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V íz a k n a i P e tő f i
A  vég ott kezdődött, hol sose járt.
Segesvár előtt. Még a lendületben.
Ott hozták neki is a díszhalait 
kétfelől fogva Kemény Farkas, Bethlen,

mint középeimért, azt az angyalost 
egy király elé, álmodozva nézett 
jelképekből is összeálló, most 
és mindörökké meglevő egészet.

A z  ágyúdörgős ördögzivatar, 
a láthatárok Golgota-sötétje 
nem ígért semmi enyhet egyhamar.
Megint csakis a minden volt a tétje.

Ezért nem számított ott senki már, 
mártírsorsuk vagy megtöretletésük 
csak olyan volt, mint bármely Szigetvár 
az úton, melyen Ady szerint késünk.

Akkor csak egy gyöngy-golyóbis gurult 
a példabeszéd kugli-vályújában.
Aids bármi a szótár vizébe fúlt
csak tőle volt elég az is, hogy "Nyár van..."

Nyár volt, a kalász dzsidává meredt 
a fű  feszült, mint kaszabörtön mélyén, 
s egy ismeretlen négyzetmétered, 
boldog haza, egy szántóföld szegélyén

beszívta őt, a vízaknai sót, 
kunsági könnyet, Tihany-elvű nyelvet.
S azóta is visszhangozza a jót, 
az ítéletet s végül a kegyelmet.

• Szőcs István esszéje
•  Lászlóffy Csaba regényrészlete

•  Orbán János Dénes: A Dargli
•  Domokos Johanna verse
•  Cseke Péter tanulmánya

•  Simonfy József versei
•  SERÉNY MÚMIA

CSÍKI LÁSZLÓ

A  s z a b a d í tó  c sö n d
(Az öreg Petőfi, valahol)
Megjött este a szabadító-levelem, 
készülhetek a végső indulásra. 
Vállamon számlálom könnyeim: 
kiürül testem szép lakása.
Mehetnék innen — de hol a hon, 
mely elengedett, hagyott 
feláldozni az életemet érte?
Idegenben, itthon én nem vaagyok.
Sirathatom a lehulló szirmot, 
ahogyan vágytam, szabadon — 
az összes virágot, örömet úgyis 
megtartja földi méhében a hon.
Oda hull vissza minden, amiről 
nem szólhattam, és éppen őmiatta — 
Emlékszik-e bár álmában Kossuth 
a pilvaxi álmodó fiukra?
Fellelném-e ifjú alakom, 
befémék-e ebbe a hős ruhába?
Hadd súnyjon levetett testemben, 
akiHéjasfalvánál megtalálta.
Kicsi volt hazám, de mint az érem, 
a nap felé magasra tartva, 
homály lőtt, fénylett a fényen, 
és fogyatkozásig eltakarta.
Kicsi volt hazám, de elég volt, 
tudtam mégis, hogy vannak tengerek, 
nagyító-lencséjük alatt sötéten 
a mélység másoknak talán feldereng.
Nem oda jut, ahová vágyik az ember, 
jut valamire mégis: legalább magányra. 
Egyedül legyél és védtelen: 
lehetsz a teljesség paránya.
Kinek semmije nincs, tudom már, 
arra a világ tisztán rárakódik, 
fűszálra dér, férfira asszony — 
az igazat mondd, ne csak a valódit.

Hűl már a tea, készül a leltár, 
kint hóra füll az égi kék —
A kezem nézem, a ház falát, 
és határtalan a semmiség.
Az időm itt végtelen, de véget ér velem, 
akár a szívszakasztó örök részletek — 
tudom már, Istenem, mit jelent 
kétszeresen az "ég veled ".

Paulovics László: Petőfi

Velem az ég, és beérem vele, 
rezzenéseit rendre számolom, 
szemcsénként dobol rajtam 
a könny, a korom, a korom.
Hittem, itt, magamra végre, 
a mindenséget mondhatom — 
ki se érti, csak én magam, 
magam vagyok én a hon.

Vágom a fát hűvös halomba, 
a semmi ágán ül szivem, 
én vagyok itt, és senki máson, 
nevem se kérdi senki sem.
Most kócsag száll a ház felett, 
idegen madár a varjas tájon — 
honi hírnök, lassú szárnyán 
anyámtól hozza egy halálom.

De míg leszáll és fent köröz, 
az utolsó végtelen pillanatban: 
já vengri, já poet vagyok, 
és megvan a világ megiratlan.

*A szövegben szövegidegen 
verssorok olvashatók.

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!
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SZŐCS ISTVÁN

Kutykurutty — Kurd karatty
(talán nem is nagyon NYÍLT LEVÉL Tófalvi Zoltánnak)

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

Nagyjából két éve a Utóban 
megjelent egy eleddig ismeretlen 
nevű svéd frónak egy regényrészle
te. Szólt, amiről szólt, de a regény 
emlékező főalakjának éppen a ma
gyar nyelvről, történetesen anya
nyelvemről, valamint őseim hon
foglalásának a jellegéről szóló kité
telei tűntek benne a leglényege
sebbnek. Eszerint a magyar nyelv 
lóbélhang-szerű; beszélői mocskos 
lovaikon érkeztek ide Ázsiából, s 
csak azért büszkék a nyelvükre, 
mert valamire kell nekik is büsz
kéknek lenniük; egyébként a ma
gyar nyelv csakis káromkodásra 
alkalmas. (Ez utóbbi gyakran el
hangzó bambaság más nyelvekkel 
kapcsolatban is.)

Többször figyelmesen átbön
gésztem, hátha felfedezem a szerző 
kacsintását alakja háta mögül, hogy 
ez nem az író véleménye is. Am 
mivel "elhatárolódást" képtelen 
voltam felismerni, írtam egyik ko
lozsvári helyi lapban egy nyers 
hangú jegyzetet, szerző és fordító 
ellen. Utána sokáig reménykedtem: 
hátha válasz érkezik, hogy tudniil
lik a nehéz felfogású én vagyok, 
mert e vélemény közlése csakis sza- 
tirizálási szándékkal esett meg, 
azok ellenében, akik terjesztik stb. 
Ám soha olyan dermesztő néma
ság nem fogadta még válaszjegyze
temet, mint a szóbanforgót.

Most közvetve egy kis válasz
hoz jutottam, a Látó 2000. első szá
mában, a Stockholmi beszélgetés. 
Gergely Tamás válaszol Tófalvi Zoltán 
kérdéseire című (nemcsak "egyéb
ként", hanem mindenképpen) na
gyon érdekes és értékes írásban.

Előre bocsájtom, az alábbiak
ban egyáltalán nem Tófalvit táma
dom, hanem interjúalanyának fel
fogását. Tófalvit kitűnő riporternek 
tartom, különösen az atyhaiak szét- 
és elvándorlásáról közölt riport-ta
nulmányai óta, tehát már jó régen. 
Ugyancsak a Utó múlt évi 10. szá
mában közölte Göteborgi beszélgetés 
Tóth Rónával és Tóth Károly Antallal 
című interjúját, amelyről merem ál
lítani, hogy az utóbbi évek "hazai" 
irodalmából a legelfogulatlanabb, 
ugyanakkor a legmerészebb és leg
őszintébb körkép-szelet (kivágás) 
az erdélyi magyar értelmiség végze
teiről. Anélkül, hogy bárhol melo- 
dramatikusan alájátszana, vagy e- 
gyütt ringatózna riportalanyaival, 
olyan megrendítő képet fest róluk, 
elárvultságukról, a rájuk nehezedő 
közönyről (még volt harcostársaik 
részéről is), amilyent nemcsak ri
porterek, de "szépírók" közül is ke
vesen adnak — ha egyáltalán meg 
próbálják/?)

A Stockholmi beszélgetés is kitűnő 
szakmailag. Könnyed, szenvtelen, 
tárgyilagos tónusban folyik e be
szélgető, amelynek során a ripor
ter tiszta vonalú rajzban nyújtja át 
az olvasónak alanya közvetett ön
jellemzését

Tulajdonképpen a leghatáso

sabb az lett volna, ha a két beszél
getés együtt, egyszerre jelenik meg. 
A göteborgiban: értelmiségiek, 
akiknek annak idején úgy kezdő
dött kálváriájuk és elbujdosásuk, 
hogy az elnyomó álszocialista poli
tika ellen nemcsak aláírni mertek 
nyilatkozatokat, szóval nemcsak a- 
Mírtak, de írtak is; szervezkedtek, 
terjesztettek is; a stockholmiban: 
olyanok, akiknek úgy kezdődött 
kellemessé vált áttelepedésük 
Skandináviába, hogy féltek attól, 
esetleg alá kell ímiok egy igazság
talan miniszteri kinevezési rendelet 
ellen körözött tiltakozást... Egyik 
svédországi riportalany szenved 
gyermekei sorsa és anyanyelvük
höz való leendő viszonyuk miatt; a 
másik dúskál oly vérbeli intellektu- 
el- gyönyörökben, hogy svéd hon
ban albán írót olvashat románul, 
vagy román írót svédül, a kecsuák- 
ról, és ráadásul mindezért fizetik is. 
Nehéz kenyér!

Ám amíg Gergely Tamás, az If
júmunkás volt(?) főszerkesztője 
svéd metrón amerikai közgazdász 
művét olvassa munkába menet; 
"beszüremlenek időnként az orosz 
gazdasági válság elemzésébe svéd 
beszédfoszlányok, Szomáliái meg kurd 
karattyolás is időnként, s száll velem 
a metró Liljeholmen felé."

A svédek beszédfoszlányokat hal
latnak, nyilván az angolok és az 
összes uniós népek is; a Szomáliák 
meg és a kurdok viszont karattyo
lást; feltételezhetően a csecsének vo
nítanák, a kazahok röfögnek, a ma
gyarok meg ugatnak. Szúrjam köz
be, utoljára nem északi vagy déli 
avagy keleti vagy nyugati szláv 
szerzőnél értesültem "magyar uga
tásról", hanem romániai volt ma
gyar volt újságírónál, aki úgy jel
lemezte kollégái kisebbségvédelmi 
publicisztikáját a Fordulat után, 
hogy az "magyar ugatás”.

Na és persze, kérdezheti Ger
gely Tamás, mi van abban? Ha azt 
mondom, hogy a Szomáliák és kur
dok karattyolnak ugyanakkor, ami
kor a svédek beszédfoszlánykod- 
nak?

Nincs is abban semmi, ha — az 
ember nem úgy is gondolkodik. Ám 
ha Gergely az általa leggyakrabban 
használt népneveket kombinálja 
össze a karattyolással, lehet, hogy 
időnként kénytelen lesz felszisz- 
szenni? Vagy nem?

A legérdekesebb számomra az, 
hogy annak a bizonyos svéd írónak 
a fordítója és terjesztője (kolportá- 
lója) ugyancsak Gergely vezetékne
vű, felesége a riportalanynak; de 
arra a kérdésre, hogy Miért jelennek 
meg valótlanságok Magyarországról, a 
magyarságról általában a svéd nyelvű 
sajtóban? — többek közt így felel: 
"Mi sérült idegzetű emberek va
gyunk, akik nem mindig értjük 
meg, hogy a svéd újságíró nem 
minket képvisel, hanem önmaga 
szempontjai szerint ítéli meg a 
helyzetet. Valótlanságok, tudatos,

vagy nem tudatos torzítások többnyire 
svédországi román újságírók cikkeiben 
jelentkeznek, nem kell ezért az egész 
svéd nyelvű sajtóra megsértődni. A ha
rag, a védekező álláspont kárunkra 
van", mondja Gergely Tamás.

Csak egy pillanatig gondoltam 
arra, megkérdezhette volna Tófal
vi, akkor, amikor ezt kérdezte: Mit 
olvasol, Tamás?, még azt is, hogy: 
Például a feleséged széppróza fordítása
it olvasod?, de beláttam, ez igazság
talanság volna, mert senkitől sem 
várható el, hogy mondjuk a Utót 
eleitől végig olvassa, én is csak 
azért teszem, mert tiszteletpél
dányt kapok e folyóiratból (egyelő
re még?), és hálátlanság volna 
kiolvasatlanul továbbadni.

Nem vagyok ellene a népek kö
zötti csúfolódások közzétételének, 
valamint nagy humanisták más 
nyelvekről szóló találatai népsze
rűsítésének, és eszem ágában sincs 
megróni Swiftet, amiért őt a hollan
dusok beszéde a lovak nyerítésére 
emlékezteti (mégsem a bélhangja
ikra), de csakis olyan "szöveghely
zetben", amikor nem áll fenn ha
talmi fölény előírta diszkrimináció; 
mert ma ugye a szomáliaiak is rossz 
pontokat érdemeltek ki az UNO- 
politikától — a vicc szerint a szo-

Zimánné Vitályos Magda:Tavasz

máliai gyerekek azért nem kapnak 
csokoládét, mert aki levest és főze
léket nem eszik, annak csokoládé 
sem jár; a kurdoktól az egész világ 
rossz néven veszi UNOs-untalan, 
hogy miért nem nyugosznak már 
bele ötfele szaggatottságukba; mi
ért az ázsiai jó édesanyjukért akar
nak még saját államot is, őseik sok 
ezer éves földjén?

Ismételten szeretném meg
nyugtatni Tófalvit, hogy a karattyo
lás mint kurd és szomáli beszéd- 
tevékenység ellen történő pitypa- 
lattyolásom nem ellene vagy ripor
teri módszere ellen irányul, hanem 
az olyan mentalitások ellen, ami
lyent Gergely Tamás is önkéntele
nül elárult; noha: olyan környe
zetben él, ahol irtózatosan nagy 
hangsúlyt fektetnek a political cor
rectly kifejezésmódra; sőt, külön há
lás is vagyok a riportjának, mert

megszabadított kétéves nyomasztó 
bűntudatomtól, amiért annak ide
jén "helytelen védekező álláspontra 
helyezkedve", nyilvánosan — és 
magányosan — tiltakoztam anya
nyelvem lóbél-hangosítása ellen.

Miért nem szólítom meg sze
mélyes módon Tófalvit, ha egyszer 
már levelet írok hozzá? Öreg lévén, 
nem emlékszem már kapcsola
tunkra, és sem letegezni, sem lema- 
gázni nem akarom. Bibliográfia 
gyanánt meg ajánlom Bajor Ándor- 
nak a kurdokról szóló írását és Pás- 
kándi Géza Utánunk svédek jönnek 
című versét.

Utóirat. Sokan megjegyzik a si
kertelen népekre vonatkozó minő
sítések kapcsán, hogy végül is 
mindenki azt kapja a történelem
ben, amit érdemel. Erre nézvést fel
hívom figyelmüket Dürrenmatt 
Frigyesnek Igazságosság és Jog című 
1969-ben kinyomtatott előadására, 
ínycsiklandozásul egy kis részlet

"Mohamed próféta magányos 
vidéken, egy dombon üldögél. A 
domb lábánál forrás. Jön egy lovas. 
Lova itatása közben erszénye ki- 
pottyan a nyeregből. A lovas nem 
veszi észre, távozik. Egy másik lo
vas jön, megtalálja az erszényt, el
vágtat vele. Harmadik lovas jön és 
itatja lovát a forrásnál. Az első lovas 
közben észrevette veszteségét és 
visszatér. Azt hiszi, a harmadik lo
vas lopta el pénzét, viaskodni kez
denek. Az első lovas megöli a har
madikat, megdöbben, mert az er
szény nincs ott, és gyorsan eltűnik. 
A dombon a próféta kétségbe esik. 
Allah, kiált fel, a világ igazságtalan. A 
tolvaj büntetlenül távozhat és az ártat
lant megölik! A mindég hallgatag Al
lah erre megszólal: Te bolond! Mit 
tudsz te az én igazságosságomról. A 
pénzt, amit az első lovas elvesztett, a 
második lovas apjától lopta. A második 
lovas csak a sajátját vitte el. Aharmadik 
lovas megerőszakolta volt az első felesé
gét. Az első, amikor megölte, bosszút 
állt feleségéért. Allah ismét hallga
tásba mélyed. A próféta, miután 
hallotta Allah szavát, dicséri igaz
ságosságát."

Dürrenmatt a történetet mo
dem körülmények közé is helyez
ve, különböző változatokban újra 
és újra játszatja, kijelenti: "Bárhogy 
módosítjuk a történetet, a prófétá
nak mindég meg kell állapítania a 
világ igaságtalanságát, még ha Al
lah az utolsó változatnál őt fel is 
világosítja, mert a próféták radiká
lisan ítélkeznek, tudjuk jól. Hogy 
ezek a radikális ítélkezések mégis 
tartalmazzák az igazságot, azt so
kan a saját bőrünkön érezzük." 
Majd, a vége felé: "Visszatérve az 
Ezeregyéjszaka meséjére, politikai
lag és emberileg még mondhatnék 
valamit. Minden tiszteletem a pró
fétánké. Igaza van. Meggyőzött 
minket, mint minden nagy ember. 
A világ igazságtalan, és le kell von
nunk ebből a következtetéseket. Én 
mégis odakiáltottam volna az első 
lovasnak: Hé, elvesztette a pénztárcá
ját! Az igazságosság kétségtelenül 
grandiózus, elérhetetlen valami, 
mégis el kell végeznünk érte a ma
gától értetődő aprómunkát is.”
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D O M O K O S  JOH ANNA

A n u r a k to  m e  b h a v a
( i )

Van egy világ melyben érzem magam 
és világok melyekkel találkozom
Minden világ közt hoz létre
Formák melyeket felöltünk: igen - nem 

hiánypólusok
Van egy világ mely otthon 
és világok melyben senki sem maga
És a kérdés nem menekülhető: 
labirintus ez vagy mandula
(U)
Tárgyak ütköznek egymásnak 
test-lelkek órájában tetté pereg a gondolat 
minden formaváltozatlan tovább: fáj
pedig nem kell semmi más 
sem tegnapi félsz hogy nekimegyek vagy 

tőrt ragad a kezem
Semmi más nincs csak a szó melyet gondolok

és megteszek
— világok, gyönyörű tökéletlenségük miatt —
m
És oly sok megszólítás olyan élni kedv

(hogyan) oda hol nem a jó és nem a rossz 
hanem a nem tudom már másként 
annyira áthat (az mi minden, valaki ki örök)
nem a tegnapi megváltást
meg nem oldhattam millió meg egy helyzetet
hanem az itteni jelent
engemtéged
most még ezer neved
most egy sincs
(IV)
Van egy világ, melyben érzem magam 
és barátaim világai 
kik belépnek hozzám 
nevük adják a történethez
Sándor múlt-örök révülettel
nea boszorkánykönyörülettel
jyrki komolyan vett őrülettel
vanja varjuk közt alig emberekkel
jari ökölre megy a szavakon
janne aleluja aleluja tekintettel
öli gyereket veszítő gyereket rabló emberekkel
Írén fájdalomfehérben ünnepelve
kifelé befelé ölel marcus a csönd a csönd
anurakto me bhava
(V)
Ne feledjétek a világot melyben nem érzem magam 
ebben eltűntem előletek 
kitalált képekben voltam vagytok másak 
és nem kell minden világot megfejtenem

(VI)
Fények felhőtavakba felszálló ködök 
égő vörös erdőolaj 
valaki éli a tájat
és a vin Tk nem képzelik hogy teljhatalmúak
most növeksziik a ködfal 
nem tudom az ismertet 
meg milyen másat 
választ bennem el

(Vü)
Ahol az a világ: mindent szeretek 
ahol az a világ: szólok hamar szólok előtte 
ahol az a világ: nem költözöm el 
ahogy bármihez viszonyulok: lényegem 

(VIII)
Minden szól és szólít 
— visszajelzés —
józanodom
érzem mennyire kell a kábulat
Most oroszlánnyi erőfeszítésre van szükségem 
hogy megmaradjak
s ha sikerül
játszi könnyű volt az egész

SIM O NFY JÓZSEF  

c sö n d d é
hogy ne elégedetlenkedjek 
tovább
csönddel tömték tele 
a szám
lenyeltem mint keserű 
pirulát
most oldódik terjed 
bennem
kiüt a körmön a haj
gyökereken 
hiába keresnél nem 
találsz
csönddé alakultam 
át-

s z in te  lá to m
csinálhatok bármit 
fontosnak nem érzem 
ezt a verset se 
tudnám leírni még egyszer 
holnap elmondani sem 
vajon a teremtéssel 
nem így van az isten 
már elfelejtett régen 
ha járna posta arra 
megírnám történetünket 
szinte látom 
olvassa elszömyedve 
és kikelve magából kérdi 
hol az a gonosztevő aki 
kezéből
ilyen fércmunkát adott ki

ry n

M m *

a z  u n oka
a látóhatár most nyeli be 
a férfit aki voltam 
hátán vakondbőr tarisznya 
kibukik belőle a bürökfurulya 
itt maradtam a remény 
gethes tyúkjával 
a hónom alatt
útban vagy tata — félresöpörnek 
csak az unoka 
bozontos szakállamba 
csimpaszkodva 
óskatata jól vagy — kérdi

a z  é js z a k a
a túl pakolt éjszaka 
mint egy repülő 
ütközött a fölkelő 
napnak
víz alá kerülnek 
az álmok az akarások 
víz alá kerülnek 
magukkal viszik 
titkaikat 
a hold ki volt 
akasztva mint jel 
a robbanó anyagra

m á js z ín ű  k u ty a
rajtam a létjég 
inge semmi csodák 
nem történnek

fáradt vonat 
zakatol szemem 
az éjszakában
keselyű riog 
egymásba kulcsolódnak 
ujjaim
elhagy a húsomon 
élőbélféreg a kisfiú 
máj színű kutya

egyre  c sa k
egyre csak 
a szemérmét nézem 
mezítelenséged 
szüreti táj 
tested fennsíkján 
völgyén sokszínű 
fény s félhomály 
mindenütt csak szépség 
reszkető szemem 
bárhol ha megáll 
fáradságnak nyomát 
sem érzem 
egyre csak párzanék 
mint egy bogár

a fá k  k ö z ö t t
lakatok rajtam 
az évek 
negyvennégy
éve fúvóm a bürökfurulyát 
a fák között a gyönyörű 
tébolyodon lány 
a felhók fölé néz 
a föld alá 
kiáltom az erdő 
nem vezet sehová 
kattan a retesz 
a zár —  
nem álmodok 
nem képzelgek 
a kékkő jácintok 
kavicsait szórom 
a hurkot verő vízbe

i t t  l a k o t t
a ház fölött 
a holdkopoltyú 
mintha kábelen lógna 
életben tartaná 
a ház lakóját 
mint fulladót 
a levegőpumpa 
halom csönddé 
omolt össze a ház 
kijönni nem látták 
mindenfele csöndbokrok 
csöndfák 
hova tűnt 
senki se tudja 
nézd csak az ajtón 
ő maga a zár

k é t  ö reg
ez a két öreg
ki lehet
se halottjuk
se utódjuk
megöregedni így
hogy lehet
mint levágott
tenyerek hevernek
az út porában
szilvát diót
szőlőt szedni
unokák nem jönnek
öreganyó kinek
sütöd a sok fánkot
dióslepényt aranygaluskákat
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FARAGÓ JÓZSEF

Demény István Pál emlékezete
Erdélyi magyar néprajztudo

mányunkat nagy veszteség érte: 
2000. január 4-én meghalt dr. De
mény István Pál, a Román Aka
démia Kolozsvári Folklór Archí
vumának főmunkatársa.

1949. április 28-án született 
Nagyenyeden; itt végezte iskolai 
tanulmányait és itt érettségizett. 
1967-től a kolozsvári Babe^-Bo- 
lyai Tudományegyetem Filoló
giai Karán magyar nyelv- és iro
dalomból szerzett tanári okleve
let, majd hat éven át, 1972-1978 
között Nagypeleskén (Szatmár 
m.), szülővárosában és az ahhoz 
közeli C som bordon tan íto tt. 
1978—1985 között, a tanügytől 
megválva és a tudomány felé kö
zelítve, Csíkszeredában a Csíki 
M úzeumnak volt munkatársa. 
1985-1990 között a sepsiszent
györgyi Megyei Könyvtárban 
vállalt állást, hogy házassága 
után feleségével, a jeles néprajzos 
Gazda Klárával, a Székely Nem
zeti Múzeum akkori munkatár
sával egy városba költözhessen.

