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LÁSZLOFFY ALADÁR

Cinegék mélyrepülésben
Vízkereszt napja van, még sötét

kék reggeli fél nyolc. Apám az isko- 
lába visz a félig-rom  városon  
keresztül. Csetlünk, botlunk. Talán 
tényleg csak lelki világosság létezik, 
ám szerencsére az nem nekünk fé- 
nyeskedik egyelőre. Megint van 
apánk és iskolánk. Hátamon házilag 
előállított iskolatáska, az előző idők 
tapasztalatának modellje és szabás
mintája szerint. Miképp az előző 
idők békeszabásm intái alapján, 
megkopott indigóval életmásolatot 
igyekszünk előállítani azokban a na
pokban, szinte mindenütt a világon. 
Még messze a kétezer, de a világvé- 
ge-próba már megtörtént... Okos 
emberek közbeszólásától nemigen 
szokott megtorpanni a történet. El
lenkezőleg. Úgyhogy meg szabad 
kérdezni: "Kedves emlék, hogy tet
szik most idetódulni? Valami évfor
dulózás? Hiszen az első elemit nem 
januárban szokták kezdeni (az előző 
idők szabásmintája szeint)"... így is 
van. Csakhogy ötvenöt évvel ezelőtt 
ez még egyáltalán a kedvezőbb 
helyzetek közé számított. Sztálin
grád és Drezda között Torda valahol 
középen helyezkedett el, mint ahol 
csupán három-négy hétig visítottak 
a katyusák, ugattak a légelhárító 
ütegek. "Kis iskolánk teteje, te-te-je- 
ee...rá szál-lottaaa cinege, d-neee- 
ge" — s volt, ahol a cinege súlyától 
is beomlott már, ami a tetőszerkeze
tekből m egm aradt. De ezért is, 
azérdskodva mégis elkezdődött az 
elsőosztály, januárban legalább, 
hogy a romokból fakadó rügy ész
bontó folytonosságát eljátszhassa a 
lét, a mi egyáltalán nem jelképes éle
tünk, semmiképp nem szimbolikus 
tájain is. Meglett emberek vagyunk, 
ki-ki már egészen bölcs vagy elhü
lyült öregember, öregasszony, hogy
ha még él abból a kontingensből, eb
ből a menetből, nemzedékből. A há
tunk irányából púp súlya húz, nem 
az iskolatáskáé. És valószínűleg 
nem is nagyon szeretünk emlékezni 
ezekre a borzongató reggelekre.

Annyi hordalék, törmelék tömi el az 
ösvényeket, a lelki járatokat, rom
halm azokat, m elyeket azóta se 
hordtak el az újjáépítők és újrarom- 
bolók, a teherautók, a szemetesek. 
Tetszik tudni, ez pontosan olyan, 
mint minden számadásunk, lelkiis
mereti hólapátolásunk, szellemi hó
seprésünk itt, az új dátum  első 
reggelein és éjszakáin. Azt álmo
dom, amit az este mutattak az utolsó 
tévéhíradóban, és mikor felriadok, 
m egkönnyebbülve konstatálom , 
hogy semmi baj: az én életem már 
leélt, múlófélben pergő film — de 
nem ilyen volt! Valahogy mindig ef
félével vigasztalódnak, védekeznek 
a fekete időket már maguk mögött 
tudók, a még meg nem élt selyem 
idők ellen. Bevallom, iszonyúan fáj 
annyi m inden, fájnak főképpen 
azok, akik már nem foghatják a ke
zünket, hogy biztonságosnak élez
hessük minden ellenére a grozniji, 
koszovói, trianoni éjszakákat köve
tő reggel körülményeit is. De főleg 
azt kell bevallanom, hogy nem a kí
váncsiság dominál abban az érzés
ben, mellyel az új naptár elkezdte 
kerek magánévfordulók és közös 
nagy centenáriumok felé fordulok: 
jön 2014, és 2018, és 2044, és 2045, és 
2056... Én már csak mint hadifog
ságból, deportálásból, lágerekből 
utolsóként hazabotorkáló túlélő je- 
lentkezhetem a forró teával ügykö
dő eligazító irodákban, toppanha
tok be megmaradt otthondíszletek 
romos kapujába, ahol esetleg már na
gyon is újak, idegenek várnak. Az 
egymást nem ismerő, egymástól el
szakadt, elszokott rokonok, leszár
mazottak is idegenek. Jelenthetem 
változatlan szeretettel, hogy bennem, 
általam is csak a lélek élte túl az egé
szet, a szépet s jót is. Hogy féltem a 
világot tulajdon rossz emlékeim ál
maitól mint jóslatoktól... "Hess le on
nan , cinege, cinege" — nehogy 
valaha is beszakadjon, bennebb sza
kadjon még kisiskolánk teteje.

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!
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KÁNTOR LAJOS

Ábécém B betűjéhez: Balogh, Barta, Bori — és a többiek
Néhány évvel ezelőtt, a meg

szállott és nagyszerű kolozsvári 
Ady-kutatóra emlékezve írtam 
egy jegyzetet: A mint Ady, B mint 
Bustya. Most, amikor a lexiko
noknak és a Híd szerkesztőinek el 
kell hinnem, hogy újvidéki iroda
lomtörténész barátom rövidesen 
betölti a 70. évét (azóta már, 1999. 
december 28-án be is töltötte), ez 
a B-betűs ötlet elevenedett föl 
bennem, annál is inkább, mert az 
ezerkilencszázkilencvenkilences 
hetek utolján egy másik B-s fel
adat (valamiképpen azért ez is az 
A-ligából) hárult rám. Balogh Ed
gár emlékiratainak még kiadat
lan  negyed ik  kö te té t ke lle tt 
megelőszavaznom, megmagya
ráznom az örömömre és bosszú
ságomra változó közvélemény
nek, a "másik tábor" éber figyelő
inek, különösképpen azonban az 
új tanárokat-mestereket kereső
kapó fiataloknak. A Számadásom 
című kötet az 1956 és 1993 közötti 
időt öleli fel, tehát azt a szakaszt 
is, amelyben életre kelt az újvidé
ki-kolozsvári híd — és amelyet 
nem lehetett mindmáig lebom
bázni, bár voltak hónapok, évek, 
amikor ezen a hídon nemigen jár
tunk; volt úgy, hogy egyáltalán 
nem lehetett keresztülmenni raj
ta (egy-egy kis figyelő cikk emlé
keztetett a jobb időkre), volt úgy, 
hogy a kedv csappant meg, átme
netileg. A híd azonban ellenállt a 
sokféle korróziónak, ma újra a 
mienk, és remélem, nem is fogjuk 
hagyni elhódítani vagy újra tönk
retenni.

Az említett Balogh Edgár-em- 
lékiratban utalás sincs rá (Gáli Er
nő egyfajta Korunk-történetet író 
visszaemlékezésében sem talál
tam a számomra emlékezetes je
lenetre), pedig Bori Imre, Bányai 
János és Tolnai Ottó első (csalá
dos) kolozsvári látogatása nem 
akármilyen érdeklődést váltott ki 
annak idején. M ost nem ma
gunkról, a Dónát úti lakónegyed
ben őket egy éjszakán át váró 
baráti társaságról, Láng Gusztá- 
vékról, Lászlóffy Aladárékról és 
Kántorékról beszélek, hanem a 
"szervekről". Ha jól emlékszem, 
1969. május 1. körül, még munka
szüneti napon a délelőtti (Ko
runk) szerkesztőségi találkozás 
keltette föl a figyelmet, s az egyik 
belső "szolgálatos" oly óvatlan 
volt, hogy az írógépben felejtette 
az illetékes elvtársak-éberek szá
mára készített feljegyzését. Ettől 
(s a szóbanforgó személytől) füg
getlenül, Bori Imre felesége a vá
rosban jártunkban-keltünkben 
többször megjegyezte egy buzgó 
belső m unkatárs fel-feltűnését 
útvonalunkon: "Itt van a kém!"

"Kémkedésre" nem volt szük

ség, hiszen legfeljebb irodalmi in
formációkat cseréltünk Vajdaság 
és Erdély között. A tájékoztatás 
és véleménycsere kitágult per
sze, kiterjedt a magyarországi 
irodalmi történésekre is, kinek- 
kinek a kapcsolatrendszere és le
h e tő sége i szerin t. K iterjed t 
természetesen az irodalomtörté
neti múltra, különösen az avant
gárdra. Ha korábban azt írtam, 
hogy "A mint Ady, B mint Bus
tya", a B mint Borihoz (Imréhez) 
most a K mint Kassákot kellene 
társítanom. Elsőként. Mert az
után mondhatnám a K mint Krú- 
dyt is, a K mint Krlezát, és mon
danom kellene a latin ábécé többi 
betűjét: H mind Híd, S mint Sin- 
kó, majd visszafelé R mint Rad
nóti, M mint Móricz (Zsigmond), 
J mint Juhász (Ferenc). A B betű
höz is visszajuthatnánk, mert 
hogy látom, a tulajdonképpeni 
pályakezdő kötetben, az Eszmék 
és látomásokban (az 1969. V. 3-i 
dedikádó egyértelművé teszi an
nak a bizonyos májusi kolozsvári 
látogatásnak a pontos idejét) — a 
Bolyai-téma is jelen van. Igaz, itt 
nem a mi (1959-ben felszámolt) 
egyetemünkről van szó, hanem a 
névadójáról, Bolyai Jánosról, 
meg az apjáról, Farkasról, úgy, 
ahogy őket Németh László láttat
ta. Az egyetem, a magyar anya
nyelvű közép- és felsőoktatás, a 
közigazgatási nyelv és a jelképek 
használata ugyanígy tárgya volt 
azonban beszélgetéseinknek, 
akár Kolozsvárt, akár Újvidéken, 
akár Budapesten. (A "kémek" 
ilyenformán mégis kitérhettek, 
rólunk készített jelentéseikben, 
irodalmon túli területekre.) Kö
zös emlékeink közt egy tusnád- 
fürdő it is fölem legethetek, a 
nekem  egyik  legkedvesebb 
könyvajánlás révén. A szürrealiz
mus ideje belső borítóján olvasom: 
"Ezzel a könyvvel végig utaztam 
Erdélyt — s ez annak bizonyíté
ka, hogy valóban szeretettel a- 
dom Kántor Lajosnak Tusnádon, 
1971. VU. 28-án Bori Imre". Mi 
történetesen ott nyaraltunk, öt- 
és hatéves fiainkkal, Boriék pedig 
Kolozsvárt nem találván minket, 
a Székelyföld szívéig autóztak 
utánunk, az otthonról hozott leg
újabb Bori-kötettel is. Estére értek 
oda, vendéglőben szerettünk 
volna megvacsorázni együtt, de 
csak száraz halat kaptunk. (A Ce- 
au^escu-féle ''kultúrforradalom" 
első éve volt, sokkal rosszabb 
idők következtek rá, amikor nem 
csupán az étel, de a kommuniká- 
dós és mozgásszabadság illúzió
ja is eltűnt.) Kedvünket akkor 
m ég— mégsem— lehetett elron
tani, valamit valahol csak ettünk, 
beszélgettünk, köz- és magán

ügyekről, családról, gyerekekről, 
közös barátokról, intézmények
ről. (Legendaépítésnek számíta
na, ha most azt állítanám, hogy 
ezekre a szép időkre vezethető 
vissza harmadik — és első leány 
— unokánk névadása, a Dóra 
mellé a Bori felvétele; őt a Kántor 
Bálint, Kántor Bence unoka-sor B 
betűjéhez számítjuk.)

De térjünk vissza az ábécé
hez, a B betűhöz, anélkül, hogy 
az emlékező eltévedne a gyer
mekkor, az ifjúság, a családi tör
ténetek dzsungelében például: 
(Bodola, Boronkay), a különféle 
csábítások, kalandozások, kísér
letek, művészetek bozótosában 
(Boér Ferenc és Géza, Buday 
György, Barcsay Jenő, Banner 
Zoltán, Bölöni Sándor, Bencze Fe
renc — csak úgy hirtelen emelve 
ki ellenőrizhető neveket saját 
kapcso la trendszerem  utóbb i 
négy évtizedéből). M aradhat
nánk Balogh Edgár Számadásá
nál, mert nagyon tanulságos épp 
e negyven év (politikai) csábítá
sainak, illúzióinak és kiábrándu
lásainak újraélésében. Mégis, 
kerüljünk közelebb az ünnepelt- 
hez — akár tőle távolabbi irányo
kat jelezve, egy szakmán belül is. 
Fellapozva B betűm et, iroda
lomtörténész-barátságunk »el
árulásának« s az eklektidzmus- 
nak a vádját vonva árva fejemre, 
be kell vallanom, hogy Bori Imre 
(és az avantgárd) előtt-mellett- 
után én bizony az irodalomtörté
netírásban Barta Jánostól igye
keztem tanulni — és ebben az 
apai Eötvös-kollégiumi emlékek, 
intelmek ugyanúgy szerepet ját
szottak, mint a személyes olvas
mány-tapasztalatok. Móricz-kis- 
monográfiám megjelenését kö
vetően (Líra és novella dm ű, "sza
bályos" tudományos értekezé
sem re, könyvem re készülve, 
Debrecentől távol lévén, levélben 
fordultam a Mesterhez; számom
ra fontos válasza megtalálható a 
kötetvégi jegyzetekben.) Bene
dek Marcellhez egyszer hozott 
élő-közeibe a sors— azon az aka
démiai rendezvényen, emlékeze
tem szerint Czine Mihály oldalán 
állva, találkoztam személyesen 
először és utoljára Bóka László
val is —, később azonban alkal
mam volt e hivatásos Nagy Ol
vasó erdélyi hagyatéka egy ré
szének közelébe kerülni, minde
nekelőtt a Benedek Marcell-élet- 
m ű publidsztikai-kritikai műfa
jait értelmezve újra (Balogh Ed
gár Világosságának háború utáni 
éveiből). Borbándi Gyulát még 
1973-ban, Münchenben ismer
tem meg, majd a nyolcvanas évek 
romániai elvonókúrája követke
zett Borbándi-ügyben is, hogy

aztán a kilencvenesekben sűrűn 
fu thassunk  össze különböző 
konferenciákon. (A berlini illető
ségű szociológus professzorral, 
Bállá Bálinttal is újabban talál- 
kozgatunk — legutóbb a frank
furti könyvvásáron.)

Amiben valószínűleg keve
sebbet vitatkoznánk Bori Imré
vel, hiszen ez már szinte közös 
terület, közös barátság, megnyil
vánulási forma Budapest-Újvi- 
dék-Kolozsvár háromszögében: 
Bodnárral (és persze Bori Imré
vel) együtt voltunk érdekeltek A 
határon túli magyar irodalom címet 
kapott, 1982-es akadémiai iroda
lomtörténetben, Bányai János pe
dig mint újvidéki tanszékvezető 
(B. I. utódja) és kiváló elemzések 
szerzője, irodalomtörténeti ösz- 
szefüggések felvillantója ad ösz
tö n zés t k o r tá rsa in a k , Bori 
Imréhez méltó módon, túl is lép
ve régebbi kereteken. A Bodor 
Ádám prózai m űveiről tartott 
budapesti intézeti konferencián 
Bányai nem először és nem utol
jára bizonyította érzékenységét a 
legújabb magyar irodalomra.

Es ha már Bodor Ádám — 
még néhány B betűs az én legsze
mélyesebb (kortársi) író-ábécém
ből: Bajor Andor, Bálint Tibor — 
s a legeslegfiatalabb (első köte
tüknél tartó) erdélyiek közül Ba
lázs Imre József. (Áz ő feladata a 
Korunkhoz ma, holnap érkező 
Bori- és Bányai-kéziratokat is 
szerkeszteni.) És a nagy adósság, 
a sajnos már régebben lezárt élet
művű Bretter György. Ha nem 
tévedek, neki is kölcsönöztem 
Bori-kötetet. Barátságunk persze 
nem szorítkozott a könyvköl
csönzésekre. Hogy mit is jelentett 
ez (nekem legalábbis), azt bizto
san nem Balogh Edgár Számadá
sából lehet m egtudn i. Az én 
számadásom viszont (szerencsé
re?) még csak nem is készül.

Pedig mégiscsak el kellene 
kezdeni.

Cseh Gusztáv rajza
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LÉTAY LAJOS
A 80 küszöbén
Ha lenne évem egy még legalább
elüldögélni könyveim között
s ne bántana betegség, se gálád
gond, szükség, mely már rég ránk költözött
s ne hallanám piacok ricsaját, 
marakodásait koncok fölött, 
csak azt tudnám, engemet itt család 
ölel körül s ha lennék üldözött,
jégmezőn túl is hallanám szavát, 
érezném rám sugárzó melegét: 
megtartóm volt annyi rossz éven át,
gondjaim közt gondüző menedék, 
kínálva költők muskotály borát —
Ha indulnék már, ó k  mondják: ne még!

Túl a határon
Mindinkább a holtak közt élek, 
éjente velük álmodom, 
utamon nappal ők kísérnek, 
érzem kezüket vállamon.

Biztatgatnak, hogy mitse féljek, 
számomra is jő  alkalom, 
hogy az én kezem is ott ébred 
egy vállon egy-egy hajnalon.
Azok között, kiket szerettem, 
tovább élni a lehetetlen 
határain túl is lehet.

Csupán csak végleg elfeledten, 
miikor már egy pilla se rebben, 
akkor pariik szét a neved.

Alkonyati munkák
Szép alkonyati munkák, 
elmúlt, mi volt nehéz, 
ami maradt, már inkább 
csöndes révedezés.
Benézni még a kertbe, 
a hűlő udvaron 
összeterelni szerte 
hagyott sok lim-lomom.

A nap lement már, túl jár 
a hideg hegyeken.
Árva sugár se hull rám, 
az est üzen nekem.
Bent elrendezve minden, 
bezárom a kaput.
Miért kellene hinnem, 
hogy vár még kint az út?

MÓZES ATTILA
Létay Lajos (1920 — és sokáig!)
Nem akarok lajosbácsizni, habár mindenki így hívja.
Nem akarom elmondani, hogy igen rossz helyzetből 

mentett k i/á t abba a szerkesztőségbe, amelyben jó körül
mények között tisztának is lehetett maradni, s ha bajban 
voltunk — mert időnként voltunk ám! —, tartotta a hátát, 
amelyről

nem akarom elmondani, hogy KB-hát volt, mert mi 
tagadás, az volt, és az előtt, akarva-akaratlan, bár

nem akarom elmondani, még a szekusok is kussoltak, 
és

nem akarom azt sem elmondani, hogy időnként meg
intett minket, mert felsőbb rendeletre meg kellett intenie, 
s ezt oly semmibe vesző tekintettel tette, mert annyira 
undorodott, hogy meg kell tennie, és azt

sem akarom elmondani, hogy egyszer láttam őt na
gyon magányosnak és elkeseredettnek, kifakadásra és 
vallomásra késznek, és azt

sem akarom elmondani, hogy idősebb barátomnak 
tartom, és azt sem, azt sem, hogy — úgy véltük — jól 
kiszúrtunk időnként vele, és azt sem...

Én csupán azt akartam elmondani itt, hogy van ne
künk egy nagy-nagy közös élményünk, amikor utazunk 
Moszkva és Szentpétervár (akkor még Leningrád) között, 
nézve a nyírfaerdőket, és az iszonyatos, Napóleon-győző 
pusztában a Kék Nyílon a szinte-sehovába valami Zinocs- 
ka — nevezzük bárhogyan — alszik mellettünk a hálóko
csiban, vagy éppen nem alszik az a Renáta, és lelkünket 
leigázza az Orosz Anyaföld, és mindyájan konzseniálisak 
leszünk, mondjuk, egy Jeszenyin-versben, az egész otosz 
költészetben, mely akkor a mienk ott, a Kék Nyílon. És ezt 
Ő fogalmazta meg:

Leningrád felé robogott 
vonatunk a nagy éjszakában, 
de álmot rám csak nem hozott 
se éj, se út, hiába vártam.
A hálókocsi függönyén 
időnként elsuhanó lámpa 
lobbant s az átszüremlőfény 
rá-ráhullott a szomszéd ágyra.
Zinocska aludt. Úgy aludt 
alig egy kamyújtásra tőlem, 
mintha nem csattogó vasút 
vinne — őt réten vinnék ölben.

Honnan tudhatta volna, hogy 
én már megannyi állomáson, 
mi felragyog, mit elhagyok, 
csak felderengő arcát látom.
A haja szétomlott puhán, 
aludt, mintha a lányom lenne —
Annyi tovatűnt év után 
miért is jutott most eszembe?

(Úton)
Isten éltessen, Lajos Bácsi!

SZABÓ GYÖRGY
Létay Lajos 80. születésnapjára
Drága barátom, a nyolcvanas évet is, íme, elérted: 
száll az idő sebesen, itt a közelben a vég.

Ámde nyugodj meg: a pályát jól befutottad; a versek 
készen, a polc tele van. És ezután mi jöhet?

Várni fiadnak a látogatását és unokáid; 
sajnos, ritka eset, mégis öröm Neked ez.

És a baráti csevely, dumaparti (a régi időkről), 
míg a közelben a Nőd rád mosolyogva tekint.

Élj még jó sokat ám, Lajikám, de csak addig, amíg még 
megvan a testi erőd s orvosi kézre kerülsz.

Sok más jó haverod közt ezt kívánja Tenéked 
egy Veled egykorú vén (rangja: "a versfaragó").

Légy ezután is a régi, csak éljél éveken által, 
aztán majd letelik hátralevő korod is.

KIRÁLY LÁSZLÓ 
K öltem én y h elyett
Követtem én egyszer akarat

lanul Létay Lajost, az utcán, ahol 
Ő is "aludni" szokott, s én is — 
amikor nem látunk, nem hal
lunk, fogalmazunk vagy álmo
d u n k , ne ta lán  k ip ihen jük  a 
kipihenhetetlent.

Megyünk haza.
A különbség csak az, hogy 

Őneki a szemem előtt előkerült a 
zsebéből valami jegyzettömb, de 
nem, inkább szedett-vedett, pa
pír.

M eg-m egállt, körülnézett, 
vagy körül sem nézett, majd 
kapta hirtelen — ha ezért a ked
vességért m egsértődnék, ma
gam is megsértődnék Rá — és 
jegyzetelt, ahogyan kell.

Azt mondtam akkor a Józsa 
Béla, majd Octavian Goga (s ki 
tudja majd milyen nevű) utcán 
Neki: így könnyű. így könnyen 
lesz a vers.

Röstellem, hogy m ögötted 
jöttem , követtelek, m int egy 
megbízott, de láttam, hogy jegy
zetelsz, nem mertelek megköze
líteni.

Költők volnánk.
Kevés embernek jár ki az, 

hogy tiszteljük — vagy ne — a 
beszélését és a hallgatását. 

Lehet, épp ezt írtad:
A parkon jeges szél csap át, 
Rázza a gránátalmafát,
Viszi a sung-fu levelét.
Milyen kevés tízezer év.
El kellett menned ezért Kíná

ba, de van olyan is köztünk, aki 
körbe utazza tízszer a földet, 
mégsem lát semmit, idézni tőle 
meg gyalázat lenne.

Azt is tudjuk: nem szület
tünk mindnyájan karddal, sem 
Bocskai-baltával, de becsülettel 
igen — éljünk hát, ameddig le
het.

