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•  Tóth István 75 éves
9 S igm ond István novellája

•  Lászlóffy Csaba versei
•  Egyed Emese : Mesék
• Báger Gusztáv versei
•  V allasek  Júlia-Réka tanulm ánya

•  Egyed Péter: Bernini, m aga

•  Kovács Ferenc tanulmánya
• SERÉNY MÚMIA

LÁSZLÓFFY ALADÁR
" D icsőséges
nagyinak"

Csak a zsarnokság tekinti összeeskü
vésnek a neki nem tetsző, ne adj Isten: 
ellent is mondó vélekedéseket — idézte, 
az egykori közéleti etikára figyelmezte
tően emlékezve, Wesselényit Benkő Sa
mu. Ne rezelj be, öcsém, nem most 
idézte, már vagy öt éve, csak most felkér
ték, hogy egykori tanulmányát röviden 
foglalja össze az Európai Utas számára, s 
úgy látszik, a legrövidebbe is beletarto
zik ez a ma és mindig aktuális probléma, 
kisugárzik belőle a sajnos még mindig 
időszerű gond: valami baj van a közéleti 
kréta körül. Érdekes, hogy amióta (és 
akik) a leghangosabban emlegetik a tole
ranciát, azóta (és náluk) fogy el a cérna, 
ha nem a teóriák, hanem a mindig fene
furcsa magyar valóságok gyakorlata a 
téma. Mintha a toleranciára csak ahhoz 
lenne szükség, hogy ők szóhoz jussanak. 
Hogy is szól ez Benkő Samunál? ”A par
lamentáris demokrácia óhatatlanul ma
gával hozta azt a mentalitást, hogy a 
népet csak a hatalom megszerzéséig 
vesszük igénybe"... Egyedem-begye- 
dem, hajdú sógor, kinek nem érdeke so
ha, vagy végre a tisztázás? Meri vala
kinek nem. Megint nem. Még mindig 
nem. Ugyanakkor, amikor Wesselényi az 
intoleráns hatalom irányába emel bariká
dot, Kemény Zsigmond "a haladás sebes
ségét" firtatja. Azóta ebben a témakörben 
az egykori urbáriumok lapjait fidibusszá 
tépdesők minden ági unokái, a reform
mágnásokéi s a jobbágyokéi egyaránt, le
doktoráltak polgárosodásból. Még az 
utolsó (komolyan veendő) Habsburg is 
nyakig benne van most az ügyek intézé
sében, és nagyjából a pozitív oldalon, ol
dalán legalább negyven prédikátorral, 
akiket — zászló-, fészek- és kereszt
aljaikkal egyetemben*nem Ruyter admi
rális, hanem ő maga vezet be az Európai 
Szalonokba. Megadta az ég, hogy így le
gyen mára. De lehet, ez se más, mint amit 
egykor Keményék még ügy neveztek, 
hogy "a népkegy hajhászása”. Miután a 
hatalom nem DEI GRATIA jön, hanem a 
választók szavazatai által száll le. Mind
ezek ellenére (vagy miatt) én Jankovics 
Marcell megfogalmazásában hiszek, mi
szerint a polgárosodást is a sok millió 
éves biológiai evolúció szülte, s nem a 
gilotinokat meg villamosszékeket urbá

