?

A péntek szó esetében a pendely, 
pongyola, pendöle és más szavak 
nyomán női-erotikus vonatkozáso
kat próbáltam felsorolni... s közben 
megjegyeztem, ha már idegen ere
detű, akkor a péntek sokkal inkább 
eredhet az újgörög pentecheia, "ötö
dik nap" szóból, mint a szláv pjatni- 
ca vagy pjatok szavakból... érin
tettem azokról a furcsa hasonlósá
gokról szóló észrevételeket is, hogy 
a vitatott napnevek -da, -tök, -tek 
végződései emlékeztetnek germán 
day, dag, tag napnevekre; valamint 
az angol csütörtök jelentése Thurs
day kiejtésben a szerdára, azaz "kö
zépre", holott egészen más eredetű, 
vagy a kedd Tuesday olybá tűnik, 
mintha a "kettő” (two) lenne benne; 
holott erről szó sincs; szóval sokfe- 
lől incseleg lidércfény és délibáb.

A vasárnapról erősen vitattam, 
hogy az tulajdonképpen nem vá
sárnap, mivel, mondtam, régen 
nemcsak a vásárt, de a piacozást is 
tiltották templomozás alatt, más
részt még az á-zó nyelvjárások is 
megkülönböztetik az ejtésben a va
sárnapot a vasárnaptól. Magyar 
Adorján hívta fel levélben a figyel
mem arra, hogy a vasár-, a vásár is, 
eredetileg, a velük egy tőről fakadó 
török-perzsa bazár-ral együtt — 
templomkertet, templomudvart, 
szent kertet jelentett, mivel közis
merten az ókori templomok min
dég vásárhelyek, bevásárlóköz
pontok is voltak, a kultuszhelyek fő 
bevételi forrásai közé tartozott a pi
aci helypénz; az viszont, mondta, 
hogy az eredeti "templom udvar" 
neve van-e átvive a vásárra (és a 
bazárra), vagy fordítva, az nincs

eléggé megvizsgálva, mondta.
Művelődéstörténetileg érde

kes, hogy amíg a keresztény hatal
mak — jézus és a kufárok példájára 
hivatkozva — örökösen törekedtek 
elűzni a templom környékéről a vá
sározást — (végeredm ényben 
hasztalanul, mert más szertartási 
alkalmak, például szentek emléke
zetére tartott búcsúk ugyancsak vá
sárértelmet nyertek), addig ma
napság a szakszervezetek próbál
nának a bevásárlóközpontok va
sárnapi nyitvatartása ellen hada
kozni, de eredménytelenebbek, 
mint a jámbor királyok. A vasárnap 
korunkban most már egyértelmű
en vásár-, azaz vásárló nappá vál
tozik, vagy legalábbis: pénzköltővé, 
a vendéglátó és szórakoztató ipar 
révén.

Pedig még azzal is kísérletez
tem, hogy a vasárnap szót magya
rul fejtsem meg, így például lehetne 
elvonás a "vesz-árul"-ból keletkező 
vásárol-ból; megkíséreltem szétvá
lasztani vas-ár-nap-ra is. Az ár szó 
magyarázata ebben az összefüg
gésben felesleges, a vas viszont sze
repel az idézett mondóka egyik 
változatában, a vas szerdában is, de 
főleg a "sohanapja" jelentésű vas- 
kedd-ben.

A vaskedd azért lehet ugyan
olyan sohanapja, mint a 'borjúnyú
zó kiskedd", mert a kedd a népi 
vallásosságban böjtös nap volt (a 
papok, barátok viszont, ha heti két 
napon böjtöltek, azt pénteken és 
szerdán tették), ilyenformán a vas 
jelentése annyi lehetne, mint "va
jas", azaz "zsíros", bőséges, buja, 
gazdag, tehát mindenképpen ellen
téte a böjtösségnek.

A civilizáció atavisztikus fordu
lata, hogy az ünnepből megint vá
sár lett. A kufárok ellepik a temp
lomot; pedig a Tízparancsolatban a 
hetedik nap megünneplésének el
mulasztása minden világi bűnnél 
szigorúbban ítéltetik meg, miután 
előbb van a ^elsorolásban.

Az ünnep szót az idnap szóból 
vezeti le a nyelvészet, elég meggyő
zőnek tűnő bizonyítékok alapján... 
az id, az üdv szó s az egy szó egyik 
változata "szent" jelentésű volt, 
lásd üdvösség, egyház stb. Szerintem 
azonban attól függetlenül s vele 
párhuzamosan is alakulhatott a 
szün-, szunnyad szavak rokonságá
ból (idetartozhat esetleg a szentül: 
alászáll is). Mindenesetre az ünnep 
fogalmához hozzátartozik a szün
nap is, a szokásos tevékenységek 
szünetelése. Például az üzletelésé.