Mert mégegyszer:
A parkon jeges szél csap át, 
Rázza a gránátalmafát,
Viszi a sung-fu levelét.
Milyen kevés tízezer év...

Tessék megjegyezni.
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PAP GÁBOR

Karácsony a magyar csillagos égen II.
(Előző lapszámunkban Pap 

Gábor tanulmányának első felét
— mely szerint a magyar betle- 
hemes játékok a bibliai szöve
gektől független hagyományt is 
tartalmaznak, rövidítve bár, de 
m ozzanatról m ozzanatra nyo
mon követtük. Az alábbiakban 
csak a gondolatmenet legfonto
sabb állom ásánál időzünk el, 
hogy a végén észrevételekkel is 
elláthassuk fejtegtéseit. Sz. I.)

"Mit csináljunk mármost a 
Háromkirályokkal?... a cselekmény 
végig a pásztorok imádása köré 
épül, vagyis a Lukács evangéliu
mában megírt üzeneten alapul. 
Mégis megjelennek a Háromkirá
lyok... ugyanakkor hármasával 
nem tudja őket használni az égi 
dramaturgia. így aztán az a vál
tozat is, amelyikben a három ki
rály vonul be, a cselekmény kon
kretizálásakor kettenként szere
pelteti őket... a harmadiknak a 
szerepére semmiféle utalás sincs. 
Mindenestre akár kettő, akár há
rom, a szerep szemmel láthatólag 
szintén ide köt, az Ikrek tájához, 
hiszen a Rtína-király — az Orion 
megfelelője a magyar csillagne
vek közt. Ha pedig a Háromkirá
lyok elnevezéssel találkozunk, az 
ugyanebben a műveltségi kör
ben: az Orion övét képező három 
csillagot jelenti!

Tehát min álunk mindeneset
re megjelenik csillag-hármasként 
is a Háromkirályok: az Orion, azaz 
a Rónakirály öveként jelenik meg, 
tehát jól érzékelhető, hogy a Ka
rácsony éjszakai szituációról van 
szó, hiszen az akkori égbolt leg
feltűnőbb, meghatározó jelentő
ségű csillagképe éppen az Orion
— ókori néven a Nimród. Dél felől 
a »Királyok« érkeznek, Észak fe
lől a »Bojtárok« kettőse.

Megjelennek azután a betle- 
hemes játékokban olyan kellé
kek, mint az ostor — »karikás« és 
»korbács« névként — és megjele
nik a bot, többféle változatban. Jól 
ismert dolog, hogy az égbolttér
képeken a Bot és az Ostor, így 
együtt, mai napig az Ikrek csillag
kép attribútuma. Jan Hevelius 
XVII. századi égbolt térképién az 
Ikrek egyikének a kezében bot 
van — bunkós vagy furkos bot 
—, a másikéban ostor..."

"...K övetkező té te lünk  az 
»Árok«. Láttuk, beérkezik az 
Öreg a kapun, és mindjárt egy 
»Árok« fogadja. Ha most megint 
a nagyon is kézenfekvő »délibá
bos« nyelvészeti megközelítéssel 
akarunk élni, akkor — az Árok 
szó nyilván az Auriga pontos 
hangalaki megfelelője. Ez a Csil
lagkép nemcsak önálló égi egy
ség k én t érdekes, hanem  — 
említettük már — a Tejút kapuja

is! Ilyen esetben vagy önmagát 
mint kaput hangsúlyozza, vagy 
azt, ami fölött átível, tehát magát 
az árkot. Ez pedig egyben a Tejút- 
nak is a neve, ugyanis Fejér árok, 
Csörsz árok, Hajnal szakadék neve
ivel is találkozunk a magyar népi 
csillagnevek között..."

"...A Kápolna pedig a Capella 
névváltozataként annak közvet
len megidézője. Ha kimondom 
az Auriga fő csillagának a nevét, 
azzal nemcsak azt mondom ki, 
hogy »Kis kecske«, vagy »Gödö
lye«, hanem azt is, hogy »Kápol
na«... Az a kellék, amelyet ház- 
ról-házra magukkal visznek a 
betlehemezők, azaz maga a néva
dó alakzat, a »Betlehem« (ez álta
lában  egy vékony lécekből, 
papírlemezekből összerótt, stili
zált templom alakú doboz, a- 
melyben egy gyertya is ég — Sz.
I.) — minthogy kápolna formá
ban jelenik meg a játékokban, a 
Capellát, mint az Auriga fő csilla
gát idézi.

Most következzék két érde
kes félrehallás. Glóriát mondanak 
az angyalok, és az ö e g  makacsul 
»Gólyá«-nak hallja... Amikor 
azonban az ö e g  azt mondja, 
hogy »gólya«, akkor azt a varázs
nevet ejti ki, amelyik a születés
misztériumának a lényegét je
lenti; ez a gólya hozza ugyanis a 
gyereket. Tehát megint az ö e g  
látja a lényegét ennek az egész 
karácsonyi misztériumnak, a- 
mely végső soron az önfeláldozó 
szeretet által generálódik..."

"A másik nevetséges félreér
tés, amelyre újból és újból vissza 
kell térnünk, a Betlehem — Vén 
tehen... A »tehen« lehet önmagá
ban a Bika párja, vagy — ami 
valószínűbb, mert népmeséink
ben gyakrabban is így találko
zunk vele — a keleti megfelelője 
a Rák csillagképnek, azaz a Bivaly 
és az Ökör alakváltozata... Ugyan
így megvan a Táltos ökör című me
sénk, mint a Vörös tehén és pontról 
pontra ugyanaz a két történet. 
Ugyanazt a tulajdonságot fejezi ki 
a két címszereplő, csak az egyik 
női alakban viszi végig a szerepet, 
a másik férfi alakban..."

"A gondolatmenetnek ezen a 
pontján hadd kérdezzük meg, 
melyik a betlehemes játékok fő 
jelenete? Sok mutatós dolog van 
itt: bejönnek az ajtón, ezt csinál
nak, azt csinálnak, lefekszenek, 
táncolnak, énekelnek... Mi a bet
lehemes játékok dram aturgiai 
csúcspontja?... Az a pillanat, ami
kor maga a család megy oda a 
Betlehemhez, és megnézi, mi van 
a Betlehemben. Ezt a mai színpa
di változatok természetesen ki
hagyják. Aki azonban eredeti 
környezetében látott betlehemest

játszani, az tudja, hogy ez a valódi 
csomópont. Itt érkezett meg hoz
zánk a Megváltó... Vagyis itt a sze
mélyes átélésen van a hangsúly. 
Az egész produkció ezt célozza."

"Es mit látunk odabenn, a ká
polna (Capella) alakban megidé
zett Betlehemben (»vén t e h e r 
ben)? Nem arra vagyunk kíván
csiak, hogy a szomszéd bácsi ho
gyan bütykölte össze az épület
két, hanem arra, hogy mi történik 
benne? Adva van először is a já
szol, amelyben benne fekszik a 
Kisded, aztán adva van egy ökör 
és adva van egy szamár... Ezeket 
egyébként le is reagálják a sze
replők. Általában az ö e g  szokta 
megkérdezni: Melyik a jézuska, az 
a nagyfülü? — Dehogyis — vála
szolják —,aza szamár, olyan, ami
lyen te vagy, öreg! Erre azt mond
ja: Az a nagy szarvú ott? — Nem, 
nem, az az ökör, olyan mint te vagy, 
Öreg."

Bármilyen furcsán hangzik, 
mindez így igaz: ezek az ö e g  tu
lajdonságai. A népi csillagnevek 
között a Szamárkák a Rák csillag
kép két csillagát jelölik. És ugyan
itt, még a Rák csillagképen belül 
találjuk a Jászolt is, ez mai tudo
mányos néven a Praesaepe, és egy 
nyüt csillaghalmazt jelöl. (A latin 
elnevezés is jászlat jelent!) A Sza- 
márkákat pedig, a Rák csillagkép 
említett két csillagát, Asellus Bo- 
realisnak, illetve Asellus Australis- 
nak (azaz északi és déli csacsi
nak) nevezi a jelenkori hivatalos 
csillagászat. Láthatjuk, a kétféle 
névadási gyakorlat, a népi, illet
ve a hivatalos, ebben az esetben 
teljesen egybevág."

"Az Ökör a Szamárkákkal és a 
jászollal jelzett Rák csillagképnek, 
azaz térbeli egységnek az időbeli 
megfelelője. Ha a Jászollal együtt 
van a Szamár és az Ökör, ez azt 
jelenti, hogy a térbeli zodiákus és 
az időbeli zodiákus szinkronizáló- 
dott. Tehát a mindenségben e- 
gyedi, páratlan időponthoz ju
tottunk. A Precessziós rendben 
ilyen csillagászati esemény (kike
rekítve) 26.000 évenként egyszer 
fordul elő. És ez az a pont, ahol 
megszületik Jézus. Mert az Ökör 
ugyanennek a Rák egységnek az 
időbeli megfelelője a keleti zodiá- 
kusban. Ez a precessziós ̂ - i d ő 
egység pontos megnevezése. Ha 
a kettő, a térbeli és az időbeli Rák- 
tulajdonság — ne felejtsük el: az 
önfeláldozó szeretet érvényesü
lési terepe ez a zodiákuson belül! 
— szinkronizálódott, akkor tud 
belépni ebbe a közegbe a Megvál
tó, anélkül, hogy bennünket el
pusztítana, de azért olyan ha
tásfokkal, hogy észrevegyük. 
Mert egyébként mindig is itt van 
közöttünk, tehát nem kell külön,

menetrendszerűen belépegetnie, 
de ez a kozmikus és egyben üdv- 
történeti pillanat, amikor gyer
m ekkén t, Em bernek  fiakén t 
konkrétan is megszülethetik.”

"Következő tételünk: a Betyár, 
illetve Heródes alakja... Heródes sei 
látszólag egyszerű a helyzet, hi
szen ha valaki benne van a bibliai 
szövegben, akkor Heródes benne 
van..., miért akarjuk mindenáron 
őt is megmagyarázni?

Heródessel nagyon sok érde
kes dolog történik a kelet-ma
gyarországi betlehemes szöve
gekben. Ha leírnám, mondjuk, 
egy forgatókönyvnek a mintájá
ra, egy papírlapnak a bal oldalára 
mindazt, amit az evangéliumi 
hagyom ány H eródesrűl ránk  
örökített, akkor egy visszataszító 
zsarnoknak, egy gyilkos, hata
lomféltő tirannusnak a képe bon
takoznék ki előttünk. Ha viszont 
a papírlapnak a jobb oldalán azt 
sorakoztatnám fel, amit ezek a 
magyar betlehemes játékok kö
zölnek róla, legnagyobbrészt 
úgy, hogy maga mondja el magá
ról a tudnivalókat, akkor egy egé
szen más Heródes-kép rajzolód
na elénk. Ez utóbbinak van egy 
állandóan visszatérő jellemzéke, 
ezt ő maga így ülteti szavakba: 
Én vagyok az a híres Heródes király, 
aki két angyalt és két pásztort meg
mentettem Babilon tornyán (vagy 
Betlehem városában). Tehát ez a 
Heródes egyfolytában megment, 
sőt, van olyan hagyomány is, 
ahol egyenesen azzal dicsekszik, 
hogy Jézust ő mentette meg"... 
(Ebben a gy ű jtö tt anyagban  
m indössze egy olyan változat 
akad, ahol az evangéliumi ha
gyomány visszataszító zsarno
kának arcát villantja fel. E vál
tozatban bejön a színre egy Zsidó
nak nevezett személy, s az ezzel 
való dialógusában bukkan fel a 
gyerekmészárlás említése a Jézus 
elpuszítása céljából, Heródes őt 
fenyegeti.) 'Tehát létezett ugyan 
egy hagyományvonulat, amely
ben Heródes negatív alak, de ez, 
megemlítődése után, szabálysze
rűen leválik a magyar hagyo
mányról. És utána, mintha egy 
tőle merőben idegen életanyagtól 
szabadult volna meg, megy to
vább a maga útján a magyar bet
lehemes játék szuverén cselek
ménye, Heródes nem öl meg sen
kit..."

"A Betyár általában az Alföld 
peremvidékéről való változatok
ban bukkan fel, az erdélyi válto
zatoknál is elsősorban a Mező
ség, illetve a Szilágyság az előfor
dulások terepe, azok a tájegy
ségek, ahol az Alföld világa foly
tatódik. E tájak pásztorvilágának 
jellegzetes képviselője a Betyár. 
Nagyon érdekes, hogy ennek a 
Betyárnak a története, amit el
m ond m agáról, gyakorlatilag 
egy betyárballadának majdnem
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szó szerinti részlete.. egy az egy
ben hoz belőle fordulatokat... Be
lép betyárunk a színre és Heró- 
dest, vagy azt a figurát, aki Hero
des szerepében, annak cserejáté
kosaként ágál, tehát "király", 
vagy "hadvezér", egészen egy
szerűen félrelöki, kiszorítja a cse
lekményből. Na eleget beszéltél, 
most én következem. Tehát erősza
kos szerepátvételről van szó."

* * *

[Észrevétel: Pap Gábor a to
vábbiakban részletesen ismerteti 
a Betyár szerepét, de már nem a 
Zodiákusok dramaturgiájába, il
letve égi koreográfiájába illeszti 
be a mozgását, hanem a Bolygóké
ba — régi magyar nevükön buj
dosó csillagokéba, ilyenformán 
valóban Her ód es mellé illik. He- 
ródes, amikor Huszárként jelenik 
meg, Ho/d-szerepkörben lép fel 
— a szablya görbülete például a 
Hold-sarlót idézné — a Betyár pe
dig Mars-szereplő.

Legmeglepőbb megállapítá
sa, hogy Heródes azért nem zsar
nok már, mert a precesszió hala
dása folytán nem szaturnusi fi-

pi csillagismeret megléte tekinte
tében, illetve a hozzákapcsolódó 
kozmikus világkép és világrend 
létezése tekintetében, amelyre 
Pap Gábor m egállapításai tá
m aszkodnak . E lképzelhető , 
mondhatják a kételkedők, hogy 
valaha a pásztorok, vadászok, 
halászok, dunai-tiszai hajósok 
körében kialakult egy ilyen ég
bolt-ismeret, de az is nyilvánva
ló, hogy a mai vagy a közel
múltbeli betlehemesek tudatá
ban mindez már nincs jelen... Ak
kor milyen módon hagyományo- 
zódik mindez összefüggő rend
szerben tovább?

Pap Gábor azonban nemcsak 
a betlehemes szövegekre s velük 
kapcsolatban olykor a regöséne
kek fordulataira támaszkodik, 
hanem felhasználja a népi alkotá
sok más műfajainak, mindeneke
lőtt a népi díszítőművészetnek és 
az ezen belül hímzéseken, fara
gásokon, festésben stb. előfor
duló ábrázolásoknak az analógiáit
is.

A népművészeti alkotások
ban rejlő kozmikus világrend fel

vadászó Szent István király — a 
Nyilas stb.

Nyomukban haladva Janko- 
vics Marcell és Pap Gábor a 
nyolcvanas évektől eredeti tanul
mányok sorában mutatják ki a 
csillagos égre vonatkozó ismere
tek tükröződését népmesékben, 
népszokásokban s az említett áb
rázolásokon. így az olvasó meg
győződhet, hogy nem elszigetelt 
hagyomány kövületek esetleges 
tovább tengődéséről van szó, ha
nem a néphagyomány egésze va
lóban rendszeresen felépített, 
szerves világmagyarázatot hor
doz. így érthető egyes meglepő
en pontos részletek épségben 
való továbbélése az ég csillagza
tainak feltérképezése és mozgá
sának ismerete terén. (Bevonható 
lenne a tárgyalásba a folklórban 
ismert önkiigazítás törvénye is, ám 
az túlhaladná ismertetésünk ke
reteit.)

Ami azonban a betlehemes já
tékok szereplőinek olykor a vára
kozásoktól eltérő viselkedését 
illeti, Pap Gábor mélyenszántó 
értelmezései mellé, kiegészítésül

Molnár C. Pál; Háromkirályok

gura többé, hanem jupiteri, tehát 
"atyai", "megmentő" tulajdonsá
gokkal bír; lévén, hogy a magyar 
népi felfogás szerint például már 
nem is szom bat a Szaturnusz 
napja hanem a csütörtöki?), ami 
más népeknél Jupiterre tartozik. 
Éppen e mozzanaton át sugallja 
Pap Gábor, hogy a magyar népi 
csillagmítoszok nem valaha ré
gen megdermedt, töredezett kö
vületek, hanem  még a közel
múltban is élő, egységes világlá
tás megnyilvánulásai voltak.

Az olvasóban, aki — pláne a 
m agyar néphagyom ányokkal 
kapcsolatban — modem meseér
telmezésekhez nem szokott, ért
hető kételyek merülnek fel egy 
olyan összefüggő, rendszeres né

tárását magyar vonatkozásban 
először Vámos Ferenc és Berze 
Nagy János kezdeményezte a XX. 
század dereka táján, azonban so
káig követők nélkül maradtak. 
Az áttörés, úgy látszik, e téren 
Palkó István nevéhez fűződik, 
aki (Várkonyi Nándor tanítvány
ként) már 1967-ben megjelent ta
nulm ányában Júlia szép leány 
című balladánkat egy asztrálmí- 
toszkör maradványaként elemzi, 
s különösen meggyőzőek azok a 
fejtegetései, amelyek a dozmati re
gösének elemzése során az Állatöv 
(Zodiakus) csillagképeit és azok 
"koreográfiáját" azonosítja a re
gösének fordulataival, például 
Csoda fiúszarv as — Bak (Capri- 
comus), a Tóállás — Vízöntő, a

m egem líteném  néhány  saját 
megfigyelésem, mindenekelőtt a 
Betyár jelenlétével és a Huszár- 
Heródes "jellemével" kapcsolat
ban.

A Mezőség északi és legdé
libb peremén — Magyardécse, 
Árpástó, Bálványosváralja, illet
ve Bece, Magyarlapád — a Szi
lágyság legeldugottabb zuga
iban — Diósad, Görcsön, Mocso- 
lya —> valamint Marosvásárhely 
külső kerületeiben — Megyesfal- 
va, Szentanna, Szentgyörgy — és 
környékén, m int Udvarfalva, 
Székelybos, Szengerince, Backa- 
madaras, főleg rokoni és baráti 
környezetben szerzett tapasz
talataim szerint a téli népszoká
sok e lőadó inál — k án tá lás ,

betlehemezés, turkajárás, a far
sangi mulatságokon, vagy a fo- 
nóbajárás során szereplő és majd 
egész évben a lakodalmakon is 
működő maszkurásoknál (alakos- 
kodóknál) állandó szerepkörök, 
m o n d h a tn án k , karakterszerepek 
alakultak ki. Ilyenek voltak a Ve
zér vagy Bíró, a Vitéz, aztán a 
Koldus, a Pásztor, a Bolond 
(Bambuc), a Vendég, (sőt néha 
még külön Magyarországi Ven
dég is), a Zsidó, a Kovács, a Ci
gány, (e kettő néha egy), olykor 
női figurák is (amelyeket játsz
hattak a fiúk is, mintahogy a férfi 
maszkurákba nemegyszer beöl
töztek menyecskék), mint a Ke
gyes, vagy Utcakati, Bolondró- 
zsi; közöttük mindég jelenlévő és 
nélkülözhetetlen figura a Betyár 
és a Huszár. (Legalább egy hu
szárcsákó m inden m aszkurás 
csoportban van!) Ezek a szerep
lők bevált hatásos játékaikat, be
m o n d ása ik a t, ille tve  egész 
jellemüket — hasonlatosképpen 
a hajdani vidéki vándorszíntár
sulatok epizodistáihoz — újra és 
újra felhasználták, "elsütötték", 
különböző szerepékben, s a hall
gatóság ezt el is várta tőlük; lett 
légyen szó betlehemezésről, far
sangi mulatságról, vagy lakodal
mi szórakozásról. így bárhova 
odakerülhetett, a Betyár is, a Hu
szár is; utóbbi nem íévén a ma
gyaroknál negatív figura, He- 
ródesként sem viselkedhet visz- 
sza tasz ító an ; ám ism étlem , 
mindez csak bedobott ötletérté
kű észrevétel részemről.

A H árom kirá lyok  előfor
dulásáról annyit, amit már kü
lönböző  helyeken  többször 
idéztem, hogy Szenei Molnár Al
bert szerint a XVI. század vége 
táján a magyar nép körében leg
inkább tisztelt vallási alakok 
Szűz Mária után a Háromkirá
lyok. Molnár szavaiból az vehető 
ki, hogy ebben része lehetett a 
híres nagyváradi szentkirály
szobroknak (István, Imre és Lász
ló), melyek a város 1660-as be
vétele során pusztultak el, Ali tö
rök vezér (szerdár) vallási bigott- 
sága folytán, aki bálványoknak 
nézte őket. Más vélemények sze
rint a Háromkirályok különösen 
erős magyarországi kultusza a 
Kolozsvári testvérek XIV. szá
zadban készült szobrainál régeb
bi.

Érdemes volna azt is meg
vizsgálni, hogy vajon az az A- 
ranycsitkó, amely gyerekkorom
ban a családban hallott hagyo
mány szerint karácsonykor (ré
gebben újévkor) az "Angyal", 
vagy a Mikulás stb. helyett az 
ajándékokat hozta — többnyire 
almát, diót, esetleg süteményeket 
vagy játékokat szórt el az ünnep
váró szobában egy sárga pokróc 
alá rejtőzött felnőtt — beilleszt-
> » »  folytatás a 6. oldalon

5



HELIKON

FARAGÓ JÓZSEF

Lükő Gábor 90 éves
folytatás az 5. oldalról

hető-e az égbolt ismert csillagza
tai s a népi csillagnevek közé? — 
Szőcs István.]