nussá domesztikáló társadalmi "fejlő
dés" meg "haladás". Hatvan éve, mikor 
megalapult a csodával határos módon 
még ma is létező Magyar Nemzet, alapí
tója, Pethő Sándor első vezércikkében 
mintha csak egy évszázaddal korábban 
abbamaradt, elintézetlen dolgot folytat
na, pedig ő igazán aktuális, 1938-as chi- 
mérákkal donkihótéskodik. "A polgáro
sodás szüntelen terjeszti hódítmányait, s 
amely nép nem hajlik szelíd igája alá, 
veszve van" — dörgi Kemény Zsigmond 
a maga cikksorozata végén azok süket 
fülébe, akik "csillámló theoriákért hide
gen taszítják el keblökről az úrbéri". Pe
thő egy még mindig nem polgárosodott, 
zsidótörvényes, maradék Magyarorszá
gon szögezi le: "Nem hirdetünk tehát 
földforradalmat sem!" (Kovács Imréék 
csak "néma forradalmat" állapítottak 
meg, s máris kellő baj lett belőle!) 
1848/49 ebből a szempontból mintha 
nem is lett volna! De még a rókamál- 
mentés romantikával sem szegélyezett
feszélyezett 18/19 sem! "Az Ínség és a 
nyomor lázítását főbenjáró bűnnek tart
juk a nemzet ellen" — fogja szinte kö- 
nyörgőre Pethő Sándor (mintha Petőfi se 
szólt volna a témához megelőzőleg) —, 
"de minden idegszálunkban érezzük a 
nagybirtokrendszer lebontásának to
vább már nem odázható szükségessé
gét"... Satöbbi. Akkor mi is volt a kiüt? 
45? 56? avagy 89 és 98?... Dehiszen azóta 
megint valami dicsőséges nagyurak ke
zébe került vissza a döntés. Ezúttal dek
laráltan demokrata és polgári alapon. 
"Érdekes program azért is" — figyelek fel 
hirtelen a Pethőt évfordulózó cikkíró 
kommentárjára —, "mert megítélhetjük 
olvastán, mennyrie devalválódtak mára 
a szavak. Manapság még a vezércikkek
ben sem szabad így megnyilatkozni, ha 
figyelmet szeretnénk kdteni"... Igazán? 
Hát hogyan kell? Ahogy a mai közhely
bajnokok és agymosók sulykolják bele, 
már nem is gyarmati létű és szintű trópu
si milliókba, hanem előre megfontolt 
közreműködésükkel eleve elmaradott
nak és hátrányos-helyzetűnek születő új 
európai nemzedékekbe, mint bőrbe a fáj
dalmas, de divatos tetoválást, egy új rab
szolga-engedelmesség kutyareflexeit? 
Még szép, hogy a hajléktalannak is azért 
van szavazati joga (ha kedve van elgém
beredett vasárnapokon gyakorolni), 
nemcsak a valami gyanús pártvagyon- 
ból idejében kellőt privatizáló új arisz
tokratáknak. Végül is, dicsőséges új 
urak, hát hogy leszünk?

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!
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TÓTH ISTVÁN
75 éves
Nyugodtan merem állítani, hogy a hazai tolifor

gatók között senki sincs, aki annyira mélyen beleás
ta volna magát irodalmunk és általában műve
lődésünk klasszikus múltjába, mint a most 75 éves 
Tóth István. Amikor a "klasszikus" szót használom, 
a görög és római irodalom stíluseszményeihez 
visszatérő elődeinkre gondolok, akiknek műveit a 
somostetői költő szinte rajongva népszerűsíti. Kü
lönösen kedves nekem a "Múzsák fellegvára" című 
1977-es kötete, alcíme szerint "A kolozsvári latin 
nyelvű humanista költészet antológiája"; amely fel- 
ragyogtatja a kiváló műfordító, de a képzett és min
denre érzékeny filológus arcélét is.

Mint ahogy József Attila "Születésnapomra" cí
mű versét ajándéknak szánta önmagának, 75. évé
ben Tóth István is friss kötettel lépett a nyüvánosság 
elé "Értékek és mértékek" címmel. A 175 lapos 
könyv tanulmányokat, esszéket tartalmaz az iroda
lom területéről. Roppant elméleti és tárgyi tudással 
felvértezve foglalkozik — csak belelapozunk a kö
tetbe — a korszerű Arisztotelész-portréval; egy fe
jezet Szent László em lékét idézi úgy, ahogy  
költészetünkben jelentkezik; itt van a Murányi Vé
nusz is, ifjabb Bethlen István váradi udvarában. 
Talán legnagyobb érdeklődéssel azt a fejezetet for
gattam, amdynek a címe "A marosvásárhelyi hu
manista költészet megalapozói". Laskai Csókás 
Péter, Decsi Csimor János, Bojthi Veres Gáspár, Daj
ka János munkásságának tömör, de hiteles felvázo
lásával remekelt a tulajdonképpen nem "őshonos", 
hanem Marosvásárhelyre letelepedett Tóth István.

Az érett és ereje teljében levő költőt talán úgy 
köszöntjük legjobban, ha ideiktatjuk egyik új, e so
rok írójának ajánlott versét. És — stílszerűen — egy 
disztikhónnal: "Drága barátom, Pista, az óhajom 
ennyi csupáncsak: /  még sok éveken át írjad a 
verseidet."