Vajha megérnénk, hogy csak 
ünnepeken lehessen vásárolni! (A 
nyugdíjasok ugyanis effelé tarta
nak: ünnep az, amikor vásárolhat
nak valamit) Megszűnne az őrjítő 
fogyasztás-kényszer utcán, útfé
len, vasúton, repülőn, templomka
puban, barlangban, erdei tisztáson, 
tómélyén. Mindez akkor nem az 
említett helyek, de a szent vásárlás 
profanizálásának tűnne! S akkor 
igazán nem lepődnénk meg az 
olyasmin, amint velem megesett, 
hogy a divatcsarnokba belépő vidé
ki néni az áhítattól elfúló hangon 
kérdezi: tessék mondani, az oltár 
hol van?
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H E L IK O N

RADICS EVA

Symphonia Ungarorum
— Szokolay Sándor művének ősbemutatója 
Budapesten, a Magyar Állami Operaházban —
"Kultúrát nem  lehet örököl

ni. Az elődök kultúrája egyket
tőre elpárolog, ha m inden nem 
zedék újra m eg nem  szerzi m a
gának. Csak az a m iénk igazán, 
am iért m egdolgoztunk, esetleg 
m egszenvendtünk" — írja Ko
dály Zoltán, kinek szavai ránk, 
külföldön élő m agyarokra fo
kozottan érvényesek, hisz nem  
elég, ha m agunkat műveljük, 
m agyar és keresztény ku ltú 
ránkat m egőrizzük  reánk há
rul, vállunkat nyomja a fele
lősség, hogy azt cseperedő, ide
gen nyelvű és gyakran idegen 
szellem iségű iskolában felnőtt 
gyerm ekeinknek is továbbad
juk, környezetünkben fényeket 
g y ú jto g assu n k , csodákra  fi
gyelm et ébresszünk. Az egyre 
inkább globalizálódó Európá
ró l u g y a n is  s z á m ta la n sz o r  
m egállapíthatjuk m agunkban, 
hogy sok tekintetben se nem  
igazán m űvelt, se nem  igazán 
keresztény. A m erikanizálódó 
életvitele, töm egkultúrája nem  
elégítheti ki a jobbra törekvők 
szellem i igényeit. A kkor va
gyunk a szó nemes értelméban 
— Illyés Gyula kifejezésével él
ve — "hű európaiak", ha m er
jük önm agunkat vállalni. Ha 
nem  ápoljuk saját kultúránkat, 
m egszűnhet m agyarságunk, s 
m ielőtt m ásvalam ivé válnánk, 
gyökertelenekké, sehovatarto- 
zókká lehetünk. Jó, ha tudato
s ítjuk  m agunkban  Z rínyi A 
török áfium  ellen való orvosság 
cím ű m űvében  íro tt szavait:
"Teliek az históriák az mi m a
gyar nem zetünk dicsősegével, 
teli a világ azoknak emlékeze
tive i, s E u ró p án ak  egyetlen  
szeglete sincs, ki az mi eleink
ről dicsérettel ne szólna. Csak 
jobbítsuk m eg m agunkat, szab
ju n k  m ás re n d e t d o lg a in k 
nak..., egy nem zetnél sem  va
gyunk alábbvalóak!"

Mi lehetne továbbá alkalom  
a rra , hogy  a m in d e n ü n n e n  
ránk  zúdu ló  igénytelenséget 
távol ta rtsu k  m agunktól, ha 
nem  m illennium unk, a m agyar 
keresztény állam alapítás ezre
d ik  évfordulója? A nem zetté 
s z e r v e z ő d ö t t  m a g y a r  n é p  
öröm ünnepe 2000. január else
jétől 2001. augusztus 20-ig tart.
Ki szobrot emel, ki fát ültet, ki 
tem p lo m o t é p ít  — m in d en  
helység maga dönt, hogyan s

m iképpen ünnepli m egm ara
dásunkat.

Az ü n n e p s é g s o ro z a t  a 
Szent Korona Országházában 
való elhelyezésével, majd janu
ár harm adikén a M agyar Álla
mi Operaházban rendezett ün 
nepi nyitóhangversennyel kez- 
d ő d ö t t ,  m e ly e n  je len  v o lt 
Göncz Árpád államelnök, O r
b á n  V ik to r m in isz te re ln ö k , 
Á der János, az Országgyűlés 
elnöke, képviselők, zenei és 
szellemi életünk nagyjai, kül
földi államok követei— s a Ma
gyar Televízió, valamint a Duna 
TV jóvoltából az élménybe a vi
lág magyarságának jelentős ré
sze bekapcsolódhatott.

A zene megtartó, egységet 
kifejező erejét a m agyar nemzet 
m ár jóval a honfoglalás előtt is
merte. A krónikások megörökí
tették, hogy eleink az élet jeles 
esem ényeit énekléssé', zené
léssel emelték ki a hétközna
pok szürkeségéből — az ünne
peknek ebbe a sorozatába il
leszthető ez a hangverseny is, 
m e lly e l n e m c sa k  ez e ré v es  
fennállásunkra, hanem  a kom 
m unizm us lelket nyomorító el
nyomása alól való felszabadu
lásunk tizedik évfordulójára is 
emlékeztünk.