Végezetül hadd álljon még itt 
egy passzus Pap Gáborból:

»»♦
"Mi annyira hozzászoktunk 

az »egyoldalú táplálkozáshoz«, 
annak összes káros következmé
nyével, hogy nagyon nehéz 
mindezt — nemhogy elfogadni, 
de egyáltalán komolyan venni. 
Vegyük észre, hogy az a hagyo
mányanyag, amely akár a szenti- 
vánéji hosszú énekben, akár a 
regölésben vagy a betlehemezés- 
ben évről-évre szóhoz jut, nem 
csak egy-fajta magyarázattal lát
ható el. Az nagyon helyes, hogy 
a kulcs-szavakat — (Havva- 
Éva), Betlehem, Heródes stb. — 
héberből is magyarázzák. Ezek 
jobbára helyénvaló magyaráza
tok. Nem arról van szó, hogy 
helytelenek. Csak nem kizáróla
gos érvényűek. Ezt viszont lás
suk már be! Máskülönben kettőt 
sem tudunk lépni a saját hagyo
mányunk legbelső köre, a szíve 
felé. És nemcsak a betlehemesek 
felé. Aki pedig azzal intézi el a 
m agyar hagyományt, hogy az 
nem más, mint mindazon tárgyi 
és szellemi értékek összessége, 
ami magyar kézen, iletve szájon 
ránk m aradt — kivéve belőle 
m indazt, am i kereszténynek 
(vagy bármi más »hozadéknak«) 
minősíthető, azzal már viatkozni 
sem érdemes. A magyar hagyo
mány összhangzatos egészéből 
nem lehet kivonni semmit. Eb
ben ugyanúgy benne van Jézus, a 
hétköznapival egyező léttenden
ciák képviselőjeként, mint Krisz
tus, aki a maga virtuális, mégis 
tényleges jelenvalóságával ke
resztezi azokat, vagy a Boldog- 
asszony, a la k v á lto z a ta iv a l e- 
gyütt, továbbá mindaz, amiről 
azt tanítják nekünk, hogy a Bib
liából szivárgott át hozzánk. 
Mindez pedig nem úgy van jelen 
a mi hagyományunkban, hogy 
egy korábbi, a nevezett elemeket 
és mozzanatokat még nélkülöző 
állapothoz képest új, kész anyag
ként beletették, hanem úgy, hogy 
eredetileg is benne volt. Es ennek 
a tárgyi, illetve szellemi érték- 
rendszernek m egvan a maga 
önálló értelmezési lehetősége, 
amelyik viszont csakis innen, a 
mi hagyományunkból kiindulva 
adható meg. Már régóta nem az 
a kérdés, hogy ez az önálló ma
gyar hagyomány létezik, vagy 
sem, hanem az, hogy vállaljuk, 
vagy nem vállaljuk"...(1993)

December 12-én Budapesten a 
Magyarok Házában a barátok és 
tisztelők száznál nagyobb száma 
gyűlt össze, hogy megünnepelje a 
körükben lévő 90 éves, tehát legi
dősebb magyar néprajzos szüle
tésnapját, kifejezve az iránta érzett 
tiszteletet és szeretetet, méltatva 
gazdag életművét és további jó 
egészséget, jó munkát kívánva ne
ki. Ekkor jelent meg a Tűzcsiholó 
című, Pozsgay Pétertől szerkesztett 
Lükő-emlékkönyv is, több mint 900 
lap terjedelemben, 53 szakember 
tanulmányával, öt közülük angol 
vagy német nyelven, magyar kivo
nattal. Az ünnepségen Bartók zon
gorarabjaival, csángómagyar ének
és zeneszámokkal váltakozva, sor
rendben Faragó József, Kriza Ildikó 
(Budapest), Olsvai Imre (Buda
pest), Vajda Mária (Debrecen) és 
Tánczos Vilmos (Kolozsvár) mél
tatta az ünnepelt munkásságának 
különböző szakterületeit. Alább 
közöljük Faragó József felszólalá
sát:

Kezdjem azzal, hogy nekem is 
volt Lükő Gáborral személyes talál
kozásom, de ennek emléke már alig 
pislákol az idők mélyében. Mily fia
talok voltunk még akkor, ötven év
vel ezelőtt, amidőn a kolozsvári 
Folklór Intézet 1949-es megalaku
lása után látogatásával megtisztelt 
bennünket, és nekem jutott az a sze
rencse, hogy fogadhattam, tájékoz
tattam terveinkről, majd hosszasan 
elbeszélgettünk közös dolgainkról.

A mostoha történelem: a triano
ni határ és a kommunista tudo
mánypolitika úgy elválasztott egy
mástól, hogy csak most találkoz
hattunk másodszor, de a közbe eső 
fél évszázad során semmiféle ön
kény nem tudta megakadályozni, 
hogy a lelkek hullámhosszain min
dig együtt ne maradjunk és együtt 
ne küszködjünk említett közös dol
gainkért. Igen, mert mindketten 
magyar néprajzosok voltunk, még
pedig azok közül valók, akik ősi, 
régi és újabb néphagyományaink
ban nemcsak a tudományos kuta
tás élettelen nyersanyagát látták, 
hanem azt az Európában páratlan 
kulturális örökségünket is, amely 
emberi mivoltunkban magyarrá 
tett és tesz bennünket.

Lükő Gábor szerteágazó, gaz
dag életművét még távirati stílus
ban is nehéz lenne áttekinteni; erre 
a feladatra—nem távirati stílusban 
— vannak nálamnál hivatottabb 
szakemberek. Én munkásságának 
csak arra a vonulatára emlékezte
tek, amely engem is pályám kezde
tétől mindig foglalkoztatott, és a 
romániai magyar olvasókat is a leg
jobban érdekelheti, ez pedig a ro
mán és a moldvai csángómagyar 
kultúra kutatása, értékelése és nép
szerűsítése.

Ehhez a feladathoz olyan előké
születeket tett, amelyekhez hason
lóval bizonyára egy magyar 
néprajzos sem dicsekedhet.

1931-ben a román nyelv elsajá

títása végett Nicolae Iorga Válenii 
de Muntéban évenként szervezett 
nagyhírű nyári szabadegyetemén 
vett részt, majd ősszel a bukaresti 
egyetemre iratkozott. Itt több neves 
professzor mellett (Iorga, Mehedin- 
fi, Papahagi stb.) a világhírű szocio
lógus, Dimitrie Gusti szemináriu
mát látogatta, Gusti pedig 1931 ka
rácsonyakor a bessarábiai Como- 
va, 1932 május első napjaiban pedig 
a Fogaras megyei Dragus falukuta
tó munkájában látta vendégül. 1932 
január-februárjában egy harmadik 
gyűjtőúton vett részt az olténiai 
Brauban. Innen visszatérve, folk- 
lórgyűjtését véleményezés végett a 
román népzenekutatás rangos ve
zetőjének, Bartók barátjának, Cons
tantin Bráiloiunak mutatta be, aki 
nagyrabecsülése jeléül azt tanácsol
ta, hogy menjen Moldvába a csán
gómagyarok tanulmányozására.

Míg eddig Lükő célja a román 
népi kultúra megismerése volt, 
Bráiloiu szerencsés tanácsára, 
Györffy Istvántól és Kodály Zoltán
tól támogatva-bátorítva, a csángók 
kutatásához fogott. 1932-ben és 
1933-ban összesen hét hónapot töl
tött a csángók között; többet, mint 
azóta is kevés magyar néprajzos. 
Tervezett kutatóútját azonban így 
sem tudta befejezni, mert egy félre
értésre alkalmat adó levelezőlapja 
miatt a román hatóságok revizio- 
nizmussal gyanúsították, majd há
rom heti eredménytelen nyomozás 
után, a kölcsönösen barátságtalan 
magyar-román viszonyra hivat
kozva, kitanácsolták az országból. 
Bukaresti barátainak hozzánemér- 
tése miatt fonográfhengerei a nép
zenei felvételekkel megsemmisül
tek.

Ily kudarc után sokan talán 
meghátráltak volna, Lükő azonban 
mind román, mind csángómagyar 
kutatásait gazdagon kamatoztatta 
a tudomány javára.

"A román folkloristák előtt so
hasem titkoltam, hogy a román né
pet és kultúráját nagyra becsülöm 
és értékelem" — vallotta önmagá
ról, s ezt a vallomást tettekkel bizo
nyította. 1946-ban Debrecenben 
Magyar Román Társaságot alapí
tott; az elsőt annyi évszázados 
együttélésünk után, egyebek közt 
számos kiadvánnyal is szolgálva 
művelődési kapcsolatainkat és ba
rátságunkat. Ezek közül kiemeljük 
A nap lakodalma című balladagyűj
teményt (1947) tizenöt fantasztikus 
balladával, mint a Magyar-Román 
Könyvtár Kétnyelvű Sorozatának I. 
kötetét, Komjáthy István tolmácso
lásában és Lükő nagy zárótanulmá
nyával. Ez a kötet nemcsak párhu
zamos román-magyar kétnyelvű
ségével volt úttörő irodalomtörté
netünkben, hanem a balladák egy 
részének dallamait is közölte, szin
te úttörőként, és azóta is folytatás 
nélkül.

Úgy terveztem, hogy folytató
lag felsorolom a szerző román vo
natkozású tanulmányait és cikkeit,

de ez túl hosszúra nyúlna, ezért 
szúrópróbaként elégedjünk meg 
néhány címmel: Egy havaselvi román 
falu viselete (1936); A románok kará
csonya (1947); Samanisztikus eredetű 
ráolvasások a románoknál (1961); Cre- 
afia populara pi muzica (1975); Közép
kori mondáink variánsai a román 
balladaköltészetben (1981).

Csángó kutatásainak és egész 
munkásságának egyik fő műve A 
moldvai csángók (1936) dmű köny
ve, egy 23 éves korában írt fiatal 
szakember néprajzi monográfiája, 
amely a tárgyi és szellemi kultúra 
egész látóhatárát felöleli. Ehhez ha
sonló monográfia a csángókról má
ig sem jelent meg, és több mint fél 
évszázad múltán is a csángó szak- 
irodalom egyik alapműve maradt. 
Most pedig ismét néhány szúró
próba: Régimódi méhészet Moldvában 
(1934); Moldvai csángók kendermun
kája (1934); A moldvai magyarok haj
viselete és fejreoalói (1935); A moldvai 
csángók eírománosodása és a magyar 
kultúrpolitika (1937).

És végül két kedvünkre való 
cím 1945-ből: Kik veszítették össze a 
románt a magyarokkal? és Nincs törté
nelmi ellentét a román és magyar kö
zött.

Talán nem tud róla, hogy ami
dőn barátját és munkatársát, Bállá 
Pétert magyarországi vendégként 
1956-ban elkísértem moldvai gyűj- 
tőútjárára, több olyan faluban, ahol 
ő is járt, érdeklődtünk felőle. Ne
gyed század múltán mindenütt 
szeretettel emlékeztek rá; érthető
en, hiszen ő nemcsak néprajzos
ként, hanem emberként is részt 
vállalt életükben.

Ez tehát Lükő munkásságának 
az a része, amely — ha minden 
részletét felsorolnánk — bátran egy 
el nem avuló, tudományosan és po
litikailag egyaránt szeplőtelen élet
mű lehetne. Sok ilyen és ehhez 
hasonló életműre volna szüksé
günk. Köszönet érte, és bár csak 
még sikerülne papírra vetnie minél 
többet azokból a gyűjtéseiből, ame
lyeket már végiggondolt és gondo
latban megfogalmazott, gyarapo
dására nemcsak mai és holnapi 
néprajtudományunknak, hanem a 
kölcsönös magyar-román megis
merésnek is.
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FLORIN IARU VERSEI
Újévi ásatások 
(SŐpáturi de áriul nou)
Valaki azt mondja, hogy nők szülték a havat.
Valaki azt mondja, hogy elkezdődtek a könny ásatásai.
Vérem temetési szertartást hallgat.
A  halak eladják úszóhólyagjaikat, 
a kedves árverésre bocsájtja fehérneműit.
Valaki azt mondja: a vihar bánatos farkasai vagytok, 
így még reménykedhetni a hallás létezésében, 
így még reménykedhetni az ábécé értésében.
M etsző könnyek hasítják a szem vizeit.
A  halott óceán szaga 
a város házait habokkal borítja.
A  világ fölött utazván egy katona cigarettát sodor.
A z óra térképével a mutatók 
gyökerénél állomásozunk.
A  kedves ágyneműi —  annál tisztábbak, 
minél hangosabban üt az óra.

Amivel minket fogadhatnak:
gyertyát keresnek kétségbeesetten a holtak.
Valaki azt mondja: a szerelem néhány 
jóval szomorúbb eset szótakarója.
Valaki azt mondja: előkerültek a halhatatlan csontjai. 
Megtanulsz egyedül élni.

A tű
(A cul)
Álomba merült. Arccal kissé felém fordulva 
a fekhely éggel folytatott forró dialógusának tűnt.
A  válltól daílamosan vált meg a kar, vörös 
skarabeus hallgatag rohanásában végződve.
A  lehunyt, lágy szempillák között egy szem 
résnyire nyitottan csillogott. Varázs-nyöszörgéseit 
próbálva utánozni az egész szoba föl-fölbúgott.
A  falak: mint megannyi közlékeny bársony. 
Kulcscsontom alatt forró lélegzetének 
elemi döféseit hordtam. De egyszerre 
valami gőz lüktetett át fogai szorításán.
Orrlyukai remegtek. Teste átfordult: viadukt 
egy semmi-folyócska fölött. Áttetsző szeméből 
idegen, rozsdaszínű szemek bámultak ki. 
Odahajoltam, és megpillantottam behemót-vidáman 
háziköpenyben egy falra emelt, 
öklömnyi, eleven csillagokkal teli égboltnak 
támasztott létra fölött röpülve-lovagolva, 
a behemót pedig befestett orral (vörös 
skarabeus egy furcsa strandon) 
mintegy kívülről 
csábító ujjal hívogatott.
Nem ijedtem meg. Még csak nem is pislogtam. 
Becsuktam a nagy alvó szemét, s a falak 
emelkedését hallgattam, melyek végleg 
összezárták a magányos párt.
Mozdulatlanul vártam reggelig 
tűhegynyiket szusszanva.

Állat és könny
(Lacrimá $i animal)
Megszólít egy-egy fa:
— Miért a halál, szakállaskám?
Aztán egy-egy állat:
—  Miért a halál, szakállaskám?
És egy-egy madár
(létéért küszködve):
— Miért, miért, szakállaskám?
És egy-egy bikacsök
a gyermekkor fényképeire 
dobva:
— Miért éppen a halál, szakállaskám?, 
mondják szomorúan,
mert úttalan az utam...

Aztán ő is megérkezik, 
a ravasz vörös 
róka.
Forrón liheg torkom mellett 
s gondterhelten 
mondja:
— A  halál... hm... mit tudom én?
S egy könnycseppet hullat 
üvegvállamra.

A gyalázat és tréfa napjai
(Zile de viol ßi As)
Sarkantyús vállával az összes ajtót betörte, 
melyek mögül csábító cincogása hallatszott.
Ott férfiasan-vektoriálisan lekent neki két pofont, 
majd fejét a székhez ütögetve 
a padlóra fektette.
Erőfeszítése hét másodpercnyi böfögésbe került, 
hatalmas pocakja eltakarta a pici hast.
Egy kést húzott elő, és arcába vágva 
kényszerítette, hogy lábait szétnyissa.
Szájának vérnél vörösebb bőgése úgy bugyogott elő, 
hogy a nippek lerepültek az éjjeliszekrényről. 
Élvezettel törte szét azokat fején.
Úgy gyűrte össze, mint egy karamellcsomagot 
külső emésztésben, 
majd lábra állva 
lepisálta.
A  nap aranyozva vihogott be az ablakkeret mögül. 
Letörült ajtót, ablakot, a szűztelenített szobában 
egy zavaros írást hagyva, ami megfejtésre vár.

Stílus
(Stil)
Egy feketedoboz az agyban. Vallani fog o, 
ha széttörik a csontkazamata, 
így küldenek aludni, gyermekeket.
Es megint ölelkezünk — őrjöngve vagy háborogva.

Éjszaka, mikor a falból sárga ujjak ugranak elő 
szorosan egymáshoz szorítva minket, 
már-már értem kiáltasz, s egy másik sötét 
ölelkezésből én mintha válaszolnék néked.

Talán azt hiszed, nyálat-lélegzetet-ágyékokat 
összekeverve a világ majd befogad.
S őszi álmodban kétségbeesetten kérded: 
talán még kisebb, még feketébb doboz is akad.

LÖVÉTEI LÁZÁR LÁSZLÓ fordításai
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S'EÜÉNU M U M M  152
ha majd minden rabszolga nép  
járm át megunva olajra lép

szerkesz ti:  
F ekete Vince 2000

PEER KRISZTIÁN 
Tavasz
M it takar az elhanyagolt külső?
Csontszárazak a földlabdák,
tavasz van, de nincs az a tavasz,
amitől újra kergetni kezdik egymást a nedvek.
Meg kell halni, mindennek meg kell halni — 
mondja a férfi ruhástól az ágyon, és boldog.
Valahogy odatették és úgy maradt, 
a mozdulatot megelőzi és legyőzi a miért — 
egy gyertya maradéka:
(Olyan magasra tették, hogy ami lecsöppen,
koppanjon mire földet ér.)
bonyolult gyökérzet hófehér viaszból,
egy kiszáradt fa, félbetört mozdulat —
ha sokáig nézik, szinte magától billen a holtponton át.
De most még boldog.
A  férfi alatt megmozdul az ágy.

A gyávaság
Ha már nincsen semmi tartalék, tét,
csak valami áldatlan állapot a gravitációk rendszerében,
tudom, hova estem, ott rossz, de főleg: mindegy.
Rögtönzött térben összepréselődve
kicsi Krisztián elfelejtődik.
Egy leszek.
Hogy fájjon, legyen valami, 
húzom a hajam, süllyedek.
Gyám, gyám, gyám  —
nincs alattam semmi, csak nagyon alattam,
mint egy rajzfilmben, nem nézek le.
De nézem a papírt, mondhatom: megváltoztam.
Kicsi Krisztián igazán sír, de élvezi: szerepel és számol.

Idillfóbia
"Ennyire hideg van bent,
vagy mi ez a csendes begubózás?" —
Letöröl valaki egy hajóablaknyi párát, 
és benéz. Egyszer majd eljön 
a megbánhatatlan beszéd ideje, 
véget ér a hagymahéjak násza, 
azt mondom, nem az igazi, 
és az igazi elmegy.
Vagy nem jön d.
Benéz, de íánt 
még nincs elég hideg, 
külön húzzuk ki a telet.

NYÍRFALVI KÁROLY 
3-részes vers
El kéne feledni mindent végre, 
hosszú idő múltáml kezdeni újra 
toll és papír nélkül, csak úgy fejben.

Az egyik szerint szép vagyok, 
a másik jónak szólít, 
ketten vannak, s majdhogynem barátok, 
ki tudja vállalnék-e többet?

Lehetne titokban a tiltott vonalon, 
de a félelem, s a természetes alkat 
még erősebb, marad a 
barátság, a görcsös cáfolat: 
ronda vagyok és gyarló, mint 
a szépekés jók.

3 kérdés
Egyik nagyapám rendes volt, 
a másik kissé link.
Vajon melyikre ütök?

Egyik nagyanyám idegbeteg volt, 
a másik kedélyes.
Vajon melyikre ütök?

Anyám megfontolt volt és pedáns, 
apám ideges volt és precíz.
Vajon melyikre ütök?

3 reflexió
Van aki nem tud hazudni.
Van aki nem tud nem hazudni. 
És vagyok én.

Van aki sokat eszik.
Van aki sokat iszik.
Én az édeset szeretem.
Van oki autóval megy.
Van aki repülőn jár.
Én gyalog is.

3 rögzítés
Ma délben láttam egy macskát.
Kis fasírtdarabbal a szájában a 
bokrok közé szaladt.
XXX

Ma délben újabb macskát láttam. 
Felugrott az újságosstand ablakába, 
ott sétált fel s alá.
XXX

Mindennap látok egy macskát.
S mindegyik mindig mindennap 
megnevettet.

3 mintamondat
(") Időm fogy, a tél betemet.f") 
Időm fogy, az év eltemet.
Időm fogy, a tél nem múlik.

3 tartás
Még reggel ér a szándék.
Hajat mosok, borotválkozom, 
fésülködöm, tiszta ruhát húzok, 
telefonálok, elképzelem, 
hogy láthat a vonal 
végén a másik.
XXX

Anya utcára lépve is, 
a kórházban is 
kxrúzsazta az ajkát, 
észrevétlenül sminkelt, 
úgy lépett a többiek közé.
XXX

Fogát összeszorítva, nehogy 
másra terelje összes gondját, 
papír fölé hajol, tollat fog kezébe, 
dolgozatot javít a szeretett hitves.
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KUKORELLY ENDRE

A Közért. Megjegyzések az irodalomról
"Ein Zeichen sind wir, deutungslos,
Schmerzlos sind wir, und haben fa st
Die Sprache in der Fremde verloren"

(Friedrich Hölderlin:
Mnemosyne. Második változat)

Egyszer abbahagytam a menekülést. Nem 
megszokásból, hanem véletlenül. Véletlenül 
kezdtem el írni, majdnem hogy tréfából, nem 
találtam ki és nem akartam tisztázni semmit 
Nem mutattam meg senkinek. Mi visz rá bárkit 
arra, hogy leírjon. Jó, mélyen ülő, kipihenhetet- 
len fáradtság, forró Langeweile, olvastam a ve
randán, nem volt hang, egy hang, nyári délelőtt 
Szentistvántelepen. Néha lehetett hallani, 
ahogy elkattog a szentendrei hév. Az író, aki így 
határozott. Szégyenlős voltam magam előtt is, 
röstellkedtem, ezzel is muszáj volt valamit kez
deni. Nem nagyon voltam semmilyen. Lejártam 
úszni a Dunára, délután pedig mentem focizni, 
az biztos. Ugyanazt az egynéhány dolgot mon
dogatjuk egymásnak. Mi ez.

*

A meztelenséget nehéz nézni. Ha egy mez
telen embert nézek, valami gáton vagy falon 
vagy micsodán törtem á t  Szégyenlős voltam, és 
az megmarad, ez a fal visszaáll magától. Oda
nézek, tetszik vagy nem, inkább egyáltalán nem 
tetszik, mégis nézem. Szégyenlős és beszari. A 
szép meztelen női test elképeszt. A férfi öltözők
ben mindig ugyanaz a [viszoiyogtató] szag van, 
és nehéz úgy állni, hogy ne valami [viszolyog- 
tatójt lássak. Nem tudtam, hogy ha nem írok, az 
még nem változtat meg semmit. Nem is tudtam, 
hogy ilyen érzés tükörbe nézni. Nem is tudtam, 
hogy tükörbe nézek.

♦
Nem tudtam, hogy ha nem írok, az sem 

változtat meg, de nem írtam, vagy nemigen. 
Egy darabig próbáltam, de az Siralmas volt, azt 
hittem, abba kell hagynom, hogy ne kínozzam 
magam folyton. Körülbelül öt évig egyáltalában 
nem is írtam, de ez nem volt összefüggésben 
azzal, hogy abbahagytam-e vagy nem.

*
A belépő meg van ijedve. Ha valaki bejön 

egy szobába, odanézek, olyankor a legérdeke
sebb látványtól is elfordulok, mert a bejövőre 
nézek. Elfonduló tekintetek. Ami érdekel, attól 
igen, de amitől félek, a veszélytől nem fordulok 
el. Csak a veszélyes érdekes így.

*
Egymástól való heves védekezésünkben. 

Összekevert engem azzal, amit a verseimben 
olvasott, pedig az ugyanaz volt. Összehasonlí
totta velem, és. Szerencse kell hozzá, hogy egy- 
szercsak megjelenjen, amiről semmit sem 
tudok.

*
Ha nem menekülök, nincs mitől. Érzékeny

kedni szoktam. Hajlam az érzékeny kedésre, a 
túlzott meghatódásra. Nem szabályos történet, 
amikor megállók, megáll, ha megfordulok és 
elindulok visszafelé, nem történik semmi, 
ugyanolyan távolság marad. Végre majd nem 
akarok, csak nyugton lenni, mint egy kitakaró
zott alvó kisgyerek. Misima Jukio szerint búcsú
zásnál be kell várni azt a pillanatot, amikor 
végképp eltűnik a távozó.

*
Mégis leírok, és mondok is nyilván valamit, 

anélkül nem lehet. Ugyanazt a néhány dolgot 
szakadatlanul. A feldösség pedig, ami közben 
keletkezik, magam iránt, vagy hogy is, befelé, 
úgy keletkezik, ha leírom. Felelősség. Már van is, 
és ha kitörlöm, tessék, eltűnt, elmúlt. Elmúlik a 
felelősség. A legjobb egyszerűen kihúzni. Egy 
kompjuterben remekül, de óvatosan lehet töröl

ni, megfelelő billentyűzet, finom billentés. Az 
írónak mindenesetre legyen egy jókora radírja. 
Nálunk például áll a szoba sarkában egy mály
va- színű Jugendstil cserépkályha, abban szok
tam eltüzelni a fölösleges kéziratokat. Pirul és 
hajlong a papír, lapozgat a tűz.