Végre 1990. augusztus 1-jén, 
miközben felesége a Babe^-Bo- 
lyai Tudományegyetemen 1948- 
ban megszüntetett, de most ú- 
jonnan induló magyar néprajzi 
tanszékére kapott meghívást, 
versenyvizsgával az em lített 
Folklór Archívumban jutott rév
be, hogy képességeit kedve sze
rint a szorosan vett tudományos 
munkában kamatoztassa.

Erre a munkára a sorstól még 
mindössze tíz évet kapott, de az 
előkészületeket már jó negyed 
századdal előbb megkezdte. Az 
egyetemi hallgatók Echinox cí
műlapjában több tanulmányt kö
zölt; ezek egyike 1972-ben Az 
ősköltészetről szólt, ezzel mintegy 
egész életére eljegyezve magát 
folklórkutatásunk egyik legiz
galmasabb és legnehezebb, a dé
libábos amatőrök számára oly 
ingoványos területével: a ma
gyar népi kultúra ősi, keleti ele
meinek vizsgálatával.

Ugyanakkor nagyobb vállal
kozásba is fogott. Kerekes Izsák 
balladájáról szóló államvizsga
dolgozatát később tanárságának 
évei alatt önálló művé fejlesztet
te. 1978-ban Kolozsváron ezzel 
doktorált, s mivel én is a dokto
ráltató bizottság tagja voltam, ek
kor kezdődött személyes isme
retségünk, amely holtáig tartó 
barátsággá mélyült.

A disszertáció 1980-ban jelent 
meg nyomtatásban Kerekes Izsák 
balladája, összehasonlító-tipológiai 
tanulmány címmel: egy egész mo
nográfia arról a legmagányosabb 
és leghíresebb balladánkról, 
amely felfedezése óta a korábbi 
kutatást mindig izgatta, ő  vala
mennyi elődjét messze megha

ladta; a balladának motívumról 
motívumra haladó elemzései és 
szerteágazó eredményei közül 
ezúttal példaként csak a "hősi 
álom"-ból való ébresztést emlí
tem (ti. az ellenség közeledtére az 
alvó Kerekes Izsákot mátkája éb
reszti fel). Összefoglalása szerint 
"Számos hősi ének kezdődik a ro
konszenves hős alvásával. A 
hosszú alvás a nyugalmat, békes
séget, a kiegyensúlyozott, har
monikus vüágrendet van hivatva 
kifejezni az ének elején. (...) A hő
si álom eddigi kutatásaim szerint 
több mint húsz nép hősi epikájá
ban fordul elő, valószínűleg Eu
rázsia legnagyobb részéről ki 
lehetne mutatni" (48,154). Ha va
laki, akkor e következtetésre ő a 
legilletékesebb, m ert néhány 
szórványos európai, lazán ideillő 
népköltészeti motívumon kívül a 
következő szibériai (!) népek és 
néptöredékek hősi epikájából 
idézi a párhuzamokat (csak betű
rendben merem felsorolni őket): 
abakámi tatár, altaji tatár, jakut, 
jurák-szamojéd, karakirgiz, kis- 
obi, minuszinszki tatár, mongol, 
nyenyec (jurák-szamojéd), orosz, 
őszét, osztják, pelimi obi-ugor, 
sór-tatár, szelkup (osztják-sza- 
mojéd) és vogul. Mi több, egy su- 
mér mitológiai eposzban is meg
találta a téma rokonságát.

Krónikáink őrizték meg Szent 
László kerlési csatájának és a kun 
vitéztől elrabolt leány megszaba
dításának történetét. E téma hős
epikai rétegét vizsgálta második 
önálló művében: A Szent Ldszló- 
legenda és Molnár Anna balladája 
(1992), korábbi részleges eredmé
nyek után  elsősorban László 
Gyula és Vargyas Lajos kutatása
it tetőzve. A legenda és a ballada 
ezúttal közös vagy rokonítható 
motívumaik (a hősi álom; Szent 
Lászlónak és a férfi balladahős 
Ajgó Mártonnak egy fa— az élet
fa — alatti alvása; a két női hős 
részéről a fejükben való keresés; 
a kim vitéz leányrablása és Mol
nár Anna elcsábítása stb.) révén 
kerülhettek egy kutatás látóköré
be, a fönnebbihez hasonló né
hány európai és gazdag szibériai 
összehasonlítással. A szerző 
összegezése szerint "jóllehet a 
magyar hősi epikai anyagból ere
detiben egyetlen sor sem maradt 
fenn, mindazonáltal nem kell le
becsülnünk saját anyagunkat az 
egyetemes kutatás szempontjá
ból sem. A magyar redakdók az 
összehasonlító vizsgálat során 
meglepően teljesnek és nagyon 
m otívum gazdagnak bizonyul
tak. Ugyanakkor az urál-altaji né
pek hősi epikájára vonatkozó 
legrégebbi adatokat jelentik, 
vagy legalábbis azok közé tartoz
nak" (45).

A szerzőnek e két művel pár
huzamosan haláláig közel száz 
tanulmánya, cikke és bírálata je
lent meg rangos hazai és külföldi 
tudományos folyóiratokban ma
gyar, román és angol nyelven, 
számos, ugyancsak az ősi keleti 
kultúránk felé mutató rokonsá
gunk keresésével, mint pl. A tál
tos és a garabonciás Arany János 
műveiben (1980); Táltos szavunk 
eredetéhez (1991); Kínai és magyar 
dalok hasonlóságai (1993); Bika ké
pében viaskodó táltosok a régi Kíná
ban (1993); A hejgetés meg a 
sámánének (1994); A világfa (1994); 
Archaikus elemek Vörösmarty Tün
dérvölgy című elbeszélő költemé
nyében (1996); Csatakiáltásból való 
jóslás a régi germánoknál és az oszt- 
jákoknál (1997); A világfa kivágása 
(1998) stb.

Itt említem, hogy néhány ko
lozsvári, budapesti és szegedi e- 
lőadáson kívül néprajzi kurzuso
kat is tartott a kolozsvári és a bu
dapesti Egyetemen.

Harmadik, közel negyedfél- 
száz lapnyi, legterjedelmesebb 
műve 1997-ben jelent meg A ma
gyar szóbeli hősi epika címmel, leg
első soraiban a következő ígéret
tel: "A magyar szóbeli hősi epika 
vizsgálatánál legelőször is azt 
kell tisztáznunk, hogy volt-e va
laha egyáltalán magyar szóbeli 
hősi epika, ugyanis a szakiroda- 
lom e tekintetben meglehetősen 
szkeptikus. Megítélésem szerint 
nemcsak volt, hanem részben 
fenn is maradt, ha nem is eredeti 
énekelt szövegek, hanem latin 
nyelvű tartalmi kivonatok for
májában, sőt egyes töredékek ne
talán históriás ének vagy balladai 
stílusú feldolgozások formájá
ban magyar nyelven is. A követ
kező fejezetekben ezt az állí
tásomat megpróbálom igazolni." 
Következnek a fejezetek, a tőle 
megszokott eurázsiai, különösen 
keleti, szibériai összehasonlítás
sal, íme néhány címmel: Egykorú 
híradások a magyar szóbeli hősi epi
káról; A csodaszarvas-monda; Eme
se álma; A fehér ló mondája; A 
kalandozások korának mondái és így 
tovább a könyv vége felé: A török- 
ellenes harcok hősi epikája; A ma
gyar hősi epikának a folklórban 
fennmaradt emlékei; Az első szemé
lyiI előadásmód kérdése stb.

Negyedik kötete 1999-ben lá
tott nyomdafestéket: Táltosok, ke
rekek, lángok, összehasonlító folk
lorisztikai tanulmányok. Címe előtt 
a Curiosa I. jelzi, hogy egy sorozat 
első kötetének szánta. Részint 
már korábban megjelent tanul
mányait tartalmazza, de néhány 
újabb címre is érdemes figyel
nünk: A darázs lenyelése; Párbaj ke
rék meg láng képében a hiedelem
mondákban és a mesékben; A "vizen 
átkelés" motívuma a román és ma
gyar folklórban; A holló meg a szél 
stb.

Érdeklődéséhez illő, nyomta
tásban megjelent utolsó tanul
m ánya a kilencvenéves Lükő 
Gábor tiszteletére kiadott Tűzcsi- 
holó című emlékkönyvben jelent 
meg 1999 végén, néhány héttel 
halála előtt, Samanisztikus motí
vumok Ady verseiben címmel.

H agyatékában  egy halála 
előtt fél évvel összeállított mun
katervi vázlata maradt, többek 
között ilyen megírásra szánt ta
nulmány- vagy könyvcímekkel: 
Archaikus és kuriózus motívumok 
Arany Jánosnál; A csukcs holló-mí
tosz meg a Hunyadi-címer;Hősi epi
kai motívumok egy modern finn  
regényben; Középkori ráolvasás ma
radványa egy gyermekmondókában; 
Az északi osztják hősi epika; A jurák- 
szamojéd hősi epika stb.

Ezeket m ár sohasem  fogja 
megírni, és életművét is aligha 
fogja valaki folytatni, mert — az 
ő tudományos pályájához hason
lóan — egy fiatal szakembernek 
huszonöt-harm inc évi m unka 
kellene ahhoz, hogy a nyomába 
léphessen. Ámde sokkal egysze
rűbb és divatosabb a mások által 
kompjuterekbe táplált adatokat 
néhány elegáns gombnyomással 
elővarázsolni, mint az eurázsiai 
nyomtatott források betűóceán
jában egy-egy ritka adatot hóna- 
pokon-éveken át megkeresni és 
megtalálni. A négy közül három 
kötete végén találunk bibliográ
fiai jegyzéket, s ezek együtt — ha 
a két-három (sőt tíz!) kötetes m ű
veket is egynek számítjuk— több 
mint hétszáz címet tartalmaznak, 
a latintól számos európai nyel
vig. A keleti kultúrákhoz angol, 
német, orosz, magyar stb. közve
títő nyelvek segítségével jutott, 
de bármilyen idegen nyelvű is 
volt a forrása, m inden idézett 
prózai szöveget és verset ponto
san magyarra kellett fordítania. 
Minderre a tudománynak csak 
egy kivételesen felkészült, fe
gyelmezett és munkabíró nap
számosa képes.

Pótolhatatlan ember állítólag 
nincs, de nehezen pótolható bizo
nyára van; Demény István Pál is 
ezek közé tartozott. Nagy veszte
ség, hogy halála miatt romániai 
m agyar néprajztudom ányunk 
egy olyan ritka ágának, amely az 
ő munkásságával kezdett szárba 
szökkenni, ily hamar magva sza
kadt.

4



á

HELIKON

LÁSZLÓFFY CSABA

Esendőség ideje
(regényrészlet)
A vendég fagyos végtagjait 

melengeti a tűznél. Nem holmi 
jövevény ő: régi ösmerős, barát.

"Aló kimúlt alattam. Micsoda 
ország! — taglejtéssel kíséri mél
tatlankodó szavait Szenczi Mol
nár Albert. — A répaföldek kö
zepén találtam magam. A ke- 
resztútnál..."

Egyszóval eltévedt, s alapo
san átfázott.

"Linzből kiparancsolták az 
összes lutheránust — kezdi a 
rossz hírekkel a vendég. — A csá
szár matematikusa, Kepler állító
lag mentelmi joggal bír."

(Ezzel ugyan nehéz lesz le
csillapítani a Rimayban dúló bel- 
háborút.)

"Amióta hazajöttem, a szívve
résem tompa mennydörgés me
gint — fakad ki Molnár Albert. — 
Meghívattam magam Komárom
ba lelkésznek, de m ár érzem, 
hogy nem fogom tudni megtalál
ni a munkámhoz szükséges nyu
galmat. — Aztán minden ösz- 
szefüggés nélkül visszatér a Kep
ler anyjára. — Boszorkányperbe 
fogták."

A Szenczi Molnár fakó-szőke 
p illá i m in tha leégtek volna, 
szemhéja így még duzzadtabb- 
nak látszik. De Rimay nem néz az 
elveszettnek hitt barátra, a szőlő
levelek halvány árnyékát figyeli 
a veranda kövezetén. Mégsem 
hagyja nyugodni a temperamen
tumos, de talányos tudós ember. 
Meg merne esküdni rá, hogy fele
sége is valami hasonlót gondol az 
illusztris vendégről. Vagy vissza
fogottan diskuráló férjéhez ké
pest tán egyenesen eszelősnek 
látja zavarosan csapongó észjárá
sa miatt. Pedig a prágai udvar
ban a keveseknek kijáró fogad
tatásban részesült, midőn bemu
tatta a Rudolf császárnak ajánlott
— mindössze félévi munkával 
létrehozott — latin-magyar szó
tárát.

"Akkor látott vendégül en
gem a jelenkor legnagyobb csil
lagásza!"

A Keplerre emlékező Molnár 
Albert felugrik székéről, hogy át
kísérje hallgatóságát — képzelet
ben, Móric hesseni fejedelem 
udvarába; ugyanis az ő anyagi 
támogatásának köszönheti, hogy 
a zsoltárfordítások után az új 
protestáns magyar bibliát — Ká
rolyi Gáspár fordításának átdol- 
gázását — már másodszor ren
dezheti sajtó alá.

Még mi mindenről beszélget
hettek ők kettesben, hármasban
— késő éjszakába nyúló keserű 
moralizálással, vagy új terveket 
lobbantó türelmetlenséggel?...

'Törhetetlen a létezés — haj
togathatta Szenczi Molnár Al
bert. — Rajtunk múlik, hogy ké
pesek vagyunk vagy képtelenek 
hátrahagyni magunk után vala
mit." S a fűszeres mártással átita
tott környezetben is egy áthatóbb 
(nyomdafesték s gépolaj) szag 
vonzásában ott szaladgált már 
gondolatban a sajtógépek között.

"Kétfajta kicsapongást isme
rek — mondta alig hallható kö
vetkezetességgel Rimay. — Az 
egyik oka alkati gyengeség... — 
Lerészegedett, durva zsoldos
pofákat látott maga előtt, amint 
mohó, villanó tekintettel lecsap
nak a rőt homályban, s percek 
múlva a ringyók fürtje és fűzős 
vállruhája, ujjasa eloldva, tépve. 
— A másik az elme szenvedélye. 
Légy elnéző, barátom, a közép
szerrel hazádban — suttogta 
szinte könyörögve. — Ha mást, 
különbet nem is tud nyújtani 
egyelőre..."

"Igen ám — érvelt robbanó in- 
dulattal a vendég —, csakhogy 
itthon megalázottnak kell érez- 
nem magam folyton... Van egy 
visszatérő álmom: éjjel bűzlő ala
kok törnek reám (ha nem látnám 
rajtuk, hogy vasasok, még kísér
tetnek képzelném őket); elragad
ják nőmet, gyermekemet, hogy 
odavessék a vigadozó, handa- 
bandázó csőcseléknek..."

"Reménykedjünk" — búgta 
Rimay megnyugtatóan.

"A m egfoghatatlanba?" — 
kérdezett vissza Szenczi Molnár.

"De hát nem a te szavaiddal 
hangzik  ígyen m agyarul? — 
szólt fojtott álmélkodással a szto
ikus költő —: A napok egymásnak 
I Tudomént mutatnak / Az ő [az 
Isten] bölcsességéről!..."

"A zso ltárnak  igazat kell 
mondania — csattant fel a fordí
tó. — Én azonban jobban teszem, 
ha visszamegyek nyugatra, Hei- 
delbergbe, vagy Hanauba. Oda, 
hol a mezó'földek dühödt hadaktól 
távol valóban szép búzavetéssel ör
vendeznek, ahol gyönyörűség az 
ének, nem kétségbeesett kiáltás."

Ha a sok évszázados mély
ségből föl lehetne fogni az idő 
hiteles üzeneteit! Legalább akko
ra kívánság ez tőlünk, mint meg
érezni, mondjuk, Freud grape
fruit ízét a moralitással tömjéne- 
zett amorális világban.

Kifüstöltük a házat fenyő
maggal, ürömmel.

"Tartsa távol tőlünk a go
noszt" — érvelt Orsolya; én pedig 
lenyeltem a mosolygást. Hiszen 
csak kellő füstölés után olvasha
tom el a postámat, amióta a Fel
vidéken döghalál dühöng.

Nyeregben sem igen ültem

volt nagyobb feszültséggel, mint 
mostanában olykor, ha rám tör a 
hiábavalóság tudata, hogy mint 
láthatatlan ellenség, átdöfje hör
gő mellkasomat. Rég volt, midőn 
még ugrásra készen!... S közben 
Orsolya szólít, s én engedelme
sen végigcsoszogok a tornácon, 
hogy morcos ura elé tehesse a te
jes kávét friss kaláccsal; hátha 
megvigasztalódik tőle.

"Kegyelmednek volt elég baja 
odafenn az országos ügyekkel — 
kezdi Orsolya; m ajd kivárja, 
hogy kortyoljak egyet-kettőt. — 
De reméltem, hogy itthon majd 
elfelejti őket."

Az én fülembe eközben fel
gyorsul megint a dobogás, s ha 
rossz napom van, már tudom: 
feltartózhatatlanul (valahonnan 
belülről) nekilódul a történelmi 
idő.

Különös álomba merülések 
ködös délutánokon. A gyertya 
kékes lángja a kora sötétben; 
mintha valamilyen alattomos vi
lághuzat vinné megfoghatatlan 
messzeségbe a napló- és levéltö
redékeket... Mire megébred az 
ember, kifosztottalak érzi magát.

"Tegnap nagy esőzés kezdő
dött délután három és négy óra 
között, kinek sebes szele megte
kergető néhol a magas füveket 
is..."

(Megkapod-e valaha a sorai
mat, szerelmes öcsém, Madách 
Gáspár?)

"Paxi György uram Bécsből 
való jövetelébe(n) az másik écca- 
ka itt hált nálam. A patak, melyen 
estve átjőve, úgy megáradott va- 
la reggelig, hogy áztatva kellett 
volna átaljönni rajta... Réteim bo
rulva vannak az nagy árral. Mind 
oda, mit két kezem ültetett az so
vány homokba..."

Égy lélegzetnyi kiszámítha
tatlan idő — a szív elnehezedése 
előtt. Mikor még minden lehetett 
volna ő! Egy egész felmentő se
reg. Hős, ki leteríti a sárkányt.

Hiába támad egyik elképzelé
se a másik után, nem tud felhe- 
vülni már. Közben szerencsére ma
radt benne annyi józanság, hogy 
csak egy madár szabadságára vá
gyakozzék, semmi másra.

Levetett szinte minden kölön
cöt. Estétől reggelig megkísérelte 
elfelejteni újabb ügyetlenségeit, 
egész tehetetlenségét. Mégis 
folyton elárulja magát.

Hiába, az alkata!
Nótázgatáshoz szokott asszo

nyát aggodalommal kezdik eltöl
teni férje hóbortos gondolatai.

"A test elmúlása után — fo
gott bele az elmélkedésbe Rimay 
egyik alkalommal — az üdvözöl
tek olyan viszonyba kerülnek ve
lünk, mint az elalvók az ébren 
lévőkkel." (Erről különben már 
akkor elkezdtek vitázni, mikor 
Molnár Albert nálunk járt.)

"Igen ám — kottyantotta köz

be ezúttal Orsolya —, de a luthe
ránusokat, ahogy mondják, az 
Úristen is eretneknek tekinti."

Hát ez fog történni velünk a 
m ásvilágon is?! Mi légyen az 
igazság: dögvészt hozó, vak kár
hozottak maradunk újjászületve 
is? A boldogságos Szent Ágoston 
csak a katolikusokat oltalmazza 
m eg?... De há t nem  ő m aga 
mondja-e, hogy senki sem tud
hatja, mi lakik az emberben, csak 
a saját lelke... S mégis van valami, 
amit maga az ember lelke sem 
tud; de aki őt teremtette, annak 
mindenről kell tudnia, ami vele 
történik... Lelkünk nem tudhatja, 
milyen kísértéseknek van kitéve, 
de bízik a teremtő hűségében.

Ezek szerint a különféle em
beri okoskodás fölöslegesen szüli 
a gyűlöletet.

Magyar és magyar közt sem 
lehet békét remélni e földön? 
Mintha földöntúli erőknek len
nénk kiszolgáltatva. A pártütés 
gonosz szelleme!... (Vajon hány 
évszázad ig  fogják em legetni 
még?) Nem nézi iát, fiát, / öli, vágja 
atyafiát... Ecsedi Báthory István
nak, első igazi gyámolítójának ki- 
etlen fohászai ju tnak eszébe, 
mintha bennük a Báthoryak min
den vétkét le kellett volna róni. 
Torokszorító sistergés, bömbölés 
után a monoton amen amen amen 
amen. (Az Ecsedi ágnak is magva 
szakadt.)

Békéden. Annyi esendőség és 
törékenység közepette csetlik- 
botlik csak benne a poézis. A sej
telem, hogy neki, az örök meg- 
békélőnek — aki mind jobban el
idegenedik önmagától — elége
detlenül kell kivárnia azt, ami 
még hátravan.

Maradék méltóságával ren
dezgeti, főleg tépdesi irománya
it. (Mint am ikor a sű rű  vért 
megcsapolják.) A vüág új felfede
ző szellemre vár. Az ő hangja már 
régóta tompán szól s tétován. A 
lelkierő páncélja lehántva róla. 
Gyöngeség, kór ilyenkor telibe 
talál.

Csak a téboly ne!...
Kívül-belül a bomlás jelei.
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ORBÁN JÁNOS DÉNES

A Dargli
A Nagy Góré ha tudja, mennyi mázsa 

nyomult le azóta, hogy besóheroltak ebbe a 
rohadt kaptárba. Hogy mért? A képlet totál 
eccerű: még rigó voltam, s elég mafla slapec, 
s kellett, álé, az örökké kellett, mert a lé az 
csak kell, pia, luvnyák, ez meg az, de főleg a 
tez. Lé meg marhára nem volt, a meló is 
bűzlött, rohadtuk Aztán egy ürge elvitt egy 
ajser nyanyához, egy hallerista uzsorás volt 
a vén csoroszlya, attól mind kunyeráltam a 
dohányt, de bazi egy kamatot csapott rá, 
tréfli volt a cucc. Bennem meg tolult fel az 
okádék, hogy ennek a vén riherongynak tele 
van a mackója, tolult fel, mint a harák; hogy 
né, a kaszás mind lesi a gangon, ez meg csak 
vastagítja a gyalogárut, meg se hess a ka
szást! Addig-addig, hogy rávettem magam, 
hogy anyósfrizurát faragjak neki, s egy nap 
besrenkoltam az óljába, ki is nyírtam, fejszé
vel. Baromira fáztam a balhétól, mert zöld 
voltam a melóban, nem ismertem a csíziót, s 
olyan izé volt elképzelni, hogy gyapálom a 
baltával, s akkor szanaszét spriccel az anyag, 
én meg cuccolok, s húzok el. Rohadtul be 
voltam gázolva, reszkettem mint a müncer a 
ringben, szóval piszok egy balhé volt, azt 
hittem, belekrepálok. Na de megvolt, és 
meghúztam a kéglijét, felcuccoltam egy cso
mó szajrét. A döntött fuxot elástam, balhé- 
sabb napokra, s takarékra állítottam magam. 
Aztán bekattant, hogy mi a fenét is csinál
tam, szóval baromi tréfli volt, sajnáltam a 
nyomorult nyanyát, s rühelltem magamat 
borzasztóan. Na de megoldották hamar a 
lelki balhémat, a görény deklinek, aki az 
üggyel foglalkozott, frankó volt a szimatja, s 
pár nap múlva zakót csinált rólam, rámbu
kott mint a gyöngytyúk a meleg takonyra s 
le nem szállt a nyakamról, amíg totál be nem 
gázoltam. Begázoltam a hülyülésig, s bemó- 
szeroltam magam. Beszippantottak, aztán a 
ringben rámakasztottak tizenöt mázsa put
tonyt.