A hangversenyt két nemzeti 
imánk, a H im nusz és a Szózat 
foglalta keretbe, melyet a kö
zönség is énekelt — érzéke
nyen reagálva Vásáry Tamás 
vezénylésére, tempó- és dina
m ikai utasításaira. Ez szinte 
term észetes, hisz M agyaror
szág zenei nagyhatalom, ahol 
bár K odály "százéves terve" 
még messze nem  valósult meg, 
d e  a m ai fe lnő tt nem zedék  
mégiscsak részesült zenei ne
velésünk áldásaiban. Nemes- 
k ü r ty  Is tv á n  iro d a lo m - és 
film történész, a m illennium i 
rendezvények korm ánybizto
sának ünnepi beszéde után az 
általa felkért zeneszerző, Szo
ko lay  S án d o r ez a lkalom ra 
kom ponált műve, a Sym pho
nia Ungarorum , valam int Ko
dály Zoltán Budavári Te De- 
um a hangzott fel.

Szokolay az európai zenei 
életbe elementáris erővel tört 
be 1964-ben Vémász című ope
rájával. Ellenállhatatlan hatá
sú, üde, szenvedélyes hang
vétele, hitet, erőt, égi üzenetet

közvetítő összetéveszthetetlen 
stílusa egyetemessé és örök ér
vényűvé teszik  m űvészetét, 
mely bár magába olvasztja Eu
rópa m indig megújuló szellemi 
á ra m la ta it, "m égis győztes, 
mégis új és magyar". A 147-es 
opusz-szám ot viselő harm adik 
szimfóniájával adósságot tör
leszt: a spanyol tém ájú Vér
nász, a dán és angol Hamlet, a 
bibliai, ótestam entum i iheleté- 
sű Sámson, az újgörög passió, 
az Ecce homo, a tavaly bem uta
tott, indiai mesére épülő Szá- 
v itri, a keresztény-m oham e- 
dán-zsidó feszültségek egyete
mes hordozója, Lessing Bölcs 
N á th á n já n a k  fe ld o lg o z á sa  
u tán  m agyar tém ához nyúlt 
Á rpád-házi Szent M argitról 
szóló nem zeti operájában, s 
most e m űvében is magyarsá
gáról tesz vallomást, s ezáltal 
minket is bátorít, erősít. Véle
ménye szerint "...a m agyarság 
élete régen sem volt könnyebb, 
m int napjainkban. S a buktató-

Az esztergomi palota

kát kikerülni, a gödörből, a 
mélységekből kijutni sem tu 
dunk másképpen: csak példás 
életekkel, áldozatos tettekkel 
lehet kiimádkozni egy m űvel
tebb, erkölcsösebb, m éltóbb, 
szebb jövőt." Vallja, hogy Bar
tók és Kodály m űvészetével 
nem  merült ki m agyarságunk 
kifejezhetősége, "sőt: tehetsé
geinknek azonosságtudatunk 
igazabb termőtalajt ad, m int a 
gyökérteleneknek". Elképzel
hető, hogy e nézetével — nem  
először — a "röhögő senkik, 
ba lkö rm ű  gazok" a la ttom os

gán cso sk o d ásá ra  szám íth a t, 
éppúgy, m int azzal a "bátorsá
gával", hogy a XX—XXI. szá
zad határán énekelhető dalla
m okat, konszonáns akkordot 
"mer" leírni és — im m áron har
m adszor — a szimfónia (bár e- 
rősen fellazított) hagyományos 
formájához nyúl.

A nagy zenekarra, szoprán- 
és basszusszólóra, orgonára, 
vegyeskarra és gyerm ekkarra 
írt kom pozíció N agy G áspár 
nemes veretű, m odem  verscik
lusára készült. Az Örök nyár, 
elm últam  9 éves című vers köl
tőjét nem  kell bem utatn i az 
Ausztriában élő magyaroknak: 
több rendben volt vendégünk 
hol Bécsben, hol Annabergben, 
hol Felsőőrött, hol Grácban — 
s bizony vannak hűséges hívei, 
k ik  ide is, oda is elu taznak, 
hogy m űveivel s vele m agával 
is találkozhassanak. Költőisé- 
ge, nyíltsága, em beri tartása 
Szokolayt is m egragadta, m ár 
több versét megzenésítette. A 
m ost címet adó Symphonia Un
garorum kifejezés a Szent Gel- 
lé r t  p ü s p ö k  le g e n d á já n a k  
"m alom áriájából”, az "őrlető 
asszony" történetéből szárm a
zik. A m ű Szent Istvánnak és 
Szent Gellértnek állít emléket, 
azonban nem  tetteik időrend
ben való elbeszélése által, ha
nem  sokat sejtető, balladákra 
emlékeztető képi utalásaival a 
m indenkori m ának üzenve a 
m últon és jelenen át a jövőbe 
irányítja figyelmünket. Kifejezi 
nem zetünk kudarcait, bánatát, 
s m eg idézi pé ld ak ép e in k e t. 
"Benne van nemcsak a keresz
tén y -m ag y a r sze llem m iség , 
hanem  valami a szép pogány
ságból is" — ahogy Vásáry Ta
más karm ester a m űvet jelle
mezte.