SZABÓ GYÖRGY

M egkésett u tó ira t
Szabó Györgynek

Gyulafehérvár egykori múzsacsapata magához 
szólított legalább két évvel ezelőtt.

Megkért, hogy latin énekeit máris magyarítsam, 
míg el nem temetik várbeli kőtemetők; 

még mielőtt a falánk molylárva nem őröli csenddé 
a kifakult könyvek sárgult dallamait.

S hívtak szerre, kiket fenyeget régóta a rontás, 
hogy dalukat dolgok csendjével köti meg.

Lágy szívvel ki nem enged a könnyes női szavaknak? 
S korrepetitoruk így lettem, elég öregen.

És amit elhanyagoltak a múzsák, ifjúkorukban: 
mind gyakorolgatták a magyar énekeket.

S most, hogy a népmese nyelvén ismeri mind
a varázsszót,

kőbe, fatörzsbe sosem köti a hangjuk a csend: 
minden múzsa királylányként szabadult a varázstól, 

szölani sem tudtak, s dalosán állnak elő.
Illő hát, hogy odébbálljak már mint olyan ember, 

aki csak eszméket közöl a társai közt.
Néha öreg, terebélyes fának az ágait érzi 

két karom, és a hajam lombbá fényesedik. 
így veszem és adom át az örök jeleket a világnak, 

míg remegő koronám szétrongyolja a fény.
Tágas utak várnak rám, mind hívják a magányom. 
Megpihenek kicsinyég, míg új munka akad. 

Fáradtság teszi, hogy csak a vége felé jut eszembe: 
somfák küldik az ősz üdvözlő sorait 

innen, a lázba pirult erdős tájak tetejéről, 
amely a somfákról viseli rég a nevét..

BÁGER GUSZTÁV VERSEI
PÁRIZSI KETTŐS

Párizsi szálloda
Örök rejtély!
Hogyan csinálják?
Az ágyak nagyobbak, 
mint a szobák.

Párizsi hó
Hajnal vagy reggel:
mi ez a sok karcolás a falon,
honnan jön ez a smirgli-zaj?

Félálomban torlasz emelkedik: 
az utcán hólapátok 
vacakolnak.

Dublin
Már a repülőgépen kezdődött: 
az agyamba verődött örökre,
Joyce szavai beíródtak 
az ülések tábláin a zöldbe.
Vad, fergeteges táncaink — együtt 
záporozó esőként kopognak —  
összefénylő szélei vagyunk 
az európai szobornak...

Az elsuhanó emeletes buszok 
itt magasabbak, minta házak; 
de nem tőlük zeng az utca —  a tetőn 
a szél ujjai zongoráznak.

Villa Borghese
Századokkal beszélő fenyők - 
lengnek a törzsön napfény-kendők! 
Fönn, a labdák haragvó zöldje 
istenek kezén forog örökre...

Itt az európai istenek - 
földbe-szúrt, birkózó kisdedek! 
Fontosabb nekik az Unilever, 
mint ágas nyilával Jupiter.

Európai indák
1
Lázas az utazás filmje: 
inda-szarvas bújt szemünkbe. 
Lábunk fázott hó-ligetben, 
bugyoláltuk is Kievben. 
Együttjártak fejsze-kezek —  
Kárpátokban nyílt erezet.

2
S mikor Károly Róbert alatt 
áttörtek öt méter falat, 
nyíláson-bukkant kötelék: 
örökzöld-karvastag-fénnyél 
folyondárok kúsztak széjjel —  
a királyi ujjak felé.

3
S most, új-kezdetén az útnak 
testes indák megint futnak: 
világ-cserépben növekszünk —  
s ólöm-székre hull a kedvünk.

Eltévedt madár*
Hogyan került a mélybe le?
Hogyan röpül itt a madár?
A levegő ólom-nehéz, 
itten csak fény-magot talál.
Leszállna, de nincsen hova, 
tenyér helyre dong a sok láb; 
felrepülni nincsen merre; 
tolla vérzik; meg is dobják.

Egy az útja— föl-le-föl-le.
Már nem is száll — koppan-szédül; 
beton ege egyre kisebb 
köröket rajzol emlékül.