A kóter, ahová besitteltek, igazi kemény 
kaptár volt. A rácson keresztül elég cuccosan 
rá lehetett blikkelni a közepére: hatszög ala
kú volt, és telistele kétágyas tyurmákkal. 
Csak hat emeletet láttam felfele is meg lefele 
is, de tuti, hogy ennél marhára több volt, 
néha rohadtul úgy éreztem, hogy ide van 
besóherolva az összes ganef, müncer, zéba- 
her, kajfer, malmos, kapcarej meg ilyesmi, 
szóval az összes zebrás az egész dzsuvás 
világból. Maga a tyurma is hatszögű volt, e- 
meletes priccsel, egy asztallal meg egy űrcsö
börrel, kábé ennyi, szóval frankó Ids kégli 
volt. Éjjel-nappal végig világosság volt, a 
lámpalé nem volt erős, de rohadtul be lehe
tett tőle golyózni. Nem tudom, honnan a 
francból jöhetett, mert sehol nem láttam lám
pát, ráadásul marhára nem volt árnyéka 
semminek; mintha a pokolban lettünk volna.

Mikor a smasszerek belöktek a tyurmá- 
ba, ideges morgást hallottam a dzsuvás pok
róc alól, és már be is szartam, mert ilyenkor 
ugye az embernek az jön be a fejében, hogy 
ki tudja kivel kerül össze, valami bazi nagy 
máherrel, jön a nagy flemm, s aztán csicskáz- 
hat neki, meg lehet a köcsöge, amíg ki nem 
nyiffan. Már éreztem is a marha nagy bepan- 
csolást a pofámba, s a valagamban a nagy 
kékerest. A szaftás lópokróc alól azonban

egy gimyó zrinkó idétlenkedett elő, vaksi 
pilácsával rámblikkelt, s kinyújtotta a patá
ját. Na, akkor kicsit felszusszantam, vissza
szippantottam a brunyát, s lejattoltam vele.

Tíz évig volt a kollegám az Öreg, s na
gyon belezúgtam. A nevét az istennek se 
akarta megmondani, azt mondta, hogy a név 
nem számít. Agyhúgyköves egy hapsi volt: 
tanár volt valami übersuliban, s azt állította, 
hogy böfögőben sose dugta be az orrát, be se 
káfolt életében, mind csak a könyvescsehó- 
kat bújta. Szinte gajdeszra ment tőle a jákója. 
Frankó sztori volt az, hogy mért varrták be. 
Na, még ilyent se basztak! Szóval az Öreg 
marhára belehabarodott az álomfejtésbe, 
meg a labirintusokba, meg efféle cuccokba. 
Szajrézott egy telket, s húzott rá egy bazi 
nagy labirintust. Aztán belelovalta magát a 
spflekbe. Patkányokat meg nyulakat eresz
tett el a labiban, s a drklinél csipázta, mikor 
pucolnak ki onnan. Na, a dögök vissza is ta
láltak; viszont egy szép napon az utánfutóját 
kergette be a labiba. Égészen a közepéig — 
mondta az Öreg, hogyha feszt balra nyo
mulsz, akkor beletrafáísz a közepébe —, az
tán ő meg letiplizett, mert ismerte a terepet,

mint a csicskás a flemmet. Akkor bekattant 
neki, hogy órája van az egyetemen, elrohant, 
az óra végéig megfeledkezett a lotyóról, be
ült a könyvescsehóba, ott kapott valami ér
dekes skribát, s arra meg úgy ráizgult, hogy 
csak egy nap múlva esett le neld, hogy a 
múmia ott rohangál a labirintusban. Na, már 
nem rohangált, mert megkrepált a frásztól; 
az Öreget meg megmázsálták, tizenkettővel.

Az Öreg állati jó kopoltyú volt, még ha 
agrár is. Mindenesetre nem uncsiztam, bár 
eleinte marhára felhúzódtam, hogy ilyen 
óberfimyákkal csaptak össze. Aztán igazat 
adtam neki, hogy nekünk itt a kóterban ál
modni kell, hanem beledöglünk ebbe az 
egészbe; be kell dumáljuk magunknak, hogy 
az álom tutira olyan, mint a valóság. Az Öreg 
marhára be tudta adni, hogy semmi különb
ség a kettő között. Szóval frankó volt, s én 
egy idő után már olyan jól belehülyültem az 
egészbe, hogy nem is bántam, hogy ideke
rültem. Szájmenése volt éjjel-nappal, azt va- 
kerolta, hogy én az ő átvevője vagyok, akit ő 
csinált, hogy az agycuccait átadhassa. Egy 
fekvőnyolcasnyi rizst biflázott be, mielőtt 
bevarrták volna, na, nyomta is a blablát, s

mindent frankón megmagyarázott, mehet
nék professzornak, olyan észlény lettem.

0  mondta, hogy ezek a rohadtak, a kóter 
góréi, ezzel a kibaszott, ámyéktalan fénnyel 
mázsáinak a legjobban. Vakerolt valami Sle- 
mil nevű ürgéről, aki átszajrézta az árnyékát 
a Bengának, s hogy utána baromira szar volt 
neki, hogy nem volt árnyéka, s hogy belő
lünk itt Slemileket csináltak ezek a szarházi- 
ak.

Az Öreg übermániája viszont az volt, 
hogy neki marhára le kéne nyúlni a végső 
Darglit. Azt mondta, hogy nem tudja tutira, 
hogy az mi a fene lehet, de kell neki lenni. 
Hogy lehet egy szó, egy mondat, vagy vala
mi szaros krikszkraksz; mindenesetre baro
mira kell kakukkolni utána, mert aki azt 
lenyúlja, azé lesz az egész világ. Azt is mond
ta, hogy a Nagy Góré majd drótoz, ha már 
beszimatoltad a Darglit; de addig kell tömi 
rajta a diót, baromira tömi, s akkor lehet, 
hogy bejön. Ha meg nem jön be, maga a 
kakukkolás is izgi cucc.

Aztán egy rohadt napon megkrepált az 
Öreg, a varjak elvitték, én meg be voltam 
golyózva vagy két napig, s rinyáltam is, mert 
kurvára rosszul esett. Mielőtt kipurcant, egy 
félóráig mind azt hörögte, hogy fújjam meg 
helyette én a Darglit!

Hát megszimatoltam én valamit, hogy 
rinyáltam, mert ami utána lett, az maga volt 
a fészkes, fekete, legrohadtabb, legkibaszot- 
tabb pokol.

Harmadnap ugyanis belökték hozzám az 
új kollégát.

Életemben üyen görény alfonzot nem pi
páltam, s a leggennyesebb rémálmaimban se 
volt ilyen. Az Öreg sokat mesélt a pokolról, 
egy Dante nevű fazon egész hosszú rizsét is 
bebiflázta volt, s vagy negyvenszer is elugat
ta, na, amit abban skribáltak, az egy szentmi
se volt ahhoz képest, amit ki kellett állnom.

A görényt azért sittelték le, mert aligsrá- 
cokat búbolt, szóval azokat köcsögölte ke
ményen, mert a múmiákra nem volt kanala. 
Az utolsó kömyesztéskor aztán baromira 
bemelegedett, s a kiscsákót egy az egyben 
felültette a felhőre. A balimihály már bogoz
ta neki a masnit, de aztán, sajna, jött egy amó, 
s megúszta fekvőnyolcassal.

Na, a görény is olyan óberfimyák volt, 
valami lepra skribálóféleség, s hogy ült a 
hűvösön, belehibbant a lelkiismeret-furda- 
lásba, s elhatározta, hogy akkor ő most meg
csinálja a legcuccosabb kölyökregényt, s 
ezzel dumálja meg a világot meg a Nagy 
Górét. Nagyon belelovalta magát, s napokig 
rinyált a varjaknak, amíg azok bedőltek, ad
tak neki papírt meg plajbászt.

Úgy vagy három mázsa is lenyomult, ez 
meg végig nyomatta a cuccot, s mondanom 
se kell, éjjel-nappal verte a nyálát. Ekkora 
idióta szifilitikus m arhaságot életemben 
nem hallottam, pedig az Öreg bedumálta 
nekem a fél világ sztoriját. A gennység vala
mi aligkrapekről szólt, egy undorító, nyálas 
kisköcsögről, aki valami rohadt aligbolygón 
dekkolt, s volt neki egy hisztis kórója. A 
slapec aztán begolyózott a dudva hisztijétől, 
s télakolt; röpködött a bolygók között, s bal
hézott mindenféle palikkal, akik szerinte 
egytől egyig gennyes vén tetvek voltak. Ké
sőbb a Szaharába dekkolt, ott bratyizni kez
dett egy rühes és flúgos rókával, majd 
elkezdett nyaggatni egy buzi püótát, aki le
zuhant a sivatagban a betropált masinájával.

» » » » » »
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Annak azért hisztizett, hogy rajzoljon neki 
egy berbécset, na meg ilyenek, szóval kurvá
ra idegesítő volt.

Nem jött be nekem, hogy mi a fészkes 
izétől lenne ez olyan baromira frankó cucc a 
kimlis aligoknak, én okádtam tőle. Ha én 
lettem volna az a krapek, hát alaposan kicsi
náltam volna azt a gyomot, s úgy egyáltalán, 
pofi kisbenga lettem volna. De ez a pók, ez a 
nyálgép ocsmányabb volt egy kalugyemél; a 
cuccot meg jobban rühelltem mint egy hitta
nórát. Küblit kellett volna tenni alá ja, hogy a 
nyál belecsöpögjön.

És ezt kellett nekem leszívni éveken át, 
ahogy ez a baboskendő nyomatja a seggsé- 
get, javítgatja, s újra meg újraskribálja. Két 
napig cuccolt egy-egy agyrémet, amilyet az 
aligspinék firkantanak a rózsaszín füzeteik
be, de azok is csak addig, amíg el nem kez
denek rejszolni. Amikor auszbrum molt, 
akkor meg egyfolytában hörgött, hadoná
szott, és izzadt mint a bálamasz a lízin; tuti, 
hogy a kisköcsögöt kupakolta olyankor a 
sivatagban. Begolyóztam, bediliztem, bele- 
nyiffantam ebbe a szarba. Nem segített se a 
flemm, se a rinyálás; még direkt örült, ha 
gyapáltam, frankó volt a rohadt buzinak. Ri- 
nyáltam a varjaknak is, hogy pucolják el in
nen, vagy engem cuccoljanak át, akárhová, 
de azok meg se hess. Egy éjjel aztán elszakadt 
a cérna. Héderoltam, és éppen azt álmodtam, 
hogy egy labin átvergődve, a sivatagban egy 
bazi nagy lépcsős torony elé érek, elindulok 
felfele — úgy jött be, mintha a Dargli ott 
dekkolna a tetején. Akkor rángatott fel, hogy 
vakerálja nekem az okádék befejező dumá
ját, amivel már két hónapja stuffolt engem. 
Na, a diómat elöntötte a brunya, rámásztam, 
és csalavázni kezdtem. Akkor tértem ma
gamhoz, mikor a smasszerek már zamekol- 
tak a belügyi kolbásszal. De a görény addig
ra kinyiffant. Ajvé a Nagy Górénak!

Nem emlékszem, meddig gyapáltak. Mi
kor a pilácsomat felkattintottam, egy töksö
tét szólemióban voltam, s itt dekkolok azóta 
is. Nem tudom, hány mázsa nyomult le, de 
ez totál nem érdekel.

Báró volt, hogy szólóban vagyok, hogy 
senki nem nyomatja a cukrot többé, s hogy 
így frankón kakukkolhattam a Dargli után.

A tyurma kocka alakú, négy lépés hosz- 
szú, négy lépés széles. Van benne egy córesz 
prices, és kábé ennyi. Töksötét, a drkün nincs 
egy rohadt rés se, a levegő fentről érkezik, 
valami sötét csőből. A sarokban van egy fe
neketlen luk, oda brunyálok meg szarok. 
Nem tudom, mikor van éjjel és mikor van 
nappal. Baromira nem érdekel. Fekszem a 
priccsen, és meg se hess.

Nem tudom, mikor sirült be valamelyik 
lükön a kollega. Eccer csak ráskubiztam, 
hogy valaki süózza az abrakomat. Hamar 
beugrott, hogy egy patkány.

Nem nyomtam ki a belét, hát ott dekkolt 
velem. Atomi haverek lettünk, bélában silóz
tunk, és együtt auszbrummoltunk a prics- 
csen. Fura egy állat volt a haver, hogy itt 
dekkolt ebben a córeszben, mert hogy téla- 
kolhatott volna a lukakon, de ő meg se hess.

Na de ne nyomjam a sódert, nyomuljunk 
a lényegre.

Naponta eccer kinyílik a tátika, és belökik 
az abrakot. Ilyenkor beblikkel a lámpalé egy 
pár másodpercig.

Ekkor sasszerolhattam a patkányt.
És egy idő után bekattant, hogy a pat

kányt a Nagy Góré nyomta be nekem, hogy 
én lenyúlhassam a Darglit. Ugyanis, ahogy 
telt az idő, a patkány őszülni kezdett, és az 
oldalán betűk kezdtek kirajzolódni.

Ne mondjam meg, micsoda gályameló 
volt összerittyenteni a mondatot. Mázsák 
alatt, rohadtul lassan nyaltam össze a blik
kekből, amiket megfújtam, mikor kinyílt a 
tátika. Szinte minden időmet ez nyalta fel, az 
igaz, hogy kurvára nem is izgatott semmi 
más. Raktam egymás mellé a baszott blikke
ket, na de meglett végül- A mondat befejező
dött.

Onnan tudtam, hogy befejeződött, hogy 
egy napon a patkány bundáján marhára nem 
láttam változást.

Na, az olyan volt, mint a legbazibb rejszo- 
lás. Akkor összekupakoltunk a Nagy Góré- 
val. Lenyúltam a Darglit, amiről az Öreg 
beszélt.

Ezt úgy képzeljétek el, apuskáim, hogy 
ha én ezt fennhangon elugatom, akkor ez az 
egész nagy baszás az enyém lesz, és azt csi
nálok, amit akarok.

Például lesittelhetem az egész rohadt vi
lágot.

Ne gázoljatok be, mert nem csinálom! 
Most hogy a Dargli az enyém, nekem semmit 
se kell csinálni, mert én most tök boldog 
vagyok attól, hogy akármit csinálhatnék. 
Szóval ez kábé olyan, hogy azzal csinálok 
mindent, hogy nem csinálok semmit. Meg 
ilyesmi.

A francot érdekli, hogy mi volt, mi van 
meg mi lesz. Minden báró, ha tudod a végső 
Darglit!

De mielőtt belelovalnátok magatokat, 
hogy bevirítom nektek a Darglit, felejtsétek 
el! Azért se fogom kiböfögni! Viszem ma
gammal, mikor megkrepálok, fáj a tököm, 
hogy mi lesz veletek, szaros kis senkikkel, 
akik odakinn arénáztok a lízi alatt. Varrjátok 
be magatokat a sittre, s törjétek a diótokat!

Vagy dögöljetek meg!
És abba se lovaljátok bele magatokat, 

hogy a patkány, oldalán a bűvös cuccal eset
leg meglóg valamelyik lükön, s valaki közü- 
letek beszippantja, és lenyúlja a dumát! A 
patkányt azonnal agyoncsaptam, nehogy 
véletlenül letiplizzen, nehogy télakoljon ne
kem, és másnak is bekattanjon a Dargli!

SZILÁGYI ISTVÁN JÓZSEF  

Tél
A fehér hó gyapjú gyanánt borít,
Nem fázol már — alszol a hó alatt. 
Előre látod: tested nem szorít 
Mindenből csak csendességed marad.

Várod hogy tested fölött fakadjon 
(Hiszen csak átmenet ez —) az élet,
S hiszem: újból találkozók véled.

Mert minden ismétődik — ciklikus,
S így újjászületik a lírikus

Mert a Lélek mndig kell haladjon!

o p c ió
csillagköd mámorában 
lődörgött az ördög 
s így szólt:
"e pontból teret öntök" 
s kajánul felnevetett — 
a semmiből egy új 
másvilágot teremthetett.

L élek . V eg yszer .
Vetetten találtam az ágyam 
És összehajtottam lágyan 
A lepedőn megsárgult arcom 
Magamraterítettem minden harcom 
Utáni jelét a csendnek 
A behódolt zajnak, a Végtelennek 
Minden rezgését éreztem 
Kicsi és nagy — minden méretben 
Voltam már legalább egyszer 
Vagyok lélek, vagyok vegyszer.

E se tle g
Tiéd a tenger,
A kagylók, a homok,
A hajnal, az alkony 
Amit hozok —
Nem érdekel.
Csillagra vágysz 
Hiába ragyog a szurok, 
Más nem — esetleg 
Magam lenni tudok — 
Esetleg a tenger 
A kagylók, a homok,
A hajnal, az alkony,
A csillag-szurok.

(sz ín !fén y )
színekből kavarták az arcod, 
a mosolyod, a szemed fényét, 
léted lényegtelen lényét — 
sorstalan sorsharcod.

kifestettél könnycseppemtől —  

mint akvarell folytál szerteszét; 
árnyékod fényem verte szét.
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AUREL D U M ITR A $C U
A*

Ő s z  a z  a rc h ív u m o k b a n
Telhetetlen élet ahogy motyogva mész és nem 
szerepelsz a kézikönyvekben és nem kiáltasz 
rám csendet kérek
te csak mész ezt csinálod mész és bárkinek 
felajánlkozol.
Úgy jön hogy más nevet adjak a viszálynak 
végül is az ataraxia nem a szőke férfiak 

betegsége
és marie paradis-nak csak egyetlen asszony 
nevezte magát hallgatagon mászva meg a mont- 
blanc-t sasoktól karmolt melleivel élőnek 
álmodva magát. Miről is mesélek neked?
Ahol a hóharmatot bölcsességnek hívják ott 
az én húsom az ige.

A  v a d a lm á k
Annyira könnyű lett volna a dolgokat nevükön szólítanom 
a folyó partján találkozni a vadalmákkal 
beszélgetni az életünkről (itt és most) — annyira 
könnyű lett volna.
Nem tudtam szeretni télen és tavasszal a csillagokat — 
torkig vagyok mondtam
torkig vagyok a könyvekben található csillagokkal más 
mesét akartam lehet régebbi is 
csak legyen csillagok nélkül. Lehet hogy mosolyogtam 
és másról írtam. Képtelen vagy sírni — írta nekem egy 
lány akit mint anyámat úgy neveztek — mikor a városba 
jössz minden lakos boldog.
Nem hiszek neki. A  városba megyek nappal és éjszaka 
nyáron és ősszel — azőörömük nem riaszt el engem.

A  b e f a g y o t t  tó  f ö l ö t t
A fény ami kialszik mint egy lányszem. Sohasem más 
hanem mindig ugyanazon korsók mellett képzelem el 
hogy már nem gyúlnak ki soha. Én. írhattam volna te 
vagy őt is de a halottaktól olvasva válsz meg 
a sötétben felhajtott üveg borral akkor is ha 
a városban vagy akkor is ha nem otthon nálad. Lehet 
hogy nincs is már otthon neked.
Egy befagyott tavat képzelsz el melyből egy csapat lány felszáll. 
Mosolyognak. Ezeket a szavakat mások 
is olvasni fogják a verssorokat vagy a velük adekvát 
keserűt — értenek majd belőle ezt-azt azt fogják 
mondani nem vagy már koherens a valóságnak nincs 
folytonossága nálad. Feltehetőleg. Aki ír semmit sem 
tud kialszik a fény is. A befagyott tó fölött csoport
ban a lányok a lánycsapat.

A  f a l
Nem vagyok jobb mint tavaly voltam. A halott hercegnő 
mint feldöntött ajándék az utca hazugságáradatában 
(egy ideig láttam a vízben élve lebegett) — még 
megszületik valamelyik a szemünk bekötni. Örököltem 
tőled egy falat fekete ragadozómadarak lepik el 
(annyira egyszerű boldognak lenni!) de a szépség mit 
csinál ki felől kérdez? Senki semmit nem mond.
Maroknyi tabletta emigrál egy elfelejtett lányba.
A város füvében a szerencse falhoz csapja fejét.

JÁNK KÁROLY fordításai

LIVIU ANTONESEI 

A  h id e g  o ld a l
Hogy lehet a test lélegzete út a kiteljese
déshez? És minden tevékenysége...
Körülkerít a hideg ebben az áttetsző éj
szakában - vesztőhely selyme, melyben 
megismertem a nyílt út hitetlen voltát, 
a vérét a vérerekben.
Ezért a montevideói ismeretlen arca 
valamely érintetlen ragyogás emlékezetében — 
és a szavak ütközése egy játékban, 
aminek nincsenek szabályai.
Testetlen, vagy más testű szavak tánca.
íme egy képromboló gondolat kése,
amint (hányadszor immár?) a célpontot elhibázza.

É js z a k a i  é le t
A kígyózó, kihalt utcácskán az amerikai háza felé. 
Hárman voltunk. A szürkés hó csikorgóit a 
lábunk alatt...
Hárman voltunk — a negyedik tűznyelőd 
szavakban, vérként és hóként volt érezhető.
Az öreg házak még élnek a víz jeges partja alatt.
Füst emel függőleges oszlopot 
az égre.
De az Úr itt nem lehetett jelen.
Hárman voltunk — a negyedik átitatta 
a tiszta és zűrös levegőt.
Az éjszakában — emlékszem, ahogy fáradtan könnyezik 
a hús. A szó. És a bor.

G y e re k k o r i em lék
A város szélei felől az utcák — almák az abla
kokban, tél; egy északi retorikában, 
egy játékban, mely a felületekkel távolodik — 
ahogyan csak a kétségbeesés bírja el 
a személytelenség vonásait, 
egy tökéletes álarcot.
Egy felhőtlen és hideg reggelen a kézmosás — 
de a vétkek foltja nem mai folt, és nem is egy 
elnyúló absztrakt szín a vásznon, a vásznon, 
melyről a festő tenné magát, hogy semmit sem tud. 
Mint almában a féreg, a kétség!
Aki hallgatott, most hallgasson tovább.
De mit tehetnénk vele; mit tegyünk? A dolgok 
szélei kékeslilák— ismeretlen sugarakként 
ragyognak az izzó, hideg fényben, mint egy 
folyadék, mely belülről született újjá.

K é p
Két kakas harca, aztán a kastély,
A halformájú asszony egy réges-régi képen, 
a füstből nőtt hegyek — alakváltoztató 
felhők az égen. De mi nem.
Lejtős utcák, de mi felfelé 
ereszkedünk le rajtuk. A mókus eltűnik 
a zöld cserjésben. Vajon ki, 
kicsoda kel át a pallón?
És vajon kifog a parton maradni?
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MAYA BELCIU

Flamand
Felriadtam, és első gondola

tom az volt, hogy kiáltok, aztán, 
hogy kiugróm az ágyból. Hang 
nem jött ki a torkomon, valami 
fojtogatott, s a próbálkozás, hogy 
"kiugorjak", a paplan-, függöny- 
és a kis ruhásláda-éjjeliszekrény- 
ről leborított víz kavalkadjába 
torkollott, kapálózásom ra né
hány könyv meg folyóirat is lezu
hant, és még mindig nem tudtam, 
hogy hol vagyok. Megpróbáltam 
— sikertelenül — felkapcsolni az 
éjjelilámpát, egy gyertyának és 
néhány gyufaszálnak is kellett 
lennie valahol, de semmi nem 
volt a helyén. Csak egy, a kinti 
éjszakából besugárzó halvány 
négyszög emlékeztetett arra, hol 
is vagyok: egy brabanti középko
ri kastélyban.

Mi ébresztett fel? A hatalmas, 
régi, spanyol, reneszánsz-szek
rényben — mely egy egész falfe
lületet elfoglalt — zubogott a víz. 
Bőségesen. És valaki egy egy
ügyű dalocskát dudorászott, alig 
hallhatóan, és úgy tűnt, hogy lu
bickol, és hogy élvezi a helyzetet. 
Majd kintről lódobogás hallat
szott. Közelebb léptem az ablak
hoz, és a C alakú (fogyófélben le
vő) hold gyér fényénél, a kastély 
túlsó falán egy lovat pillantottam 
meg. Egy lónak az árnyékát. A 
szekrény miatt nem aggódtam, 
hisz este jól bezártam, a kulcs, ter
mészetesen, leesett valahová az 
ágy mellé, a baldachinos zűrza
varba, szerencsére a felőlem levő 
oldalra, és gondom volt rá, hogy 
a bejárati ajtót is eltorlaszoljam 
egy fotellal, egy másikat pedig a 
szekrénynek nevezett szörny elé 
taszítottam, melynek ajtói egy 
császári palota bejáratához ha
sonlítottak. Mögötte továbbra is 
csörgedezett a víz.