A t iz e n k é t  k ü lö n b ö z ő  
hosszúságú , változó szó tag
szám ú  v ersszak o t Szokolay 
négy tételre bontotta: I. Úton 
(Passacaglia) II. H itben (Canto 
di confessione) ü l. H áborúság
ban (Capriccio bellico) IV. M eg
m aradásban  (Finale — Glo- 
rificazione). A m ű szerkezete 
szilárd, az ellentétek hatására 
épül. A tételek száma, jellege a 
hagyom ányoknak felel meg, a 
két szélső tétel formája azon
ban variációsorozat, nem  pe
d ig  szonáta, illetve rondó, a 
m ásodik tétel szabadon áradó 
vallomás, a harm adik capric
cio, nem  pedig triós forma, il
letve m enüett vagy scherzo. A 
balladai témából drám át, egye
tem esen m agyar hangvételű ,
> » »  folytatás a 18. oldalon
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folytatás a 17. oldalról

végigénekelt oratórikus szim 
fóniát épített, m elynek kom po
nálásában a közvetlen ösztö- 
nösségé az elsődleges szerep, 
ezt tudatos, míves m unka for
málja remekké. E freskószerű 
m o n u m en tá lis , á tsze llem ü lt 
im ádságban hálát ad nevünk
ben is azért, hogy nem  lett Her- 
dem ek igaza, a hit megváltó 
ereje által m egm aradtunk, é- 
lünk. E nyugvópontot nem  ta
láló m ágikus zenében az ősi és 
az új elem ek kiegyensúlyozott 
arányban állanak egymással. A 
m űvet a m últra  em lékeztető 
idézetek szövik át: az első tétel
ben a Hajnallik, hajnallik... kez
detű  csángó népdal, a m áso
dikban a bencések jelszava, az 
Óra et la bora (im ádkozzál és 
dolgozzál), majd a magas fú
vósok, vonósok, hárfa és cse
leszta m ennybem enetelt elénk 
vetítő zenekari átvezetése után 
egy  m eliz m a tik u s  m o ld v a i 
csángó népdal — Könyörgő 
ének Szent István királyhoz — 
szólal m eg a gyerekkaron. A 
harm adik  tétel háborús tombo- 
lásában a m ély fúvósokon a 
pusztulás jelképeként felsejlik 
a Dies irae m otívum a. A tétel 
v ég é n  k a ta r tik u s  é lm ény  a 
g y e rm e k k a ro n  m eg sz ó la ló  
XVD. századi dallamunk: "Ma
gyarok fénye, ország reménye! 
Légy áldott, Szent István ki
rály!" A zárótétel a Veni creator 
spiritus (Jöjj el, terem tő szent
lélek) dallam ára írt variációso
rozat, mely egyúttal a szerző 
kívánsága a m agyarság szám á
ra a m ost születendő évezred
re , s m e ly n e k  ü n n e p é ly e s  
rag y o g á sá b a  b e le c sen d ü l a 
szo p rán  szó lón  a szim fónia 
alapgondolata: "Ah, hol vagy, 
m a g y a ro k  tü n d ö k lő  cs illa 
ga...". A páratlan  tételek né
p ü n k  h á n y a tta to t t  so rsá ró l 
szólnak, vonu lásunkat, ván
do rlásu n k a t, hábo rú inka t é- 
neklik meg, a párosak a hitet, a 
m egm aradás rem ényét sugall
ják. A vegyeskar elsősorban a 
drám ai m ozzanatokat jeleníti 
m eg, a líra i c súcspon tokon  
m egszólaló  gyerm ekkórus a 
rem ényt, a tisztaságot sugallja, 
a jövőbe vetett hitet képviseli. 
Szokolay kórusra írott m űveit 
élm ény hallgatni, de  talán még 
csodálatosabb énekelni: m in
den szólam  m esterien kidolgo
zott, önálló életet él, m iközben 
szervesen illeszkedik környe
zetéhez, a többi szólamhoz. Ta
gadhatatlan bennük az éneklés 
fellegvárának, az egykori le
g e n d á s  b é k é s ta rh o s i iskola

szüntelenül daloló világának 
hatása, melyben egykor a gyer- 
m e k -z e n e s z e rz ő  s z á rn y a it  
bontogatta. Fontosnak tartom 
m egem líteni a vokális anyag 
lélegzet-elállítóan jó, tanítandó 
prozódiáját, ahogy a zenei a- 
nyag a m agyar nyelv belső éle
téhez, hangsúly-, ritm us- és 
dallamvilágához idomul.

A m űvet át-átszövik népda
lok, népzenénkből vett m otí
vum ok, pentaton fordulatok, 
egyházi népénekek, középkori 
gregorián himnuszok, a rene
szánsz szófestészet, a modális 
fordulatok, a barokk variációs 
technika, a fugato, sőt a csata
jelenetben tizenkétfokúság és 
énekbeszéd is, harm óniavilá
gában pedig a jellegzetes Szo- 
k o la y -m ix tú rá k  — m in d ez  
stiláris törés nélkül, tökéletes 
egységet alkotva. Zenei asszo
ciációinak áradata a változa
to s s á g o t  n ö v e li. A zo n b a n  
bárm ilyen témát, zeneszerzői 
techn ikát, szín t, m otívum ot 
haszn á l fel, első p illanattó l 
m int sajátját kezeli. (Archaikus 
m odernsége, képzettá rsítás
világa, m űveltségből fakadó 
ötlettára, ham is felhangoktól 
m entes m agyarsága, m élyen 
megélt hite a kolozsvári Lász- 
lóffy A lad á r kö ltő t ju tta tja  
eszembe, kit Sütő András "szel
lemi öttusázó"-nak nevezett.)