Föld alatt, a cső-metróban 
képemmé lesz e kis fény is: 
szűkös térben egyre kisebb 
köröket futhatok én is.

*A vers a londoni metróban vergődő 
galamb emlékére íródott.

K öltők párbeszéde
Bemard Shaw-nak
'Mondja fiam, megérti ön magát?'
"Igen, de nagyon oda kell figyelnem ".

Spanyol zászló

Történelmi m űvirágok
(XVI. Lajos a guillotine előtt) 

Hiába mondjuk gyermekeinknek, 
hogy pukedlizzenek mindig szépen, 
ha alattunk sodródik a hajó.

Hiába kérjük, mondják fel szépen: 
"Ezt már tíz évvel ezelőtt láttam, 
s miért nem tettem ellene semmit?"

ha sodródik alattunk a hajó 
ha sodródik alattunk a hajó 
ha alattunk sodródik a hajó

Elemérrel (80) a Kempinski Hotel felé mentünk.
Már kapkodott felénk a tinédzser csapat kántálása. 
Fölöttünk spanyol és magyar zászlókkal merített a szél. 
"Hallod, már itt is a spanyol királyt éltetik!"
'Te, ez inkább a Michele Jackson-t éltető csapat.’
"Miért, Michele Jackson spanyol?" - kérdezte Elemér.
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EGYED EMESE

M esék
—  Ezen a helyen ásni kellene, itt feküd

tem, amikor szívem  alatt m egm ozdult a 
gyermek.

—  Miért nem  felejtesz?
—  És te miért felejtesz? Eljöttél: új életet 

kezdjél.
—  Ha nem  félne az igazságtól, nem  ott 

építtetne országutat, ahol a föld a régiek 
néma városát őrizte. Gyalázat.

—  Ha félne az ítélettől, nem  űzné el a 
város leghívebb lakóit m egbélyegző üze
neteivel. Kifogyhatatlan az ötletekben.

—  A folyónak is más medret ástak, 
kiszáradtak a százados nyárfák a ligetben.

— Figyelj csak: a csillaképek homályosak; 
valahol messze napok óta égnek az erdők.

—  Valahol m essze! O lyan könnyen  
szakadsz el a helytől, a pillanattól. Eltávo
lodsz magadtól. M iből van a lelked?

Gyógyítsd meg, könyörögve kérlek: nézd, a 
haja is elhullt már, és törékeny csontjaira szá
radt a bére; itt fogy el a szemünk láttára, taníts 
meg a gyógyítás titkára, Mindenható. Elfárad, 
a pad mellé térdel; lehajtja, úgy pihenteti fejét 
napközben. Nem akar ágyba feküdni, még bi
zakodik abban, hogy úgy élhet, mint más.

Betakarjuk a mindennapok rendjét: tesszük 
magunkat, hogy ugyanolyanok vagyunk, mint 
annak előtte, de ez már a lázálom léte; ha nem 
segítesz, jóvátehetetlen lesz pusztulása éle
tünkben.

A  másik kettő, a többi hiába csattan ki az 
egészségtől, kedvesek, szorgosak; de ha ezen 
nem segíthetünk, valamennyien csak a kegyet
len törvény példái vagyunk. A  látható gyógyí
tás módjait mind kipróbáltuk már, hasztalan 
volt minden; hívod már őt magadhoz, naponta 
szólítod. Mégis hadd valljam be; várj, ha lehet, 
nem tudunk, mert olyan nehéz belenyugodni 
akaratodba. Fiatal ez még, miért nem mutat
hatja meg tisztaságát, szelídségét, hosszan tar
tó hűségét irántad is —  itt e földi létében; 
örömünkre, dicsőségedre.

A  képzelet előreszalad, félelmetes hiány 
történeteit írja; kit érdekel a törzs virágzása, ha 
éppen 6, tenger sápadt virága, ha ó nem épül 
fel, és ifjúsága és rövidülő jövendője kőtáblára 
írt szenvedés.

Élet és halál ura vagy, sújtó és üdvözítő: 
tied ez a gyermek is, mint minden az észlelhető 
és elgondolható világban: ne foszd meg őt na
pod melegétől, nyaradtól —  ne fossz meg min
ket tőle.