*
Ezek után miért ne érdekelne a költészet 

maga.
*

De?
*

Éppen azt a szót találni egy másik mellé, és 
nem inkább egész mást. Miért nem inkább sem
mi. Holott nem gondolom, hogy valami fonto
sat addig még nem mondtak volna el helyettem, 
hogy másoknak pont tőlem kellene valami lé
nyegesről értesülni. Nem gondolom, hogy egy
más nélkül is tudnánk bármit, a mondanivaló 
egyenletesen van elosztva a lakosság körében. 
Mindenkinek épp elegendő, hogy azt kell hin
nem, aki annyira mondani akar nekem valamit, 
az egy marha. Amikor van mit mondanom, el
mondom, ha nincs ott senki, szépen kimegy a 
fejemből. Ha valakinek túlságosan sok a mon
danivalója, és látszik rajta, hogy ki akar tartani 
mellette, onnan el szoktunk oldalogni.

*
Vagy nem, mert például Molnár Ferenc Pál 

utcai /»tátjának és Gárdonyi Géza Egri csillagok- 
jának túlságosan is sok mondanivalója van. És 
boldogan hallgatjuk. Én boldogan hallgattam. 
Molnár zseniális másodvonal. Vagy inkább első 
vonalbeli mesterember. Gárdonyi harmadvo
nal. De ott nem hibádzik. Vagy lehet, hogy ne
gyedvonal, de abban a legjobb.

*
Egy tiszta papírlap és az első jel között elég 

nehéz a távolság. Addig leírni, újraírni egy mon
datot, amíg az már nem különbözik attól, aki 
leírta, mert lefedi a lélek egy darabját, éppen 
megfelel annak. Noha a kérdések igazán csak 
ekkor merülnek föl. Arról írok, ami érdekel, 
amit fontosnak tartok? Engem mi is érdekel és 
mit tartok fontosnak? Kilépek a cipőmből, és 
megnézem, mi is az, amin állok. Mi az, amiről. 
Ha megcsinálom, akkor elenged. A fejemhez 
vagy a bőrömhöz tartozik. "Gyűlölők mindent, 
ami nem az irodalomra vonatkozik', írta Franz Kaf
ka. Én inkább unom.

*
"Zehnmal mußt du des Tages dich selber über

winden: das macht eine gute Müdigkeit und ist 
Mohn der Seel*. Zehnmal mußt du dich wieder mit 
dirversöhnen (...)" (Nietzsche: Also sprach Zarat
hustra) Legyen legalább 10 tűrhetően belátható 
pillanat.

*
Már a legelső szavak elég durván behatárol

nak és meghatároznak, sajnos, engem. Igazán 
csak az érdekel, amit írok, az, ahogy behatárol, 
beszorít, megköt és leír egy finom gépezet. A 
nyelvi szerkezetekben való kényes eligazodás a 
magamban való eligazodás. Nem én határozok 
ugyanis, vagy talán úgy van, hogy akkor inkább 
érzem magam valamitől vezettetve, mintsem 
hogy döntenék, noha azért mégiscsak én dön
töm el. Legalább azon a sávon belül, ami adott 
csupán azáltal, hogy abba kezdtem bele. "A tu
datosság n abbeli igyekezetében, hogy túllépjen ön
magán n végre is nagyon kis eséllyel tud többet és

mást produkálni, mint egy bármilyen mélyről jövő 
automatizmus. Mindkét esetben n a módszer öntör
vénye folytán n hiányozni fog (vagy csak csonkán 
érvényesülhet) a tétként bedobott személyesség sem
mi mással nem helyettesíthető aurája és atmoszférá
ja." (Mészöly Miklós)

*
Folyamatosan túlozni és a saját fontossá

gom tudatában feszíteni mulatságos. Mi sem 
fontosabb annál, de nincs az a helyzet, amire 
vonatkozhatna. Arra vonatkozik, ami vagyok, 
és ez az a minden, amit tehetek, ha írok.

♦
"Még a teleírt füzeteket is elővettük újra, és 

írogattunk a sorok közé, a fedelükre elöl, hátul.” 
(Hugh Lofting) Még szerencse, hogy nem állan
dóan irodalomóra volt. Fizika, hideg, de csábí
tó. Kémiaszertár. Tanító néni, rosszul érzem ma
gam. Akarsz egy pofont, fiacskám?

4-
Abból ő egy büdös szót sem ért. Nem érte

nek belőle egy szót se, de hát, úgy látszik, ez a 
divat. Azért lehozzák. Nem értjük, de lehozzuk. 
ő  egy szerkesztő. Mit lehet ilyenkor csinálni. 
Melegem volt Vagy mondani. Közben iszonyú 
képet vágott hozzá, mert kedves próbált lenni, 
mosoly, csak látszott rajta, hogy a pokolba kí
ván. Anői kézilabdamérkőzés után átkapcsolok 
a Képújságra. A Hullay úton haladóknak van 
elsőbbségük.

*
Felöltöző-művészet, leleplező maszkok. 

Komoly és rendszeressé alakított élet, az öniró
nia unalmas, kénytelen egyensúlya, jó kis fele
lősségteljes komolytalankodás. Óvatosan bánni 
a szerkezettel, nem lökdösni, mert összeomlik. 
Úgyis összeomlik, nem fontos lökdösni. A köd
ben Medve Gábor' csuklógyakorlatozik.

*
Az egész történet használatos, egész lélek, 

szív, érzelmek, finomság, laza, de gondos for
mák, szigorúak és barátságosak, feszesek, lebe- 
gők. Mánia és mánia ellen hatékony szerek. 
Mondjuk például a költő eddig és eddig harcol 
bennem, ma úgy fél kilencig harcol. Borongós, 
felhős nap. Utána lemegy a Közértbe. Igen, a 
Közért Aztán beül (bennem is be) egy zenés 
helyre, füstszínű urak meg sárgás proletárok 
közé, és fütyürészik a szívfacsaró alapzajban. A 
költészet pedig visszafütyül.

Mindenesetre, aki nagyon írni akar, legjobb, 
ha vesz magának egy kompjutert. Aztán még 
egyébként is történhet közben valami. "Lényegé
ben véve egy kicsit újra a görög költészet kora lesz 
ez." (Arthur Rimbaud)

4*

"Mert végtére n még kis írónak lenni is kellemes 
lehet” n mondja Csehov Szorinja a Sirályban. 
Igen, de ki akar kis író lenni? Ilyen kis kellemes
séget? Trigorin pedig, az író: "Ameddig írok, jól 
érzem magam. Akorrektúrát olvasni is kellemes, de... 
alig jelenik meg a könyv, máris utálom, mert látom, 
hogy félre” satöbbi. Na igen.

4-

Nem bele, például, hanem egy versesköny
vet is tisztességesen, elölről hátrafelé helyes el
olvasni. Üdítő és üdvözítő italok a szent poézis. 
Egyszóval Kövesd bátran a példámat, s ha vadászni 
mész, az elemózsiás tarisznya és a fiaskó mellé jegy
zettömböt is vigyél: rájössz majd, hogy nem csak 
Diana kóborol a hegyek közt, hanem Minerva is. 
Minden jót!

'Medve Gábor Ottlik Géza Iskola a határon c. 
regényének főhőse. A szerző volt iskolatársáról, 
a fiatalon a 2  világháború végén elhunyt íróról, 
Örley Istvánról mintázta.
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MÁTÉ ADÉL
E lső  vers Z itá ró l  
boszorkány volt 
vagy szemérmes 
haját eresztette 
szilnek
szoknyájába besüvített 
a májusi kikelet 
ki kellette magát 
de megkúrásra elbújt 
volna 
a padlásra 
szeméből folyt ki 
a sok lé
s szoknyáját nem húzta 
volna másra 
nem dobta volna le 
az ágyra
s most mégis itt van 
kitakarva félmeztelen 
hát te marha 
kellett neked 
varázskodni jó nagyokat 
felvihogni 
boszorkány volt és 
szemérmes
búval bélelt telivér lett 
s lovagolták egyre másra 
s kikerült az állomásra

M á so d ik  vers Z itá ró l  
Zita te égsz 
te kurva 
ott végzed 
te is
majd ahol 
kezdted 
(sokfalloszt 
mellednek szegeztek) 
belovagolod 
a világot 
s neglizsédből 
majd kivágod hogy 
ott fogsz 
majd sími ahol 
a vonat se jár 
s kétvágányos 
magányodban 
elrohanó 
vonatokban 
holtvágányon 
kiliheged hogy 
elégh elégh 
s az élvezet 
majd az lesz akkor 
ha lábaid közt 
fogaid közt 
egy expressz 
vonat zakatol

M agdo lnáró l
Magdolnám, ó 
mag-donnám 
neved egyre dalolnám 
bocsánatot kértél újra 
ott feküdtél elkurvulva 
(mosogattál sepregettél) 
engem néha kesergettéi 
hol a postással 
hol mással 
csókolóztál Máriával 
s hogy én aztán 
meg ne tudjam 
pofájukat széjjelrúgjam 
bocsánatot kértél újra 
s itt fekszel most elkurvulva

JOHANN VON KRONSTADT

Bonaparte pöcse
"S ha mégsem nő meg? Őrmester leszek 
s megtoldom sok-sok győzelmes csatával."

Faludy György
M inap egy  kedves ism erősöm  kifejtette, 

hogy a hidegháború azért ért véget, mert a 
nagyhatalm ak vezető pozícióiba magas term e
tű  em berek kerültek. M ert a kicsi emberek 
frusztráltak, és ezért hajlamosabbak a zsarnok
ságra. A hatalomm al próbálják ellensúlyozni fi
ziológiai hátrányaikat.

Ám  azt mondják: kicsi ember nagy bottal jár.
Bonaparte Napóleon, aki legendásan kicsi 

em ber volt, ezt nem  m ondhatta el magáról.
P ikáns g o n d o lk o d ású  p o é tán k , F a ludy  

György, két verset is szentel a Hódítónak, pon
tosabban a Hódító pöcsének. Az egyikben a ti
z e n ö t  éves  N a p ó le o n , G iu s e p p e  b á ty ja  
unszolására meglátogatja a jóságos Ginevra né
nit, az ajacciói fiúk férfivá avatóját. Napóleon 
leszámolja a fél frankot, a beavatás ellenértékét. 
Ginevra néni igen nehezen találja meg a leendő 
hadvezér pöcsét, és a nyom orult aktus u tán  visz- 
szaadja a pénz felét. "Fogyassz sok osztrigát, 
hogy huncutkád megnövekedjék tőle." — ily 
tanáccsal bocsátja útjára Korzika hősét.

Úgy látszik, Napóleon nem  fogadta m eg a 
jóságos Ginevra néni tanácsát, mert tizenhárom  
év múlva — legalábbis Faludy verse szerint — 
a fáraók országában, a tábori posta elolvasását 
érdekesebbé tévő egyiptomi kéjhölgyek kijelen
tik, hogy ekkora nagy hadvezért és ilyen kicsi 
pöcsöt m ég nem  láttak

N apóleont 1972-ben érte az utolsó nagy 
megaláztatás. Két és fél centiméter hosszú pöcsét 
aukcióba bocsátották Londonban. Nem  kelt el a 
kikiáltási áron.

Egy két és fél centis sétabotra nem  igazán 
lehet tám aszkodni a szerelem göröngyös útjain. 
Joséphine de Beauhamais nem  is nagyon titkol
ta, hogy "Bonaparte est bona a rien", azaz: Bo
naparte semmire se jó. A nászéjszaka igen furcsa 
lehetett. Először is, Joséphine ölebe, Fortuné, 
úgy vélte, hogy a meztelen emberke m egtám ad
ja asszonyát, és nem késlekedett Napóleon fen
séges ülepét megharapni. Utána következett az 
ad d ig  kem ényebb rudakon  edző Joséphine 
szembesülése a siralmas pöccsel...

Napóleon két gyermeke közül legalább az 
egyiket egy jobban fölszerszámozott holland 
herceg nemzette. Valószínűleg a másik nemzé
sébe is besegítettek.

A szerelem területén ért kudarcok után mi 
m ás m aradt hátra, m int más területen, más 
fegyverekkel próbálkozni? Napóleon legalább 
annyira nagyravágyó volt, m int amennyire föl- 
szerszámozatlan, így a világ m eghódítása mel
lett döntött. De ez sem  sikerült neki.

Méltó büntetésként pöcse a gyűlölt angolok 
kezébe került.

A m ásik ajnározott világhódító — az ugyan
csak alacsony term etű Nagy Sándor — férfias
ságának kicsinységéről nem  szól a fáma, de 
arról sem, hogy nagy lett volna. H a gyakran 
használta volna, bizonyára többet tudnánk, fő
leg hogy sátrában a m akedón sereg több derék 
katonája megfordult. Ezek azonban — feltehe
tőleg — inkább a nagy vezér hátsó felével talál
koztak. Alexandrosz ugyanis görög nevelésben 
részesült, és a görög nevelésnek, m int tudjuk, 
szerves része volt a mesterek gyönyörökben 
való részesítése. Az ily m ódon kiícupált görög 
úriem ber aztán saját tanítványaiba tunkolgatta 
bele a tudom ányt. De Alexandrosz nem  érte 
meg az "aktív" kort, így abban az időben a pasz- 
szivitásnak hódolt.

Nőkkel is volt dolga, de őket m ég abban a 
korban ritkán interjúvolták meg.

A világ m eghódításának rögeszméjét bizo
nyára nem  tanítómestere, Arisztotelész ültette 
az agyába, m ert Arisztotelésznek annál több 
esze volt. Szóval valami ott sem  volt rendben, 
m ert huszonéves korában egy norm ális fiatal
embert inkább a gyönyörök érdeklik, és nem  a 
háború.

XIV. Lajos, a Napkirály, ugyan nem  volt vi
lághódító, de hatalomvágya m értéktelen volt, 
és hatalm ának fenntartásáért bárm inő eszközt 
fölhasznált. Alacsony volt ugyan, ám  korának 
egyik legszebb férfiújaként emlegették. M erte 
volna valaki nem úgy emlegetni! Sok ágyasa 
volt, de hát ki m ert volna nem et m ondani?

Áz újabb kutatások fényében Franciaország 
teljhatalmú urának (nemi) élete korántsem  tű 
nik olyan felhőtlennek

A Napkirály udvari orvosa ugyanis kisütöt
te, hogy m inden betegség a fogakból indul ki. 
Erről meggyőzte az ifjú Lajost is, majd kihúzta 
m inden egyes fenséges fogát. E zután a király 
m inden falatot rágatlanul, egészben nyelt le. 
Rövidesen tönkrem ent a gyom ra, és élete végé
ig nem  tudta visszatartani ürülékét. A legvárat
lanabb pillanatokban szarta össze magát. Az 
U dvar persze nem  fin forgott, és nem  m ertek fin
torogni az ágyasok sem, de ez m ég nem  azt 
jelenti, hogy a Napkirály nem  tudta, hogy ocs- 
m ányul bűzlik, s hogy ezt m indenki érzi. A szar 
az szar, és XIV. Lajos nem  volt hülye. Képzeljük 
el, hogy minő kom plexusokat eredm ényezett ez 
a dolog a királyi lélekben.

A Napkirály azért küzdött görcsösen élete 
végéig, hogy a hatalma elnyomja a szagát.

H itler Adolf szintén alacsony volt, és szintén 
zavaros volt a nemi élete. Biztos nem  volt nagy 
neki, mert, m int nagyravágyó ember, ezt gon
dosan kiszivárogtatta volna. Am i azonban ki- 
szivárgott, vagy sejthető, az nem  éppen hízelgő. 
Elsősorban is, komolyabb szeretői egyfolytában 
öngyilkossági kísérletet követtek el. M ég Éva 
Braun is. M ostohatestvére lányának, Geli Ra- 
ubalnak ez sikerült is. N em  akárm ilyen lelki 
terror és testi perverziók okozhatták ezt.

H itler komoly potenciazavarokkal küszkö
dött, ráadásul igen-igen vonzódott az egész
séges árja kislányokhoz. Egyéb kom plexusai 
mellett ez is főszerepet játszhatott őrült tervei
nek kigondolásában.

Az érintettek ne bizakodjanak el! M int azt a 
fentiekben is láttuk, a történelem  m ár több íz
ben bebizonyította, hogy a kis pöcs m ég nem  
elégséges feltétele a világ m eghódításának.
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A kárhozat perselypénzeinek titka
Itt névtelenül szerepelek, de nehogy 

azt higgyék, hogy ezáltal nyom ra vezetik 
a rendőrséget, m ert ez egy álnév. M agas
ságom  öt láb és hat hüvelyk, testsúlyom  
180 font (európai olvasóim  kedvéért 168 
cm  illetve 81 kg). 34 éves vagyok, foglal
kozásom : szabadúszó. Szabad úszkálá- 
som  közben elsősorban pénzre és egyéb 
anyagi javakra, m ásodsorban szexuális 
gyönyörökre vadászok. H arm adsorban 
am atőr író vagyok, aki kalandos életét 
m eg akarja örökíteni az u tókor számára. 
M ásvalami nem  nagyon érdekel.

(...)
M egértem ezt—azt, de olyan különös 

hullát, m int a Mr. W aterhorse-é, m ég nem 
lá ttam  A franciaágyon hevert, hatalmas, 
szürke testén, orm ótlan kobakján a jól si
került gyilkosság bárm inő nyom a nélkül. 
Mégis nyilvánvaló volt, hogy meggyilkol
ták. A legkülönösebb az volt, hogy üveges 
szem ének bogara olyan volt, m int a per
selypénz: tisztán ki lehetett olvasni az "In 
God We Trust" feliratot és az "50 cent"-et.

A detektíveket a gyilkos kiléte érdekel
te. Engem  ez az utóbbi jelenség. A detek- 
tív ek n ek  sem m ilyen  k iin d u ló p o n tju k  
nem  volt, tehát a rendőri intuícióra bízták 
m agukat. Tudtom m al azóta sem sejtik, ki 
a gyilkos.

Én a véletlenre bíztam  magamat.
(...)
A magamfajta ipsének Csikágó egy pa

rad icsom  Csikágóban a legszebbek a nők, 
a legvidám abbak a cim borák és a leggyá
vábbak a zsaruk. Az emberek zavartala
nul lövöldözhetnek egym ásra, a bigék a 
nem i erőszak m inden fi fikáját ismerik. Az 
élet soha nem  unalm as, m indennap törté
nik legalább két tucat gyilkosság és né
h án y  száz erőszak , a lopásokró l és a 
bankrablásokról nem  is beszélve.

A tájleírás nem  erős oldalam , nem  u n 
tatom  hát olvasóim at a csodálatosabbnál 
csodálatosabb kocsmák és pincék lefesté- 
sével. Egyszerű em ber vagyok, a lényegre 
török, nem  a bő beszédre.

Az em beri lélek soha nem  érdekelt, 
csupán a zsaruké és a keresztapáké. A bo
nyolult női lelket sem  kutattam , az em ber 
m inden  nőt m egkaphat, ha elég erős, és jól 
forgatja a kést. Mégis szerelemről fogok 
m ost beszélni. Életemben először lettem  
ugyanis szerelmes.

Az Epedő Gumigésa nevű szexbárban 
ü ldögéltem , és w hiskyt kortyolgattam  
egy söröskancsóból, am ikor fölfigyeltem 
egy oltári spinére, aki egy ajser kannal ü lt 
egy asztalnál. A legújabb divat szerint volt 
öltözve, narancssárga ruháját banánzöld 
öv  szorította karcsú derekára. Ami azon
ban igazán feltűnt, a perselypénzekből fű
zö tt nyakék volt. N yom on vagyok!

A pali jellegtelen volt: látszott rajta, 
hogy gazdag, szerény, intelligens és m a
gabiztos.

Felálltam asztalom  mellől, kihúztam  
m agam , és odaléptem  a csajhoz.

— Hölgyem, szeretnék önnel beszél
getni — m ondtam  udvariasan.

— Ö n nagyon kedves, de  am int látja, 
most a fiatalúrral társalgók, aki egyébként 
a vőlegényem  — felelte a bige, és moso
lyától dobogni kezdett a szívem  és m ind
három  herém.

— Nem  tesz semmit, ezen könnyen 
segíthetünk — m ondtam , és a pali oldalá
ba döftem  vadászkésemet.

M iután a személyzet elszállította a hul
lát, és kicserélte a vértől lucskos abroszt, 
kedvesen elbeszélgettünk. Kiderült, hogy 
Sharonnak hívják, és egy pedikűr-hálózat 
tulajdonosa. Igazi szerelem  csak szép, 
gazdag és picit lelkisérült egyének között 
jöhet létre, úgyhogy boldogságunknak 
semmi nem állt útjában, m ikor nemrég 
szerzett, degeszre töm ött pénztárcám at 
m egm utattam

Hosszasan sm ároltunk az asztal fölött, 
majd türkiz topánkéit levetve, lábacskái
val átnyúlt az asztal alatt, és gyönyörök
ben részesített.

— M enjünk— susogta, m iután leáztat
tam  harisnyáját. — Ma nálam  alszol, és 
holnap összeházasodunk.

M iután ilyen szépen sínre tettük éle
tünket, összeölelkezve távoztunk, és amíg 
hazafele hajtottunk, közös villánk beren
dezéséről ábrándoztunk. Az idilli párbe
s z é d e t  c sak  n é g y s z e r  k e lle tt  
megszakítanunk. Egyszer, m ikor belehaj
tottam  egy Rolls-Royce-ba, és ki kellett 
szállnom, hogy kegyelemdöfést adjak sú
lyosan m egsebesült utasainak, kétszer, 
m időn nekim entem  egy kirakatnak illetve 
egy gyalogosnak, m ert Sharon fellációban 
részesített, és egyszer, m ikor egy zsaru 
csak a m ásodik golyó után  volt hajlandó 
beismerni, hogy nem vezetek ittas állapot
ban. De szerencsésen m egérkeztünk han
gulatos Lake Forest-i házacskájába.

Oltári éjszaka volt. A kandalló formájú 
neon vérvörös fényt vetített a m edvebőr
re, ahol egymáséi lettünk. Órákig szexuál- 
tunk, végignyaltam  lábujja hegyétől a feje 
búbjáig, egymásra vizeltünk, s a m edve
bőr szaftos lett forró és nedves szerel
m ü n k tő l . E z é rt h o z o tt  eg y  m ás ik  
medvebőrt, és arra m ár vér is folyt, m ert 
lábujjának hosszú körmeit szenvedélye
sen a húsomba vájta, és elkezdett m enst
ruálni.

A legfeltűnőbb az volt, hogy a 
perselypénzből fűzött nyakéket 
nem  ve te tte  le m agáról, ped ig  
m indhárom  jegygyűrűjét is lehúz

ta erre az alkalomra.
A bíbor hajnal rózsaszín sugarai vilá

gították m ár be a szobát, m ikor fáradtan 
és boldogan elnyúltunk egymás mellett. 
Tüdtuk, hogy ez a szerelem egy életre szól.