Az új m ű előadását a kariz
m atikus egyén iségű  Vásáry 
Tamás vezénylete fogta össze, 
ki m ár korábban egy filozofi
kus tartalm ú szimfonikus mű, 
az "...ergo sum" (tehát vagyok) 
kom ponálására kérte fel a Mes
tert, és átszellemült, ihletett e- 
lőadója műveinek. A szoprán 
szólót Ham vas Szilvia, a basz- 
szu st Rácz István  énekelte , 
közrem űködött a M agyar Rá
d ió  S z im fon ikus Z enekara , 
Énekkara, valam int Gyermek- 
kórusa (karigazgató  Strausz 
Kálm án és Thész Gabriella). 
Valamennyi szereplő szíw el- 
lélekkel azonosult a m ű gon
d o la tv ilá g á v a l ,  és leg jobb  
tu d ásáv a l szolgálta  az e lőa
dást.

Kodály Budavári Te Deuma 
diadalm as ujjongással, szívből 
jövő hálaadással zárta az estet 
és nyitotta meg az új évezredet.

Kívánjuk, hogy a millenhi- 
um i ünnepségek összes ren
dezvényén, határon innen és 
túl — Nagy Gáspár és Szoko
lay  S án d o r n y itán y k én t el
hangzott m űve szerint — 'Tá
m adjon hit /  legyen áldás /  
visszhangozzék /  a megvál
tás"!

Áprilisi évfordulók
1 — 270 éve született Solomon Gessner svájd író

— 250 éve született Hugo Kolia táj lengyel író
— 390 éve született Charles de Saint-Evremond franda író

2 — 275 éve született Giovanni Giacomo Casanova de Sein galt
olasz író

— 360 éve halt meg Paul Fleming angol költő
— 450 éve született Edward de Vére Oxford angol költő
— 160 éve született Emile Zola franda író

3 — 110 éve született György Lajos erdélyi irodalomtörténész
— 400 éve halt meg Staniszlaw Reszka lengyd humanista
— 475 éve halt meg Giovanni Rucellai olasz költő

4 — 120 éve született Lukinich Imre magyar történész
5 — 190 éve született Aamout Drost holland író
6 — 260 éve született Nicolas-Sébastien Roch de Chamfort

franda író
7 — 400 éve halt meg Báki török költő

— 125 éve halt meg Georg Herweght német költő
— 230 éve született William Wordsworth angol költő

8 — 100 éve született Kovrig Béla szodológus
— 60 éve halt meg Porzsolt Kálmán író
— 275 éve halt meg John Wise amerikai író

9 — 190 éve született Hégésippe Moreau franda költő
— 90 éve halt meg Gyarmathy Zsigáné Hóry Etelka írónő 
— 150 éve született Pósa Lajos költő

10 — 425 éve halt meg Anna Bijns holland költőnő
11 — 30 éve halt meg Gyallay Domokos erdélyi író

— 175 éve született Ferdinand Lassalle német gondolkodó 
— 100 éve született Marai Sándor író

12 — 500 éve született Joachim Camerarius német humanista
— 30 éve halt meg Marconnay Tibor magyar költő
— 525 éve halt meg Sinkei japán költő
— 500 éve született Sperone Speroni olasz humanista

13 — 150 éve született Alexander Bemát magyar filozófus
— 250 éve született John Trumbull amerikai költő

14 — 30 éve halt meg Roman Ingarden lengyd filozófus
— 70 éve halt meg Vlagyimir Vlagyimirovics Majakovszkij 

orosz költő
15 — 30 éve halt meg Vád Mihály magyar költő
16 — 175 éve halt meg Johann Heinrich Füssli svájd költő 

— 170 éve halt meg Katona József drámaíró
— 20 éve halt meg Veres Péter író

17 — 210 éve halt meg Benjamin Franklin amerikai filozófus
— 230 éve született Vojtech Nejedly cseh író
— 25 éve halt meg Octav Pancu-Iasi román író

18 — 420 éve született Thomas Middleton angol drámaíró
19 — 100 éve született Richard Hughes angol író

— 440 éve halt meg Philipp Melanchton német humanista
— 110 éve halt meg Orbán Balázs magyar történész

20 — 20 éve halt meg Borbáth Károly erdélyi történész 
— 180 éve született Pálffy Albert író

21 — 70 éve halt meg Robert Bridges angol költő
— 90 éve halt meg Mark Twain amerikai író
— 150 éve halt meg Wesselényi Miklós magyar politikus

22 — 360 éve született Mariana Alcoforado portugál írónő
— 70 éve született Gyurkó László író
— 150 éve született Veronica Midé román költőnő

23 — 150 éve született Gervasio Lobato portugál író
24 — 90 éve született Robert Escarpit franda irodalomtörténész
25 — 20 éve halt meg Jean-Paul Sartre franda író
26 — 90 éve halt meg Bjömsteme Bjömson norvég író