Közelünkben vagy, segíts leküzdenünk fé
lelmeinket. Légy és maradj vele, érezze oltal
mad szüntelen. Legyen meg a Te akaratod, 
ámen, ámen.

Ez a virág alkonyaikor a legillatosabb. 
A hálókamrában akár ájulást is okozhat. 
M agvai m érgezőek, levele i gyógyítók; 
nézd, ilyen minden.

N em  kell m indenben dönteni. Úgyis 
csak én vélem , hogy döntök, választok, 
akarok. V iselkedem  valahogy, és utána a 
világ természetében változást látok: pusz
ta alkonyat, önámítás.

Nem akartam elhinni. De igazat be
szélheted az ilyesmi meglepőbb annál, 
semhogy érdemes lenne vele csak úgy 
vaktában előhozakodni, különben sem 
volt hazudozós fajta.

Aztán m eg a lányok nagyon is m eg
gondolják, ha az apjukról akarnak beszél
ni.

Elég az hozzá, hogy A.-t az ismert ze
neszám ok előadójaként ismerte, ki ismer
te; ma már alig vesz fuvolát a kezébe, 
megkeseredett, itt fáj, ott fáj.

Évente azért eljár kedvenc fürdőhelyé
re; valósággal otthon van a fatom yú vil
lák, fürdőházak között; ott fiatalabbnak 
érzi magát, mint a városban, ahol pedig  
egész életét töltötte.

—  Gyönyörű zenéket álmodott apám  
De nem  tudta leírni.

—  H ogyhogy nem  tudta?
— Ott aludtam a szobában, nem  ülhe

tett a billentyűk mellé, nehogy felriadjak. 
Almában jutottak eszébe a zenék, aztán, 
hogy nem  jegyezte le azonnal —  el is vesz
tek egészen.

Olyan volt ez, mint valami m entegető
zés. A kisgyerekre, a gyermek éjszakai

Kocsis Előd: Rekviem

nyugalmára tényleg sok m indent rá lehet 
fogni.

—  D e azért vannak szerzem ényei. 
Csak m egint ki akar dobni mindent. Időn
ként rájön ez a kidobósdi, m indig veszek
szem  vele.

Lejegyzetten zenék keringenek a világ
ban; ami ötlet, már m eg is született.

Muzsikálni az éjszaka kellős közepén. 
Az lett volna az igazság!

H ogy férjen el két igazság egyetlen  
szobában.

A kecskeszigeten ültünk, és a két férfi 
kitartóan próbálta helyrehozni a csóna
kot. Ilyenkor alig vannak emberek a közel
ben, napközben szívesen kihurcolkodnak 
a keskeny földnyelven a házuk elé, de az 
éjszakát mégis szívesebben töltik lakott 
területen, lakályosabb szállásukon. Pedig 
itt is vannak cölöpre épített boronaházak, 
minden család elkészíti a magáét arccal- 
bejárattal a tengernek; mintha megannyi

ember kuporogna a sziget partján körös- 
körül, egym ásnak háttal. Egy fedél alatt 
megfér a fürdőház és a lakószoba. Ebben 
azért a kandalló m eg a heverő a fontos. A  
fürdőben ped ig a forróvizes dézsa m eg az 
em eletes lóca.

A deszkából összerótt kis füstölőház
ban már készült halvacsoránk, a pincéből 
előkerült az almabor.

H osszú  lesz, de jó lesz az este.

Itt kellene maradni.
A ládán öblös rézkannát találtam, fo

gantyúján kétoldalt az oroszlánfejes d ísz
ek  itt a h o sszú  té l, h o sszú  éjszakák  
vidékén valami történetet ígértek.

Lesúroltam a foltjait a sekély vízben, 
nem  volt m ás, csak homok; de bevált a 
módszer, és leletem  eredeti csillogását is 
visszanyerte.

Letettem az ösvény közepére. M ég rá
sütött a nap lemenőben.

De nem  is lesz ma már halászat; szél
csend van ugyan, és teljesen nyugodt a 
tenger, de így nem  elég biztonságos a csó
nak. Ebbe m ost bele kell nyugodni. Majd 
jobban átvizsgálják holnap. Napvilág.

—  Nagyapám  egy  tengeri hajón szol
gált elég hosszú ideig. Onnan van a korsó. 
Ivóvizet tartottak benne.