N em  bírtam  megállni, és m egkérdez
tem:

— Cuncimókus, m iért viseled m indig 
a perselypénz-nyakéket?

Ilyen hirtelen változást m ég sohasem  
láttam. Sharon úgy ugro tt föl, m int akit 
megégettek, szemei villám okat szórtak.

— Takarodj a szem em  elől! — sikította 
magából kikelve. — N em  akarlak többé 
látni!

— Rendben van — m ondtam , és ki
szúrtam  a szemét. Lezuhanyoztam , meg- 
re g g e l iz te m , és e l in d u l ta m  v a la m i 
stekszet szerezni, m ert észrevettem, hogy 
pénztárcám at elhagytam  valahol.

M egálltam egy bank előtt, és leellenő
riztem  hű  Mauseremet. M ár éppen a feke
te selyem harisnyát készültem  fejemre 
húzni, m ikor hozzám  lépett egy nyúíképű 
ürge, és megkérdezte:

— Testvérem, m ire készülsz?
— Pénzre van szükségem, úgyhogy ki 

fogom üríteni ezt a bankot!
— N e tedd  ezt! Én Jehova tanúja va

gyok, és jó hírt hozok tenéked.
Zsebembe nyúltam  késemért, m ert a 

tanúkat soha nem  szerettem. De kíváncsi 
voltam a hírre, úgyhogy m egkérdeztem:

— És mi lenne az, ha szabad tudnom ?
— Testvérem, gazdag lehetsz!
Rögtön elengedtem  a kést. Ez az én

em berem
— Lelkiekben — tette hozzá a nyúlké- 

pű, és m ég folytatta volna, de földühödve 
ugrottam  rá, félig megfojtottam, és kitép
tem  a heréit. Azazhogy azt, am i a heréi 
helyett volt. Mert a tólhasadt herezacskó 
nyálkás levéből m aréknyi perselypénz 
gurult szét.

(...)
Most hirtelen elöntött az irodalom  ér

telmetlensége. Az az igazság, hogy m ár 
u n o m  Ezt a firkálást. N em  vagyok kitar
tó. A kárhozat perselypénze egy hum bug. 
Engem  tu lajdonképpen  a kövér hasas 
bankók érdekelnek, nem  a perselypénz. 
És nem  az irodalom.

Ha nagyon kíváncsiak, elárulom , hogy 
Mr. W aterhorse egy víziló volt, a szó szo
ros értelmében. Valami hülye gazdag pali 
végrendelkezett úgy, hgoy kedvenc vízi
lovát beillesszék a társadalom ba. Ez sike
rült is; a szom szédoknak fel sem  tűnt. Mi, 
amerikaiak, nem  különösebben törődünk 
egymással.

Ha m ég kíváncsibbak, azt is elárulom , 
hogy én öltem  m eg Mr. Waterhorse-ot. 
Hogy hogyan, az m aradjon az én titkom  
Egyrészt m ert a m ódszert m ég alkalm azni 
akarom, m ásrészt m ert unom  leírni. Az 
utókort m eg le se szarom  M ert az iroda
lom értelmetlen. A lét értelm e csakis, csak
is a pénz.
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írók a reformok szolgálatában
Zilahy Lajos írói sorsának m agyaráza

tát szinte m inden kritikus — a m unkássá
gát nagyra értékelő Herczeg Ferenctől a 
tehetségét is vitató Bóka Lászlóig — ab
ban látta, hogy teljességgel ki tudta fejezni 
egy igen nagy társadalm i szerepet betöltő 
és befolyással bíró réteg, a hagyományos 
"úri középosztály" tapasztalatait, érzésvi
lágát és eszményeit. Ebben a tekintetben 
pályáját szinte m inden lexikon és iroda
lom történeti összefoglalás úgy  írta le, 
m int a siker m ind teljesebb birtokba véte
lét, am it aztán az emigrációban a szinte 
teljes m agány követett. Zilahy írói karak
terét és é le tm űvét egyszerűen  a siker 
kulcsszavával közelítették m eg, és az ön
kéntes szám űzetés évtizedeit is csupán 
annak nyom án ítélték meg, hogy az ide
gen  k ö rn y e z e tb e n  élő író n ak  term é
szetesen nélkülöznie kellett az idehaza 
m egszokott népszerűséget, és az ebből 
eredő fájdalmat az sem  enyhíthette, hogy 
a m agyar irodalom ban szokatlan írói sike
reket ért el m ind Am erikában, m ind Nyu- 
gat-Európában, például Spanyolország
ban, ahol összegyűjtött m űveinek soroza
ta is kiadóra talált.

M indazonáltal nem  hiszem, hogy Zi
lahy írói sorsának a "siker" volna a kulcs
szava. A népszerűség és az anyagi ér
v é n y e sü lé s , v a g y  m in d e z e k  h ián y a  
ugyanis nem  képes igazi m agyarázatot 
adni arra a — m ind a m űvekben, m ind az 
írói m agatartásban kifejezésre ju tó— gon
dolkodás- és érzésm ódra, amely sohasem 
az élet külső  körülm ényeinek, hanem  
m indig a személyiség alapvető és m egha
tározó élm ényeinek az eredménye. Zilahy 
írói és közéleti m agatartását és m entalitá
sát sem  a Nem zeti Színházban aratott tap
sok és regényeinek  valóban  m eglepő 
népszerűsége szabták meg, hanem  sze
m élyiségének gyökerei, m indenekelőtt 
szülőföldje, gyerm ekkora és ifjúsága.

Szülőföldjére és gyermekéveire m in
dig fájdalmas hűséggel emlékezett vissza. 
H add  idézzem  m ost csupán Arany János 
sírjánál cím ű versét: "Mint fáradt hírnök, 
vérben, sebesülten /  Az új Mohács poklá
ból m enekültem . /  Öklömmel verem  sí
rod oldalát: /  Tudtok-e m indent holtak 
odaát?  (...) H ogy  m ondjam  el? H ogy 
m ondjam  el neked? /  Szalonta nincs... 
Szalonta elveszett, /  Most Geszt alatt fut 
az országhatár /  S a geszti kertben sor
sunk árnya jár."

A szülőföld elvesztésén érzett fájda
lom  is arra utal, hogy Zilahy Lajos írói 
sorsának  kulcsszava az "otthonosság", 
amely a tájhoz és az országhoz, a múlthoz 
és a történelem hez, a szülőföld népéhez és 
a nem zethez fű z te  O tthonosság és illeté
kesség: az, hogy felelősnek érezte magát 
M agyarország sorsának alakulásáért, s te
vőlegesen részt is vállalt az ország sorsá
nak  a lak ításában . Em igrációjának tra 
gikus következm énye éppen abban állt, 
hogy ezt az otthonosságot és illetékessé

get kellett elveszítenie, igaz, ezt az ottho
nosságot újra és véglegesen a m agyar 
nyelvben, a m agyar irodalomban találta 
meg.

Az otthonosság és illetékesség érzése 
és bizonyossága vezette őt a társadalmi 
reformerek táborába. Az a történelmi mé
retű — M agyarország egész gazdasági, 
szociális, politikai és kulturális felépítését 
átalakító — reform, amely különösen a 
harmincas években bontakozott ki a m a
gyar szellemi és politikai élet m ozgalma
iban, jóval szélesebb körben érvényesült, 
m int ahogyan azt a hazai történetírás még 
nem  is olyan régen bem utatta vagy felté
telezte. Nemcsak a népi írók és nemcsak a 
polgári radikálisok vagy liberálisok kö
zött, hanem  a konzervatív táborban, vala
mint a katolikus és protestáns vallásos 
mozgalmak körében is, és irányító szemé
lyiségei között olyanok is jelen voltak, 
m int éppen Zilahy Lajos, akik m áskülön
ben közeli kapcsolatokat tartottak fenn a 
korm ányzat intézményeivel és képviselő
ivel. Zilahyt éppen otthonsságának és il
letékességének tudata vezérelte a reform
erők táborába, minthogy igen korán meg
győződött arról, hogy az első világháború 
után  berendezkedő és hatalmi pozíciót 
szívósan védelmező "ancien régime", az 
egész m agyar "neobarokk" társadalom  a 
vesztébe rohan és az ország pusztulását 
készíti elő. A m agyarság fennm aradása és 
fejlődése ezért radikális szociális és politi
kai reformokat követel.

A reformok iránt érzett fogékonyságát 
igazolta két korai, még a húszas években 
aratott színházi sikere is: a Süt a nap című 
falusi "életkép" — Gárdonyi Géza A  bor 
című színm űvének örökségét folytatva — 
amellett a gondolat mellett tett hitet, hogy 
a "középosztálynak" a paraszti társada
lomból kell megújulnia, A  fehér szarvas pe
dig az úri rétegek polgárosodását javasol
ta, szembefordulva azokkal a nemzeti mí
toszokkal, amelyek oly virulensek voltak 
az úgynevezett "úri" ideálok jegyében 
szerveződő politikai vezető réteg körei
ben.

Ugyancsak a reformgondolat és egy 
hitelesebb és igazabb m agyar történelem
ismeret szolgálatát vállalta Zilahy 1931- 
ben közreadott A szökevény című regénye, 
amely az első világháború és a forradal
m ak eseményeit idézte fel, egy egészen 
más történelemszemlélet jegyében, m int 
az úgynevezett "ellenforradalmi" korszak 
hivatalos történelem szem lélete. Zilahy 
azonban nem  egyszerűen "megértőbb" 
volt a forradalm ak iránt, inkább olyan po
zíciót foglalt el, amely a népi írótábor el
méleti-politikai pozíciójával rokon. Arra 
figyelmeztetett ugyanis, hogy a forradal
m ak kirobbanása nem  járt együtt olyan 
nemzeti újjászületéssel, amely a bekövet
kező eseményeket a nemzeti történelem 
medrében tudta volna tartani. A nemzeti 
identitás és a modernizáció követelmé

nye, m int addig és azóta több alkalommal 
is, tragikus ellentétbe került egymással, és 
ez siklatta hibás vágányra e lőszóra  forra
dalm at, később a nem zeti restaurációt. 
Hasonlóképpen a társadalm i reform  szol
gálatát vállalták A  lélek kialszik és A  földön
futó város vagy A  fegyverek visszanéznek 
című regényei; ez utóbbi külön 1936-ban 
bátor kiállást jelentett a közeledő háború
val és az általánossá való háborús propa
gandával szemben.

Ezekben a regényekben alakult ki Zi
lahy érett regényírói m ódszere: a korai 
m űvek nosztalgikus im presszionizm usa 
és néhány "sikerkönyvének" szentim entá
lis történetszövése után  az a céltudatosan 
szerkesztett epikai konstrukció, am ely 
egyaránt m utat realista és későrom anti
kus vonásokat, vezető szerepet ad az iz
galmas történetszövésnek és az árnyalt 
lélekrajznak, ugyanakkor m indig erőtel
jesen, esetenként a tézisregének nyomaté- 
kával szólaltatja m eg a politikai vagy 
morális mondanivalót.

A reformm ozgalom  iránt érzett fele
lősségtudat vezette Zilahyt, m időn 1935- 
b e n  a M a g y a ro ro s z á g  c ím ű  lap  
szerkesztőjeként szerepet vállalt az Új 
Szellemi Front előkészítésében. A Göm
bös Gyula m iniszterelnök és a népi iroda
lom  vezető egyéniségei között létrejött 
találkozóról, am elynek Zilahy lakása a- 
dott otthont, igen sokan nyilvánítottak 
véleményt az elm últ évtizedekben, és ma
gának a találkozónak a lefolyását is töb
ben m egörökítették: a m üncheni Látó
határ 1959-es évfolyamában maga Zilahy 
Lajos is. Nos, ennek az előadásnak term é
szetesen nem  lehet feladata, hogy az Új 
Szellemi Front körül újra és újra felzúduló 
vitákat nyugvópontra vigye, m ég az sem, 
hogy ismertesse. Azt azonban m inden
képpen hangsúlyozni szeretném , hogy ha 
a kormányfő részéről megjelent is a poli
tikai manipuláció kísérlete, elvégre a népi 
táborban konzervatív-liberális ellenfelei
vel, nevezetesen a gróf Bethlen István ne
vével m eghatározható csoportosulással 
szemben keresett szövetségeseket, a népi 
irodalom  képviselői m inden hátsó gon
dolat nélkül vállalták a tárgyalásokat, s 
ezek során hangot is ad tak  vélem ényük
nek és követeléseiknek.

Maga Zilahy is feltétlen jószándékkal 
vállalt szerepet az egyezkedés elősegíté
sében. Erre vallanak az Új Szellemi Fron
tot a Pesti Naplóban beharangozó cikkei
is. Új Szellemi Frontot! cím ű 1935. április 
14-i húsában arról beszélt, hogy a politikai 
életbe, magába a politika intézm ényrend
szerébe be kell vezetni azokat az ismere
teket és energiákat, am elyek a szellem s 
különösen az irodalom  világában halmo
zódtak fel: "Az új reform politikának ma 
m ég semmiféle áram lási útja nincs a ma
gyar szellemi élet állóvizei felé. N em  arról 
van szó, hogy ezeket az állóvizeket lecsa
poljuk. M aradjanak ott, ahol vannak. De 
új m edret kell építeni, új m edret a nemzeti 
lélek nagy televényei felé, új m edret, 
amelyben friss habokkal, egyenes irány
ban indul meg ez az áram lás, különben az
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egész reformpolitika aszályba fullad. (...) 
Ne legyünk szemérmesek: nézzünk be az 
ajtókon és figyeljük meg, miről folyik a 
szó a tanácskozóasztalok körül. Figyeljük 
meg, hová sikkadt el az új m agyar köztu
dat és az új m agyar világszemlélet tizen
nyolcezer m agyar egyesület kezén! Meg 
lehetnék elégedve, ha akár a parlam enten 
belül, akár a parlam enten kívül e tizen
nyolcezer egyesület helyett a m agyar szel
lem i é le tn e k  c sak  t iz e n n y o lc  o ly an  
képv ise lő jé t lá tn án k  eg y ü tt, lélekben 
összekovácsolva, akik tudják, hogy mit 
akarnak, akik tudják és érzik, hogy mit 
jelent a m agyar sors szám ára ez a most 
m eginduló  reform korszak." Talán nem  
hangzik túlságosan erőltetettnek, ha meg
állapítom , hogy Zilahy Lajos több mint 
hat évtidzeddel ezelőtt leírt véleményé
nek a jelenben is (M agyarországon és Er- 
déylben egyaránt!) időszerű üzenete van.

Következő írásában, az 1935. április
21-én megjelnet Nyílt kártyákkal címűben 
pedig öntudatosan jelölte m ega reformok 
k ö v e te lé sé n e k  szem élyes in d íték a it: 
"Nem véletlen, hogy a m egindított harc
ban hátunk m ögött a m agyar népet, a pa
rasztság elnyom ott millióit éreztük. Nem  
véletlen, m ert akik erre a harcra összeáll
tunk, túlnyom ó részben ebből a népből 
szárm aztunk. A szülői ház, a gyerm ekkor 
emlékei, a falvak népéhez való közelsé
günk a mi életünk és sorsunk kialakulásá
ban döntő  fontosságú volt. Valószínűnek 
tartom , hogy ezen a ponton írótársaim nak 
is lesz m ondanivalójuk, ami engem  illet, 
csupán arra a megjegyzésre akarok vála
szolni, hogy az utóbbi hetekben kaptam  
m eg ezt a spanyoljárványt. Bár engem  
igen sokfelé és igen messze sodortak az 
évek gyerm ekkorom tól, első írásaim  ihle
tét ebből a forrásból m erítettem, színm ű
veim ben, regényeim ben és cikkeimben 
gyakran fordultam é legmélyebb emlékek 
felé s úgy érzem, e kapocs sohasem  tört 
össze bennem."

Igen , Z ilahy  Lajos m in d en k ép p en  
őszinte és tiszta szándékkal állt a kor
m ányzat és a népi írótábor párbeszédének 
kezdem ényezői közé, noha akkor is, ké
sőbb is m egvádolták azzal, hogy tulajdon
képpen Gömbös táborába kívánta volna 
csalogatni a népieket. Ez természetesen 
puszta vád volt, Zilahy jóhiszeműségét 
mi sem igazolja inkább, m int az, hogy a 
m iniszterelnök terveinek lelepleződése és 
a párbeszéd végső kudarca után — Illyés 
Gyulával és Ném eth Lászlóval együtt — 
ő is hangot adott csalódottságának, majd 
barátaihoz hasonlóan hátat fordítva a na
p i politikának, 1936 tavaszán m egvált 
szerkesztői állásától is.

A reformok hirdetéséről és szolgálatá
ról m indazonáltal nem  m ondott le, ez az 
elkötelezettsége nyilvánult m eg abban, 
hogy 1937-ben részt vett a Márciusi Front 
létrehozásában, és m áskülönben is szere
pet vállalt a népi írótábor törekvéseinek 
szolgálatában. 1942-ben vagyonát az ál
lam nak ajánlotta fel a "kitűnőek iskolája" 
megalapozására, mint mondotta: "a ma
gyar ifjúság magasabbrendű, magyar és

igaz értelemben vett keresztény szellemű 
nevelésére". Ugyancsak a társadalm i re
formok ügyét, illetve a m indinkább ve
s z é ly e z te te t t  n e m z e ti  fü g g e tle n s é g  
védelm ét szolgálta az általa 1940 és 1944 
tavasza között szerkesztett H íd című iro
dalm i és kulturális hetilappal. A nagyné
met terjeszkedés által fenyegetett nemzeti 
identitás gondolata kapott hangot 1943- 
ban bem utatott Fatornyok című, híressé 
vált színdarabjában, mely a náci "Blut und 
Boden" ideológiával szembe a szülőföld 
szeretetét és a történelmi m últ megbecsü
lését állította. Ezt a darabját a német meg
szállás u tán  le tilto ttá k  a sz ín p ad ró l, 
bizonyságául annak, hogy nemcsak a kö
zönség, hanem  az idegen érdekek szolgá- 
la tá ra  b e re n d e z k e d ő  h a ta lo m  is 
megértette a darabban kifejezésre jutó fi
gyelmeztetést és tiltakozást.

Az 1945-ben beköszöntő új történelmi 
fordulat kezdetben azt ígérte, hogy telje
síteni fogja a reformtábor sok évtizedes

<
kívánságait. Zilahy is a megnyíló korszak 
vezető szellemi képviselői közé került, a 
Magyar-Szovjet Művelődési Társaság el
ső elnöke lett, Szent-Györgyi Alberttel 
együtt szerkesztette a társaság Irodalom- 
Tudomány d m ű  folyóiratát. Itt kezdte kö
zölni a pesti ostrom  napjaiban még a Ká
rolyi grófok pincéjében megkezdett Ara
rat című regényét, amely 1947-ben került 
a közönség elé. Ekkor azonban m ár az 
emigrálás gondolata folglalkoztatta: még 
1946 őszén az Egyesült Államokban járt, 
hogy a Columbia Egyetem meghívására 
előadást tartson a Duna-völgyi térség kér
déseiről, s ekkor kapott ajánlatot arra egy 
amerikai kiadótól, hogy M agyarországon 
m egkezdett regényfolyamát Amerikában 
fejezze b e

így aztán 1947-ben (nagyjából akkori
ban, amidőn Márai Sándor, Cs. Szabó

— HELIKON---------------------

László, Kovács Imre és Szabó Zoltán is az 
em igrációt választotta) véglegesen kül- 
födre távozott, N ew  Yorkban telepedett 
le, regényeivel nemzetközi sikereket ért 
el, és családjának anyagi biztonságot tu 
dott teremteni. Az ötvenes évek végén 
Újvidéken lakást vásárolt, s ezután m ind 
többet tartózkodott a vajdasági m agyarok 
között. 1957-ben a budapesti Jókai Szín
ház felújította A  szűz és a gödölye című 
korábbi sikeres színm űvét, s 1971-ben 
hosszú idő u tán  először hazalátogatott. A 
végleges hazatérésre azonban m ár nem 
került so r  Zilahy Lajost 1974. decem ber
1-ején Újvidéken érte a halál, végakarata 
szerint Budapesten helyezték örök nyu
galomra.

Utolsó nagy m unkáját Am erikában fe
jezte be, ahol Ararat cím ű regényét trilógi
ává bővítette ki. A három  kötetes A  Dukay 
család című regény — A  bíbor évszázad, 
Rézmetszet alkonyat, A  dühödt angyal — 
több m int egy évszázadon és több nem ze
déken keresztül, 1814-től 1945-ig mutatja 
be egy m agyar mágnáscsalád mozgalmas 
történetét. Á történeti regény W alter Scott 
által bevezetett m ódszerét használja fel, 
azaz középszerű embereket állít a cselek
mény középpontjába, és ezeknek az em
bereknek  a látószögében helyezi el a 
nagyszabású históriai hősöket és esemé
nyeket. A regény először hatalm ának és 
befolyásának csúcsán, majd a folytonos 
hanyatlásban ábrázolja a hazai arisztokrá
ciát. A főrangú osztály történelm i szerep
vesztése — amely az 1945-tel bekövet
kezett szétszóratással éri el mélypontját
— egyszersmind a régi M agyaroroszág, 
sőt az O sztrák-M agyar M onarchia ha
nyatlásának rajzává bővül. A  Dukay család 
ilyen m ódon a "monarchia-regények" kö
zé is besorolható, annak a meglehetősen 
széles regényspektrum nak a világába, 
amelyben a többi között M usil, Kafka, 
Krleza, Krúdy vagy gróf Bánffy Miklós 
m űvei vannak jelen.

Zilahy Lajos egy nagyszabású törté
nelmi regénnyel vett búcsút korától, ez 
azonban nem  jelentette, hogy teljes m ér
tékben a m últhoz fordult volna. Igazából 
a m últ vizsgálata során is az foglalkoztat
ta, hogy a m agyar történelem  m iként sik
lott tévutakra a 19. század nagy nemzeti 
ú jjá szü le tése  u tán . Az em ig rác ióban  
m indvégig megőrizte érdeklődését szülő
hazája és szülőföldje iránt, és most, m időn 
egy újabb "reformkorszakban" végre ér
vényes válaszokat kellene adnunk azokra 
a vallató kérdésekre, am elyeket 20. száza
di történelm ünk feltett, és amelyekre az 
illetékesek többnyire téves válaszokat ad 
tak (általuk nem  egyszer végső veszélybe 
sodorva az országot és a nemzetet), meg 
kell hallgatnunk, m eg kell fontolnunk a 
negyed százada halott író tanácsait és 
üzeneteit. Zilahy Lajos m indig okos és 
bátor reformokat ajánlott kortársai figyel
mébe — ezeket ajánlja fel az u tókornak is.

Elhangzott 1999. december 4-én Nagy
szalontán Zilahy Lajos szobrának felállítá
sa alkalmából.
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HELIKON

"Örülnék, ha minél több bosszantó könyvet írnék"
B e s z é lg e té s  P é te r fy  G e r g e lly e l
Péterfy Gergely Budapesten él, prózaíró, szerkesztő és klasszikafilológus egyetemi 

tanár. Talán az is fontos (számára legalábbis, úgy tűnik, fontos), hogy Jékely Zoltán volt 
anyai nagyapja, Áprily Lajos pedig a dédnagyapja. Első novelláskötete után, 1998-ban 
megjelent egy rendkívül érdekes regénye A B oldal címmel, amelyben a '70-es és '80-as 
évek kamasz- és egyetemista világát írja meg, önéletrajzi környezetben.