— 30 éve halt meg John Knittel svájd író
— 530 éve halt meg Luigi Pold olasz költő

27 — 175 éve született Greguss Ágost filozófus
— 180 éve született Herbert Spencer angol filozófus

28 — 370 éve született Charles Cotton angol író
29 — 220 éve született Jean-Charles Nodier francia költő
30 — 50 éve halt meg Francesco Jovine olasz író
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HOLLANDIAI MIKES KELEMEN KÖR 
TANULMÁNYI NAPOK

A H ollandiai Mikes Kelemen Kör 2000. augusztus 31. 
és szeptem ber 3. között rendezi m eg immáron 41. alkalom
mal a 'Tanulm ányi Napok" konferenciáját a hollandiai 
Elspeetben. A négy napos konferencia témája:

A NŐ AZ EZREDFORDULÓN
"A természet bölcsessége megszabta a rendet: a férfi teremti 

a világot, a nő pedig megtartja és gondozza." így határozza meg 
a nő és a férfi viszonyát Jókai Anna egyik regényének férfisze
replője. Kérdés, hogy mennyire kézenfekvő, "természetes" 
igazságot tartalmaz ez a megfogalmazás, amely mögött egy 
ősrégi, férfiközpontú ideológia rejlik. Kérdés, hogy a női sze
repformák miként módosultak a történelem folyamán és mi
ként módosulnak napjainkban bizonyos uralkodó kulturális 
modellek szerint vagy azoknak ellenében. Léteznek-e ezen 
modelleknek sajátos magyar változatai? Ha igen, mennyiben 
tényszerűek a magyar mítosz- és folklórvilágnak a nőre vonat
kozó jellegzetességei? Őriz-e e tekintetben megkülönböztetett 
azonosságtudatot a magyar nyelv? Ha volt ilyen azonosság, 
hogyan igazodott át a kereszténység felvétele következtében s 
milyen változásokon ment át történelmünk "zivataros száza
daiban?" Milyen képet mutat ma? A magyar civilizáció hagyo
m ányai és szokásjoga b izto síto ttak -e  a nőnek  olyan 
önkifejezési lehetőséget, amely esetenként meghaladta a "te- 
remtő/megtartó" képlet dualizmusát?

Ez évi 41. Tanulmányi Napjainkon vizsgálat tárgyává sze
retnénk tenni a nő szerepét általában és a magyar nő szerepét 
különösen a fent említett kérdések körében. Előadóknak szo
kásunk szerint ismert tudósokat, írókat kérünk fel.

Részletes programot és jelentkezési lapot kérésre minden
kinek elküldünk postán vagy e-mailben. Minden további in
formáció elolvasható Körünk honlapján:

h t tp / / www.geod ti es.com/federatio/mikes.html

Időpont: 2000. augusztus 31. — szeptember 3.
Cím: M ennorode Konferenciaközpont, Apeldoomse- 

w eg 185, Elspeet, Hollandia

Részvételi díj a teljes program ra teljes ellátással, szemé
lyenként:

kétágyas szobában: 450,- gulden, 
egyágyas szobában: 520,- gulden, 
diákoknak: 300,- gulden.

Jelentkezés:
Dr. Tánczos Ottó
Kievitweg 28,9765 JZ Paterswolde, Nederland
TeL/fax: 31.(0)50-3092318
E-mail: mikes_hollandia@hotmail.com

M indenk it szeretettel vár 
a M ikes K elem en Kör vezetősége

CSODÁLATOS 20. SZÁZAD A ZENÉBEN 24

Lutoslawski — az ezermester
Aligha van nagyobb zenekari 

bűvésze a 20. századnak, mint a 
lengyel WITOLD LUTOSLAW
SKI. Minden műve igazi bűvész- 
m utatvány. Az első a széles 
körben játszott, ismert opuszai 
közül a Bartók emlékére írt Musi- 
que Funébre. Rendkívüli érzékkel, 
beleéléssel idézi meg Bartók szel
lemiségét. A négy rész címeiben 
szinte programszerűen kelti élet
re Lutoslawski Bartókhoz fűződő 
zenei-alkotói kapcsolatát, gesztu
sát: Prélude, Metamorphoses, Apo- 
gée és Epilogue. Talán a legszebb 
zenei "történet", amit valaha is le
írtak hangjegyekkel. Elmondja, 
hogy hogyan érkezett el a szerző 
Bartók világához, majd bemutatja 
az átváltozások tovatűnő látomá
sainak meseszerű cselekményét. 
A felmagasztalás zenei pillanatai 
után a mű végső kicsengése, utó
hangja már arról regél, hogy a 
szerző hogyan utazik tovább a 
kozmoszban, mind jobban eltá
volodva a Bartók-Galaxistól. E- 
zekben a pillanatokban a minden 
változást, szépséget, v irtuóz 
gesztusokat "átélt" vonószeneka
ri hangzás lassan "feloldódik" 
egyetlen gordonka messziségbe 
vesző dallamában. Egyike a leg
szebb zenéknek, amit Bartók em
lékének szenteltek.