Értsünk szót. Nem álmodtam. 
Nem azt mondtam, hogy "Fla
mand kísértetek". Azt mondtam, 
"fantomok", és ez bármi lehetett. 
Egy idő után (melyet szívveré
sekben mértem) a zajok meg
szűntek, megtaláltam a gyufát, a 
gyertyát, k iszabad íto ttam  az 
ágyat a kék függönyök siralmas 
bugyrai alól, a szekrény is meg
szűnt csörgedezni, a kagylóm 
csapjai viszont hörögni kezdtek, 
a fűtőtestek pedig sivítani.

Hajnaltájt, amikor már vilá
gosodott, csak akkor sikerült el- 
szenderednem.

Hogy mit kerestem egy bra
banti kastélyban? (És mit keres
hetett itt szegény Genoveva?)

Mielőtt erre válaszolnék, meg 
kell ismerkednetek Donéval. Tő
le indult az egész, az egyik no
vembervégi (a mi indián nya
runk) napon a bukaresti parkok 
sétányain. Szinte már rituálissá

fantomok
vált sétáink egyikén történt. Ép
pen egy utazásomat készítettem 
elő — melyre szokás szerint úgy 
hét-njrolc hónap múlva került 
sor. O néhány éve külföldön élt 
Ludannal, aki régész, antropoló
gus és történész volt, meg a beteg 
férjével egy észak-amerikai vá
rosban, ahol a férfinak több éve e- 
gyetemi katedrát és kifogástalan 
orvosi felügyeletet biztosítottak.

— Ha valamiképpen eljutsz 
Belgiumba, ne feledd, hogy van 
ott egy nagyon jó barátunk, aki 
egy múzeum gondnoka.

— Nem hiszem, hogy eljutok 
Belgiumba...

— De ha mégis... makacsko- 
dott a barátnőm.

— Hogy néz ki?
— A múzeum? Azt hiszem, 

egy kastélyban van, mi ugyan 
nem jártunk ott, de láttunk róla 
néhány diapozitívet, csodálatos.

— És ő hogy néz ki?
— Hát... izé, hogy nézzen ki... 

ne aggódj, úriember, és sokat 
szenvedett, azt hiszem, a háború
ból... Vagyis mit mondhatnék, 
nem a nagy ő .

— Miért, szerinted milyen a 
nagy O?

— Olyan, akivel találkoznod 
kell, ha a sors könyvében is úgy 
van megírva, és akárhogy is töre
kednél rá, hogy elkerüld, ő úgyis 
rádtalál.

— Na és hogyan?
— Hát például úgy, hogy sé

táltatja a kutyáját, megbotlasz a 
szíjban, elesel, a kutya megijed, 
rád ugrik és megharap, a gazdája 
kétségbeesik, betuszkol a kocsijá
ba...

— Azt meg hol hagyta?
— Ne szólj közbe, kórházba 

visz, zavarban van, mindent ma
gára vállal, másnap egy öl kard
virággal érkezik...

— Megölöm, ki nem állhatom 
a kardvirágokat...

— ... kökörcsinnel, zavarban 
van, mit akarsz, ha meg kell tör
ténnie, meg fog történni! (hol lát
tam még ezt a jelenetet?)

Sárgaságosnak lenni szörnyű, 
Párizsban sárgaságosnak lenni 
maga a luxus és a pokol. Hogyan 
csináltam? Hát magammal hoz
tam, a sok (jó román szokás sze
rint) feltarisznyáit főtt tojásban és 
szebeni szalámiban, igen, és való
színűleg az otthonról hozott labo
ratóriumi analízisekben, melye
ket elindulásom előtt készítet
tem, hogy az istenért, meg ne be
tegedjem ott, az idegenek között.

Az Eiffel-Toronytól három
száz méternyire laktam, az Egye
tem utcában, és képtelen voltam 
elvonszolni magam az ablakig, 
hogy én is láthassam Párizst "báj 
náj".

Sikerült mégis írnom Tuyule 
Waage úrnak, és megadnom a ba
rátaim telefonszámát, akik már 
korábban szerencsésen elköltöz
tek a lakásból, és itthagyták a te
lefont, a matracot mindennel, ami 
kell, és egy rakás fazekat meg 
korsót, törlőrongyokat és szalvé
tákat és román könyvjelzőket, 
"minden román ismerősünk ra
gaszkodik hozzá, hogy otthoni 
szuvenírekkel lepjen meg, akár 
kiállítást is nyithatnánk." "A pro- 
pos, írtál Belgiumba? — Igen, je
leztem, hogy érkezem. — És? — 
Három héttel ezelőtt telefonáltak, 
röviden és szűkszavúan: "Venez, 
on vous attend.”— És?— kérdez
te Costin M., hajthatatlanul. Ki
mentetted magad? — Hát, a be
tegség, tudod, kinek van kedve, 
semmi "extension ”-t nem érzek 
Belgium iránt. — írj azonnal neki, 
és mentsd ki magad, ahogy tu
dod, itt nem úgy megy, mint a 
Balkán-Duna-Fekete-tengeri tér
ségben, egy appointment-t hóna
pokkal azelőtt bejelentenek és 
tiszteletben tartanak."

írtam neki, elnézést kértem, és 
— amiként kioktattak — egyene
sen a belga nagykövetségtől igé
nyeltem vízumot, amikor meg
mondtam, hogy kihez megyek, 
hová hívtak meg, mindenki sü- 
rögni-forogni kezdett, és helyben 
kezembe nyomták a vízumot.

Ugyanaz a rövid, telefonos 
közlemény, szárazon, kommen
tár nélkül: — Venez, on vous at
tend. Aztán azt akarta tudni, 
hogy nézek ki, hány éves vagyok, 
miről ismerhet fel. — Szőke va
gyok, a middle age táján, mittel- 
Európából, és hasonlítok (nem 
férek a bőrömben, kissé édesíteni 
szeretném a hangulatot) egy sző
ke orosz kémnőhöz egy, a két vi
lágháború közötti, francia film
ből. Sőt, én, a nagyokos, ugyan
ebben az élcelődős hangnemben 
folytatom, és megkérem, ha már 
úgyis egy múzeumot gondoz, és 
ha már a múzeum egy kastélyban 
található, tegyen félre számomra 
egy kedves kis kísértetet. Néhány 
pillanatra elhallgatott, nyilván
való volt, hogy nem vette a lapot. 
Tulajdonképpen az t hiszem , 
hogy az a mércéje a nyelvtudás
nak, hogy képesek vagyunk-e jót 
nevetni az illető nyelven elmon
dott vicceken. Én azt állítom, 
hogy jól tudok franciául, mégsem 
nevetek a Michel Drucker adásá
ban elhangzó poénokon, noha 
nagyon tetszik, ami pedig az an
golt illeti, a híres Jay Leno, akiért 
tömegek rajongnak, engem meg
alázóan hidegen hagy.

Az út Párizsból Brüsszelbe 
egy lázálom volt.

A vonaton, mely zsúfolásig 
volt mindenféle alakokkal, ki job
ban öltözve, ki gyengébben, ki fe
kete, ki barnább, csak az én út
levelemet ellenőrizték.

Elég jólöltözött voltam ("kül
földi csomagból"), valódi bőrből 
készült bőrönddel, mely nehéz 
volt és üres, ruházatom legjavát 
vettem fel, valódi, tengerészkék 
bőrruhámat (melyet részletre vá
sároltam a M ac/s-től), US Navy 
szabással, US Navy aranyozott 
gombokkal, bőrtáskám a "Grand 
Selléries de France"-tól való, 
nagy karimájú tengerészkék ka
lappal, vajon komolyan vették a 
poént az orosz kémnővel (vagyis 
hogy van ez? náluk is lehallgat
nak?)... És az útlevél? Na, most 
ugrik a majom a vízbe. A híres 
zöld útleveleink a szondás cí
merrel és még mit tudom mivel, 
de hogy van ez, a francia-belga 
vámosoknak radarjuk volt vagy 
röntgenjük? Utastársaim elbor
zadva néztek rám.

Megkérdeztem Donát, "hogy 
néz ki", és ő elég bizonytalanul 
válaszolt. "Hm.” — Hány éves? 
— Kb. hatvan-hatvanöt. — Kösz, 
biztos egy szálkás, életunt kan
dúr. — De az is lehet, hogy negy
venkilenc, mondta hirtelen.

Várt az állomáson. Az első 
sokk: jóval túl volt a hetvenen, 
sovány, száraz, komor. Holt
anyag. A második megrázkódta
tást a fehér, hátranyitható tetejű, 
piros belsejű BMV jelentette. Ku
tya sehol. Es egyik sokk a másik 
után ért, míg eljutottunk a Roo
sevelt sugárútra, Brüsszel legsik
kesebb negyedébe.

— A park túlsó felén az orosz 
nagykövetség van— és úgy tűnt, 
mosolyogni próbált. — Éz vicc 
volt, mondta. Lehet, gondoltam 
én, de nem tetszett. Amint az 
ének mondja: "Oly távol vagy tő
lem, és mégis közel."

Az "apartman" egy kisebb pa
lota emelete volt, a la manchai 
Juana várt ránk, túlórázott, volt 
ott egy csíkos zakójú lakáj is, fel
szolgált valamit uzsonna és va
csora közt, m árm in t nekem , 
házigazdám egy magas, mintha 
whiskys, pohárból kortyolgatott 
valami sűrű, barna folyadékot, 
az örökös protein-koktélokat, 
melyeket muszáj volt innia.

— Mióta? — A háború óta; a 
nagy megcsonkítottak közé tar
tozom, csúfolódott, majd csodál
kozó tekintetemre, hogy nem 
nagyon látszik rajta más, mint 
hogy rettenetesen sovány, hozzá
tette: — hiányzik néhány "méter
nyi" a beleimből. A hűtő tele volt, 
és Juana, aki éppen elmenni ké
szült (világosbarna kabátot vett 
fel, fehér rókaprémmel, melyet 
szívesen elfogadtam volna), va
lamint, mondjuk: Gaston, meg
kértek, hogy mellőzzem a forma
litásokat.

Aztán a P ú t Sablonba, egy 
átalakított templomba mentünk, 
ahol éppen egy happenninget 
mutattak be, valami szömyűsé-

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

get, a világvégével és a négy "Ca
valiers de l'appocalypse"-szel, 
ideges és agresszív ifjakkal, a mi 
Frankie-nk pedig, mert arra kért, 
hogy így szólítsam, úgy tűnt: a 
díszvendég, és tényleg az is volt, 
mellette magának a királynőnek 
az udvarhölgye állt, illetve Sartre 
egyik fia.

— Tetszik? — Igen, érdekes. 
(Mit mondhattam volna?)

— Nem haragszik, ha a ma 
esti m úzeum -látogatást elha
lasztjuk, megfelel holnap, a mi
di?

— A midi, c'est parfait. — 
Pontosan déli egy órakor ebéddel 
fognak várni bennünket.

A Roosevelt sugárúton meg
volt a saját szobám, zöld-fehér, 
először láttam, hogy mi az a hen- 
gerpáma az ágy felső részén, ke
vés bútor, sok növény az ablak
ban, egyébként minden helyiség
ben szép, egzotikus növények 
voltak, de a légkör fullasztó volt, 
meleg és nedves. A koncertterem 
nagyságú szalon-irodában egy 
csodálatos üveges szekrény állt, 
porcelánokkal.

Túl fá rad t voltam  ahhoz, 
hogy valamilyen módon meg
nyilvánuljak, lelkesedésről szó 
sem volt, úgy hogy örültem, 
hogy megvan a saját fürdőszo
bám , m ely csakis az enyém , 
ugyancsak zöld-fehér, és reme
kül éreztem magam a fehér és 
puha köpenyben, legszívesebben 
örökre benne maradtam volna.

Első éjszaka nem történt sem
mi, a reggel azonban szörnyűsé
ges volt. Valaki kopogott az ajtón. 
A kinti ajtón. Frankie nem ébredt 
fel. Juanának és Gastonnak kul
csa volt. A kopogások sűrűsöd
tek, dörömböléssé fajultak és... 
semmi. Összeszedtem minden 
bátorságomat és elindultam abba 
az irányba, ahonnan az éjjel, mint 
valami jerikói trombitákat, Fran
kie horkolását hallottam. Most 
semmi. Szünet. Egy nyitott ajtó
hoz jutottam, miután előbb hal
kan, majd erősebben néhányat 
koppantottam az ajtón, kissé be
dugtam a fejem, közelebb lép
tem, Frankie a hátán hevert, elég 
vüágos volt ahhoz, hogy láthas
sam aszott fehérségét, félig nyi
tott szemeit, és rájöjjek, hogy nem 
lélegzik. Az ajtóhoz szaladtam, a 
portás néni volt, elmagyaráztam, 
hogy az úr alszik, "il faut réveiller 
a tout prix". Nyissa ki, kérem. 
Nem volt kulcsom, és az ajtón 
m indenféle láncok, biztonsági 
zárak meg reteszek voltak.

Úristen, mit tegyek, ha meg 
talál halni, és én egyedül vagyok 
itt, zöld útlevéllel egy szocialista 
országból (melynek fogalma sem 
volt, hogy én hol kószálok). És a 
közelben az orosz nagykövetség
gel. Nagy későre előkerült Juana 
a fehér rókaprémes kabátjával,

utasított, hogyan nyissam ki a 
biztonsági rendszert, aztán be
jött, higgadtan, kulccsal a kezé
ben. Egyenesen a hálóba ment, és 
öt perc múlva a szinte halott há
zigazdám ébren volt és kesernyés 
itókáját kortyolgatta, mely barna 
volt és undorító. Később, amikor 
egy nap mindenféle finomságo
kat tartalmazó, meglepetéscso
maggal tértem haza, úgy tűnt, 
nem is annyira nyomorék, jóízű
en evett és semmi baja nem volt.

Brüsszeltől a Hainaut tarto
mánybeli Écaussines-Lalaing-ig 
harmincegynéhány küométer az 
út. Waterloo mellett elhaladva 
egyfajta szorongásérzet jelezte, 
hogy a dolgok nem mindig azok, 
aminek látszanak. Messze fent, a 
monumentális lépcsőfokok tete
jén, az oroszlán a mauzóleumot 
őrizte. Vajon a győztes szobra 
volt? Vagy a legyőződé? És mivel 
nálam nem állt elő a (mifelénk) 
jól ismert lapsus, eszembe jutott 
W ellington tábornok; kinek a 
tiszteletére emelték az emlékmű
vet? Fura, korokon átívelő bosz- 
szúállás, szinte biblikus fordulat, 
a hatalmas Góliát, a nagy Wel
lington (the iron Duke) jön és 
visszaállítja a dolgok természetes 
rendjét, porrá zúzza a kis Dávi
dot, az apró Napóleont. Welling
ton lapsust okoz, Napóleon au
rája ma is fényesen ragyog.

Kívülről nézve az Ecaussines- 
Lalaing kastély nem túl lenyűgö- 
ző, de ebben az esetben is 
bebizonyosodik, hogy a dolgok 
nem azok, aminek látszanak. Egy 
este Frankié "ünnepi" kivilágítást 
ígért, és hirtelen minden megvál
tozott. — Látod, ott a dombon 
túl, nem, nem hiszem, hogy lát
nád innen, ott van a másik Ecaus- 
sines d'Enghien kastély? — A 
d'Enghien hercegeké? Igen, vála
szolta a már ismert távirati stílus
ban. A feleségem családjának a 
kastélya. És eszembe jutott Céli- 
ne "D'un chateau, l'autre"-a.

Elm esélte, ku tyafu ttában , 
hogy a lányának egy képzőmű
vészeti galériája van Brüsszel
ben, hogy a fia sokat utazik, pilla
natnyilag azt sem tudja, hol jár.

Egy virággal feldíszített, kő
korlátos hídhoz értünk, egy fur
csa, második világháborús kato
nai vagy tiszti egyenruhára emlé
keztető öltözékű úr fogadott, 
meg egy korrektül öltözött hölgy, 
úgy tűnt: a polgármester és a ne
je, de valójában Bertrand volt, a 
komornyik, és felesége, Berthe, a 
mindenes "úriasszony". Átvág
tunk a "cour d'honneur"-ön, el
haladtunk a XVII. századi ká
polna mellett, bementünk a főbe

járaton (mely ugyancsak "d'hon- 
neur" volt), jobbra egy ósdi spi
rállépcső vezetett alá egy kis kő- 
rotundába, ahonnan egy furcsa 
állat ásított elő, egy oroszlán, va
lószínűleg vízsugár fröcskölt a 
szájából, tulajdonképpen úgy 
tűnt, századok óta ezt teszi, ásít, 
unottan. — A legrégibb flamand 
kút, abszolút eredeti, a XIII. szá
zad óta változatlan.

Felvezettek az emeletre, a la
kott szárnyba, 'lényegében ön 
lesz az egyetlen lakója a szárny
nak, mi a túlsó felén lakunk ott, 
ahol az a repkény látható". Egy 
hosszú folyosó, sok négyszögű 
ablakkal, vasalt ajtókkal, régi va- 
sazatba verve,csuklóspántokkal, 
nitszegekkel, rácsokkal. Egy bal
oldali ajtó nyikorgásából megér
tettem, hogy ott lesz az én szo
bám. Gyászos. Az ajtó, mely u- 
gyancsak gyászos volt, minden 
mozdulatra nyikorgott. A szoba 
elfogadható, nem is számítottam 
rá. Egyáltalán, számítottam vala
mire? Kék baldachinos ágy, egy 
heverő két lámpával, egy olvasó
lámpa és egy gázlámpa, az Empi- 
re-tükörnél sok gyertyatartó, 
vastag gyertyákkal. "Tudja, 11-12 
körül m indenütt villanyoltás 
lesz, készüljön fel rá." Frankie ar
cán halvány, futó mosoly, ami
lyenre csak ő képes. Két ablak, az 
egyik redőnyökkel, a másik csak 
függönyökkel, egy csodálatos ró
zsaszín márványlavór m osdó
kagylóvá alakítva, aranyozott 
csapokkal. És egy iszonyú nagy, 
egész falat betöltő szekrény. 
Megpillantva a hatalmas, drkal- 
masan megmunkált kulcsot, arra 
gondoltam: "nyugodj meg, szek
rényke, nagyon ne számíts rám, 
egyáltalán nem érdekel, hogy mit 
rejteget B.A. nyolcadik szobája."

— Ha fürödni óhajt, intett a 
komornyik, aki mintha Damme 
Goedzackhoz hasonlított volna 
Geszámítva a humorérzéket).

Láttam az imént, nem mesz- 
sze, a folyosó végén egy nyitott 
fürdőszobát tussal és mindennel, 
ami kell.

Üljünk asztalhoz.
Az asztal valóban egy tizen

hetedik századi asztal volt, üres 
és fényes, gyümölcstartókkal, 
tálcákkal, egy nekem feldíszített 
tányérral, és természetesen a ma
gas pohárral, benne a protein- 
koktéllal a nagy megcsonkított 
számára.

Megjelent Bertrand és Berthe 
két ezüsttálcával, melyen eléggé 
étvágygerjesztő illatú valami gő- 
zölgött. •

— Monsieur le comte est eser-
vi.

f íH É N V  M Ú M Ift

Az én drága Donám ezt az 
apróságot elfelejtette közölni ve
lem. Vagy nem tulajdonított je
lentőséget neki.

És mivel senki sem mozdult, 
mintha várnának valamire vagy 
valakire, bátorkodtam megkér
dezni, puszta udvariasságból:

— Ét Madame, votre femme?
O lyan csen d  e re sz k e d e tt

ránk, melyet lelki szemeimmel 
szinte láttam beszivárogni a nyu
gat felőli flamand ablakon.

— Elle n'est pas id.
Punktum.
Mit is m ondtam  azokról a 

dolgokról, melyek nem mindig 
azok, aminek tűnnek, vagy ame
lyek olyannak tűnnek, amilye
nek nincsenek valójában? Nem 
tudom miért, egy néhány évvel 
ezelőtti, new-yorki történet jutott 
eszembe. Arra vágytam, hogy el
vigyen valaki a "Tiffani's"-hoz. 
Peter, a kísérőm, teljesítette kí
vánságomat. Előttem két méter
nyire, nem lehetett közelebb 
lépni, egy szinte négyzetalakú 
ablak, melynek csak a minimum 
egy méter vastagságú üvege volt 
lenyűgöző. A csalódásom foko
zódott, a vitrinben halomba do
bálva, összetekeredve, gyöngy
füzérek, strassz strassz hátán, 
hogy egyetlen egyet sem lehetett 
különválasztani a többitől.

— Micsoda ízléstelenség, mi
csoda rakás, mennyi strassz, hát 
ez a híres Tiffani?

És Peter, mosolyogva, annyit 
mondott: Tehet, hogy ízléstelen, 
lehet, hogy rakásban vannak, de 
gyémántok."

Más inddens nem is történt 
az étkezés folyamán, csak én lök
tem meg kissé a tálca melletti, 
burgundi borral telt poharat (va
jon, a gróf úr nem tudta, hogy 
"seulement en Bourgogne, on pe- 
ut boir du vin de Bourgogne"?), 
és megrettenve néztem, mint fo
lyik le egy vörös csepp a régi, 
patinás, de szorgalmasan kifé
nyesített asztalra; láncreakdót 
váltott ki, Bertrand odaugrott a 
törlőronggyal és felszárította a 
foltot (egy vörös folt szárazon is 
vörös marad), Frankie pedig el
sápadt és rám kiáltott, "nem tudja 
ön, hogy mekkora erőfeszítése
ket teszünk, hogy ez az asztal és 
minden egyéb pontosan olyan 
maradjon, amilyen néhány száz 
évvel ezelőtt volt?"

Aztán m inden elcsendese
dett, és Bertrand, kizökkenthetle- 
nül, megismételte a varázsigét, 
miszerint a gróf urat kiszolgál
ták.

A reggeli kávénál bátorkod
tam megemlíteni Bertrand-nak 
az éjszakai kalandomat, a felfor
dulást, a szekrényben csörgede
ző vizet. Hosszasan nézte Berthe- 
et, aki éppen egy ezüstedényt si-
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kált, miközben morgott valamit, 
amiből azt lehetett kihámozni, 
hogy a szomszéd szobába, mely 
ikertestvére az enyémnek, és a kö
zös fürdővé átalakított szekrény 
köti össze őket, valószínűleg 
rosszkor, mint ahogy szokta, meg
érkezett Doriane, a gróf úr lánya.

Ami pedig a lovakat illeti, is
ten őrizz, amióta B. bárónő, a gróf 
úr unokahúga, leesett a lóról és 
boka- meg könyöktöréssel végez
te, nincsenek többé lovak. — Le
het, hogy a repkény-ló a falról — 
mondta Frankie, aki épp megje
lent a küszöbön, a maga fanyar 
humorával.

Valóban, az L-alakú díszudvar 
rövidebb felén egy repkény-ló ter
peszkedett, készen arra, hogy el
röppenjen valahová a végtelenbe.

— Délután meglátogatjuk a 
XVII. századi kertet. Valami me
rev, pontos, igényes, aprólékos 
dologra számítottam.

Másfél óra állt a rendelkezé
semre, hogy magamhoz térjek, 
hogy pótoljam a lázálmokra el
vesztegetett éjszakát.

Első utam a szekrényhez veze
tett, eltávolítottam a fotelt, óvato
san kinyitottam az ajtaját, arra 
számítva, hogy vízsugár fröcsköl 
majd be a szobába. Állott szag, 
penészes, nyirkos falak és a hatal
mas kád fenekén látható rozsda- 
réteg utalt rá, hogy a fürdőt jóideje 
nem használja senki. Az aranyo
zott csapok rozsdát csöpögtettek. 
És valami finom és nagyon régi 
parfümillat áradt be, mely egy ré
gi üvegcsét juttatott eszembe... is
tenem, mi volt a neve? Houbigant, 
igen, egészen biztos. Ki használ 
m anapság Houbigant fürdősót 
meg parfümöt?

Bezártam a szekrényt, ezúttal 
nem támasztottam neki a fotelt, és 
hirtelen furcsa, kínzó érzés kez
dett motoszkálni bennem. Ismét 
kinyitottam a szekrényajtót, ész
revettem, de nem tulajdonítottam 
jelentőséget neki, hogy az ajtó, 
mely a másik ikerszobába veze
tett, zárva volt. A kulcs pedig, be
lülről, benne az ajtóban.