—  Egy bemelegítő kérdéssel kezdeném... 
Egy nőmagazinban olvastam, hogy Ficsku Pál 
írókollegáddal meglátogattátok a "whiskys 
rablót" a fogdában, és arra készültetek, hogy 
írói szempontból kissé rendbe teszitek az Attila 
készülő önéletírását. Hogy került szóba ez a 
dolog, és hogyan viszonyultál hozzá?

— Ez azért is furcsa dolog, m ert m os
tanra m ár túlnőtt a "whiskys" az előző 
imázsán. Nekem  a fickó alapvetően na
gyon érdekes volt, nem  egy hétköznapi 
figura. Úgy kezdődött, hogy olvastam  ve
le egy nagyon jó interjút, ahol elmesélte a 
sztoriját, hogy hogy telt a gyerekkora, és 
hogy akkoriban rengeteget olvasott. És 
persze elm ondta az egész viszonyát a 
bankrablásaihoz. Aztán lehetőségem nyűt 
interjút készíteni vele a Jó reggelt, Magyar- 
ország cím ű tévéműsorba. Akkor ideadott 
két fénym ásolt oldalt az önéletírásásából. 
Persze borzasztóan suta szöveg, nem  le
h e t a z t m ondan i, hogy különösebben 
nagy m űnek ígérkezik. Végül valaki más 
szerezte m eg a jogokat arra, hogy stilizál
va kiadhassa, de kósza ötletként valóban 
felm erült, hogy mi foglalkozzunk vele.

—  Mitől vált érdekessé számodra ez az 
ember?

— Úgy nem  hétköznapi figura, hogy 
nem  egy szimpla pénzéhes valaki, hanem  
egyrészt hihetetlen stílust vitt bele a rab
lás sorozatába, roppan t elegáns m ódon 
csinálta, m ásrészt látszott, hogy ő ezt élve
zi. Élvezte, ahogy cicázott a rendőrökkel, 
ahogy elm aszkírozta m agát — ez egy egé
szen egyedi sztori. Mi ugye a francia fil
m ek szim patikus bankrablóin nevelked
tünk, akik csellóznak és Schopenhauert 
idéznek. Van az értelm iségben egy vízió 
és nosztalgia erről. N em  hiszem, hogy ez 
azt jelentené, hogy az em ber titokban ma
ga is álm odozik ilyesmiről, de a sztori ma
ga érdekes volt, s a figurában sem  csalód
tam, m ert rendkívüli személyes kisugár
zása van, egy jó arc és egy elég komoly in
tellektus. Más kérdés, hogy ahhoz nem 
elég képzett, hogy tisztességesen megírja 
a saját történetét.

—  Számomra azért is volt fontos, hogy a 
nevetek— aFicskuéésatied— felmerült ezzel 
a történettel kapcsolatban, mert a jelenkori 
magyar próza kritikusai számára mintha idő
ről időre megjelennének "bosszantó könyvek", 
amelyekkel nehéz mit kezdeni — elsősorban a 
Závada Pál sikerregényére, a Jadviga párnájá
ra gondolok, de talán ide sorolható a te köny
ved, A  B oldal is, vagy a Krasznahorkai László 
új regénye. Úgy tűnik, mintha csak úgy tud
nák ezeket a könyveket értelmezni, mint egy
fajta visszatérést egy korábbi prózaeszmény
hez — ahol a fíkcionalitás és a történet más 
hangsúlyokkal van jelen, mint mondjuk a Ga-

raczi Lászlóék prózájában. Szerinted vannak 
ilyen "bosszantó könyvek", vagy idővel éppen 
ezek lesznek a jellemzőek?

— Én nem  igazán látom, hogy hogy 
néz ki ez az egész terepasztal, de azt gon
dolom, ha egy könyv bosszantó— ha ezen 
olyasmit értünk, hogy kilóg valamilyen 
sorból —, akkor az jó. Jobb, ha nem  jön be 
m ind ig  a pap írfo rm a, hogy XY olyan 
könyvet ír, amilyet elvárnak tőle. Én na
gyon örülnék, ha minél több bosszantó 
könyvet írnék, azt meg végképp szeret
ném, hogy ne legyen bennem  egy olyan 
szándék, hogy olyan könyvet írjak, ami 
megfelel a "kurzusnak". Ez persze nehe
zen megkerülhető, mert az ember nem

Kocsis Előd szobra

szereti, ha folyton ledorongolják, ez pedig 
azzal a veszéllyel jár, hogy az ember alá
dolgozik az elvárásoknak. Van egy általá
nos atmoszféra, hogy mit szoktak szeretni 
az okosok, és akkor az ember néha önkén
telenül is beletesz bizonyos dolgokat a 
szövegbe, amit különben nem  tenne be. 
De ez semmi jóra nem  vezet, az elvárások
ból nem  lehet szöveget építeni. Nem  tu 
dom , miből lehet, de ebből biztosan nem.

— A  könyved viszonylag élesen felveti a 
referencialitás, a korra, vagy valamilyen való
ságra vonatkoztathatóság problémáját. Sze
rinted kell valamiféle írói bátorság leírni egy 
olyan történetet, ami nagyon is lenyomozható- 
nak tűnik?

— Én nem  éreztem azt, hogy bátor vol

nék ebben az ügyben, inkább azt tartot
tam  szem előtt, hogy m it tudok  m egírni 
jól. Most — tavaly, tavalyelőtt — ez az 
anyag, ez a forma, ezek a m ondatok jöttek 
hitelesen. Ennek lehetséges, hogy vannak 
további tanulságai, hogy ez így helyes 
volt-e vagy nem  volt helyes, de akkor 
tényleg nem  tudtam  m ás könyvet írni. A 
referencialitás-problematikát akkor félre
tettem, úgy gondoltam , hogy ezzel nem  
fogok foglalkozni, talán azért is, m ert ide- 
gesítően sokat kell vele foglalkoznom  
egyetemi óráimon.

— Nem telepszik rá az emberre egy ilyen 
önéletrajzi könyv? Lehet utána valami egé
szen mást csinálni, vagy talán nem is kell?

— Amit m ost csinálok, eléggé más, 
m ert ezt ugyanígy folytatni szerintem  
nem  érdemes. Az a szöveg, am it m ost 
írok, más lett, m ások a m ondatok, a refe- 
rencialitás-balhé is más, ezúttal reflektál- 
tabb is, m int A  B oldalban, de  ez lehet, hogy 
azért van, m ert az az anyag úgy lett kész 
számomra, azzal m ár nem  dolgozom , s 
ennek megfelelően nem  dolgozom  azok
kal az eszközökkel, am elyek kellettek 
hozzá — a felidézős, kissé elmitizálós, 
ugyanakkor kisrealista dolgot m ost nem  
kell használnom , m ert m ások a követel
mények.

— Akkor az a kép a regényedből, hogy két 
szobrász ül a két szomszédos kertben, és vala
mi egészen mást csinálnak, az irodalomra is 
érvényes?

— Azt hittem, ez csak az én problé
mám, de rengeteg emberrel beszéltem , és 
kiderült, hogy az övék is: hogy az ember 
nem  szívesen olvassa a kortársait. Felol
vasóesten nyilván hallja a többieket, de az 
ember egyrészt óvja magát, óvatoskodik 
— az íróember tudja, hogy m ennyire be
folyásolható a szöveg, hogy m ennyire ott 
bír lenni a három -négy nappal azelőtt ol
vasott könyv bukéja. Ezt a kiszolgáltatott
ságot az em ber nem  szere ti Többekkel 
megbeszéltük, hogy csak legutolsó estben 
olvasunk kortársakat, nálam  persze ez a 
legutolsó eset is eléggé gyakori, m ert szer
kesztő is vagyok, és tanítom  is a kortárs 
szövegeket. De ha igazán szívem  szerint 
tennék, akkor túl sokat nem  olvasnék.

— Kissé elkanyarodva szeretném, ha bele
mennénk az Erdáy-problémába, főleg azért, 
mert a könyvedben is benne van. Ahogy én 
érzékeltem, volt ebben egy halvány irónia, 
hogy körülvesz valami, amit nem biztos, hogy 
teljesen értesz, és nem biztos, hogy teljesen fel 
tudsz használni. Ki tudnád fejteni néhány 
mondatban ezt az Erdély-képet?

— Ez egy rettenetesen bonyolult, és 
talán bennem  is pszichikailag tisztázatlan 
dolog. Nyilván az egész onnan  indul, 
hogy a családom erdélyi, én Budapesten 
születtem  ugyan, de édesanyám  Kolozs
váron, édesapám  m eg N yárádsellyén. 
Édesanyám ék m ár korábban itt voltak, ő 
Budapesten nőtt fel, de  apám  csak '66-ban 
jött át, am ikor elvette anyám at. így abba 
nőttem  bele, hogy ez a m itikus, elveszett,
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elsüllyedt országrész m indig első helyen 
szerepelt az emlékekben, m indig egyfajta 
m egszépítő  felem legetése folyt nagya
pám  részéről is, és az egész család részé
ről. Az a nyaraló, ahol a gyerekkori nya
rakat töltöttem , arról szólt, hogy ott meg 
Áprily dédapám  találta m eg úgym ond új
ra az erdélyi atm oszférát magának. A csa
lád m inden tagja nyilván más-más mó
don élt ebben az álm ok vagy emlékek Er
délyében. Én pedig budai gyerekként nőt
tem  fel, és nagyon sokszor bosszantott ez 
az Erdély-nosztalgia, kam aszkorom ban 
nagyon lázadtam  ellene, m ert nekem  nem  
voltak a régi Erdélyről emlékeim, azt meg, 
am it hallottam , nem  igazán tud tam  elhin
ni. Aztán persze személyes emlékeim is 
lettek róla. Hét-nyolc éves korom ban Ro
m ániában m ég jobb volt a gazdasági hely
zet, m in t M agyarországon, akkoriban, 
am ikor hazajöttünk onnan, m ég dicse
kedtem  is, hogy hol voltam. Nagyon jó 
játékokat lehetett onnan  hozni. Aztán, 
am ikor ott lem ent a dolog, itt pedig föl, 
m ár m ásként jártam  Erdélybe, nem  csak a 
kötelező családlátogatásokra, hanem  vol
tak ott barátaim , végigjártam  például a 
szász városokat is, k i in d u l ta m  Akkor 
m ár saját szemmel kezdtem  nézni, és az
óta sem  tudom  megfogalmazni, és nem  
igazán értem  — pedig nagyon szeretném 
definiálni —, hogy mi az az egészen fur
csán más az erdélyi emberben a magyar- 
országihoz képest. Van valam i egészen 
különös, szám om ra rettenetesen vonzó és 
soha el nem  érhető gyermekiesség, ked
vesség, ugyanakkor valami fajta sokkal 
nagyobb nyíltság, ha úgy tetszik szabado
sabb és szabadabb életmód Erdélyben — 
ennek nagyon sok összetevője van. Én a 
nosztalgiákról teljesen lem ondtam , m in
denesetre az emberben van valam i alap
vető szívszorító érzés, am ikor látja a na
gyon elrom lott falvakat, a nagyon elrom 
lott városokat m éltatlan állapotban. De 
nyilván, ha kiglancolt turisztikai látvá
nyosságok volnának, az se volna jobb. 
Igazából csak azt látom , hogy m inden 
egyre inkább széjjelesik, és hogy a díszle
tek egyre inkább kopnak — az épületbeli 
és szívbéli díszletek is. M intha kellene, de 
nincs új nyelv, am elyen Erdélyről beszélni 
lehetne.

— Szerinted ez csak a magyarországiak 
gondja, vagy az erdélyieké is?

— M ost olvastam  el Orbán János Dé- 
nesnek egy novelláját, A  zákhányos csuda a 
címe (megjelent a Helikon 1999/17-es szá
m ában — B. I. J. megj.), nekem  rettenete
sen tetszett, m ert zseniálisan játszik el a 
zsigeri fájdalmakkal, amelyek az embe
rekben lappanganak, és az m ondjuk érvé
nyes beszédnek tűnt. De hát az egy játék 
és egy blöff, tehát igazából lehet, hogy 
m ég a poén a legérvényesebb beszéd e- 
zekről a dolgokról. N em  m élyültem  el 
igazán abban, hogy az erdélyi felelős köz- 
gondolkodás hogyan próbálja leírni eze
ket a problém ákat, de rem élem , hogy 
dolgoznak, dolgoztok azon, hogy erre le
gyen valamiféle érvényes kifejezésmód, 
és abból juttattok nekünk is.

— És a közlekedő edény-szerűen működő 
találkozók, irodalmi táborok, amilyenen az 
idén például részt vettél Szovátán, mennyiben 
segítik a jobb megértést?

— Ez azért borzasztóan hasznos, mert 
a kolozsvári diákok is és mi m agunk is 
valamilyen értelemben másfajta gondol
kodásm óddal találkoztunk, és ennek le
het valam ilyen hozadéka. Létrejönnek 
személyes kontaktusok, egy irodalmi jö
vés-menés, barátkozás, am inek van a sze
m élyes é le ttö r té n e tre  v o n a tk o z ta to tt 
haszna, ezen túl viszont nem gondolom, 
hogy alkalmas lenne arra, hogy egy nagy, 
komoly értelmiségi párbeszéd induljon 
be. Ez nyaralás, tanítás, tapasztalatcsere 
— de hát ez a szó sem m űködik igazán. 
Talán: látás. A fejekben m indenesetre 
nagy energiák vannak, én egészen meg
döbbentem  a diákokon, m ert elképesztő
en felkészültek voltak m ondjuk az én 
miskolci vagy budapesti szem inárium a
imhoz képest is.

— Zárásképpen talán még rákérdeznék ar
ra, hogy mit gondolsz az irodalom helyéről 
vagy esetleges többletéről a "retorikailag 
összefűzött szavak" -meghatározáshoz képest?

— Én bizonyos fokig m ég m indig tu
dom  azt használni, hogy "ez egy szent 
ügy" — ez így jelent nekem valamit, de 
ugyanakkor azt is jelenti, hogy a lehető 
legjobb játék, és szeretem ezt a játékteret. 
Hogy az olvasók felé aztán mi történik, 
azt nem tudom , nem  nagyon látom  őket. 
Egyetemistákat látok, akik ezt tanulják, és 
ilyen-olyan-am olyan okokból olvassák, 
részint azért, hogy dicsekedjenek, részint 
azért, hogy okosnak nevezzék őket, ré
szint olykor talán tényleg beépítenek va
lamit a saját énjükbe ezekből a szövegek
ből. Igazán jó persze az volna, ha a szöve
geink beépülnének egyes emberekbe, és 
ott valamit átstrukturálnának. Ha ez van, 
az nagyon jó, engem  a jó szövegek m indig 
átstrukturálnak, és ezért iszonyatosan há
lás vagyok. Én egy kicsit még m indig a 
gyerekkori olvasó vagyok. Nem  vagyok, 
szerintem  nem is leszek kiábrándult — ez 
túl jó ahhoz, hogy ki lehessen belőle áb- 
rándulni. Szerelemből, borból, ilyenekből 
nem  ábrándul ki az ember.

— Összefügg ez az antikok életbölcsessé- 
géoel, akikkel foglalkozol?

— Az antikokat, a klasszikafilológiát 
nagyon szeretem, az egy hihetetlenül zárt 
vüág. Valószínű, hogy aki szereti, azért 
szereti a sakkot, mert az is ilyen, vagy a 
különféle m ikro-dolgok őrültjei is így 
vannak. Ez egy teljesen átlátható játéktér, 
amiből azonban m indig ki lehet hozni va
lami nagy ívűt. Amikor tanítok, m indig 
szeretem  újracsinálni a latin előadásai
mat, ezért aztán m indig újra elgondolko
dom , meg újraolvasom ezeket a szerző
ket, és miközben beszélek az órákon, min
dig rájövök, hogy valami érdekeset talál
tam, hogy m indig tudok m agam nak újat 
m ondani róluk, és ezáltal talán másoknak
is.

Szigliget, 1999. szeptember

kérdezrtt BALÁZS IMRE JÓZSEF

M Á T Y Á S  B. F E R E N C  

Áltatódal
Már nem rémüldözöm, ha esteledik.
Nem mentek át ébrenlétemből álmot.
A  holnapi halott kiált, 
ha mégis kiáltok —

Ha elalszom, nyilvánvaló az is, 
hogy nem tét ma az igaz és a hamis, 
nem tét, hogy bent vagy kint —
A  kertben sem lesők settenkednek, 
szélben verődő lomb legyint.

Álmomban a toll nem fegyvernem, 
ember a barátom 
és ember az ellenem.
Aki s akinek besúgna hallgat — 
Álmomban senkivel sem iratnak 
gyermekei előtt lejárató iratnak 
hűségfogadalmat.

Álmomban azt is feledem,
hogy köröskörül
egy országgal élek egyedül,
mint a kihalófélben számozott lény,
vagy sehonnai, ki jobb, ha tovabitangol,
s akkor tér vissza,
ha amerikai már vagy angol...

Álmomban nincs menekvés, 
szívem mondja ki, 
amiről szám jobbára hallgat, 
hogy megismételném a Teremtést, 
vagy valamelyik forradalmat, 
s kivíxmám, hogy a szabadság 
ne lehessen érdek,
ne csak sebészeten legyen értéke a vérnek, 
a gyermek se úgy nézzen templomtoronyra, 
hogy aranyport kaparna tíz körmével róla.

Álmomban újraforgatnám a világot, 
özönvizet lásson, aki még nem látott, 
s kurtábbik végénd fogva a keresztet 
győztessé ütném azt is, aki vesztett —

Ha elalszom, 
már nem riadok menten 
s kapnám grabancom, 
hogy vélt vétkeimet mentsem.
Ha alszom, emlékeimről álmodom, 
s Erdélyből érkezem minden hajnalon.
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JÓZSA ISTVÁN

A Petőfi-ikonográfia változásai
Petőfi Sándor. Alakja 1849 után már műal

kotások témájává vált, jelképpé magasztosult, 
melynek értelmezési keretei természetszerűleg 
nem klasszicizálódtak, még csak nem is rögzül
tek, hanem az alkotók léthelyzetre adott vála
szainak függvényévé váltak.1 Petőfi Sándor? 
Barabás Miklós festménye a költőről egyszerű
en közismert, jó évszázada általánosan elfoga
dott — mégis nehezen értelmezhető. Amint 
péládul Orlai Petrich Soma műve és a többi 
Petőfi-kép is, százötven év után is, nagy megle
petéseket tartogat. A Petőfi-ikonográfia, annak 
történelmi helyzettől függő folyamatos válto
zása végül is feltáratlan terület

Barabás Miklós Petőfi-portréja a költőt áb
rázoló képek között talán a legismertebb, az 
egyik legfontosabb, és kitűnően példázza azo
kat a szellem- és mentalitástörténeti stb. válto
zásokat, öninterpretációs, ideológiakritikai, 
kanonizációs vonatkozásokat, sőt nemzetka- 
rakterológiai sajátosságokat, melyekkel min
denképpen szám olnunk kell ezeknek a 
műveknek a megértésében. Mert mit jelent a 
Petőfi-ábrázolásokról szólni? Jelképelemzést. 
Mítoszértelmezést. Metafora születésének sajá
tos vonásait megragadni. Társadalomlélektani 
tájékozódást, a magyar köztudat működésének 
megragadását. Művészettörténeti alapozást, 
ikonográfiái fejtegetést. Önértékelésünk leírá
sát és újragondolását. Kánonok születésének és 
letűntének vizsgálatát. Végül is... melyek azok 
a diszciplínák, amelyek eszközeit eredménye
sen használhatjuk? A módszer?

Egy személy ábrázolásaival, képzőművé
szeti megjelenítéseivel az ikonográfia foglalko
zik; "(...) az ikonográfiái kutatások tárgya vagy 
egy egyén, vagy egy kör, vagy egy vallás — írja 
Louis Reau. 1. Valamely egyén ikonográfiájának 
célja, hogy összegyűjtsön és prototípusokra ve
zessen vissza. Minden olyan grafikus ábrázo
lást (festményeket, metszeteket, érmeket stb.), 
amely valamilyen történelmi személyiségre, 
például XIV. Lajosra vagy Napóleonra vonat
kozik. Tágabb értelemben az ilyen jellegű kuta- 
tatások ldterjeszthetők ugyanazon családhoz, 
ugyanazon dinasztiához tartozó (a francia kirá
lyok ikonográfiája), vagy azonos tisztséget vi
selő egyének (a francia marsaitok ikonográ
fiája) kategóriájára is."2 "... ahhoz, hogy körül
határolhassuk az ikonográfiái kutatások terüle
tét, a lehető legpontosabb határvonalat kell 
meghúznunk az ikonográfia és a hozzá kapcso
lódó tudományok, az archelógia és a művé
szettörténet között (..,)”3 az ikonográfia és a 
művészettörténet közötti határvonalról: "a mű
vészettörténet az emlékeket a forma szempont
jából tanulmányozza e szó legtágabb értelmé
ben ide számítva mindazt, ami a kompozíció
hoz, a rajzhoz, a színhez tartozik. Az ikonográ
fia viszont csakis a tartalommal, vagy ha úgy 
tetszik, a tárggyal foglalkozik."4 Pál József Erwin 
Panofskyra hivatkozik, "Az ikonográfia és az 
ikonológia következetes elhatárolását Pa- 
nofsky végezte el, Erwin Panofsky: Studies in 
Iconology. Humanistic Theme in the Art of the 
Renaissance. New York, 1939,3-31.”, közli láb
jegyzetben.5 A két fogalom egymáshoz való vi
szonyáról Jan Bialostocki így ín "Az ikonográfia 
(...) modem értelemben a művészeti alkotás tar
talmának leírását és/vagy értelmezését jelenti, 
így története összefonódik az emberi eszmék 
történetével. Különbséget kell azonban ten
nünk a »leíró (vagy kifejező)« és az »értelmező 
ikonográfia« között. A leíró ikonográfia azt 
vizsgálja, hogy milyen magatartást tanúsított a 
művész, a patrónus vagy a kortárs megfigyelő 
a vizuális szimbólumok és képek jelentése, illet
ve funkciója iránt.4 "Az értelmező ikonográfia a

művészeti alkotást azonosítja és leírja, valamint 
tartalmát értelmezi (bár ez utóbbi funkciót mos
tanában inkább »ikonológiának« nevezik)."7 
"Az értelmező ikonográfia történeti diszciplína, 
a leíró ikonográfia pedig a korszak általános 
szemléletét és esztétikai magatartását vizsgál
ja."®

A kettőt végül is nem szabad és nem is lehet 
elválasztani, függetleníteni egymástól, most a 
kiindulópont az előzetes közgondolkodás, illet
ve az — esetünkben képszerűsítő — egyéni 
művészi gondolkodás. A Petőfi-jelkép, a Pető- 
fi-legenda esetében, konkretizálódjon az a 19. 
vagy 20. századi magyar köztudatban szóbeli 
vagy írott formában, a művészetek területén, 
vizuális műalkotásokban a kollektív tudat mű
ködését megragadni képes tudományok sorá
ra, rendszerére, azok eszközeire van szükség. A 
Petőfi-ikonográfia esetében a szimbolizáció fo
lyamatát csak úgy követhetjük, ha feltérképez
zük a jelkép pszichogenezisét és szociogenezisét 
egyaránt, sőt, ez esetben a hangsúly az utóbbira 
fog áttevődni. "Paul Ricoeur a jelkép hermene- 
utikai megértéséről szólva figyelmezetet arra, 
hogy a szimbólum gondolkodásra késztet ("Le

Petőfi egyetlen hiteles arcképe

Symbole donne ä penser" — Ricoeur 1962:193), 
a jelentés nem benne van, hanem rajta kívül, 
amelyet gondolati úton kell megkeresnie. Az 
ember állandóan megújuló szellemi erőfeszíté
sére van szükség a szimbólumnak megértésé
hez — többek között ez az intellektuális munka 
is megkülönbözteti e jelfajtát a többitől."9

A művészettörténet-írás, elsősorban Hoff
mann Edit Barabás-szakértő többször kiadott 
könyvében10 leírta azokat a művészettörténeti 
folyamatokat, amelyek a magyar kultúrában a 
romantikából nem a realizmushoz, hanem oszt
rák mintára a biedermeierhez vezettek. Barabás 
Miklós portréfestészetéről ennek jegyében be
szélhetünk, a biedermeier mintegy kódolta, 
egész életében meghatározta. "A fiatal Barabás
nak tetszett Endernek (ti. bécsi mesterének) (...) 
az erőltetetten eleven, nyájas modora — írja 
Hoffmann Edit —, annál is inkább, mivel szá
mára új volt Erdélybe nem szivárgott le annyi 
bécsi művész, ő még Szabó János (ti. erdélyi 
mestere) klasszicizmusával érkezett Bécsbe. El
tanulta Endertől s a többiektől az akadémikus 
modort, megtanulta, hogyan kell mindenkinek 
tetsző bájossággal beállítani a modellt, hogyan

kell elhelyezni a kezét, hogy elég kecses legyen
— de közvetlen megfigyelőképessége vesztett. 
Bécsi stúdiumai akadémikusán érdektelenek, 
arcképei, melyeket hazajövet Nagyszebenben 
1831-ben készített, annyira személytelenek és 
sablonos bécsi munkák, hogy alig ismerünk 
bennük Barabásunk kezére. "Egy gyönyörű 
ideál-mellkép a leglelkesebb arckifejezéssel"12
— ez tehát esztétikai magatartása, az élete vé
géig gyakorolt, egyetlen művészi módszere. Pe- 
tőfi-portréjának, mint ahogy általában a Pe- 
tőfi-portréknak esetében a művészettörténeti 
kutatás önmagában végül is nem elegendő, ez
zel a képeket még nem értjük, mert a Petőfi-jel
kép dimenziói folytatódnak egy tágabb me
zőben, még a művészetek területén túl is, ma
gában a mindennapi életben. Mi sem ragadható 
meg nehezebben. Nincs az a filozófia, az a mo
dell, az az elmélet.