Időben nagyon közel keletke
zett: 1958-ban. A harmincasok 
nemzedéke éppen akkor indult 
útjára. Új nyelvezet, új formakon
cepció, új zenei anyag feldolgozá
sa keltett figyelmet. Megszületett 
az elektronikus zene, a zajok mű
vészete, a konkrét zene, az aleató- 
ria és minden más stílus, irányzat, 
technika m egpróbálta kifutni 
összes formáit. A dodekafónia el
jutott az abszolút szervezettség 
fokára. A barbaro-stttus soha nem 
hallott új formákban jelentkezett, 
messze túlszárnyalva minden ad
digi elképzelést. A maximális ze
nei in te lligencia  vá ltakozo tt 
gyors egymásutánban — néha 
egyetlen művön belül — a teljes 
vadsággal, fékezhetetlenséggel. 
Lutoslawski egy más vüágból ér
kezett. 1913-ban született, a nagy 
nyolcvanas nemzedék sereghajtó 
csoportjában. Oldania kellett vol
na a feszültséget. Keresnie kellett

volna a szépséget, a virtóuz játé
kot, a csillogást. Ehelyett egy óri
ási ugrással belevetette magát a 
20. század új-hullámának zenei 
világába, kiugrott nemzedékének 
bűvköréből és m egfiatalodva 
"fölcsapott" az új zene harcosá
nak. Majdnem ő lett az új nemze
dék egyik legnagyobb útkeresője, 
propagátora, zenében és szóban 
egyaránt. Alig volt avantgarde- 
fesztivál, ahol ne mutattak volna 
be új Lutoslawski-művet, legyen 
az a velencei biennálé vagy a Var
sói Ősz újzenei koncertjei. Nyíl
tan és tudatosan vallotta, vállalta 
"pálfordulását" az avantgarde 
felé. Ez rendkívül rokonszenves
sé tette őt a hatvanas évek fiatal 
kísérletezőinek szemében, benne 
látták törekvéseik igazolását, le
gi timizálását.

Az új Lutoslawski-hangvétel 
az 1962-ben keletkezett Jeux véni- 
tiens c. zenekari művel jelent meg 
a nemzetközi zenei életben. A ve
lencei fesztivál akkor legkima
gaslóbb alkotásának ismerte el a 
közönség és a kritika egyaránt. 
Máig a legismertebb, a legjellem
zőbb Lutoslawski-opusz. Bár né
hány más műve időlegesen szinte 
fölébe került ennek az újjászüle
tés-műnek. Ilyen volt a Livre zene
karra, a Cello-koncert, a két szim
fónia, a híres Vonósnégyes és a Pa
roles tissées tenor szólóra és zene
karra 1965-ből.

A legjátékosabb, bájosabb Lu- 
toslawski-mű mégis a klarinét 
szólóra és zenekarra írt, mind
össze 7 perces TÁNC-PRELŰ- 
DÖK. A népi ihletésű vagy ki 
tudja, talán népi dallamidézetek
től tarkított rendkívül szellemes 
melódiák szellemsziporkái teszik 
különösen vonzóvá Lutoslawski 
muzsikáját. A "kíséret" sem ma
rad el ötletességben, színek vil- 
logtatásában e dallamok mögött. 
Kis ékszer-darabok sora ez a tánc
szvit. A  m ű dátuma 1955. Még 
Bartók világában él a szerző, de 
már a saját hangján szólal meg. E 
művében Ő a lengyel Prokofjev. A 
L utoslaw sk i v ilág sikerdarab  
azonban a Paganini-témára írt 
kétzongorás variácók 1941-ből. 
Ez m éginkább hangsúlyozza 
egyéniségének prokofjevi voná
sait. Milyen fantasztikus bűvész 
kell hogy legyen az a zeneszerző, 
aki ilyen MESSZIRŐL érkezve 
olyan messzire jutott, hogy a leg
radikálisabb avantgarde-újítók is 
befogadják maguk közé. A Jeux 
vénitiens szellemében Lutoslaws
ki életművére odaírhatnánk csu
pa nagybetűvel BŰVÉSZ JÁTÉ
KOK

TERÉNYI EDE
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M árcius 4-én a sepsiszentgyörgyi Mű

vészeti Galériában megnyílt a nemrégiben 
elhunyt Plugor Sándor gyűjteményes kiál
lítása.

Csoóri Sándornak 70. születésnapja al
kalmából Göncz Árpád a Magyar Köztár
sasági Érdemrend Középkeresztje a Csillaggal 
(polgári tagozat) kitüntetést adta át.

Buda Ferenc vehette át a Balassi Bálint 
emlékkardot Ladocsai Gáspár püspöktől 
február 14-én a Gellért Szállóban rendezett 
ünnepségen. Posztumusz díjat kapott Gé- 
recz Attila.

M áté  Imre A nyesi visszatér című versé
nek német nyelvű változatával lett az 1999. 
évi hildesheimi (Németország) költői pá
lyázat díjazottja. A költő-műfordítót a Fre
ier Deutscher Autorverband  (ném et 
írószervezet) vezetőségébe választották.