AXVIl.századi kert csodálatba 
ejtett. Nem tudom, ki volt a há
romszáz évvel ezelőtti építésze 
vagy költője, hemzsegtek a fák, a 
gyümölcsfák, a zöldségek és a 
rendezetlen  virágágyások, ha
vasszépe georginákkal (dáliák 
?),rezedák és rózsák, vadak és ol
tottak, sok fű, és a fűben azok a 
miniatűr kék virágocskák, melye
ket nálunk, a cseresznyéskertben, 
"kígyóvirágoknak" hívnak, ká
poszták és karalábék zöldellő 
ágacskák (nyilván brüsszeliek) 
szomszédságában, igazi gyönyö
rűség.

H irtelen m egderm edtem , a 
málnasövényen átlendülve, hatal
mas ugrásokkal repülve át a bok
rok és a virágok fölött, egy szög

letes orrú, óriási, fekete dög lan
dolt alig néhány méternyire tő
lünk. A XVII. századi kert vé
gében pedig egy magas, szőke, fe
jedelmi tartású úr jelent meg, 
sportos öltözékben (golfruhát 
akartam mondani, de nem tudom, 
mi a különbség a kettő között), és 
nyugodt, zavartalan léptekkel kö
zeledett. Ezalatt a fekete szörnye
teg a hasán kúszva egyre közelebb 
jött, és egy hirtelen mozdulattal 
rám ugrott, szinte levert a lábam
ról... és a mancsait kedveskedve a 
vállaimra tette. Hrous! tiens tói 
tranquille. — Hrous? nyögtem, 
miközben a fent nevezett össze
borzolta a hajamat, és orrát az ar
comhoz dörzsölte. — Ne zavard a 
hölgyet, nem szereti a szemtelen 
kutyákat.

— Ez itt Igor, a kertészünk, a 
hölgy egy romániai írónő.

Mindenre számítottam, csak 
arra nem, miként reagál majd Igor 
a bejelentésre.

— Románia? Elvtársak? Ma- 
maia? Hallani sem akarok Romá
niáról meg Mamaiáról, a lányom 
kirándulni ment oda, más pártbeli 
elvtársakkal, és mindenüket el
lopták. A párthoz is, meg a brüsz- 
szeli nagykövetséghez is adtam 
be kérvényt, kilépek a pártból, ha 
valahol a földgolyón, ahol győze
delmeskedett a ... stb....stb.

És íme, én és a gróf úr, amint 
igyekszünk m egértetni a ker
tésszel, a szelíd kutya (hál'isten- 
nek nem volt betanítva) gazdá
jával, hogy nem mindenki tolvaj, 
és nem mindenki kommunista, de 
a gróf úr megszorította a kezem, 
miközben Igor morgolódva távo
lodott, hogy "a fenébe a kommu
nistákkal, ha lopnak... Hrous, vien 
id!"

— Kérem, ne erősködjön, sok
kal jobb nekünk, ha kommunista 
személyzetünk van, kordában le
het tartani őket, és nem rabolják ki 
az embert.

Ú tközben m egkérdeztem , 
hogy lánya, Doriane, későn jött-e 
haza ma éjszaka. — Doriane? há
rom hónapja Michiganben van 
egy kiállítással, az ön barátainál.

Néztem a naplementét a közel 
egy méter vastag keretű kis abla
kon át. Azt hiszem, csak akkor ér
tettem meg, mit jelent a flamand 
fény.

A kigyúlt, sötétvörös felhők 
közt, a dombon túl felderengtek 
az Écaussines d'Enghien kastély 
tornyainak körvonalai.

Es mivel a legendák a világ 
minden táján hasonlítanak egy
máshoz, rájöttem, hogy az Écaus- 
sines-Lalaing kastélyt, mely a 
Bourg grófoké, hosszú és szöve
vényes alagútrendszer köti össze 
a D'Enghien hercegek kastélyá
val.

LAKATOS MIHÁLY
fordítása

IO N  M U R E §A N  

T éli d a l
Egy szelíd ördög érkezik kezében síró lanttal,
O, hogy üvöltenek a betűk a szavakban,
Ez a jel, és látni zörgő csontszekerek sorát 
A  földalatti lila folyosókon át meg át.

A  kanális felett nem hallani az olívazöld dombot, 
Morajlik még? Az őr kiálthatott valamit!
Egy szelíd ördög érkezik, fáklyacsonkot 
Tartva vállán követi őt is odaátról valaki.

A z özvegy gyermeke a kertben kire várhat?
Miért, hogy ruhája mint a hó, fehér?
S a jobbkezében a kialudt, fekete lámpa
vajon mire kell? Tudhatná, nem én vagyok a rém.

A  magas férfiak, akik az úton elvonultak,
És kővel dobálták a kapukat? Hogy nem érdekel?
A  szobáid megteltek füsttel újra,
S kezében síró lanttal egy szelíd ördög énekel.

Egy szelíd ördög érkezik kezében síró lanttal,
O, hogy üvöltenek a betűk a szavakban,
Ez a jel, és látni zörgő csontszekerek sorát 
A földalatti lila folyosókon át meg át.

E m lé k e z z  c sa k
A hosszú kiszáradt karok sok-sok évig integettek 
a falak tetejéről.
Emlékezz csak: a fonnyadt, kicsi nap, a fonnyadt, kicsi, 
fekete nap rég leáldozott a dombok mögé.
A  faolaj arc, a bíborszín lábacskák 
a cukros vásznakon hancúroztak, 
időnként kibújtak az ajtók repedésein 
az utcákra is,

emlékezz csak: a fonnyadt kicsi nap, a fonnyadt, kicsi, 
fekete nap rég leáldozott a dombok mögé.
A nyársakon a hús, mint az üveg, egyre zöldebb és 
áttetszőbb lett.
Emlékezz csak: gólyalábakon vonult énekelve
vörös vízipatkányok között,
térdével hasított utat a békanyálban...
Fülledt a levegő — hajcsomók egy kecske hasa alatt, 
és a lélek — kis színes zászló 
a hátunk közepébe tűzve — leng az esti szélben. 
Emlékezz, emlékezz csak: a fonnyadt, kicsi nap, 
a fonnyadt, kicsi,
fekete nap rég leáldozott a dombok mögé.
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------------------ HELIKON---------------------------------------------------------------------------------

LAJOSI KRISZTINA

MI ÚJSÁG AZ IRODALOM TUDOM ÁNYBAN

Kulcsár Szabó Ernő: A megértés alakzatai
A z irod a lm i d isk u rzu sok  d ia lógu sán ak  leh e tő ség e i és korlátái

"Mindenki külön téved el, 
de ugyanabban az erdőben... "J

M int m inden alapos, széleskörű m ű
veltségi kódokat m egm ozgató m unka, 
így A  megértés alakzatai is nehéz feladat elé 
állítja az olvasót. KulcsárSzabó Ernő isko
laterem tő egyénisége m ár önm agában is 
kihívást jelent a recenzió írójának, hiszen 
ism erve a korábbi tanulm ányköteteinek 
kom plex, összetett gondolkodásm ódját, 
tudom ányos nyelvezetét, az olvasó akkor 
törekedhet adekvát m egértésre, ha a re
cepcióesztétika, valam int a retorikai-poé
tikai iskola alapm űveinek intertextuális 
terében helyezi el a szerző legújabb köte
tét. A m agyar kritikában a recepcióelmélet 
irodalom történeti alkalm azására, a ha
gyom ány újraértésére és a kánonok kiszé
lesítésére tett törekvéseivel KulcsárSzabó 
Ernő neve összefonódott az irodalmi her
m eneutika elméletével.

Az olvasó elvárási horizontja szerint A  
megértés alakzatai a herm eneutika és a szö
veg kapcsolatára összpontosító értekezé
seket, illetve a recepcióesztétika szem 
lélete által m eghatározott elem zéseket 
tartalm azhat. Noha a megértés és a horizont 
ebben a tanulm ánykötetben is központi 
szerepet játszik, a könyv ezen kívül a her
m eneutika és a dekonstrukció párbeszé
dének lehetőségeire, a m egértésre való 
törekvés, illetve a m egértés korláta inak 
felderítésére is vállalkozik.

Irodalom történeti szem pontból a m o
d em  és az u tóm odem  költészetének olva
sási lehetőségeiről gondolkodik el, illetve 
Ady, József Attila és Illyés Gyula lírájának 
újabb megközelítési m ódjait dolgozza ki.

A könyv utolsó részében, a kánonala
kítás szem pontjából, az utóbbi évtized né
hány jelentős m unkájának kritikáját ol
vashatjuk. (Barta János kritikai m unkás
sága, N ém eth G. Béla Kérdések és kétségek, 
Szegedy-M aszák Mihály: Ottlik Géza, Sza
bolcsi Miklós: "Kemény a menny ", Thomka 
Beáta Mészöly-könyve.)

A m int azt m ár korábban jeleztük, a 
tanulm ánykötet jelentős előrelépése a ko
rábbi m unkákhoz képest, valam int a mai 
m agyar irodalom kritikában az, hogy a 
szerző megpróbálja az ellentétesnek lát
szó két legnagyobb kritikai irányzatnak, a 
herm eneutikának és a dekonstrukciónak 
a dialógusba léptetését. Az említett elmé
letek két képviselőjének, Jaussnak és Paul 
de M an-nek m ár voltak ehhez hasonló 
törekvései, am int azt Jauss híres levele is 
bizonyítja2, m elynek egyik legtöbbet idé
zett m ondata is a dialógusra irányítja a 
figyelmet: "...a konstanzi és a yale-i isko
lák között több a hasonlóság, m int a- 
m ennyiról a két tábor dogm atikus hívei 
akár csak álm odnának."3 Kulcsár Szabó

Ernő a közös tárgyban keresi a beszélge
tőpartnerek megértését, abban a közös 
k u ltu rá lis , iro d a lm i h agyom ányban , 
amelynek értelmezése m indkét fél szám á
ra m ár egy nagyon fontos közös kiinduló
pontot jelent, hiszen annak ellenére, hogy 
eltérő a kérdésfeltevés, valam int a megér
tés premisszái is ellentétes következteté
sekre adhatnak okot, mégis a probléma- 
felvetést ugyanaz a cél mozgatja, éspedig 
egy adott szöveghagyomány megértésére 
tett kísérlet. Amennyiben egyik elmélet 
sem lép fel a kizárólagosság igényével, 
retorikájában nem  ad helyet az "igaz" és 
"hamis" m inősítő értékítéleteknek, akkor 
egymás igazságára odafigyelve létrejöhet 
közöttük egy olyan párbeszéd, mely gyü
m ölcsözően hathat m ind az irodalom ,

mind pedig a kritika értelmezésére. Azt 
sem szabad elfelejtenünk, hogy m inden 
adottság csak egy bizonyos horizonton be
lül létezik, ezért m inden megértés elen
gedhetetlen kontextusa a megértés mi
kéntje. Ez persze inkább a különbségek 
létezését erősíti meg, de ugyanakkor rela- 
tivizálja egy bizonyos megértés következ
tetéseit.

Az értelemképzés aktusakor az értel
mező, az általa fontosnak ítélt lényegiség 
indexével látja el a kulturálisan közöset. 
Ezért megfosztja azt a saját identitásának 
elsődlegességétől. A konszenzus csak ak
kor érhető el, ha a közös elemet nem  szol
gáltatjuk ki az episztemológia értéknyel
vének, hanem  jelenlétének igénye felől 
próbálunk közelíteni hozzá. A herm eneu
tika ezért hangsúlyozza, hogy úgy tu
dunk  közeledni a hagyományhoz, hogy 
egyúttal benne is vagyunk. "Ezért a meg
értés jelentésképző anticipációi m ár eleve 
sem lehetnek szubjektív műveletek, hi
szen abból a közös hatástörténeti tapasz

talatból szárm aznak, amely összeköt ben
nünket a hagyománnyal. S m inthogy ez a 
közös m ozzanat úgyszintén nem  valam i
féle tapasztalati kincs szerkezeti sajátos
ságával bír, hanem  m aga is tem poralis 
képződés (Büdung) eredm énye, nem  is 
viselkedhetik úgy, m int am i előzetesen 
adottként szólna bele, s am úgy formálisan 
elkülönült feltételként határozná m eg a 
megértés végrehajtását. Inkább olyan (ha- 
tás)összefüggésként érvényesül ez a kö
zös mozzanat, m int a feltételezettségnek 
az a formája, amely csak a közrem űködé
sünkön keresztül képes kifejteni a szub
jektivitással szembeni ellenerejét."4

M egérteni csak úgy tudunk , ha m ár 
előzetesen értettünk valam it, azaz nincs 
olyan része a hatástörténetnek, amely "tő
lünk független összefüggésként m utatna 
vissza az előzetes megértés elidegenedő 
tartalmára."5

A híres 1996-os kritika vita befejező
dött ugyan, de korántsem  zárult le, am i 
nem  baj, de abban az esetben nem  szeren
csés, ha nem  a konszenzus-keresés rem é
nyében haladnak saját útjukon az egyes 
iskolák képviselői, hanem  a (vélt vagy va
lós?) hatalmi pozíció elfoglalásáért folyta
tódik a harc, és egy-két kivételtől elte
kintve még a kilencvenes évek legvégén is 
ez utóbbi volt az elterjedtebb attitűd.

Akkoriban a vita résztvevői a hagyo
mány alakításának újfajta közrem űködé
sére, a nyitott kánonalkotásra és az iro
dalom oktatás korszerűsítésére keresték a 
lehetséges irányvonalakat. A jövőre irá
nyuló m egértés sokféle lehet ugyan, de 
célkitűzésük és válaszaik összjátéka olyan 
közös törekvésként lép majd be a hatás- 
történetbe, amely alól nem  tudjuk  kivonni 
m agunkat. "A jelenkor kihívásainak iro
dalom tudom ányunk akkor m ehet csak si
kerrel elébe, ha nyelv i, k u ltu rá lis  és 
szakmai otthonlétét a saját és idegen hori
zontok találkozásának helyeként tapasz
talja meg.”6

Kulcsár Szabó Ernő a megértés szem
pontjából elengedhetetlennek tartja a szö
vegek tem poralitásának  a figyelem be 
vételét, a szövegek intenciójára, igazság
igényére való odafigyelést, melyet a ma
gyar deKON hajlamos mellőzni, valam int 
a de Man-i olvashatatlanság problém ájának 
vizsgálatát, azaz az örökös félreolvasás té
nyének  in teg rá lá sá t a h e rm en eu tik a i 
szemléletbe, annak ellenére, hogy más fel
tételek között születtek ezek a felismeré
sek. "Míg az egyik elsősorban a hagyo
mány ellenerejét, a m ásság ellenállását ér
vényre juttató történés m indenkori tem- 
poralitásából, add ig  a m ásik a jelölők 
rögzíthetetlen strukturális játékából szár
maztatja a jelentés képződ és rajtunk túlfu-
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tó (nyelvi) hatását. A kölcsönösségnek az 
egyik esetben inkább tehát történeti ("tör
ténő"), a m ásikban inkább fenomenológi
ai az indexe. (...)az egyiket nyilvánvalóan 
a kérdező (ön)megértés szükségszerű vál
tozékonysága, a m ásikat a szemantikai 
diszjunkciók kijátszhatatlanságának ta
pasztalata vezeti el annak a belátásához, 
hogy a m ű alk o táso k  jelentése elvileg 
m egszilárdíthatatlan herm eneutikai kép
ződmény."7

Közös feltételként határozható m eg to
vábbá, hogy az irodalom  m indenkor és 
m inden esetben rá van utalva a megértés
re, hiszen bárm ennyire hangzatos a jelölők 
uralhatatlan összjátéka kifejezés, a könyves
polcon nem  fog összekeveredni egy Der
rida- és Gadam er-kötet, és m ég a horizont- 
összeolvadás sem  fog végbemenni. Ezek
hez az elengedhetetlen feltétel a megértés
re és a párbeszédre való törekvés.

Két á llásponto t helytelenít a szező, 
mely ellentm ond az irodalom  lényegisé- 
gének is: az egzaktsághitű interpretációt, 
mely önm agában véve lehetetlenség, azaz 
a passzív elfogadást, és a tetszőlegességet, 
am ikor az értelm ező kénye-kedve szerint 
ragad ki m ondatokat a szövegből. A szö
veg igényére való ráhallgatás a dekonst- 
rukcióból sem  hiányzik^

A m agyar értelmezői iskolák néha el
torzítják az egyes elméletek törekvéseit, 
kizárólagossá tesznek olyan gondolato
kat, m elyeket az adott elméletek csak kon- 
textusfüggően állítottak. Ezzel kapcso
latban az említett 1996-os irodalmi vitán 
S zeged i-M aszák  M ihály  zá rszav áb an  
megjegyzi: "Derrida általában szövegsze
rű  vizsgálódásokra vállalkozik, és ugyan
az m ondható el Paul de Man tanulm á
nyairól is. Ha van kifogásom a hazai iro
dalm árokkal szem ben, akkor az legföl
jebb anny i, hogy többen  h ivatkoznak  
D erridára, m int am ennyien tüzetesen vé
gigolvasták könyveinek hosszú sorát."9

A dialógus szükségességét, Derrida 
szavaival, a különböző diszkurzusok köz
ti limite/passage ténye is m egerősítheti, hi
s z e n  a m e g é r té s  k ih ív á s a  é p p e n  a 
különbözőségek észrevételében áll. A hal
lás és a valamire való hallgatás is feltétele a 
párbeszédnek. H eidegger a következő
képpen fogalmaz: "A beszéd (...) önm agá
nál fogva hallás. M eghallása a nyelvnek, 
am it beszélünk. így a beszéd nem  egyút
tal, hanem  mindenekelőtt hallás.''10 Tehát al
kotás és befogadás között egy oda-vissza 
játék figyelhető meg, dialógus, mely meg
kérdőjelezi a "befejezett" m űalkotás lehe
tőségét.

A saját beszédben otthangzó idegen 
tekinthető a retorika alapvető konstitutív 
m ozzanatának, mely a költészetben jut 
leginkább kifejezésre. A m űvek befogadá
sakor nem  szabad szem elől téveszteni, 
hogy a megértés nem  azonos a jelentéssel. 
Ez Schillernél jelentkezik először. Ma még 
nagyobb szerepet játszik az Ich és a Selbst 
közti különbségtétel. Az én és az énről al
kotott kép egy  új történetiségtudat szerke
zetének felel meg. "A m egkettőződő — 
önm aga tárgyává és alanyává le tt— szub

jektuma Schillernél lényegében m agának 
a líra elméletének azt a kiindulópontját is 
láthatóvá teszi, ahonnan nézve indokolttá 
vált em pirikus és költői én, majd később 
pedig a pragm atikai, gram m atikai és reto
rikai én megkülönböztetése."11 A poétikai 
m ű struktúrája nem az alkotótól nyeri el 
jellegét, hanem  a befogadójától, esetleg 
recitálójától, akinek "én"-je eképpen a köl
tem ény "én"-je lesz, az olvasó saját hangját 
kölcsönzi a költeménynek. Tehát a lírai 
m űveknek inkább megszólaltatói, a pró
zai m űveknek inkább elbeszélői vannak, 
azaz másfajta dialógust feltételez a lírai és 
m ást a prózai m ű. Ezért m ondhatjuk, 
hogy  a vers helyettünk beszél, és nem  
annyira hozzánk szól.

A dialóguselv a költészettörténetben a 
későm odem  korban alakult ki. Van né
hány kivétel, m int például József Attila 
Eszmélet című költeménye, amely késő
m odem  választ ad egy klasszikus m odem  
kérdésre. Kulcsár Szabó Ernő Eszmélet- 
elem zése  újraolvastatja az értelmezővel 
nemcsak a nevezett verset, hanem  a kor
szak egész líra termésének újragondolásá-

Miklós László rajzai

A tanulm ánykötetnek a költői nyelv 
természetére irányuló problémafelvetése 
a fordítás néhány kérdéskörét járja körül, 
egyben reflektálva a hazai irodalomértés 
konvencióira is. A m űfordítás későmo
dem  alakzata és a költői nyelv közti dia- 
logicitás kerül előtérbe a v izsgálódá
sokkor. Babits és Kosztolányi eltérő nyelv- 
szemléletéből kiindulva, a fordítói gya
korlatuk közti különbségekre lehet kö
vetkeztetni. Kulcsár Szabó Ernő választ 
keres a két költő életműve hatástörténeté
nek egyes jellegzetességeire. Sokan "nihi- 
lisztikus" viszonylagosság hirdetésével 
vádolták Kosztolányit. Ez az új szubjek
tum felfogás következm énye, m ely az 
egység helyett a széttöredezettséget m u
tatja. A nyelvi tapasztalat nem alkalmas 
az egyetemesítő hum ándiszkurzus presk- 
riptív formáinak hirdetésére. Ez az attitűd 
tulajdonképpen egy új korszak eljövetelé
nek jeleként olvasható, amelyről sem a 
Nyugat, sem a népiek esztétikája nem  volt

hajlandó tudom ást venni. Csak a későmo
dem  klasszikusainak sikerült m eghaladni 
a m űfordítás ekvivalencia-elméletét, m ert 
ők vettek tudom ást először a nyelv szub
jektumon hűi hatalmáról is. A m űfordítás 
során ném a másikat, hanem  annak beszé
dét kell m egértenünk. Erre talán legelő
ször Kosztolányi jött rá, hiszen ő h irdette 
a legkövetkezetesebben a nyelv és a szub
jektum  elválaszthatatlanságát. így egy év
tizeddel megelőzte W alter Benjáminnak 
nagy hatást kiváltó fordításelméleti esz- 
széjét.

A m űfordításban tehát nem  a másik 
átm entése a tét, hiszen a m ásik értelme a 
leggyakrabban hozzáférhetetlen, hanem  a 
m ásik igazságigényének, a közvetítése a tét.

Átvitt értelem ben tulajdonképpen ha
sonló az értelm ező feladata is, m elynek 
alap ját a d ialógus kell hogy képezze. 
"Kulcsár Szabó Ernő a megértés akaratla- 
gosságának és m indig rajtunk túlhaladó 
történésjellegének a kölcsönhatását tuda
tosítva hozza felszínre az irodalom kuta
tás korszerűsítésére tett hazai kísérletek 
csak részlegesen reflektált, s így felül
vizsgálatot igénylő herm eneutikai előfel
tevéseit. Az érte lem alkotás in terak tív  
kölcsönösségének horizontjában tálja fel 
a tőlünk elválaszthatatlan hagyom ánnyal 
folytatható szakmai párbeszéd lehetősé
geinek feltételeit. Elemzéseinek tehát el
kerülhetetlenül le kell építenie a szub
jektív akara tok  közösségére alapozo tt 
ideológiák kiinduló tételeit."12

A  megértés alakzatai o lvasói tapasz
talata a hagyom ány újragondolására ösz
tönözheti m ind az irodalom történésze
ket, mind az irodalomelm élet m űvelőit, és 
a megértés szándékát, valam int az új iro
dalm i diskurzusok ism eretét feltételezi az 
olvasótól.

Összegzésképpen a kötet egy m onda
tát idézném, mely megvilágítja a könyvis
m ertetés szándékát és lényegét: "itt és 
ekkor ennyi tellett tőlünk, m ert így — és 
nem  m ásképp — értettük m eg a helyze
tünket,"13

(Kulcsár Szabó Ernő: A  megértés a lak
zatai, Csokonai kiadó, A lföld K önyvek 
sorozat, Debrecen, 1998.)

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

CSEKE PÉTER

Magyar írók tragédiája 1929-ben
Jancsó Béla és B enedek  M arcell 1930-as levélváltása  tükrében
A Trianon utáni helyzetben eszmélkedő 

fiatal erdélyi írókra közismerten Ady, Mó
ricz, Szabó Dezső, illetve Benedek Elek, Kós 
Károly és Makkai Sándor volt a legnagyobb 
hatással.

Jancsó Béla indulásában és szellemi mun
kálkodásában mindenikük jelentős szerepet 
játszott. Ezúttal a Szabó Dezsőét és a Bene
dek Elekét célszerű kiemelnünk, hogy az al
címben jelzett levélváltást értelmezhessük.