A metafora "helye" (újra)leírás és fikció ta
lálkozásában keresendő, végső gyökere maga a 
létige — bizonyítja be megkerülhetetlen mun
kájában Paul Ricoeur.13 Megértésébe bevonan
dó a műalkotás kontextusa is — írja Gadamer 
—, tisztázva ezzel esztétika és hermeneutika 
viszonyát.14 Moisés Silva Biblical Words and 
their Meaning (Bibliai szavak és jelentéseik) cí
mű könyve — többek között — a kontextus 
mivoltának megragadását tűzte ki célul, annak 
fajtákra való lebontását — történelmi, irodalmi, 
nyelvi, egyéb —, illetve az egyes fajták miben
létének, hatásának és összhatásuknak a bemu
tatását15 Szerzők, művek, a sort akár a német, 
akár a francia hermeneutika vonalán még soká
ig folytathatnék—újabb és újabb bizonyítékok, 
hogy a műalkotást semmiképpen sem kulturá
lis, hanem egzisztenciális kérdésként kell tár
gyalnunk. A Petőfi-képek sora pedig a 19. 
századtól máig csak és csakis így értelmezhető. 
Barabás Miklós reprezentatív művének interp
retálásában is először nagy bűnt követünk el. 
Összehasonlítjuk Petőfi egyetlen hiteles dagu- 
errotípiáját és Barabás Miklós Petőfi-portréját. 
(1. és 3. kép) A ricoeuri létigét keressük, vizsgál
juk? Fényképet festménnyel összehasonlítani 
elvileg, ugye, abszurd, tilos, sőt egyszerűen 
bűn, az alkotó azt hoz ki választott témájából, 
amit éppen akar. Mégis, el kell követnünk ezt a 
bűnt Hiszen biztos fogódzót tudunk a fény
képben. A Barabás-festmény értelmezése meg
kívánja, a kép egy műalkotás, a művészi közlés 
médiuma. Mit mond Barabás Miklós mester? 
Mit akar Barabás Miklós mester? Mert hogy 
nem egyszerűen lefesteni, visszaadni, megörö
kíteni Petőfi Sándor költő alakját és uram bocsá' 
történetét, az egészen nyilvánvaló. A két kép, a 
két Petőfi-kép, a két ember között akkora a 
távolság, a különbség, a festő annyira más em
bert alkotott, hogy műve mint önálló műalkotás 
teljesen elszakadni látszik az egykori költő 
alakjától. Ha megfigyeljük a hajzat első vonalát, 
a homlok ívét, a karaktert jelző orrot, ugyanazt 
a személyt látjuk mégis. De annyiról van-e szó 
egyszerűen, hogy hát., időközben megnőtt a 
költő haja, vagy nem is magáról a költő szemé
lyéről beszélünk, hanem a magyarság egyik 
legfontosabb szimbólumát, a Petőfi-jelképet 
akarjuk megérteni? És nem is csak megérteni, 
hanem megélni, amint Kari Rudolf Bultmann a 
hermeneutika problémáját leírva a nélkülözhe
tetlen életviszonyról ír.16 Értjük ezt a képet? Ért
jük, éljük ezt a képet? Vagy csak megszoktuk? 
Ez a távolság érdekel bennünket a továbbiak
ban, ezt próbáljuk megválaszolni, ott feszül 
benne az 1849 utáni, illetve a 19. századi ma
gyar történelem. Sőt...

Amit először is el kell végeznünk, az egy
szerűen munka, előmunkálatok sora, amely le
het unalmas, lehet bosszantó, de alaposan kell 
végeznünk, mert itt tisztázzuk a premisszáin
kat, amelyekre a további következtetéseink 
épülnek. Monsieur Felix Daguerre találmánya 
a 19. század közepére már a kontinensnek ezen
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a részén is ismert és működik,17 van egy fény
képünk, az egyetlen hiteles daguerrotípia, és ez 
egyértelmű, abszolút vonatkoztatási pontnak 
ígérkezik. Akként vált közismertté, akként vo
nult be a köztudatba, hiszen számtalanszor lát
hattuk kötetekben, tankönyvekben, plakáto
kon, televízióban stb. A fénykép restaurálásá
nak kalandját Escher Károly írja le Riportfényké
pezés című kötetének függelékében, a kép 
felkutatását, az 50-es évekbeli adminisztráció
val folytatott huzavonát, az alkalmazott ciános 
eljárását, végül magát a fényképet. "A legelső, 
ami szembetűnik rajta: a költő szemei — írja. 
Ezek a csodálatos, lángoló, világító szemek, 
amelyekről annyi kortás írt lenyűgözve és meg- 
bűvölten. S a finom, pelyhedző kis bajusz, a 
franciás szakáll, a boltozatos homlok, mindez 
szépen előtűnik a kis ezüst lapon." "Szeretettel 
és meghatottan zárom ide befejezésül ezt a ké
pet. Nem az én felvételem ugyan, hanem isme
retlen pesti »fényíró« munkája — de azért egy 
kissé az én gyermekem is, hiszen a megsemmi
sülésből hoztam vissza."1® (2. kép)

Hasonlítsuk össze az Escher által közölt fo
tót és az általunk ismertet."(...) a finom, pelyhe
dző kis bajusz, a franciás szakáll" — íme, a rég 
közismert képen nem találunk se bajuszt, se 
szakállt, a koponyaformán is módosításokat fe
dezhetünk fel, a mellékelt fénymásolatok is lát
ni engedik (1. és 2. kép). Vagyis — újabb? — 
hamisítvány, retusált változat élt a köztudat
ban. A kép középiskolai tankönyvben is megje
lent19 — honnan a hamisítvány? Mert ha már 
egyszer megvan az eredeti eredetink, akkor egy 
hamisítvány, no nyilván nem értékesebb, de 
érdekesség számba megy. Kozma Dezső pro
fesszor úrnak, a tankönyv szerzőjének a vála
sza: "Ezt küldték a Petőfi Házból." Döbbenetes. 
Ha magában a Petőfi Házban ezt ismerik egyet
lenként, sőt hitelesként, hát... És természetesen 
nem csak magáról a Házról van szó, hanem 
arról az országos intézményről, amely "a" ma
gyar köz tudatot hivatott alakítani. Honnan ez a 
változat? Kideríthetjük? Miért ez vált közis
mertté? Miért nem az Escher által restaurált 
valóban egyetlen igazi?

Van viszont végre egy eredetink, egy újabb, 
a régi, a minden bizonnyal egyetlen hiteles da
guerrotípia. Könyvtárnyi anyag íródott már a 
fénykép teljes, könyörtelen, hibátlan stb. objek
tivitásáról, ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a 
fényképezés módjával kiemelhetünk, illetve el
fedhetünk emberi tulajdonságokat. A "ismeret
len »fényíró«" munkája, az Escher Károly által 
restaurált fénykép igazi remekmű. Az a fotog
ráfus mester igazi művésze volt szakmájának, 
teljességében vissza tudott adni egy olyan 
komplex személyiséget, mint a költő. "Ismeret
len'? "1841-ben júniusában a festő Marastoni 
Jakab fotográfiai műtermet nyitott Pesten a Ná- 
kó-házban — írja Gazda István —, és ő fényké
pezte le 1841-ben Kossuthot, s ez az egyetlen 
felvétel maradt fenn Marastonitól. (A Petőfiről 
készített egyetlen daguerrotípiát az ugyancsak 
Pesten élt Strelisky Lipót készítette.) Marastoni 
olasz számazású volt, e mesterséget Bécsben 
sajátította el, egy felvételt két perc alatt tudott 
elkészíteni és tíz forintot kért érte, ami nem volt 
kis pénz akkoriban."20 De hogy Strelisky Lipót 
mivel ajándékozta meg a magyar kultúrát, az 
egyszerűen felbecsülhetetlen.

Egy biztos. A részkövetkeztetés: a Petőfi-áb- 
rázolások értelmezésében nem történt előrelé
pés, az egyetlen stabilnak hitt fogódzónk is 
elveszett, illetve újat találtunk, amelyik a régeb
bi kell hogy legyen, illetve... Megválaszolatlan 
kérdések, tisztázatlanságok. Önismeretünkről, 
identitástudatunk alapjairól van szó. Apropó 
"előmunkálatok."

Újabb fogódzónak ígérkeznek azok a grafi
kák, amelyeket Barabás 1849 előtt készített Pe
tőfiről. (4-5. kép) A festő igazi mesterember 
módjára pontos könyvelést vezetett — "akadé

miából kijöttem utáni munkáim jegyzéke"21 —, 
amelyben rögzíti, hogy mikor, ldről, milyen 
technikájú munkát készített, mennyi és milyen 
honoráriumért 3146 ismert munkájából 2473-at 
maga a festő jegyzett, a további gyűjtés Sze- 
gedy-Maszák Elemémé Tormay Vera és Sze- 
gedy-Maszák Tihamér munkája. Megtudjuk, 
hogy a festő többször is megörökítette Petőfit, 
az idevágó adatok: 1845 — tusrajz, 1846 — 
tusrajz, 1848 — litográfia a költőről és feleségé
ről, 1854 — tusrajz, 1860 — tusrajz. Ezek a 
munkák is erősen elütnek a vizsgálódásnak kö
zéppontjába állított festménytől. A legmegle
pőbb pedig az, hogy sem a jegyzőkönyvben, 
sem a Szegedy-Maszák-féle gyűjtésben nem ta
láljuk az olajképet! Mikor készült? Újra végig
kutatjuk a 3146 munka adatait, aztán újra és 
ismét újra, és valami fogódzót keresünk. Végül 
az alkalmazott technikákban találunk: a mű
vész az 1860-as évek után kezd elsősorban olaj
ban festeni. És ezzel bizonyára megvan a válasz 
az egyik alapkérdésre. A festmény nem az élő 
Petőfi Sándorról készült, akit Barabás különben

Barabás Miklós : Petőfi. Kőnyomat 1845

is rég és jól ismert, hiszen Pápán iskolatársak 
voltak, hanem — messze 1849 után. Ez az em
ber a legendák Petőfije. Arnold Van Gennep 
Freudra hivatkozik az emberi psziché termé
szetes tendenciája, írja, hogy a világot vágyai
nak és szükségleteinek megfelelően ábrázolja.22 
Minden nép vidámságra vagy melankóliára, 
brutalitásra vagy gyengédségre való, bizonyos 
irodalmi stílusra hajlamainak megfelelően ki
választja a témákat, melyekkel kapcsolatba ke
rül, és érzékenységi fokától függően dolgozza 
fel azokat23 A Petőfi-téma a magyarság egyik 
legfontosabb, legtöbbször feldogozott, min
dent összevéve az egyik legéletképesebb és már 
legtágabbi jelentésmezővel bíró témája, jelképe. 
Tekintve a szakirodalmat Frazertől, Tylortól, 
Lévi-Strausstól Eliadéig és Van Gennepig, a le
gendák, a jelképek születése három szakaszban 
zajlik: az elsőben az illető téma rögzül, a máso
dikban megszokottá, sőt "unalmassá" válik, 
harmadszor és úgymond végül pedig már azt 
látunk bele, amit akarunk. Jelképpé, emblémá
vá vált, értelmezhető, használható, intézmény- 
nevekként, évfordulók alkalmával, hívei és 
ellenségei lesznek, akik akár harcolnak is érte

vagy ellene stb., stb. — Petőfi-portré. A portré a 
legpikturálisabb műfaj, nincs irodalom, nincs 
epikum, nincs történelem, nincs konceptuali- 
zálható vetülete, de idő- és korélményt, majd 
történelemszemléletet kielemezhetünk belőle. 
Interpretációjában mai tudásunk szerint hat 
plusz egy réteget különítünk el, az ötödikben 
vizsgáljuk meg az ábrázolt alak erkölcsi arcula
tát, lelki világát, személyiségét A fenti előmun
kálatok után válik világossá, hogy Barabás 
Miklós nagyon jól tudta, mit és miért változtat 
meg festményén. A képen a lánglelkű, a forra
dalmár költőt látjuk, ez itt a "szabadság, szere
lem" Petőfije. Kékszemű ábrándozó, hol van A 
helység kalapácsának gyilkosán ironikus Pető
fije? Hol van az "Ó, ha tudná, mily nyomorban 
élek" Petőfije? Hol van a Felhők borongó Pető
fije? Hol van a "Befordultam a konyhára" játé
kos Petőfije? Hol van a "Torkotokba, hogy 
megfúltok, olyan koncot vetek" dühös Petőfije? 
És nol van az a százegy és ezeregy Petőfi-arc, 
melyet olyan jól ismerni vélünk? Barabás Mik
lós mesternek egy bukott forradalom után — 
kiegyezés után? —, a magyar történelem egyik 
legsötétebb szakaszában ezt a forradalmár-esz
ményt, ezt a rajongót kellett fölmutatnia.

Egy műalkotásban a stílus felszíni rétege és 
a művészi ideológia terének mélységei között 
az alkotói módszer közvetít A módszer elvileg 
választás kérdése. Barabás Miklós, Orlai Pet- 
rich Soma stb. Petőfi-portréi esetében — távol
ról sem, hanem a történelm i helyzet a 
meghatározó. A "helyzet". Ahogyan két történet 
keresztezi egymást, írja Almási Miklós az Anti- 
esztétikában. Az egyén, a személy léttörténetét 
a felülről és megint és újra csak felülről megha
tározó történelem. Ez ellen a meghatározás el
len álomképekkel hadakozni? Barabás művészi 
ideológiáját tekintve eszményképet mutat fel, 
előre megtervezett ideológiát. A kép az önazo
nosság keresése. Vállalás. A nagy tenniakarás 
századában. Ahogy Orlai vagy a többi kortárs 
és utód Petőfi-portréja általában (6-10. kép). A 
Petőfi-portrékat csak ilyen ideológiakritikai 
alapon szabad megközelítenünk. Mert az alko
tó gesztusa helyzet függvénye, mert a kép 
álomkép, egy magyar álom, ezt az álmot festet
te meg Barabás is. Biedermeier eszmény és ma
gyar eszmény ötvözete. Magyar álom — ez 
egyfelől Petőfi által élt, másfelől éltette a Pető- 
fi-legendákat, egészében pedig a magyarság 
magát éltette mindezzel Barabás magát ezt az 
álmot festette meg, amelyben bizony már nem 
fontos, hogy hogyan is nézett ki maga a költő. 
Vagyis Petőfi-portréjában nem egyszerűen egy 
műalkotást igyekszünk megérteni, hanem a Pe- 
tőfi-jelkép történelmi helyzettől függő interpre
tációját interpretáljuk. Ha úgy tetszik, meta- 
képet Kor-szerű magyar önújrateremtést 

Itt kezdődnék tehát igazándiból a munka. 
Mert ebben a metaképben nem az ábrázolás 
valósághűsége, még csak nem is maga a kép a 
fontos, hanem az a mód, ahogy a magyarság 
folyamatosan "kitalálja magát”. A festmény vé-

gül is ennek az identitás-kérdésnek, ennek a 
eideggeri "Rede"-nek, "Sagé"-nak a kor-szerű 

metaforája.25 És nem is csak a 19. század máso
dik felét találjuk benne, hanem a teremtett ma
gyar karakter 1100 évét és legfontosabb 
összetevőit

Egy személyt, kis vagy nagy csoportot, né-

Gt, kultúrát nem kívülről ragasztgatott jelzők- 
I jellemzünk, írja Helmut Wilke Systemtheorie 

entwickelter Gesellschaften (Fejlett társadalmak 
rendszerelmélete) című könyvében26, így csak 
jellemzések zűrzavarához jutottunk. Hanem az 
ő önintepretációját kell leírnunk. így a szemlélő 
tévedése kizárva. Barabás Miklós képe ilyen 
öninterpretáció. De mekkora a homály, a tisztá
zatlanság a Petőfi-portrék körül? És mit jelent 
hát a Petőfi-ábrázolásokról szólni? Újabb ön-

» > »  folytatás a 18. oldalon
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vizsgálatot? Mekkora feladat? Százötven év 
köztudatában rendet csinálni...? Ezeregyszázé
ban...?

1998. Petőfi Sándor születésének 175., 1999. 
"halálának" 150. évfordulója. A kérdés már az 
évforduló miatt is igazán időszerű, de mint az 
igazán fontos, az örök identitás-kérdések, nem 
köthetők "csak" évfordulókhoz. A millecente- 
nárium táján évezredek távlatában kell gondol
kodnunk.

’"Értemezési kereteken" nem valamely, a té
mával, a téma által szubsztandálisan adott, me
rev kontúrokat kell értenünk. Akkor sem, ha a 
közgondolkodás, de még a tudományos interp
retáció is rendszerint bizonyos, jól meghatáro
zott értékszféra felé viszi tárgyát. A 
Petőfi-ábrázolások esetében az ábrázolt sze
mély azonossága ellenére a sokszerűségből, vé
gül is a korabeli vagy későbbi Petőfi-értelme- 
zések, legendák, az azokat gyarapító műalkotá
sok gyakran már összefüggéstelennek tűnő 
sokszerűségéből kell kiindulnunk. A mai értel
mezéshez nélkülözhetetlen kereteket paradox 
módon nem is a téma, az ábrázolt személy, az 
egyetlen Petőfi Sándor felől sejthetünk, még
hozzá kezdettől fogva, hanem a téma későbbi, 
kor-szerű elvárásoktól függő fejlesztésében. Az 
ábrázolásokban, melyek történelmi korszakok
ban, művészeti irányzatonként vagy mozga
lomként stb., egyéni életművenként de sokszor 
azokon belül is műalkotásonként változnak, az 
aktualizálás a közös; a Petőfi-ikonográfia, lm a 
téma felől közelítve rendszer is, nyilván annak 
kell lennie — alapfogalmaink a szabadság, sze
relem, nép, népszolgálat stb. lesznek —, a min
denféle értelmezésekkel végül is nyitott 
rendszer. Legfőbb sajátossága, akárcsak az élet
út tisztázatlan lezártának, a költő utóéletének 
esetében, a nyitottság — ennek a nyitott rend
szernek a megragadására történik kísérlet a to
vábbiakban. Ugyanakkor megtartó keretek föl
kutatása semmiképp sem jelent, jelenthet vala

miféle érkezést, megállapodást, biztonságot, le
zárást. Mi sem volna abszurdabb.

2Louis Réau: Az ikonográfia meghatározása 
és alkalmazása. In: Ikonográfia és műértelme
zés 1. Az ikonológia elmélete, JATE Press, Sze
ged, 1997, 181.

1. m., 182.
4I. m., 183.
^Pál József: Ikonológia mint összehasonlító 

irodalomtudományi diszciplína: In: Ikonológia 
és műértelmezés 1., 9.

6Jan Bialostocki: Ikonográfia. In. Ikonológia 
és műértelmezés 1., 227. old.

7L m. 227.
8I. m. 227.
^Hoppál Mihály, Jankovits Marcell, Nagy 

András, Szemadám György: Jelképtár, Helikon

Orlai Petrich Soma: Petőfi

Kiadó, Budapest, é. n. (1995), 7.
10Hoffmann Edit: Barabás Miklós. Művelt 

Néj^ Könyv kiadó, Budapest, 1950.

“ Lm., 40.
13Paul Ricoeur: Metafora vie, Univers, Bu- 

curesti, 1984,335-397.
uHans-Georg Gadamen Igazság és mód

szer, Gondolat, Budapest, 1984.
í5Moisés Silva: Biblical Words and their me

aning, Grand Rapids, Michigan, 1983.
l8Karl Rudolf Bultmann: A hermeneutika 

problémája, Medvetánc, 1986. 2-3.
’“ Vitathatatlan, hogy a múlt század egyik 

legizgalmasabb és legnagyobb port kavart ta
lálmánya a fotográfia feltalálása volt. Daguerre 
saját alkotását nyilvánosan először 1839. szep
tember 7-én mutathatta be, a Francia Akadémia 
viszont már január 7-én megtekinthette azt, 
majd augusztus 19-én nyilvánosságra is hozták 
a találmányt. A magyarok azonban mindig jól 
informáltak voltak, s a Hasznos Mulatságok 
már február 2-án és 20-án, Vörösmarty lapja, az 
Athenaeum március 7-én, a Honművész pedig 
március 10-én adott hírt a találmányról. A Hasz
nos Mulatságok szeptember 4-én megjelent 
számában ismét tudósított, de már az augusz
tusi hivatalos bejelentésről." Gazda István: A 
fénykép születése, Géniusz, 1999. 4.

18Escher Károly: Riportfényképezés, Mű
szaki Könyvkiadó, 1959.130-133.

19Kozma Dezső: Magyar irodalom. A IX. és 
a XI. osztály tankönyveinek Petőfi -illusztrációi.

“ Gazda István: A fénykép születése. Géni
usz, 1999. 4.