A  Puskin születésének 200. évforduló
jával kapcsolatos ünnepségsorozat előké
szítésére és lebonyolítására alakult állami 
bizottság Galgóczy Árpád műfordítót Pus
kin emlékéremmel tüntette ki a jubileum el
őkészítésében és lebonyolításában kifejtett 
munkásságáért. A kitüntetést az Oroszor
szági Föderáció kulturális minisztere, V. K. 
Jegorov adta át.

Katkó István életének 77. évében el
hunyt. Temetésére február 23-án került sor 
a Kerepesi Temetőben. Az írószövetség nevé
ben Kristó Nagy István, a barátok nevében 
Polgár András búcsúztatta.

Kopré József életének 81. évében meg
halt. Temetésére március 10-én került sor a 
Kerepesi Temetőben. Az írószövetség nevé
ben Pomogáts Béla búcsúztatta.

Jókai Mór születésének 175. évforduló
ján koszorúzási ünnepségre került sor a 
budapesti Jókai szobornál. Ünnepi beszé
det mondott Nagy Miklós. Az írószövetség

nevében Bartis Ferenc koszorúzott.

Megkoszorúzták gróf Wass Albert em
léktábláját a róla elnevezett társaság szer
vezésében a debreceni Balásházy János 
Szakközépiskola falán.

A  Sziveri János emlékét idéző Sziveri 
című kiadványt (Ex Symposion) Balázs At
tila, Bozsik Péter, Lábass Endre és Ladányi 
István mutatta be a budapesti írók Boltjá
ban.

A  Litera és a Budapesti Székely Kör Papp 
Kincses Emese irodalomtörténész (Csík
szereda) Virrassz velem... című naplóregé
nyének bem utatójára várta  az érdek
lődőket február 17-én a Budai Várba. Ven
dégük volt még a Csíkszeredái Székelyföld 
című folyóirat. A kötetet és a folyóiratot 
Ferenczes István főszerkesztő mutatta be.

Pozsgai Zsolt A család játékai című szín
művének — melyet olasz álnéven (Giorgio 
Pianosa) írt — bemutatójára került sor feb
ruár 4-én a budai Várszínházban. A  Költészet 
Napjának előestéjén mutatják be a kecske
méti Katona József Színház vendégjátéka
ként a Thália Színházban Babits Mihály 
Gólyakalifa dm ű regényének színpadi vál
tozatát ló-assói Gabi és Lux Ádám színmű
vészek főszereplésével. A színpadi változat 
Pozsgai Zsolt munkája, s ugyanő rendezte 
a színházi előadást is.

M árcius 10-én a kolozsvári Music Pub- 
ban Lakatos Mihály szerzői estjére került 
sor. A ribanc dm ű könyvét Mózes Attila 
mutatta be. A szerzővel Fekete Vince készí
tett villáminterjút.

mm
Herczeg Ferenc 
drámái
VÍZSZINTES: 2. Dráma címe. 11. 

Paci. 12. Lyukacsos szövedék van raj
ta. 13. Brazil tagállam. 14. ...-ugor. 
vogul és osz tyák  16. Dönt. 18. L ó n ...; 
kam bodzsai politikus. 19. Divat. 21. 
Kossuth Lajos szülőhelye. 23. Páros 
edény! 24. Finom nedű. 26. Fiú bece
név. 28. Taszít. 29. Szó alapalakja. 32. 
Rangjelző. 33. H iszen (népies). 34. 
Oxigén és szilícium  vegyjele. 35. Oxi
gén és deutérium  vegyjele. 36. Gyó
gyító. 38. M ásodpercben mérik. 39. 
C sontok összeköttetése. 40. Angol 
női név. 42. Puha fém  43. Rossz szo
kást felvesz. 45. Kisebb település. 46. 
Szén, deutérium  és oxigén vegyjele. 
48. Égéstermék. 50. Fényes bevonat. 
51. T ak arm án y tá ro ló . 53. G yors, 
azonnali. 55. Tátogni kezd!

FÜGGŐLEGES: 1. M esebeli fo

lyadék. 2. Nehéz m unkát végez. 3. 
Felkiáltás. 4. Végtag. 5. Éjjel látjuk  6. 
Listát olvasó. 7. Lármázik. 8. ..-art, 
művészeti irányzat. 9. H ím  állat. 10. 
H ivatali helyiség. 15. Bálvány. 17. 
Étel jelzője lehet. 20. Gyakori igevég
ződés. 22. Feltűnik. 25. Gyümölcs 
szárítása. 27. A szabadba. 30. Orkesz- 
teri. 31. Szabálytalanság a fociban. 33. 
Posztó férfiruha. 35. Arra a helyre 
nézni tudó. 36. Kígyóhang. 37. Tokaji 
boroshordó. 38. Lendület. 39. Ázsiai 
á llam  41. Osztrák és francia gépko
csijel. 42. Dráma címe. 44. Szülő meg
szólítása . 47. Afféle. 49. Kölyök, 
angolul. 52. Szibériai folyam  54. Dél
előtt!

BOTH LÁSZLÓ

A HELIKON 5. számában közölt, 
Váci Mihály: Mert egyedül cím ű 
rejtvényünk megfejtése: Az arcunk, 
minta folyókon a holtak / Zöld arca, úszik 
a hétköznapok tükrén. Mi 'Mi
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