Ha Ady és Móricz művészete mindene
kelőtt "szabadságot, bátorságot, tisztánlátást 
és megtisztulni akarást" jelentett Jancsó Béla 
számára, "a józan és becsületes magyar jövő 
reményét"1, Szabó Dezső elsősorban az 1923- 
ban megjelent Új magyar ideológia felé című 
programadó tanulmányával hatott rá, azok
kal a gondolataival, amelyek a kisebbségi 
élet belső megújulása, az igazi értelmű de
mokrácia új rendszerének a megteremtése 
szempontjából voltak relevánsak.

Benedek Elek szerepét illetően Debrecze- 
ni László megfigyeléséből kell kiindulnunk. 
"A húszas években csak két olyan embert 
ismertünk az erdélyi magyar közéletben — 
fejtette ki e sorok írójának 1983 nyárutóján a 
jeles építész és művészettörténész, az Erdélyi 
Fiatalok alapító-főmunkatársa, Jancsó Béla 
barátja és egyik legközvetlenebb munkatár
sa —, aki teljes lélekkel a népünkért való 
politika embere, mégpedig cselekvő embere 
volt. Tehát aki nemcsak elméleti vonatkozá
sokban és inkább csak jóakarattal próbálta 
meg hordozni a kétszeres — politikai és tár
sadalmi — kisebbségben élő népnek a gond
ját, hanem  gyakorlati tekintetben, egész 
szívvel és kemény akarattal dolgozott is éret
te: Benedek Elek és Kós Károly. Mindketten 
akkor tértek vissza ide, haza, amikor a nagy 
országváltozás következtében a középosz
tálybeliek és értelmiségiek tízezrei menekül
tek innen, elhagyva a szülőföldet és magára 
hagyva a föld népét. Egyikük a székelyföldi 
Erdővidék fia, már túl a hatvanon; a mási
kuk, ki Kalotaszeget vállalta szűkebb hazájá
nak, harmincötödik évének virágjában és 
magasra ívelt művészpályájának teljében fé
nyes lehetőségeket hagyott oda Budapesten. 
Mindketten azért jötték haza, mert úgy érez
ték, hogy a nagy történelmi fordulat nehéz 
idejében itthon, népünk mellett van a he
lyük. [...] Mindketten hamar meglátták, hogy 
a közélet terén a »passzivitásba ájult népünk 
életre ébresztése« lesz a fő hivatásuk. Es ha
marosan meg is találták egymás kezét."3 Az 
1921 őszén elindított és főszerkesztőként 
jegyzett Vasárnap című néplap (folytatása a 
Vasárnapi Újság) szerkesztése közben. Ami
kor Jancsó Béla már nemzedéktársait szerve
zi, s Balázs Ferenccel, Kacsó Sándorral és 
Kemény Jánossal együtt 1922 első felében 
közreműködik a nép felé tájékozódó fiatal 
értelmiségiek fórumának, az Előrének a meg
teremtésében, majd ugyanazon év kará
csonyán eltalál az előtte járó példaképekhez. 
A Vasárnap 1922. december 24-i száma ugyanis 
hozza Élet és irodalom dm ű írását, amelyben a 
huszadik évében járó, esszéírónak készülődő 
fiatalember erre a ma is időszerű kérdésre ke
resi a választ: "anyagias világunkban van-e 
létalapja az irodalomnak?"4

Akkor már tudja, hogy: van. "Mert semmi 
sem helyrehozhatatlan, ha megtaláljuk ma
gunkban a lelket, az emberben a testvért."5

Bár az Előre dm ű félhavi folyóiratnak 
mindössze kilenc száma jelent meg, a legú
jabb irodalomtörténeti kutatások mégis e 
nemzedéki vállalkozástól számítják a népi 
irányzat erdélyi jelentkezését, amelyet aztán 
a következő évben a Tizenegyek antológiája 
tesz emlékezetessé.6 Ezek a fiatal írók olyan 
közös programot alakítottak ki Balázs Ferenc 
és Jancsó Béla kezdeményezésére, amelyik a 
kisebbségi létkeretben fogalmazta újra az 
irodalom hivatását, és az új életkezdés belső 
(népi) erőtartalékaira irányította a figyelmet. 
Szembefordultak a társadalmi haladást gátló 
m aradisággal éppúgy, mint az irodalmi 
megújulást akadályozó konzervativizmus
sal; ugyanakkor a korabeli avantgárd törek
vések és a népi világszemlélet égisze alatt 
létrejött értékek egyeztetése alapján kívánták 
megújítani az irodalmi műfajokat, kiaknáz
ni, korszerű formanyelv részévé avatni a né
pi alkotószemlélet teremtő mozzanatait.

Mindezt Jancsó Béla így fogalmazta meg 
a Tizenegyekben (Petőfiről, Baudelaire-ról, 
Romain Rollandról, az expresszionizmusról, 
a művészet lélektani és társadalmi jelentősé
géről) közreadott esszéi élén olvasható mot
tóban: "Székely szívtől a vüág szívéig: ez a 
mi utunk. Székely szívtől a világ szívéig 
hordjuk-visszük a székely örömet, munkát, 
hitet és tragédiát: az Egyetemes Elet székely 
szavát. Visszük, adjuk, s elmúlunk, mikor ez 
a kötelesség elmúlik belőlünk."7 Ezt az 
igényt, ezt a kötelességet tartotta ébren egé
szen a Tamási zenitre jutásáig, teoretikusként 
és kritikusként egyaránt, tudatosítván a népi 
irányzatban rejlő értékképző lehetőségeket. 
Bartók Béla szelleme lebegett előtte, aki a 
"komor hegyekbe dugott kis falvakból a szé
kely zenét London és Párizs fülébe vitte, s a 
világ nagy szívéből visszhang szólt a tragi
kus kis nép sötét és mély életakaratára".

Az első világháborút követő szellemi 
megújhodást előkészítő avantgárd irányza
tok közül Jancsó Béla az expresszionizmus- 
ban fedezte fel leginkább az új művészet 
szálláscsinálóját. És Szabó Dezső, Nyíró Jó
zsef meg Tamási Áron írásművészetével pél
dázta "az Egyetemes Élet székely szavának" 
a megtalálását. Ekkor maga is az expresszio- 
nizmus igézetében alkot. Miként Áprily 
egyik hozzá írt levelében találóan megálla
pítja: "Szabó Dezső káprázatos jelzőzuhogó
inak az emléke néhol ott kísért a mondatai 
mögött."9

Nem véletlen, hogy a Tizenegyek antológi
ája felkelti Szabó Dezső figyelmét, aki az 
általa szerkesztett Élet és Irodalom szemle-ro
vatában forró szavakkal emlékezik meg — a 
Nyugat Osvát-em'lékszáma mellett — a fiatal 
erdélyi írók élet- és Erdély-vallomásáról: 
"Valami nagy, elszánt, hősi életakarat van 
mindenik írásában és széles ölelésű fiatalság. 
És ami nálunk nagy és új dolog: megvan 
bennük az a két szándék, mely nélkül nincs 
művészet, nincs művész: felszívni az otthoni 
talaj minden ősi áldását és megtermékenyül
ni a v ilág  m inden gondolatáram ával. 
Mennyivel erősebb, szabadabb és egész

ségesebb mozgású az életük, mint azoké a 
nagyrészt idegen téntafogyasztóké, akik 
Csonka-Magyarországon keresztény és tu
ráni irodalommal felhőzik reménytelenné a 
nyomdászipar látóhatárát." Persze, Szabó 
Dezsőnem lett volna Szabó Dezső, ha nem 
áldozott volna saját hiúsága oltárán: "És kü
lönösen megható volt számomra az élet 
mély izenete: látni, mennyire élek bennük, 
legalábbis a legtöbbjében. Nagy öröm volt 
nekem, hogy azon a barázdán, melyet a sötét 
magyar vizeken húztam, fiatal, virágos ha
jók jönnek utánam. És most a viharverte ma
gányos gálya vidám testvéri zászlót lenget 
az új habok új harcosai felé."10

A  Romániai Magyar Irodalmi Lexikon I. kö
tetében megjelent Benedek Elek-dmszó sze
rint Jancsó Béla is a Benedek Elek körül 
csoportosuló fiatal székely írók közé tarto
zik. Némi magyarázatot igényel azonban ez 
a besorolás. Jancsó Béla ugyanis — lévén 
szegedi, majd kolozsvári orvostanhallgató
— nem vett részt az 1927-től szervezett erdé
lyi és magyarországi felolvasó körutakon, 
jóllehet Buday György a szegedi fellépés 
kapcsán azt írta: célszerűbb lett volna, ha 
Jancsó Béla mutatja be a "fiúkat".11 Balázs 
Ferenc és Tamási révén került Benedek Elek 
közvetlen kapcsolatba a Tizenegyekkel, 
szétszóródásuk (1923) után Jancsó Bélára há
rult az a feladat — miként Tamásinak Ame
rikából küldött levelei tanúsítják —> hogy a 
külföldi tapasztalatokkal hazatérő "székely 
fiakat" további közös munkára egybefogja.
A Tizenegyeket azonban a húszas években 
nem követték újabb antológiák, és a Tamási 
által szorgalmazott nemzedéki irodalmi fo
lyóirat sem jött létre Jancsó Béla szerkeszté
sében, amelyik arra hívhatta volna fel a 
figyelmet, hogy "nálunk nem a magyar iro- 
däom  pótléka készül, hanem a magyar iro
dalomnak egy új fejezete".13

Tamási elgondolásának — mint fentebb 
már jeleztük — Jancsó Béla mindenekelőtt 
kritikusként igyekezett érvényt szerezni, el
sősorban a néppárti ellenzék orgánumában, 
a Paál Árpád szerkesztette Újságban, amely
nek Benedek Elek is főmunkatársa volt, a lap 
megszüntetése (1927. augusztus 17.) és a 
"székely fiák" elbocsátása után pedig a Bras
sói Lapokban, amelyek — minthogy Tizen- 
egyek-beli társa, Kacsó Sándor kerül az élére
— ugyancsak felkarolja Benedek Elek törek
véseit. Persze, ennél közvetlenebb munka- 
kapcsolat is kim utatható Jancsó Béla és 
Benedek Elek között. Szentimrei Jenő levelé
ből tudjuk, hogy Az én naptáram számára 
Jancsó Béla írta meg az 1923-as esztendő 
történetét.14 Ami önmagában is jelzi, hogy a 
szintézis-teremtésre hivatott nem minden
napi tehetség — a népi irodalmi irányzat 
erdélyi keletkezéstörténetének a megírásá
hoz gyűjtötte az anyagot még a harmincas 
évek derekán is, széles kitekintésű világ- 
irodalmi betájolás alapján — már kezdettől 
vállalja a mindennapi aprómunkát.

Benedek Elek halála után pedig annak 
hagyatékát.

Hogy ne váljon valósággá a Brassói Lapok 
1929. szeptember 22-i számában megfogal
mazott tragikus látomás: "Mert bizony mon
dom, elpusztulunk mi mind egy szálig, ha 
gazdátlanul marad Benedek Elek három ha
gyatéka: a székelység, a nép és az ifjúság!"15

Amikor e sorokat írta, Jancsó BÍéla a Szé
kelyek Kolozsvári Társaságának ifjúsági ta
gozatát, a Főiskolás Szakosztályt szervezte
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éppen, amely hátteréül szolgált az értelmi
ségnevelés erdélyi műhelyének, az Erdélyi 
Fiatalok mozgalmának. Most már bizonyos, 
hogy nem csupán Az elsodort falu és az Új 
magyar ideológia felé, a móriczi példa, a sarlós 
regösjárás, a szegedi tanyavilággal ismerke
dő agrársettlem ent mozgalom, a Bartha 
Miklós Társaság Ki a faluba (József Attila és 
Fábián Dániel megfogalmazta) programja, 
Dimitrie Gusti professzor bukaresti faluszo- 
dológiai iskolájának célkitűzése játszott sze
repet a kezdetben falufeltárásra vállalkozó 
erdélyi értelmiségi fiatalok indulásában, ha
nem Benedek Elek testamentuma is: siránko
zás helyett cselekedjünk, mentsük a ment
hetőt! "Menjünk ki a nép közé, alapítsunk 
népházakat, tereljük oda a felnövő új gene
rációt, s író, művész, pap, gazda mind egy 
célt szolgáljon a Székely Népművelő Társa
ságban: a falu lelki nemesedését és anyagi 
boldogulásé t.”16

A székelyt csak be kellett helyettesíteni a 
székely tömbmagyarságot is magába foglaló 
erdélyivel. Az "elsodort falu" helyébe pedig 
oda kellett állítani a Benedek Elek és a Balázs 
Ferenc által megálmodott "épülő falu" cél
képzetét. És persze vállalkozókat kellett ke
resni meg nevelni hozzá. Ezt tette Jancsó 
Béla az Erdélyi Fiatalok munkaközösségében,

a harmincas évek elején. Az évtized második 
felében pedig a Kacsó Sándor által szervezett 
ÁGISZ közművelődési szakosztálya élén, a 
máig emlékezetes Hasznos Könyvtár-soro
zat köteteit szerkesztve, a Székelyföld tudo
mányos megismerését szolgáló vidékmo
nográfiák megszületése körül bábáskodva. 
Sokatmondó tény az is, hogy a bécsi döntés 
után a népművelés ügyét mennyire a szívén 
viselte. Benedek Elek és Balázs Ferenc elgon
dolásait szélesebb alapra helyezve akkor 
vált e kérdéskör kiemelkedő szakértőjévé, 
amikor rajta kívül ennek úgyszólván nem 
volt gazdája. A Minerva Rt. Kiadónál szer- 
kesztésbenmegjelent koncepciózus népmű
velési kiadványok tanúskodnak róla.

Még hangsúlyosabbá válik Benedek Elek 
szellemi hagyatékának a felvállalása, ha azt 
is világosan látjuk: Jancsó Béla már életében 
küzdőtársa volt az előtte járó példaképnek. 
Ady, Makkai és Tamási korszakos jelentősé
gének a felismertetéséért vállvetve küzdöt
tek. Ebben az erdélyi politikai szűklátó

körűséget, irodalmi konzervatizmust, erköl
csi gátlástalanságot leleplező küzdelemben 
Jancsó kénytelen szembefordulni "félretájé
koztatott" mesterével, Szabó Dezsővel is.

Alighogy megjelenik a Szűzmáriás király
fi, Makkai Sándor nyomban ír róla az Erdélyi 
Helikonban, Jancsó Béla az Ellenzékben és Be
nedek Elek a Brassói Lapokban.17 Mindhár
man arra a következtetésre jutnak, hogy 
Tamási első regénye, ha nem is hibátlan al
kotás, mindenképpen fordulópontot jelent 
az erdélyi magyar irodalomban — az író 
tehetségének, eredeti látásm ódjának és 
nyelvteremtő erejének köszönhetően. A Ke
leti Újság előbb visszautasítja Kristóf György 
elmarasztaló kritikáját, az 1928. szeptember
2-i lapszámban közreadja Kőműves Nagy 
Lajos elismerő írását18, hogy aztán váratlan 
fordulattal egy hét múltán átvegye Szabó 
Dezsőnek az Ellenőrben megjelent ledoron- 
golását: "A két kötet minden oldalán letagad- 
hatatlanul az én művészetem napja, leve
gője, viharja mozdítja írni ezt az elficamo- 
dott székely góbét. [...] Minden okom meg
van a becsületes szigorúságra, hiszen fiamat 
verem."19 Amire— szeptember 15-i keltezés
sel — Jancsó Béla levelet fogalmaz Szabó 
Dezsőnek, amelyben megdöbbenésének és 
értetlenségének ad hangot.20 A levelet azon

ban — keménysége okán vagy baráti tanács
ra?— nem adja postára. Enyhített formában 
küldi el szeptember 27-én, miután a Brassói 
Lapok szeptember 17-i számában olvasta Be
nedek Elek válaszát.21 A véglegesnek tekin
tett gépiratos levélben — melynek másolatát 
Debreczeni László őrizte meg, magam pedig 
az Erdélyi Fiatalok egykori titkárának, dr. 
László Ferencnek a jóvoltából jutottam hoz
zá — Jancsó Béla "a Mesterre való tekintettel 
és a személyes érdekek felett álló ügy, az 
irodalom fejlődése érdekében" Szabó Dezső
nek egyebek mellett ezt írja:

"Most, hogy a Tamási könyvéről írt cik
kében először szólt erdélyi lapban erdélyi 
íróhoz, csalódás, megdöbbenés és fájdalom 
fogott el minket. Csalódás, mert a cikkben 
nem volt egyetemes útmutatás az erdélyi 
irodalom számára, megdöbbenés, mert nem 
éreztük benne az Ön tollának igazságát, és 
fájdalom egy olyan eltávolodás lehetősége 
miatt, amelyik nincs benne az élet fejlődési 
akaratában. [...]

Cikke elsősorban azért okozott meglepe

tést, mert olyan hírek jöttek, hogy Ón a Ta
mási regényét hatalmas, egy harmincéves 
embertől váratlanul érett alkotásnak minősí
tette. [...] Ne vegye soraimat tiszteletlenség
nek. Olyan valaki írja, aki lelki fejlődésében 
rengeteget köszönhet Önnek, s aki itt, Er
délyben, m inden alkalommal azon volt, 
hogy írásban és szóban a Szabó Dezső gon
dolatainak és igazságainak terjesztését, elis
merését kiharcolja. Tamási Áronhoz viszont 
mély barátság fűz. Kétszeres okom van hát 
az őszinteségre. [...]

A próza [...] a mai élet hangját még nem 
találta meg, néhány különálló történelmi re
génytől mint szimbólumtól eltekintve eltá
volodott az élettől. Amilyen arányban jutott 
azonban ez az irány holtpontra, olyan arány
ban tört elő egy új irány, mely magában 
egyesíteni akarta a legmélyebb faji gyökér
zetet a legegyetemesebb humánummal: a 
székely. Ennek az iránynak ösztönös művé
sze Nyírő, nyelvi fejlődésének betetőzője pe
dig Tamási. Mint gondolat először a Ti
zenegyek antológiájában csírázott ki 1923- 
ban, melyről akkor Ön írta az Élet és Iroda
lomban, hogy a művészi termelés két legi- 
gazabb forrásából merít: a faji gyökerekből 
nő fel, és megtermékenyül a világ minden 
gondolatáramával. [...]

Az erdélyi irodalom politikai helyzetét 
kell kissé megmagyarázzam, hogy ezt meg
értethessem.

Jelenleg három irányzat van, amely rend
re fejlődik ki. Először a konzervatív és mo
dem világnézetek harcolnak egymással. [...] 
A konzervatívok lapja a Keleti Újság, a mo
demeké az Ellenzék és a[z Erdélyi] Helikon. A  
mi csoportunk nem alkot érdekeltséget. 
Megszólalási lehetőségünk is alig van, ami
óta a Paál Árpád Újságját megszüntették. 
Még leginkább a Brassói Lapok az, ahol állás
pontunkból a legtöbbet kifejezhetünk. És 
most az történt, hogy éppen a konzervatív 
oldalról a Keleti Újság szerkesztője Önt meg
interjúvolja, és a Keleti Újság helyet ad az Ón 
cikkének öt nappal azután, hogy Kőmíves 
[Nagy] Lajostól egy százszázalékos dicsére
tet tartalmazó cikket megjegyzés nélkül hoz 
le. Csodálatos, hogy egyszerre mennyire ba
rátai lettek Önnek, mikor arról van szó, hogy 
Ön által felelőtlenül lehet Tamásin és a szé
kely csoporton üttetniük. Csak zárójelben 
jegyzem meg, hogy ugyanazok, akik most a 
Keleti Újság felett diszponálnak, pár évvel 
ezelőtt a Reményik-féle Pásztortűznél hóna
pokon keresztül megakadályozták egy cik
kem megjelenését az Ön tanulmányköteté
ről. [...]

A Keleti Újság szerkesztőségénél pedig az 
a szerény káröröm húzódott meg, hogy Nyí
ró [...] féltékeny Tamásira, másrészt pedig 
Ligeti Ernőnek fáj a saját Kék barlang dm ű 
regényének megérdemelt sikertelensége, és 
Ön által a Helikonon próbált üttetni egyet. 
Ezért és nem az Ön iránti megbecsülésből 
adták le az Ön cikkét. Végeredményben a- 
zonban az a helyzet teremtődött, hogy a kon
zervatív front Ön mögé állott ellenünk, a 
modem front pedig kéretlenül kel a Tamási 
védelmére azon egyszerű okból, hogy Szabó 
Dezsővel üttessék a saját híveit, és saját híve
ivel üttessék Szabó Dezsőt. Egyszerre min
den lap teret ad a vitának, amely a Segítség, 
a Panasz s az Ön többi könyve megjelenése
kor a legkisebb róluk szóló írás ellen is kés
hegyig menő alattomos harcot folytattak. [...]

folytatás a 16. oldalon
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folytatás a 15. oldalról

Tamásiban főleg a székely tájnyelv túl
zott használatát kifogásolja, amiből az döb
bent meg engem, hogy Ön nem érti meg az 
erdélyiséget, és nem érti meg a székely prob
lémát. On, aki annyira erdélyi és akinek 
annyi színe van a székelységből. [...] A szé
kely irányban magáról a székely népről van 
szó, amely szerintem először adhat egy új, 
életerős, új ideológiájú magyar típust, ame
lyet Ön is hirdet. Másodszor lelkileg adhatja 
annak a közösségi, kollektív embernek a tí
pusát, melynek tulajdonságai népköltésze
tében mind megvannak. [...]

A népiélek öntudatosítása [...] viszont 
nem lehet [...] nyelvi forradalom nélkül, 
amely a székely tájnyelvet hivatott irodalmi
vá tenni. [...] Ennek a tájnyelvnek irodalmivá 
tétele szerintem befejezi azt az igazi nyelv- 
újítási folyamatot, amely Petőfiékkel indult 
meg, és Adyn és Szabó Dezsőn át folytató
dott, s most ehhez még hozzáadja a legősibb 
és leghamisítatlanabb magyar nyelvsziget
nek, a székelynek minden gazdagságát. Ez a 
székely nyelvújítás szerintem megteljesedett 
Tamásiban, aki könyvében a tájszavakon túl 
a balladák, a sirató nóták, mesék, az ősi szé
kely epikum formáját találta meg. Ezzel ké
szen van az a hangszer, amelyen székely 
mondanivalót mondhatni. [...] Szerintem te
hát ott téved Ön, amikor olyantól félti Tamá
sit, amin ő már túl van. [...]