21 Közli Banner Zoltán: Barabás Miklós öné
letrajza, Dacia, Kolozsvár-Napoca, 1985.

“ Arnold Van Gennep: Formarea legende- 
lor, Polirom, Iasi, 1997,181.

23I. m„ 195.
24AImási Miklós: Anti-esztétika, T-Twins, 

Lukács archívum, Budapest, 1993,180-182
25L. Martin Heidegger Lét és idő, 7.
“ Helmut Willke: Systemtheorie und wic- 

kelter Gesellschaften, Juventa Verlag, Weinhe
im und München, 1989, 75-81.

Februári évfordulók
1-150 éve született Paul Margueritte francia író 
2 - 300 éve született Johann Christoph Gottsched német író

- 125 éve született Anette Kolb német írónő 
-180 éve született Múlta túli holland író
- 30 éve halt meg Bertrand Russel angol filozófus 

3 -7 0  éve született Csoóri Sándor író
-130 éve született Ada Negri olasz költőnő 
-170 éve született Orbán Balázs magyar történész

4 - 260 éve született Carl Michael Bellman svéd költő
- 180 éve született Bozena Nemcová cseh írónő 
-100 éve született Jacques Prévert francia költő

5 -140 éve született Kner Izidor magyar kiadó
6 -  120 éve halt meg Csepreghy Ferenc magyar drámaíró

- 275 éve halt meg Szulhan Szaba Orbeliani grúz író
7 -  130 éve született Alfred Adler osztrák pszichológus 

-160 éve született Beniczkyné Bajza Lenke írónő
8 -  90 éve született Kovács Katona Jenő erdélyi publicista
9 - 225 éve született Bolyai Farkas magyar drámaíró
10 - 330 éve született William Congreve angol drámaíró

- 225 éve született Charles Lamb angol író
- 110 éve született Borisz Pasztemak orosz író

11 - 160 éve született Abafi Lajos író
- 620 éve született Poggio Bracdolini olasz író
- 350 éve halt meg René Descartes francia filozófus 
-125 éve született Alexandru Torna román költő

12 - 375 éve halt meg Paolo Beni olasz irodalomtörténész
13 - 200 éve született Brassai Sámuel magyar polihisztor

- 120 éve született Dimitrie Gush román szociológus
- 180 éve született Jakab Elek magyar történész

1 4 -  40 éve halt meg Alfred Huggenberger svájd író
1 5 -  120 éve született Joseph Hergesheimer amerikai író 

-160 éve születet Titu Maiorescu román kritikus
1 6 -  150 éve született Octave Mirbeau francia író

- 925 éve született Vitalis Ordericus angol krónikás
- 810 éve halt meg Szaigjó Hősi japán költő

17 -125 éve halt meg Atis Kronvalds lett író
-1560 éve halt meg Mesztrop Mastok örmény író

18 - 220 éve halt meg Donalitius litván költő
- 175 éve született Jókai Mór

19 - 190 éve halt meg Tomás Antonio Gonzaga portugál költő
- 30 éve halt meg Révay József író

20 -130 éve született Pietre Comelis Boutens holland költő
- 70 éve született Paul Schuster romániai német író

21 - 290 éve született Willem van Haren holland költő
- 30 éve halt meg Johannes Semper észt író

2 2 -  190 éve született Grigore Alexandrescu román költő
- 90 éve született Nátán Altermann héber költő
- 20 éve halt meg Oskar Kokoschka osztrák drámaíró

2 3 -  180 éve halt meg Alojzy Felinski lengyel író
24 -180 éve született Julian Madej Goslar lengyel költő

- 75 éve halt meg Alois Mrstik cseh író 
25-180 éve született Vahot Imre író
26 - 110 éve született Economul D. Furtuna román költő 

-125 éve halt meg Svetozar Markovié szerb író
- 350 éve halt meg Claude Vaugelas franda filozófus

27 - 400 éve halt meg Giordano Bruno olasz filozófus 
-130 éve született Motiejas Gustaitis litván költő
- 80 éve halt meg Alexandru D. Xenopol román történész

28 - 75 éve született Lorand Gáspár franda költő
29 -120 éve halt meg Costache Bálácescu román költő

- 10C éve született Jorgosz Szeferisz görög költő

18



HELIKON

‘K & iy E x —
A huszadik század végén a nemzetközi politikában két fő 

tendencia figyelhető meg: a globalizáció és a fragmentádó, a 
rész és az egész látszólag ellentétes prindpiumának érvénye
sülése. Politikai és kulturális vonatkozásaikkal a hagyomá
nyos nemzet-állam koncepdójának ismételt átgondolására 
késztetnek, egyszersmind megkérdőjelezik a nemzet és az 
állam egybeesésének (nagyobbrészt fiktív) elméletét a nem
zetállamban. A fenti jelenségek ugyanakkor — mivel veszé
lyeztethetik a nemzetállam integritását — természetszerűleg 
felerősítik az ellentétes reakdókat is: a nadonalizmust és a faji 
megkülönböztetést. Mindez különösképpen érvényes a kelet
európai országokra, de a nyugati demokráciákra is, ahol a 
nemzetállamot felváltja a poszündusztriális társadalom, 
amelyben új politikai tényezők kialakulása figyelhető meg, 
mint például a nemek, a környezetvédelem vagy az etni- 
kai/kulturális kisebbségek társadalmi helyzete. A nemzetál
lamok jövőbeli helyzetét nagymértékben meghatározza majd, 
hogyan oldják meg ezeket a problémákat.

A határok létezéséből szükségszerűen következik a kire
kesztettek és befogadottak körének meghatározása, illetve a 
differenciáló elvek megfogalmazásának igénye.

A hovatartozás az egyén számára a társadalmi javakból, 
illetve hatalomból történő részesedése alapja. Az adott társa
dalomra jellemző korlátozó elvek nemcsak abban manifesztá
lódnak, hogy fizikailag kit fogad be kívülről, határai közé, 
hanem abban is, hogy az államon belül a különböző társadal
mi csoportok milyen szodális hdyzetben élnek. Nem elegen
dő tehát a befogadás feltételeinek hivatalos meghatározását 
figyelembe venni, meg kell vizsgálni az egyénnek biztosított 
politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális helyzetet. Mind
ezek az dvek különböző módon érvényesülnek a népnemzeti, 
illetve a polgári nemzeti államban.

Etnikai szempontból nézve az emberiség különálló nem
zetekre tagolódik, és mindenki valamely meghatározott nem
zethez tartozik anélkül, hogy meg kellene felelnie bármilyen 
kvalifikádónak; mindössze a nemzet többi tagjához hasonló
an meghatározott eredettd és kultúrával kell rendelkeznie. 
Ezzel szemben a polgári meghatározás a nemzetet olyan, 
közös területen d ő  emberek közösségének tekinti, akik közös 
állam polgáraiként azonos politikai, törvényes és társadalmi 
jogokkal és lehetőségekkel rendelkeznek. A nemzeti kohéziót 
a meghatározott politikai intézményekhez és értékekhez való 
ragaszkodás alkotja. Mindebből következően a polgári nem
zetállamban a befogadási feltétdek kevésbé szigorúak, ezzel 
szemben az etnikai nadonalizmus a feltétel nélküli hovatarto
zás érzését nyújtja. Éppen emiatt a nadonalizmus uralkodó 
típusa éppen az etnikai alapú: a hidegháború utáni kelet-eu
rópai országokban az etnikai határok mentén végbement dez- 
integrálódás (ld. a Szovjetunió, Jugoszlávia és Csehszlovákia 
fdbomlását) bizonyítja, hogy az egyénekben könnyebben ki
alakul az etnikai, mint a polgári nezethez való érzelmi kötő
dés. A nadonalisták pedig olyan régészek, akik feldevenítik 
és újraértelmezik az "etnohistóriát".

Az adott államban a bdogadás-kirekesztés feltétele lehet 
a közös eredet, ebben az esetben (mint pl. Németországban) 
az adott közösségbe való befogadás feltétele az eredet igazo
lása, függetlenül a kulturális és területi viszonyoktól (vagy a 
faj, am dy sok esetben átfedést mutat az első kategóriával) 
(kultúra esetében a kulturális hasonlóság, illetve különböző
ség), végül a legkevésbé korlátozó a területi elv, amely egyé
neket és kultúrákat egyaránt befogad. A kérdés csupán az, 
vajon a területi nadonalizmus képes lesz-e a jövőben helyet
tesíteni az eredet-, illetve kultúmemzet fogalmát, amennyiben 
képes lesz megoldani mindazokat a normatív problémákat, 
amelyekkel a jelenlegi nemzet-államoknak meg kell küzdeni
ük a globalizádó, fragmentádó és az újabban ldalakult politi
kai identitások következményeként.

Kisebbségkutatás 1999/8. szám. Naszlady Ágnes könyv- 
ismertetése (részlet). Kultúmemzet és államnemzet. Szem
pontok a kirekesztés és befogadás elveinek és gyakor
latának elemzéséhez

— IíM p Z X

CSODÁLATOS 20. SZÁZAD A ZENÉBEN 20.
Hindemith — az építőmester

Hindemithet hallgatva min
dig középkori katedrálisok jut
nak eszembe és azok építőmes
tere; szorgalmas, pontos, minden 
gyakorlati dologra vigyázó, de a 
szellemiekről sem megfdedkező 
ügyeskezű mesteremberek. Viel- 
scheiberei, a sokat-írás, a sokat-al- 
kotás kényszere hajtja az ilyen 
alkotókat. Nem törődnek a rájuk 
leselkedő veszélyekkel: a kifeje
zés hősugárzásának esetleges el
apadásával, az ismétlések lehet
séges monotóniájával, az elapró
zódás rémével. OK csak dolgoz
nak tovább, a munka fő éltető ere
jük. És az alkotások bőségének 
öröme. Mindent be akarnak népe
síteni kezük munkájának ered
ményeivel.

Hindemith a zene elemeit épí
tészeti alkotóköveknek tekintet
te. M induntalan óva int attól, 
hogy a zenei hangzásokat meg
gondolatlanul, vagy ellenkező
leg: túlságosan is spekulative 
használják fel a zenében. Ő is, 
mint kortársa, Honegger, nagy el
lenlábasa a dodekafóniának: "Ezt 
a konstrukdós elvet önkényesen 
állították fel, az alapvető zenei té
nyezők figyelembe vétele nélkül" 
— írja az amerikai előadásait 
összefoglaló A Composer's World c  
könyvében. Másutt így fogalmaz: 
"... nem szabad a nemes anyagot 
m egtörnünk (a hangközökben 
rejlő energiafeszültségre u tal—T. 
E.), hanem tekintettel kell len
nünk rugalmasságára. Hozzáértő 
kezeléssel a hanganyag tetszés 
szerint hajlítható, formálható — 
de ha túlterheljük, s nem bánunk 
vele elég szakszerűen, akkor sza
kad és törik, mint bármely más a- 
nyag; az így előállított zene hasz
nálhatatlan."

Oratio p ro  domo? — kérdez
hetnénk. Ügy tűnik, több annál. 
Inkább a gondos építész beszél 
Hindemithből. A szakavatott mes
ter, aki érzi az anyagot; kézbe fogja, 
vizsgálgatja és úgy "faragja", "vé
si", hogy az anyag lelke bontakoz
zon ki mestermunkája nyomán. 
Az elemeket azután szépen beil

leszti az épület szerkezetébe, 
gondosan vigyázva, hogy oda 
nem illő, egymást zavaró hangzá
sok ne rontsák el az összbenyo
más nagyszerűségét. És mivel 
anyaggal dolgozik, am elyből 
m indig  van kéznél elegendő 
megmunkálásra váró darab, szü
net nélkül teheti feladatát: ÉPÍT!

Hindemith, akárcsak Or ff, is
kolamester is. Imád tanítani. Se 
szeri, se száma az iskolások szá
m ára kom ponált m űveinek a 
Schulwerktől a Spielmusikon, a Ju- 
gendmusik-sorozaton át a Lehr- 
stüclág, no meg a legkülönbözőbb 
kam aregyüttesekre komponált 
muzsikák tengernyi sokaságáig. 
Zeneszerzés-könyvével (Unter
weisung im Tonsatz) is ugyanezt az 
utat járja be: nevelni, fölvértezni 
szerette volna az ifjúságot a régi 
mesterek szellemiségének a je
gyében: tanulj, dolgozz, az ered
mény nem marad el. Kortársaihoz 
hasonlóan, Hindemith is hagyta, 
hogy szinte mindenfajta újítás be
hatoljon művészetébe. Annyira 
biztos volt önm agában, hogy 
nem félt semmiféle idegen elem 
befogadásától, ami összhangba 
kerülhetett gondolkodásával, stí
lusával. Ha nem tetszett a dolog, 
rövidesen m egszabadult tőle. 
Kézbe vette , vá logatta  zenei 
anyagát réges-régi dallamoktól a 
"tonális" funkciókat nélkülöző já
tékokig, (Ludus tonális), jazz-mű- 
vektől Weber-témákra írt Szim
fonikus metamorfózisokig, a mo
dem világ gondját-baját összege
ző opera, illetve szimfonikus mű
vektől (Mathis der Maler) a világ
gal való nagy kibékülésig (Har
monie der Welt). Ijesztően sokféle 
ez a Hindemith-i zene!

A mai hallgatóság csak nehe
zen igazodik el benne A hangver
senyterm ekből m intha kiszo
rultak volna művei. Egy-két mű
ve azért minduntalan felcsendül 
zenei környezetünkben is. Nem
hiába írja önmagáról: "A régi is
kola és az új szabadság közötti 
átmenet válságait talán senki sem 
élte át olyan alaposan, mint én."

Életét és műveit — minden já
tékosságuk, sokféleségük ellené
re — egy "nobilissima visione" 
hatja át: Hindemith szolgálni a- 
karta az emberiséget, biztos kezű, 
hűséges, lankadatlan építőmes
terként. Életművében egyaránt 
találunk gótikus katedráíisokat 
és néhány pillanat örömére épí
tett színes, modem pavilonokat. 
De akármit is írt, az alapgondola
ta, a Hindemith-i hitvallás ott van 
hangjaiban, harm óniáiban: az 
igazi zenekultúra a zenélésen és nem 
a zenehallgatáson alapul.

TERÉNYI EDE
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HOL-
M agyar szárnyvonalak címmel, Filep Ta

más Gusztáv, S. Benedek András, Bágyoni 
Szabó István és Bognár Antal szerkesztésé
ben, Pomogáts Béla előszavával jelent meg 
a határon túli prózaírók antológiája. A ro
mániai szerzők névsora: Sütő András, Fo
dor Sándor, Panek Zoltán, Huszár Sándor, 
Szabó Gyula, Bálint Tibor, Pusztai János, 
Bodor Ádám, Bartis Ferenc, Sigmond Ist
ván, Lászlóffy Aladár, Lászlóffy Csaba, 
Köntös-Szabó Zoltán, Király László, Csiki 
László, Bölöni Domokos, Mózes Attila.

Faludy György még a kilencvenes évek 
elején alapítványt hozott létre azzal a céllal, 
hogy a József Attila Tudományegyetem hall
gatóinak (ideértve a posztgraduális kép
zésben  ré sz tv ev ő k e t is) irodalm i 
tevékenységét elismerje. A Faludy-díjat 
1999-ben Orbán János Dénes, az összeha
sonlító Irodalomtudományi Tanszék dokto- 
randusza kapta.

A  Látó tavalyi 12. száma a folyóirat tíz
éves fennállásának jegyében kelt. A folyói
rat előtt tisztelgő szerzők: Kányádi Sándor, 
Markó Béla, Lászlóffy Aladár, Király Lász

ló, Szilágyi Júlia, Egyed Emese, Jánosházy 
György, Tóth István, Molnár Vilmos, Jánk 
Károly, Demény Péter, György Attila, Kin
de Annamária, Balázs Imre József, Lövétei 
Lázár László, Karácsonyi Zsolt, Papp Sán
dor Zsigmond, Visky András, Bogdán 
László, Egyed Péter, Páll Lajos, Sebestyén 
Mihály, Ferenczes István, Tóth Mária, Káli 
István, Kántor Lajos, Farkas Árpád, Fodor 
Sándor, Fekete Vince, Tompa Gábor, Vida 
Gábor, Láng Zsolt, Kovács András Ferenc, 
Gálfalvi György. A számot Haragos Zoltán 
fotói díszítik. Ady-kikötő: Ha a szemem lefog
ták.

A  Kortárs 1-es száma a 2000. év bűvöle
tében állt össze. Lászlóffy Aladár Költő-szá- 
fári és Czegő Zoltán Könnyezik a vízi-pálma 
című verse mellett a folyóiratból kiemelen
dő Kolozsvári Papp László Történelmi csoda 
dm ű esszéje.

A Hitel tavalyi 12. számában verset kö
zöl többek között Czegő Zoltán. Cikket, 
tanulmányt jegyez Beke György (Az ökume- 
né városa) és Tóth Károly Antal (A "szeren
cse" fiai — Magyarok idegenben). A  lapban 
Cs. Nagy Ibolya ír Sütő András Balkáni gerle 
dm ű darabjáról (Út a méltóságától megfosz
tott emberig), Vallasek Júlia pedig "A szó nem

hasonlat többé' dm  alatt Hervay Gizella köl
tészetét méltatja. Kápolnai István Varga E. 
Árpád munkássága kapcsán közli Erdély 
népességéről. Fejezetek a jelenkori Erdély né
pességtörténetéből. Erdély etnikai és felekezeti 
statisztikája dm ű  tanulmányát.

Novellapályázat. A  Tiszatáj szerkesztő
sége novellapályázatot hirdet. A pályázat 
jeligés, a pályaművek terjedelme legfeljebb 
10 gépelt oldal (18.000 karakter) lehet. A 
bírálóbizottság döntése alapján a szerkesz
tőség az első három helyezettet díjazza. I. 
díj 80.000 Ft; II. díj 50.000 Ft; III. díj 30.000 
Ft. (Az összegek nettóban értendők.) A bí
rálóbizottság tagjai: Dia Mihály (a bizottság 
elnöke), Szüasi László, valamint a szer
kesztőség részéről Hász Róbert. A szer
kesztőség fenntartja magának a jogot arra, 
hogy a díjazott pályaműveket a folyóirat
ban leközölje. Beküldési határidő 2000. 
m árdus 1. Eredményhirdetés: a Tiszatáj 
2000 júniusi számában. A nyertes pályamű
vek szerzői másodpéldányukkal igazolják 
szerzőségüket.

-MI

K ét p o é n
— Mi az, hogy leánykereskedő? — kérdi 

Griinné olvasás közben a férjétől.
— Olyan ember, aki nőket ad el szerelmi 

célokra.
— Például engem is eladna, ha markába 

kerülnék?
— ... válasz a rejtvény vízszintes 1. sorá

ban.
VÍZSZINTES: 1. Az első poén (zárt be

tűk: N, E, S, G, K, D, L). 15. Fal, franciául.
16. Csillagkép. 17. Á Norma című opera 
szerzője. 18. Majtényi..., hazai költő-szer
kesztő volt 20. Francia személyes név
más. 22. Szegecs, románul. 23. Kiejtett 
mássalhangzó. 24. Becézett női név. 26. 
Menyasszonyt elbúcsúztat szüleitől. 28. 
Minden rendben, angolosan. 29. Még éjfél 
előtt. 30.... út, le is út! 31. Orosz férfinév.
32. Americium. 34. Hat római számmal. 
36. Kacat. 37. Jó, németül. 38. A finn nem
zeti eposz. 43. Mezei..., rágcsáló. 45. Héli
um. 46. Magyarországi település. 48. 
Nitrogén és szelén vegyjele. 49. Komlós 
ital régi elnevezéssel. 50.... Gabriella, ha
zai írónő (Pandóra szelencéje). 51.... Lász
ló, hazai költő (Rózsahullató fa). 53. 
Kergetne. 54. Bermudához tartozik. 55. 
Kis Rozália. 56."... meg a gonosztól..." 58. 
Földet forgat. 59. ...-monda. 61. Szolgák.
62. Ógörög építészeti stílus. 63. Ez a nő is 
pedagógus. 65. Imreh Károly. 66. Tiltó szó. 
67. Ismert Gárdonyi-színmű. 69. A szólás 
szerint szegen függ, ha új. 70. Szeben me
gyei autójel. 72. Tagadó szó. 73. Mely idő
től kezdve? 74. A szemeivel verő. 77. 
Kripton. 78. Hőemelkedás. 79. Becézett 
női név. 80. Testmotor. 81. Eszményi. 84. A 
Toldi írója. 86. Az özönvíz "hajósa" idegen 
helyesírással.

FÜGGŐLEGES:
Bemegy a székely a fogorvoshoz:
— Ki kellene húzni egy fogamat.
— No, nyissa ki a száját, mindjárt kint 

lesz!
— Ezzel a kis fogóval?
— Ezzel minden fogat ki tudok húzni.
— Az enyémet nem! Ahhoz hosszabb 

kell.
— Miért?
— ... válasz a rejtvény függőleges 15. so

rában. r
2  Új nemzetközi fizetőeszköz. 3.... János, 

a Vadrózsák szerzője. 4. Váradi Olga. 5. 
Hanga. 6. Bulgáriai hegység. 7. Hát, hátsó, 
románul. 8. Udvarias megszóh'tás. 9. Kén és 
bór vegyjele. 10. Ilyen üzenetekről is hallani. 
11. Botlik a tolla. 12. Női hangszín. 13. 
Könnyezik. 14. Énekek ..., a Biblia egyik 
"könyve". 15. A második poén (zárt betűk: T, B, 
V, S, T). 19. Nagygalambfalvi születésű köl
tőnk névbetűi. 21. Kiesen. 25. Becézett férfi
név. 26. Káposztaféleség. 27. Kijelentess! 28. 
Hazai folyó. 31. Oxigén, urán és kálium vegy
jele. 33. Idegen férfinév. 34 ... velővel, Tomcsa 
Sándor-kötet 35. Améltaüankodó. 37. Cara- 
giale-úrfi. 39. Angol főúr. 40. Váza egynemű 
hangzói. 41. Két szó: rangfokozat; vasútelem. 
42.... Blandiana, román költőnő. 44 Móricz- 
novella. 45. Disznóölő. 47. Itterbium és kén 
vegyjele. 49. Korhol. 52 ÉZC. 53. Frissek. 55. 
Sütő. 57. Ürügy. 59. Jókai személyneve. 60. 
Madonna-film 1996-ból. 62 Székesegyház. 
64. Időhatározó szó. 68.... Mária írónő, Kackó 
neves szülötte. 69. Téli sportot űz. 70. Nem a 
fonákja. 71. Szemügyre venne. 73. Kukorica- 
lisztből készült "tészta". 74. ...-koporsó, Móra 
Ferenc regénye. 75. Gál Sándor. 76. Mozi be
tűi. 78. Jó a retinája. 79. Van neki, románul. 82. 
Erbium. 83. SÉ. 84. Üres asztal! 85. Fordított 
kétjegyű mássalhangzó.

K. KOVÁCS ANDRÁS

A HELIKON 1. számában közölt Késő vágy dm ű 
rejtvény megfejtése: Hiába, hasztalan! / Ifjúság és remény / 
Örökre veszve van / Az évek tengerén: / Remélni oly nehéz / 
A kornak alkonyán, / S szeretni tilt az ész I Letűnt remény 
után.
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