Amíg meg nem látja, hogy hol itt a gyom, 
amit irtani kell, és melyik az itteni fejlődés 
egyetlen útja, habár ma még dagadó hangon 
is szólal meg, [...] csak arra kérhetem Ont, 
jöjjön le Erdélybe mielőbb, lássa meg a hely
zetet, a problémákat, az erőket és a lehetősé
geket, és akkor meg vagyok győződve róla, 
hogy meg fogja találni az igazi erdélyiséget 
és a székely problémát, saját ellentmondásai 
feloldását, és megtalál minket."22

Jancsó Béla irodalomfelfogása közelebb 
áll Szabó Dezső expresszionizmusához, 
mint Benedek Elek népmeséi fogantatású 
realizmusához, mégis azt az irányzatot tá
mogatja, amelyik a székely mitológiából táp
lálkozva hitelesen teheti messzehallatszóvá 
az Egyetemes Elet székely szavát. "Mindezt 
az magyarázza, hogy Benedek Elek őszinte 
szeretettel, apai érzéssel nézi Áronka fejlődé
sét, Szabó Dezső pedig a konkurrens elleni 
gyűlölet szavát hallatja Tamásival szem
ben."23

Makkai Ágnes dm ű  regényének megjele
nése újabb disputa tárgya, amelyben Szabó 
Dezső újólag hangoztatja szavát az Ellenőr 
1929. február 3-i számában. Ami Jancsó Bélát 
ismét levélírásra készteti. "A Makkai Sándor 
regényéről írott cikkében foglalt irodalmi vé
lemény — fejti ki 1929. február 5-én Szabó 
Dezsőnek — az Ön magánügye. De nem 
magánügy az a mélyen megalázó beállítás, 
amellyel Ön Makkait a sorok mögött azzal 
vádolja meg, hogy püspöki kötelességeit az 
irodalom miatt elhanyagolja. — Ez a beállí
tás teljesen igazságtalan, ugyannyira, mint a 
Benedek Elek »konjunktúrás székelysége«. 
Makkai mint püspök egészen korszakalkotó 
jelentőségű munkába fogott, s hogy meny
nyire dolgozik, azt be fogja bizonyítani az a 
múlt évi püspöki jelentés, amelyet közelebb
ről eljuttatok Önhöz. — Viszont az igazság
gal, M akkaival és Önnel szemben való 
kötelezettségemnek érzem, hogy megírjam: 
az a beállítás megdöbbentően hasonlít a 
Makkai Sándor itteni ellenségeinek a beállí
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tásához, akik az ő nagyszerű működése ellen 
irkáivá s a Magyar fa sorsa miatt dühöngve 
ezzel az alattomos váddal akarják kezéből a 
tollat kiütni. — Kérdem újra: kinek az érde
ke, hogy Önt most újra félrevezesse? Kinek 
az érdeke az, hogy Önt rendre Erdély min
den becsületes író-emberével összeveszítse, 
Öltre nézve is méltatlan módon, a tájékozat
lanságát felhasználva, az emberek munkás
ságát illetően igazságtalanságokba ker
gesse?" A levél utóiratában ez olvasható: "A 
Tamási regénye után és a Makkaié előtt még 
a következő könyvek jelentek itt meg: Berde 
Mária versei, Sipos Domokos posztumusz 
novellái, Szántó György MataHaric. regénye 
és Ligeti Emő Vonósnégyes dm ű elbeszélés- 
kötete. Ezeket nem tartották szükségesnek 
Önhöz eljuttatni?"24

A Literatura dm ű budapesti folyóirat 1930- 
as almanachjában Benedek Marcell, az író, 
műfordító és irodalomtörténész fia, a Bolyai 
Egyetem későbbi esztétika-tanára megrázó 
emlékiratot ad közre édesapja utolsó éveiről 
Magyar író tragédiája 1929-ben címmel. Erre ref
lektál Jancsó Béla 1930. márdus 3-án:

"Kedves Marcsii!
Megkaptam Édesapádról írott könyve

det, köszönöm, hogy voltál szíves elküldeni 
nekem. Nagy megilletődéssel olvastam, és 
elvesztésének fájdalmát újra átéltem.

Engedd meg, hogy a legteljesebb őszin- 
tességgel megírjam, hogy érzésem szerint az 
összes kérdésekben, hol az illetékeseket 
szörnyű felelősség terheli szegény Elek bácsi 
izolálásában, megtaláltad a módját annak, 
hogy az a tragédia teljességét kidomborítsa, 
és mégis ne legyen napi harc. Egy helyen 
azonban, ne neheztelj őszinteségemért, talán 
valami hiányzik: a szomorú Szabó Dezső-af- 
fémál az erdélyi informátorok felelőssége. Én a 
Tamási-vita előtt 3 hónappal beszéltem Sza
bó Dezsővel erdélyi dolgokról, és akkor még 
egyáltalában semmi animózitás sem volt benne a 
székely írók egyikével szemben sem, és még egy: 
űz Elek bácsi erdélyi munkásságát egyáltalában 
nem, az azelőttit csak felületesen ismerte. Vala
kiknek tehát őt informálnia kellett ellenünk, 
hogy így kitört. Ez nem kisebbíti az elköve
tett igazságtalanságot (melyen utólag, mikor 
azt neki az Elek bácsit ismerők megmond
ták, 6 maga is megdöbbent), — csak megosztja 
a felelősséget erdélyi informátoraival, s lánc
szemként beletartozik az Elek bácsi elleni akna
munkák hálózatába. Érzésem  szerin t 
tragédiája lényegét ez is megvilágítaná.

Eme hiány mellett is úgy érzem, hogy 
könyveddel nagy szolgálatot tettél, az Ő élő 
emlékének és a székely kérdésnek, amiért Ő 
élt és meghalt.

De éppen ezért nem értem szándékod, 
hogy könyvárusi forgalomba nem bocsátód 
[könyvedet]. Ennek igenis ott kellene lennie 
intésként minden becsületes magyar asztalán az 
egész magyar nyelvterületen! De az egész mű 
tiszta hangulata és az ügy érdekében és a 
tragédia tiszta kiemelése érdekében feltétle
nül szükségesnek tartom a Szabó Dezső-ügy 
fent jelzett irányú átírását, s e tekintetben 
készséggel állok részletekkel a rendelkezé
sedre. Hidd el, édes Marcell, hogy talán ő 
volt a legkevésbé ördög az ellenfelek között, 
s hogy mégis ő adta a legigazságtalanabb 
csapást: — ez is magyar tragikum, az Édesa
pád tragikuma is, meg az övé is.

Én egy becsületes, új erdélyi világfelfo
gás kialakulása szempontjából feltétlenül 
nélkülözhetetlennek tartom, hogy azt a dol

got nagyobb feltűnés nélkül, de az egész er
délyi magyar ifjúság megismerje, és ezért 
kérlek, hogy ha lehet, 8-10 példányt küldess 
ifjúsági olvasótermek és könyvtárak címére 
(amiket válaszod után nyomban megadok), 
és erről említést senkinek se tégy.

Még egyszer köszönöm a könyvet, és 
kérlek, hogy fájdalmadon erőt véve a Szabó 
Dezsó-ügy kulisszatitkait is mutasd meg, 
hogy e ponton is teljes legyen az igazság, és 
itt is felfakaszd a jóságnak azt a forrását, amit 
Elek bácsi emléke jelent mindnyájunkra.

Szeretettel üdvözöl
Jancsó Béla."25

Amire a válasz így hangzott
"Kedves Béla!
Nagyon köszönöm leveledet, s azt is, 

amit a Szabó Dezső-ügyben írtál. A részletes 
bizonyítékok ismerete nélkül is készséggel 
elhiszem, hogy teljesen igazad van, de vál
toztatni azon, amit megírtam, nem tartom 
szükségesnek. Az, hogy Szabó Dezsőt ho
gyan informálták, egyáltalán nem menti 
írásművének tárgybeli hazugságait, s még 
kevésbé azt a kvalifikálhatatlan hangot, 
amely még az ő működésében is példa nél
kül való. Ami tájékozatlanságát illeti: egy 
negyvenen felül járó embernek, akinek vég
re is benőhetett volna már a feje lágya, aki 
azonfelül író, tanár is volt, irodalomtörté
nettel és aktuális kritikával is foglalkozik, 
végül pedig erdélyi ember is, igazán nem 
lehet azzal mentegetőznie, hogy nem tudja, 
kicsoda Benedek Elek. Egyébiránt, ha ma 
írnám ezt a könyvet, valószínűleg meg sem 
emlékeznék róla, bármennyire kötelességem 
is, hogy visszavágjak erre az aljasságra most, 
amikor már, fájdalom, nincs akit izgasson ez 
a visszavágás. Az, hogy ugyanaz az ember, 
aki Benedek Eleket konjunktúra-székelynek 
merte bélyegezni, most egy játszi mozdulat
tal román írónak készül beállítani, amikor 
közben a konjunktúra-székely belehalt az er
délyi tragédiába — túlságosan jó ziccer, 
annyira jó, hogy ezt kihasználni már nem is 
méltó Benedek Elek emlékéhez. Az informá
torok leleplezése — ez valóban hozzájárulna 
az igazi helyzet feltáráshoz, de — csak újabb 
pletykák, hazudozások, kimagyarázkodá
sok, alacsony megnyilatkozások szülője len
ne, s úgy érzem, általában helyesen tettem, 
amikor sok olyan dolgot, amiről határozott 
tudomásom volt, vagy egyáltalán nem vagy 
csak nevek nélkül, per tangentem érintet
tem. Én a nagy, ezeresztendős, szimbolikus 
tragédiát akartam megírni, minél kevesebb 
tekintettel azokra a jelentéktelen senkikre, 
akik a sors kezében eszközök voltak csupán. 
Ezért gondolom, hogy könyvemen nincs mit 
változtatni.

Ami már most a könyv terjesztését illeti, 
erről, sajnos, nem lehet szó, mert az alapkon
cepció minden néven nevezendő üzlet kizá
rása  volt, s így a Literatura almanachja 
alakjában szétküldött néhány ezer példá
nyon túl nekem magamnak csak a honorári
umképpen kapott hatszáz példány áll ren
delkezésemre — ebből ötszázat már szét
küldtem —, s így csak annyit tehetek, hogy 
azoknak a könyvtáraknak bocsátók a rendd- 
kezésére néhány példányt, amelyeket Te vol
tál szíves leveledben említeni. Ezeket a 
példányokat Szántó György feleségével kül
döm majd le, ő juttatja el Hozzád, s Téged 
arra kérlek, hogy belátásod szerint osszad el 
az általad ismert és alkalmasnak ítélt könyv
tárak között.
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Még egyszer köszönöm, hogy könyve
met olyan szerettei fogadtad.

Igaz híved
Benedek Marcell"26

Aki postafordultával ezt a választ kapja 
Jancsó Bélától:

"Kolozsvár, 1930. márc. 15.
Kedves Marcell!
Márc. 6-i leveledet megkaptam, s köszö

nöm, hogy részletesen válaszoltál. A Szabó 
Dezső támadása körül írottakat én is elisme
rem ; hangnem e, tájékozatlansága nem 
mentség. Igazad van abban is, hogy az erdé
lyi informátorok leleplezése csak újabb ala
csony m egnyilatkozások szülője lenne, 
mégis fenntartom azt a felfogásomat, hogy 
ez a meseterséges szembeállítás is megvilá
gítaná, éspedig gyökerében éppen az ezeresz
tendős tragédia szim bólum át. Másrészt 
hiszem, hogy Szabó Dezső sem követi el a 
lelki öngyilkosságot, s ha egyszer felébred, 
igazat szolgáltat, és megköveti Elek bácsi 
emlékét.

Nagyon sajnálom, hogy könyved terjesz
tése akadályokba ütközik. A Literatura Al
manachot nem lehetne Erdélybe leküldeni? 
Nagyon köszönöm a Szántó Györgynével 
küldendő példányokat (jó lenne vagy húsz 
darab!), s igyekszem minél jobban elhelyez
ni.

őszinte leveled köszönve, szeretettel üd
vözöl:

Jancsó Béla"27

Nemcsak Jancsó Béla kérte Szabó Dezsőt, 
hogy "jöjjön le Erdélybe", Szentimrei Tenő is 
a helyszíni tájékozódást sürgette. Van 
olyan vélemény, az első Szabó Dezső-mo- 
nográfiát író Nagy Péteré, miszerint ez a 
felszólítás is közrejátszott abban, hogy az idő 
tájt Szabó Dezső romániai áttelepedését fon
tolgassa 29 Párizsi útját követően anyagüag 
olyan helyzetbe került, hogy írói keresetéből 
m ég kenyérre és szalonnára sem tellett. 
Mindez azért következett be, mert szorult 
helyzetében minden szerzői jogdíját örök 
áron eladta a Stádium Kiadónak, és nem 
sikerült visszaperelnie azt.

Ez időre esik a Tamási, a Bendek Elek, a 
Makkai Sándor elleni kíméletlen támadása 
is. Benedek Marcell jól jellemezte szóban for
gó könyvében ezt a lelkiállapotot: "Budapes
ten egy igen csekély példányszám ú fo
lyóiratban valóságos förmedvény jelent meg 
a Szűzmáriás királyfi ellen. Szerzőjét nem ne
vezem  meg egy Benedek Elekről szóló 
könyvben. Szimbolikus nevet keresvén szá
mára, a Dzsungel könyve jut eszembe. Van 
egy lakója a dzsungelnek, akit a legerősebb 
állat is elkerül, mert félelmetes tulajdonsága 
az, hogy meg szokott veszni, s üyenkor nem 
nézi, kibe mar bele...”30 Csakhogy Benedek 
Elek nem tudott olyan óvatos lenni, mint a 
dzsungel nagy állatai. Tüzes vassal vert vé
gig Tabaquin, aki aztán veszett sakálként 
mart bele mindabba, ami Benedek Elek éle
tében, jellemében, alkotásaiban szép, nemes 
és felemelő volt, megtévén őt "konjunktúra
székelynek".31

"Ezzel párhuzamosan robban ki belőle 
legkeserűbb — és egyben legképtelenebb — 
ötlete is: 1929-ben bejelenti, hogy nemcsak 
Magyarországról akar kivándorolni, hanem 
magyarságából is" — jegyzi fel a Püski Ki
adónál 1989-ben megjelent Szabó Dezső-mo
nográfia szerzője, Gombos Gyula. "A la
poknak adott nyilatkozatában elmondja,

hogy mivel anyja révén román vér is van 
benne, elmegy románnak, fölveszi a Gheor- 
ghe Miile nevet, átköltözik Romániába, s 
csak románul fog írni. Hangoztatta azt is,_ 
hogy máris szorgalmasan tanul románul. [...] 
Bejelentése megrökönyödést keltett minde
nütt, ahol magyarok éltek. Különösen a Fel
vidéken és Erdélyben. Még a román sajtó is 
foglalkozott az üggyel. Akik addig is gyűlöl
ték, most annál könnyebben nevezhették ha
zaárulónak. S jó alkalom volt arra is, hogy 
egyesek elmeélüket köszörüljék rajta: hogy 
is állunk, úgymond, azzal a sokat emlegetett 
magyar fajjal? De azért akadtak olyanok is, 
akiket az író bejelentése inkább megrendí
tett, mint felháborított. Kassák Lajos, Bajcsy- 
Zsilinszky Endre, Féja Géza, például, a 
védelmére keltek. A Bartha Miklós Társaság
ban az ügy komoly belső válsághoz vezetett. 
A tagok közül számosán, élükön Makai Já
nossal és Csomós Miklóssal, Szabó Dezső 
megbélyegzését követelték; de József Attila, 
Illyés Gyula, Kodolányi János, Romhányi 
Vilmos, Vass László és az ügyvezető elnök 
Fábián Dániel Szabó Dezsőt védelmezték."3

Utóbb azt állította, hogy bejelentésével 
csak tiltakozni akart a tehetség-gyilkolás el
len. De őmaga nem azt tette?

Egyébként a Szabó Dezső családfáját ku
tatók úgy tudják: a Mille családnév az 1500- 
as évekig  v isszavezethető  kalotaszegi 
református nemzetségre utal.33

Jancsó Béla integráló elem volt. A maga 
korában azonban ő sem tudta megakadá
lyozni, hogy az irodalmi kánonképződésben 
a konjunkturális érdek ne nyomja háttérbe 
az esztétikai értéket. * 11

Jegyzetek
'Vö.: Móricz Zsigmond és az erdélyi magyar 

ifjúság. Hetvennégy erdélyi magyar főiskolás 
nevében Jancsó Béla írt levelet a megtámadott 
Móricz Zsigmondnak. Erdélyi Fiatalok, 1931. 
5-6.112-113.

^zabó Dezső: Új magyar ideológia felé. In: 
Aurora, 1923. 1. 1-29.; 1923. 2. 81-101.; Élet és 
Irodalom, 1923. 2. 1-13; 1923. 3. 1-16; 1923. 4. 
25-37; 1923. 5.1-20; 1923. 6.1-13.

3Cseke Péter: Vigyázó torony. Beszélgetések 
Debreczeni Lászlóval. Kriterion Könyvkiadó, 
Bük., 1995.60-61.

4Jancsó Béla: Élet és irodalom. Vasárnap, 
1922. december 24. Újraközölve in: J. B.: Iroda
lom és közélet. Kriterion Könyvkiadó, Bük., 1973. 
31-32.

5I. m.: uo.
Versek, elbeszélések, tanulmányok TIZEN

EGY erdélyi írótól, erdélyi művészek rajzaival. 
Clui-Kolozsvár, 1923.

7. m.: 60.
®Jancsó Béla: Erdélyi irodalom és székely iroda

lom. Ellenzék, 1923. december 23. Újraközölve 
in J. B.: Irodalom és közélet. 33-36.

9Áprily Lajos levele Jancsó Bélának 1923 
tavaszán. A boríték nem maradt fenn.

10Szabó Dezső: Erdélyi antológia. Élet és Iro
dalom, 1923.5-77.

11 Vo.: "Sokkal hasznosabb lett volna, ha az 
öreg naiv dicsérgetései helyett Te vagy, ha már 
nem jöhettél, Szentimrei adott volna arcképet a 
fiúkról, ezzel enyhíteni lehetett volna azt a ne
hézséget is, ami így tornyosult a hallgatóság elé 
amiatt, hogy mindössze egy sokszor nem is 
reperezentatív novellából kellett megismerni az 
írót." (Buday György levele Jancsó Bélának. 
Szeged, 1929. március 31.)

"Tamási Áron levele Jancsó Bélának. In: A 
Helikon és az Erdélyi Szépmíves Céh Levelesládája 
(1924-1944). Közzéteszi Marosi Ildikó. Kriteri

on Könyvkiadó, Bük., 1979. 44-46; 49-51.
13Vo: Tamási Áron levele Jancsó Bélának: 

Welch (West Virginia), 1925. június 21.; Tamási 
Áron levele Jancsó Bélának, New York, 1926. 
március 29.

14Szentimrei Jenő levele Benedek Eleknek, 
Cluj-Kolozsvár, 1923. szeptember 6.; in: Benedek 
Elek irodalmi levelezése I. 1921-1925. Közzéteszi 
Szabó Zsolt. Kriterion Könyvkiadó, Bük., 1979. 
167-169.

1 jancsó Béla: Benedek Elek hagyatéka. Brassói 
Lapok, 1929. szeptember 22.; újraközölve in: J. 
B.: Irodalom és közélet. Kriterion Könyvkiadó, 
Bük.. 1973. 83-86.

léI. m.: I. h.
17Makkai Sándor Tamási Áron új könyvének 

jelentősége. Erdélyi Helikon, 1928. 6.; Jancsó Bé
la: Tamási Áron: Szűzmáriás királyfi. Ellenzék, 
1928. július 22. In: J. B.: Irodalom és közélet 87-92.; 
Benedek Elek: Szűzmáriás király fi, avagy a Székely 
fa sorsa. Brassói Lapok, 1928. augusztus 12. és 
augusztus 19.

“ Kőmíves Nagy Lajos: Tamási Áron: Szűz
máriás királyfi. Keleti Újság, 1928. szeptember 2.

19Szabó Dezső: Sületlenség: Tamási Áron 
könyve. Előőrs, 1928. szeptember 9. — A vita 
összefoglalását lásd a Szabó Zsolt gondozásá
ban megjelent Benedek Elek-levelezés III. köte
tében (Bük., 1991.342-349.).

20VÖ: Cseke Péter: Vigyázó torony. 138.
21Benedek Elek: Mi ez? Mi ennek a neve? 

Brassói Lapok, 1928., szeptember 17.
22Jancsó Béla levele Szabó Dezsőnek. Ko

lozsvár, 1928. szeptember 27-én. A levél máso
latához fűzött megjegyzésében dr. László 
Ferenc arra hívja fel a figyelmet, hogy az általa 
is olvasott első (szeptember 15-i) levélfogal
mazvány szerinte "sokkal keményebb" volt 
"Valószínűnek tartom — jegyezte fel 1977-ben 
—, hogy valaki tanácsára enyhített az eredeti 
fogalmazványon." További kutatások feladata 
kideríteni — ha ez egyáltalán valaha sikerül —, 
hogy mit és miért enyhített Jancsó Béla az ere
deti levélváltozaton.

23Lengyel Dénes: Benedek Elek. Gondolat, 
Bp., 1974.241.

24Jancsó Béla levele Szabó Dezsőnek. Ko
lozsvár, 1929. február 5. Jancsó Béla kézírásos 
fogalmazványa alapján.

25Jancsó Béla levele Benedek Marcellnek. 
Kolozsvár, 1930. március 3. A boríték nélkül 
fennmaradt kézírásos levél a Petőfi Irodalmi 
Múzeumban található, V. 31871 /633 jelzettel.

“ Benedek Marcell levele Jancsó Bélának. 
Budapest, 1930. márdus 6. Gépiratos levél Cse
ke Péternél.

27Jancsó Béla levele Benedek Marcellnek. 
Kézzel írt levél, a boríték nem maradt meg. PIM 
V. 3187/634.

“ Szentimrei Jenő: Erdélyi barátaitól szeretném 
megvédeni Szabó Dezsőt. Brassói Lapok, 1928. 
szeptember 23.

"Nagy Péten Szabó Dezső. Akadémiai Ki- 
adó^Bp., 1964. 458.

"Benedek Marcell: Magyar író tragédiája 
1929-ben. Bp., 1930. 52-54.

311.m.: I h.
32Gombos Gyula: Szabó Dezső. Püski, Bp., 

1989.313.
Valahányszor e téma szóba került, Debre

czeni László — Kelemen Lajosra hivatkozva — 
mindig azt hangsúlyozta: a Mille család felme
női kalotaszegi reformátusok voltak.

o * O o *
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FARMATI ANNA

Szigeti Csaba: A hímfarkas bőre.
(A rad ik á lis  archaizm us a m ai k ö ltészetb en )
A kötet alcíme vilgosabban utal tartalmá

ra. A fölvetett probléma megismerése során 
azonban a főcím is érthetővé válik, s talán a 
maga metaforikus nyelvén többet mond el a 
kortárs költészet ezen igencsak érdekes je
lenségéről.

A radikális archaizmus fogalmának leírá
sa, értelmezése, illusztrálása nagyon össze
tett feladat: a mai versekben egyre gyak
rabban, egyre változatosabb formában, jól 
érzékelhető célzatossággal tűnnek fel hajdan 
volt költészeti korok rím- és sörfajtái, témái, 
műfajai, nyelvi fordulatai, különféle kultú
rák hagyományai.

A tanulmánykötet bevezető része rávilá
gít az archaizáló tendencia ezen változatait 
kiváltó okokra, létezésük, működésük szere
pére. Mindehhez természetesen szükséges 
az a költészettörténeü/verstörténeti vissza
tekintő és előretekintő szemlélődés, aminek 
alapja ebben az esetben a középkori francia 
trubadúr-líra, a 17. századi magyar s a kor
társ magyar és kisebb részben francia költé
szet.

A radikális archaizmus a francia iroda
lomban a 19. század végén, a magyar iroda
lom ban a 20. század elején eluralkodó 
versválság elméletének és állapotának a kö
vetkezménye. Egy olyan tudatos válaszreak
ció, amit a vers (nem feltétlenül a költészet) 
megszüntetésével kacérkodó próbálkozások 
váltottak ki. A formák megújítása, felbontá
sa, m egszüntetése-tagadása m agának a 
versnek a megszűnéséhez vezetett, vagy leg
alábbis sokan e megszűnés veszélyhelyzeté
ben alkottak.

Évszázadokon keresztül a verssor, a met
rum, a rím, a műfajiság határozta meg a 
verset, ami lényegében egy sajátos beszéd
módot jelentett: az elocjutia ligata sajátos sze
repe, formai jelentésszerkezete egyre inkább 
devalválódott, a 20. században folyamatos
sága teljesen megszakadt, s egy olyan cenzú
ra jö tt létre, am elynek m egszüntetése, 
áthidalása éppen ezen archaizálás révén vol
na lehetséges: vissza a vershez, a stabü, biz
tonságos metrumhoz, műfajhoz, esetleg a 
régi nyelvhez (bár nem ez utóbbi az elsődle
ges, hiszen, amint a szerző többször is rámu
tat, ez a legkevésbé sikeres, és valójában 
kevés köze van a vers vers mivoltához, leg- 
fennebb történeti kontextusát teremti meg).

Már a századfordulón fölmerült mind a 
francia, mind a magyar irodalomban a köl
tészet halálának a kérdése. Mallarmé szerint 
Victor Hugo, Babits szerint Ady halálával 
kövekezett be. Mindkettőjük verselméletét, 
a költészet jövőjére vonatkozó meglátásait 
részletesen és pontosan ismerteti a szerző, 
rámutatva arra, hogy Babits újklasszidzmu- 
sa is már a radikális archaizmus előzménye: 
az ő korában talán még meg lehet menteni a 
verset ezzel a módszerrel. Ma már szinte újra 
kell teremteni, újra értelmet kell neki adni. 
Ez a feladatkör határozza meg legjobban a 
radikális archaizmus fogalmát: "nem szava
kat keres tehát, vagy formákat, hanem a köl
tészet értelmességének az elgondolását. 
Ezért próbál visszamenni. Mivel a jelenben 
nem találja meg, merész, nyaktörő ugrást 
kell végrehajtania. Radikálisan fordul el hát

a költészet jelen állapotaitól, hogy megkí
sérthesse a lehetetlent, a vers értelmes voltá
nak az állítását" (20).

A régi költészet formai-tartalmi értékei
re, a trobadúr-modemség jelenségére is rá
csodálkozhatunk az összehasonlító elem
zések során. Megbízható adatközlése, az 
adatok szelekciója és pontos, következetes 
feldolgozása folytán tanulságos a francia 
trubadúrköltészet és a 17. századi magyar 
költészet párhuzamos helyeinek keresése. Jó 
példája ez a tanulmány annak, hogy nem
csak a vélt-óhajtott hasonlóságok megtalálá
sa, a hasonlósági-azonossági hipotézis iga
zolása világíthat rá fontos összefüggéseibe. 
A magyar vers természete, fejlődési vonala 
más — bár mindez csak egyetlen kötet 
(RMKT 17/10) anyagának elemzéséből de
rül ki (de az olvasói tapasztalat is ezt igazol
ja). Bár mindkét költészet strofikus ala- 
pozottságú, bizonyos rímkombinációk, sör
fajták és műfajok nem fordulnak elő a ma-

Kocsis Előd szobra

gyárban (ún. FC-szabály, ab-nyitás, a c-elem 
szerepe), a lengyel, orosz, szlovák — tehát 
kelet-európai költészethez hasonlóan. így az 
archaizálás lehetőségei is másak mind az 
egyes nemzeti irodalmakban, mind az inter- 
kulturálisban. Nemcsak a formaszerkezetek 
mássága miatt, hiszen a nyelvi és a kulturális 
határok átlépése már természetes. Fontos 
azonban a formától való viszonylag nagy 
időbeli távolság is: a megfoghatatlan ősiség 
vagy az epigonizmusra ösztönző közelmúlt 
formakészlete nem megfelelő eszköztár. A 
magyar (s általában a kelet-európai költé
szet) más távolságban van pl. a szonettől, a 
cansótól, a sestinától, a fatrastól, mint az 
olasz vagy a francia.

A továbbiakban éppen erről esik szó a 
radikális archaizmus konkrét megvalósulási 
formáinak elemzése kapcsán. Kortárs költők 
(Tandori Dezső, Zalán Tibor, Somlyó 
György, Kemenes Géfin László, Csorba Győ
ző, Márton László, Kovács András Ferenc) 
egy-egy kötetének, életmű-mozzanatának 
bemutatásán keresztül követhetjük nyomon 
a versválság megoldási lehetőségeinek — 
többnyire kudarcait.

Tandori Dezső Még így sem (1978) c. köte
te a szonettírás értelmének kérdését veti fel. 
Versei az automatizált szonettírás kísérletei
nek tekinthetők. Egy olyan kísérlet ez, amely
nek célja a szonettet "mallarméi szituációba 
hozni", tehát elkoptatni, mint formát értelmet
lenné tenni, a verstan nélküli költészetet létre
hozni. A versforma dekompozídója, majd 
dekonstrukdója vezet d  a végső felismerés
hez: "Nincs visszaút Dante kertjébe."

Zalán Tibor Opus N3.- koga (1984) c. köte
tének szonettsorozata ugyancsak a dekom- 
pozídó egyik érdekes változatára hívja fel a 
figyelmünket. Az 1111111 szabálytalan szonett 
egyes darabjai fokozatosan távolodnak a ha
gyományos szonett megszokott grafikus ké
pétől. A tipográfiai dekompozídó módszere 
ez, ami viszont, a szerző szerint, csak a fel
színt érinti, nem a vers lényegét.

A mesterséges szonett Somlyó György 
versei között bukkan fel, a Palimpszeszt c. 
kötetben. Jelképesen ez a költői emlékezet 
kötete: átvilágítva egyszerre jelenik meg 
benne különböző korok versszemlélete. E- 
gyik jellegzetes eszköze a kettős nyelv (nem 
azonos a nyelvi archaizálással), amit a legsi
keresebben talán a Szenczi Molnár szonettje a 
poétái kondícióról c. versében alkalmaz.

Kovács András Ferenc Tűzföld hava c. kö
tetében nyelvek, szövegek, különböző ha
gyományok tevődnek egymásra: a kultu
rális Bábd, am dy a költő minden üzenetét 
közvetítetté teszi. A trobadúr-líra technikái 
mintegy álarcul szolgálnak számára — ez a 
régi mondából vett farkasbőr. Utalásroncsai
val koherens intertextuális hálózatot épít ki 
verseiben, ami legalább olyan tüzetes, pon
tos munkát igényel, mint hajdan a fabro-típu
sú mesteri versfaragás.

A tanulmánykötet az archaizálás lehető
ségeinek természetesen csak egy lehetséges 
keresztmetszetét adja, dsősorban a franda 
középkor hatásáról számol be, ennek okát is 
megnevezvén. A záró tanulmány az utolsó 
okszitán trubadúr, Guiraut Riquier, "a ka- 
tasztrofista és modemitás utáni költő” ha
sonló költészettörténeti szituádóba kezdi 
így egyik kötetének utolsó versét: "Hozzám 
nem való az ének", majd indokolja is: "túl 
későn jöttem az utolsók között". Riquier kor
társnak tekinti, az ő költészetén keresztül 
világít rá még egyszer, mintegy összegzés
képpen a jelenkori költészet helyzetére. Vég
ső következtetése: nincs megoldás. Ennek 
oka az lehet, hogy a versválság jelenségét 
pusztán az immanens forma felől közelíti 
meg, holott valódi oka talán nem is annyira 
a techné által kitermdt, tökéletessé fejlesz
tett, majd túlírt, elkoptatott formák zsákut
cájában keresendő, hanem sokkal inkább a 
vers, a versforma szodo-kulturális funkdó- 
vesztésében, a fragmentumtudat jellemezte 
korszellem összetevőiben. Egy széthulló tu
datú társadalomban a versformák is széthul
lanak. Amennyiben a radikális archaizmus a 
dekompozídó, a dekonstrukdó, tehát a taga
dás útját választja (s a kötetben leginkább 
erre találunk példát), elősegíti a forma és a 
jelentés (a forma jelentésének) megszűnését, 
s így nem hozhat megoldást a versválság 
problémájára. Ez csak akkor történhetne 
meg, ha konstruktív, pozitív látásmód kísér
né a nagy mesterségbeli tudást igénylő, de 
biztonságos kötött beszédhez  való visszaté
rést.

Pécs, Jel Kiadó, 1993., 231 oldal.
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A m agyar ku ltú rá t külföldön sokféleképpen lehet 
megélni. Úgy, hogy a m agyar Istentiszteletekre járunk. 
Úgy, hogy a m agyar beszéd m indennapi kenyerünk ma
rad m ég akkor is, ha a vaj hozzá angol és a lekvár olasz 
barack főzete. A m a gyár kultúra egyik legfontosabb eleme 
szám om ra és sok barátom  szám ára is a m agyar fűszerek
kel, m agyar ízek szerint elkészített étel. Merem állítani, 
hogy egy jó disznótoros vacsora fölér egy Bartók-koncert- 
tel, holott más és más étvágyat elégít ki ez és amaz.

Ha úgy képzeljük el az Egyesült Európát, m int egy 
roppant és egyre növekvő metropoliszt, akkor a mi ha
zánk, M agyarország is rövidesen egyike lesz e hatalmas 
Európa külvárosainak. Igen, ez a Közösség nemcsak gaz
dasági, hanem  egyre inkább politikai szervezet is, mely
nek védelm i hatásköre sem elhanyagolható. Mint m inden 
m odem  m etropoliszt, ezt is egy sokpályás ú tgyűrű veszi 
körül, és ezen a körúton belüli élet m ár-m ár különbözik az 
egykori nem zeti élettől. Ezért ódzkodnak oly sokat Ma
gyarországon az Egyesült Európától, attól félvén, hogy a 
politikai integráció m agával vonja majd a kulturális beol
vadást is. Nos, az ír példa éppen az ellenkezőjét mutatja. 
Írország, nem  Észak, hanem  Dél, m inden tekintetben 
m egerősödött az 1973-as csatlakozás óta, és amit addig 
egzotikum nak tekintettek, a kelta-ír kultúra m egindult — 
ha úgy  tetszik ú jraindult — világhódító útján. Újra indult, 
m ert Krisztus korában Nyugat-Európa kelta kultúrhege- 
m óniát m utatott fel — am i látszólag alám erült —, hogy 
aztán a 7-8-9-ik században a m isszionáriusok révén he
lyenként újraéledjen. A m ai ír kultúrkivitel Joyce világel
sőségével és m ég három  Nobel-díjassal büszkélkedhetik, 
a River Dance-szel, a m egújított ír zenével kápráztat.

Az Európához való csatlakozás — melynek mi, nyuga
ti m agyarok csak örülhetünk — nem  a nyelvsorvadást, 
hanem  az új kétnyelvű szótárak megírását fogja eredm é
nyezni. A történelem  nem  aszalódásra lesz ítélve, hanem  
éppenséggel arra a feladatra hívja fel a történelemírókat, 
hogy tárgyilagos és szándékos ferdítések nélküli történel
m et írjanak — természetesen nemcsak magyarul, hanem  
kiváltképpen bennünket körülvevő népek nyelvére lefor- 
díthatóan is. Igény tám ad arra, hogy elolvassuk a szerb, a 
horvát, a szlovák, a cseh és a román történelmeket, és a 
föltálalt esem ényeket a mi látásmódunkkal, tényismere
tünkkel egyeztessük. Feltételezhetően öt éven belül, tehát 
2004-re, M agyarhon, a Cseh Köztársaság és Lengyelor
szág a Közösség tagja lesz. Nem  vitás, a kezdetben a 
külvárosok lakója, a viszonylagos szegény rokon. Nem  
csupán az életszínvonalra és a fizetések szintjére gondo
lok. H anem  például arra, hogy a cseheknek bizalmatlan
sá g u k b ó l, a len g y e lek n ek  tékozló  hajlam aikbó l, a 
m agyaroknak az udvariatlanságukból kell feloldozást 
nyemiök.

KABDEBÓ TAMÁS: A mindennapok kihívása (rész-

CSODÁLATOS 20. SZÁZAD A ZENÉBEN 23.

Britten — a varázsló
1937. augusztus 27-én a salz

burgi fesztiválon felhangzott egy 
vonószenekari m ű az Angol Vo
nószenekar előadásában, Boyd 
Neel vezényletével. A szerző ne
ve jóformán ismeretlen volt a 
hangverseny közönsége számá
ra. Nem csoda, hiszen a szerző 
még be sem töltötte a 24-ik életé
vét. A művet tanára, Frank Bridge 
egyik témájára komponálta. Vall
juk be: a téma nem túl érdekes, és 
Brittenen kívül aligha sugalmaz
hatta volna más zeneszerző szá
mára variációs kibontakoztatás 
lehetőségét. Britten és a választott 
téma kapcsolatához szükséges 
volt a tanítvány és tanár emberi 
kapcsolata, kölcsönös megbecsü
lése is. A darab őrzi a tanulóévek 
h a n g u la tá t, "ujjlenyom atát", 
mintha csak stüustanulmány-so- 
rozatnak készült volna. Van ben
ne induló ä la romantikus szer
zők, Romance, Aria italiana, Bour- 
rée Classique, Wiener Waltz, Moto 
Perpetuo (a la Paganini), Funeral 
March, Chant (ráolvasó ének va
rázsigéivel), és persze Fuga a 
végső nagy kibontakozás igéze
tével. Múlt századi képek mo
d ern  fén y k é p e z ő g ép p e l ké
szítve. Modern?! Még 1937-ben 
sem volt az igazán. Inkább amo
lyan visszahajló, nosztalgikus 
zene volt, se nem igazán neok
lasszikus, se nem igazán újító. 
Zseniális szerző "sétált" végig 
egy 19. századi palota kiállítás- 
termein, és sorra megcsodálta a 
régi bútorokat, kárpitokat, sző
nyegeket, és persze a képeket a 
falon. Élményeit hangokba fog
lalta. Ennyi az egész... Ennyi len
ne?

Szó sincs róla! Akkor, 1937 
augusztusában egy valódi m ű
vész mutatkozott be hallgatósá
gának. Elvarázsolta közönségét. 
A siker óriási volt. Nem csoda, 
hiszen a kezdőhangoktól a széle
sen kitárulkozó záróakkordokig 
lenyűgöző a zene hatása. E- 
szünkbe sem jut a címekre gon
do ln i. M ég kevésbé s tílu s-  
"idézetekre". A hangzás pillana
tában mindez csak ürügy, a ze
neszerző belső ügye, a hallgatót 
a zene a rendkívüli kifejező ereje 
ejti rabul, viszi, sodorja magával 
a zene lendülete, a színek, ötle
tek sziporkázó tűzijátéka.

’Tűzijáték-zene" ez, nem ha- 
endeli, hanem nagyon is britteni 
módra. Benne van az angol ba
rokk minden pompája és a 20. 
század megannyi rafinériája. Na
gyon kifinomult érzékre vall a mű 
minen egyes parányi részlete. 
Külön tanulmányt érdemelne a 
vonószenekari effektusok újsze
rűsége, bám ulatos hatásfoka.

Ilyen muzsikát csakis egy VA
RÁZSLÓ írhatott.

Azt hihetnénk: ilyen hőfokon 
született művet aligha ismételhet 
meg a szerző, és persze aligha 
múlhat felül. Pedig jónéhány ké
sőbbi alkotásában Britten képes 
volt erre is. A Rimbaud-szöve- 
gekre készült Les illuminations 
magas hangra (szoprán vagy te
nor) és vonószenekarra, mintha 
csak ikertestvére volna a Frank 
Bridge témára írt variációinak. 
Gyakran játsszák együtt e két 
művet, és lemezfelvételen is egy
más mellé kerülnek, mint afféle 
kettőscsillag. E kettő mellé oda te
hetjük harmadikként a tenor szó
lóra és vonószenekarra írt Se- 
renade-ot is. Ezzel lezárul a tripti
chon és Britten első alkotó kor
szaka is benne a két verseny- mű
vel (Zongoraverseny, op. 13, Hege
dűverseny, op. 15), és a Sinfonia da 
Requiem, op. 20, A Ceremony of Ca
rols, op. 28.) c. darabokkal. A már 
érett korba érkezett varázsló itt 
irányt változtatott: rátért nagy 
operáinak, a Peter Grimes, a The 
rape of Lucretia, az Albert Herring, 
a Billy Bud, a Turn of the screw, a 
The prince of Pagodas, a Midsum
mer Night'dream, stb. megalkotá
sárra (a The prince of Pagodas 
háromfelvonásos balett'.). Nemhi
ába tartja számon a zenetörténet
írás Brittent, m int opera-kom
ponistát, bár a nagyközönség 
elég keveset ismer e remekmű
vekből, csak ünnepnapokon szó
lal m eg közülük egy-egy. Az 
operák gyűrűjében néhány nagy 
szimfonikrs és kamarazenei mű 
is született. Ezek közül a legis
mertebb a The young person's guide 
to the orchestra. E hosszú cím arra 
utal, hogy a mű ifjúsági koncertre 
készült és a hangszereket, hang
szercsoportokat ismerteti meg a 
közönséggel, mégpedig szöveges 
magyarázatokkal szakítva meg a 
zene folyamát. A hangversenylá
togatók csak úgy egyszerűen "Va
riációk egy Purcell témára" szokták 
megnevezni a műveit. íme ismét 
visszatért Britten a variációk mű
vészetéhez. Ebben érezte magát 
igazán otthon. Itt tudott igazán 
varázsolni. Minden variáció egy 
újabb, az előbbinél is nagysze
rűbb ötlettel, színnel, szépséggel 
lepi meg a hallgatót. A variációk 
ezúttal nem viselnek címfeliratot, 
de könnyű őket azonosítani stí
lus-gesztusokkal, forma-mimikával, 
akkord-parfümökkel az európai ze
ne csodálatos kínálatából. De mi
nek? A mű önmaga varázslatát éli 
meg!

TERÉNYI EDE
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HELIKON

HOL-
A  Hitel 2000/2-e számában Csoóri Sán

dor Kettős születésnap című írását követően 
a hetvenesztendős költőt köszönti Tornai 
József (Születésnapi levél), Döbrentei Kornél 
(A megkerülhetetlen élet), Görömbei András 
(Csoóri Sándor köszöntése), Nagy Gáspár 
(Lángot lapozó), Cs. Nagy Ibolya (Utazás az 
éjszakában — Csoóri Sándor: Álmatlanság) és 
Ablonczy László (Sors és rítus). A  lapban 
olvashatók egyebek mellett Gál Éva Emese 
versei, valamint Banner Zoltán A leláncolt 
Légtomász. Jegyzőkönyv, mely fölvétetett Mik- 
lóssy Gábor műtermében, Kolozsvárott című 
tanulmánya.

A  Látó 2000-beli első számában verset 
olvashatunk Határ Győzőtől, Jánosházy 
Györgytől, Lackfy Jánostól; Benny Ander
sen dán költőt Sulyok Vince mutatja be s az 
ő fordításában olvashatjuk a költő néhány 
versét. Stockholmi beszélgetés cím alatt Tófal
vi Zoltán készít interjút Gergely Tamással; 
prózai írást közöl Sebestyén Mihály (.Mező-

ségi legény es), Lakatos Mihály (Magyar ügy) 
és Fazakas Attila (Az őzsuta; Szarvasok). A  
Fórumban a Látó villám-körkérdését köve
tően (Megtörik-e a jég, lesz-e a következő évez
redben magyar irodalmi Nobel-díjas?) Radnóti 
Miklós kapcsán ír esszét Kőbányai János 
(Az apokalipszis aggadájá) és Panek Zoltán 
(Radnóti Miklós magyarsága). A  Dokumen
tumban Domokos Géza emlékezés-részlete 
készülő, Igevár című könyvéből (Mese a vö
rös plajbászról). A  Szemlében Keszeg Vilmos, 
Nagy Olga és Vallasek Júlia recenziói.

A  Mozgó Világ februári számában ol
vasható Bálint Tibor két novellája (Holland 
kakaó; Buzdítás föl támadásra).

A Forrás 2-es száma hozza Fried István 
Vers-e (még, már), amit az ír úr ír? (Töprengé
sek Sántha Attila Az ír úr címűkötete ürügyén) 
című tanulmánya. A lapban Beke György 
Citromfák Köröstárkányban és Cseke Péter A 
sztánai tűzhely (Kés Károly otthonosságélmé
nye) című riportjai.

Gyurkovics Tibor Halló, Krisztus! cím
mel rendezett irodalmi estet válogatott ver
seiből a Magyar Művészeti Akadémián.

Jókai Anna találkozott az olvasókkal

Székesfehérváron, s dedikálta Ne féljetek cí
mű regényét a könyv tizedik utánnyomása 
alkalmából.

Tóth Árpád emléke előtt tisztelegtek a 
budapesti Benczúr-ház Terézvárosi szalon cí
mű művészeti rendezvénysorozatának est
jén. A vendégek között volt Tóth Eszter.

A  Kalligram Könyvkiadó irodalmi estjére 
került sor a budapesti Szlovák Intézetben. 
Részt vett mások mellett Esterházy Péter, 
Göncz Árpád, Frantisek Miklosko, Nádas 
Péter, Parti Nagy Lajos, Milan Resutik, Sze- 
gedy-M aszák M ihály, Szigeti László, 
Thomka Beáta, Pavel Vilikovsky, Peter Za- 
jac és Závada Pál.

Nem es Nagy Ágnes emlékülést rende
zett a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadé
mia, a Berzsenyi Társaság, az ELTE Magyar 
Irodalomtörténeti Intézet, a Magyar írószövet
ség és az MTA I. osztálya a Magyar Tudo
mányos Akadémián. Előadást tartott mások 
mellett Ferencz Győző, Pomogáts Béla, 
Poszler György, Somlyó György és Szabó 
Magda.

-MI

Mert egyedül
Rejtvényünkben Váci Mihály versének 

két sorát idézzük.
VÍZSZINTES: 1. Az idézet első sora 

(zárt betűk: A, U, T, Y, O, A). 15. Sír. 16. 
Énekes madár, névelővel. 17. ...Béla, ha
zai költő-politikus. 18. Tengerrész szá
razföldtől övezett része. 19. Becézett 
szülő. 20. Ismert kártyajáték. 21. Klari
nét-elem! 22. Besztercei autójel. 23. 
Szolmizádós hang. 24. Nátrium. 25. 
Csont, románul. 26. Ötszázegy római 
számmal. 27. ...Loránd, besztercei szü
letésű író (Malom-szeg). 29. Tantárgy 
diáknyelven. 31. Szén és nitrogén vegy- 
jele. 32. Az a személy, akit perbe fogtak. 
34. Gyűjt. 35. Ó-izraeli király. 36. O járt 
Csodaországban. 37. Irha. 38. USA-szö- 
vetségi állam. 39. Kalcium. 40. Útvonal, 
románul. 43. Az akasztófa. 44. Pasas 
hasa! 46. Férfi alak a Bánk bán c. Erkel- 
operában. 47. Teleorman és Szatmár 
megyei autójel. 49. DÁL. 50. Két szó: 
Csíki völgy; ipari növény. 53. Deformá
lódik. 56. Metánia..., Molter Károly re
génye. 57. Vonalrajz. 59. Öreg. 60. 
Közúti manővert hajt végre. 62. Izrael
hez tartozik! 63. Testrész. 65. Akire egy
kor ezt rásütötték, máglyára került. 67. 
IŰ. 68. Ilyen a húsvéti tojás. 69. Női név. 
70. Lantán. 72. Nagyváradi költő név
betűi. 73. Létezik. 74. Téka egynemű 
hangzói. 75. Dálnoki Tibor. 76. Kálium 
és erbium vegyjele. 77. Los... USA-vá- 
ros. 80. Két ázsiai ország is viseli ezt a 
nevet. 82. El. 83. Ritka, mint a fehér... 84.

G yógyító cseppek. 85. Ilyen napokról 
Petőfi álm odott.

FÜGGŐLEGES: 2. A  román operai
rodalom egyik remek darabja. 3. Ä zárt 
törtvonal. 4. Bukaresti szerep. 5. CG. 6. 
Közeli csillag. 7. ...Gyula, neves magyar 
író. 8. ...Imre, A bércre esett fa c. könyv 
szerzője. 9. Járom. 10. Nobélium. 11. 
Nem eme. 12. Állati testrész. 13. ...-há
za, magyarországi település. 14. Hang
talan alakok. 15. Az idézet második sora 
(zárt betűk: R, K, É, N, Ü). 19. Vulkáni 
kőzet. 20. ...Sándor, a Puskák és galam
bok c. regény írója. 22. Férfi hangszín. 
24. ...-lopó, lusta ember. 27. Ilyen legény 
is van. 28. Basa hasa! 29. Sí-..., téli sport- 
rendezvény. 30. Kiejtett mássalhangzó. 
31. Támadó focista. 33. Híres köröndi 
fazekasmester névbetűi. 34. Ilyen tánc 
is létezik. 35. Hargita megyei község 
román neve. 37. Odamond. 38. Urán és 
bór vegyjele. 38 /a. Asztagváros, néve
lővel. 41. Intelem része! 42. Erek! 43. 
Bűvös erejű tárgy. 45. Gyümölcs. 48. 
Csík-Hargita megye székhelye. 52. Spa
nyol és osztrák autójel. 54. ...mértan. 55. 
Háborúban sok az ilyen seb is. 58. Okos, 
ötletes. 61. Cink. 63. Ó-palesztin telepü
lés. 64. Káposzta-féleség. 65. Revű-rész- 
let! 66. Mozgó, élő. 68. Rubeóla. 69. 
Csillagjegy. 71. Kéznél lévő hosszmér
ték. 72. Alig hallható. 74. ...Tibor, temes
vári atomfizikus. 76. Száraz növényi 
szár. 78. ...-fut. 79. OOZ. 80. Festmény. 
81. Napszak. 82. Lásd az 54-es sort! 84. 
Neves hazai író névbetűi. 85. Véka ro
konnemű hangzói.

K. KOVÁCS ANDRÁS

HELIKON 4. számában közölt, Aforizma dm ű rejt
vényünk megfejtése: Nézz szembe az élettel, ha nem akarod, 
hogy hátat fordítson neked!
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