Ennél többet nem  tudtam m eg, de m i
ért is ne volna elég ennyi?

Kaskinen, kecskék tanyája.
De fürödni így is lehetett.

Felróhatod, persze, hogy mi ez a sok 
elkülönített, egyed ü l világba eresztett 
ember, akiről m esélek, de csak erről van
nak emlékeim. A töm egtől féltem, a nagy
csoportban nem  láttam  arcokat, é lm é
nyeim  a viszonyokat őrizték két, legfel
jebb három ember között. A z is lehet, 
hogy nincs érzékem  a bonyolultabb, soke
lemű dolgokhoz, így az emberek többta
gú csoportjaihoz sem

Azt látom, hogy Cytheris a hajóra ké- 
rezkedik; de csak Tirót látja meg.

A kapitány csak Cytherist.
Camilla egyenként méri vég ig  végeér

hetetlen sorban érkező ellenfeleit; nevü
ket egyenként számlálja elő a történet
mondó.

Tages a jövőbe lát, de a jövendőben is 
ismerőseit keresi, Bégoét nem  kápráztatja 
el a m egidézett újvilág, a maga útján jár, 
nem  törekszik  népszerűségre. N em  a 
törzsre figyel, hanem a törzs rokonnak  
érkezett egyes személyeire.

Én a kapitány feljegyzéseit már annyit 
böngésztem , hogy írójuk eleven ism erő
söm, ha ez a tudósok szerint elképzelhe
tetlen  is; és u g y a n ezt m o n d h a to m  a 
leszboszi töredékek valamikori kiötlőjé
ről is; ők a társaim, és nem  véletlenül a 
közelem be rendelt sokaság.

Pásztor lennék, vezér nem.
(Valaki álmomban nekivágott a hegy

nek. Félútról visszatért, csak hogy m eg
öleljen.

Délután volt, közöttünk vesszőfonatú  
kerítés. De csak derékig ért. Mintha m in
dig erre a visszafordulásra vártam volna.)

-  HELIKON----------------------
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SIG M O N D  ISTVÁN

Te magad vagy a játszma, azt hiszem
Ott kellett volna maradnod. 

Három méterre a föld felszíne 
alatt behunyt szemed mögött is 
felderengett volna az arc, s nem 
kellett volna szembenézned vele. 
Láthattad, hogy az az arc tulaj
donképpen te magad vagy, és — 
minden bizpnnyal — valamikori 
önmagad. Álmodtál volna? Per
sze mondhatnád azt is, hogy nem 
is létezel, csak az én képzeletem
nek vagy a tartozéka, s akkor ál
m od sincs, csak az én képze
letemben álmodod az álmodat. 
Ez viszont nem lehet így igaz. Én 
mindig ott vagyok, ahol te vagy, 
merthogy én sem létezem. Azaz
hogy nem úgy létezem, hogy ki
tapintható legyek, mint egy em
berarc. Ellenben elképzelhető, 
hogy én is a te álomdban vagyok 
jelen. Valamiképpen én is te ma
gad vagyok, és mégsem azonos 
veled . Vagy gondolat volnék, 
mely megfogant benned, hogy 
állandóan ellent tudj mondani 
önmagadnak? S ha meghalsz, ve
led pusztulok? Vagy önálló létet 
nyerek, hogy testetlenül ugyan, 
de tovább éltesselek? Hogyan? 
Vajon létezhetnél-e a saját álom
ban tovább?

N e válaszolj! Párbeszéddel 
kísérletezni felesleges. Ha majd 
közeledik a végzeted, lesz időnk 
bőven, hogy azon az utolsó ki
lenc és fél billió kilométeren, me
lyet jobb híján fényévnek ne
veznek idefent, megpróbáljuk 
tisztázni mindezeket. Te kérde
zel, én válaszolok néked. Bizto
san azt fogod kérdezni, hogy ki 
vagyok. S mit válaszolhatnék  
egyebet, hogy én — te magad va
gyok, és persze voltam is, lenni 
viszont már csak én magam le
szek. Ezt te nem értheted, én sem 
értem ezt egészen, de hát nem 
kell töm öd rajta a fejed, hiszen 
nem hallhatod a szavam, ma
gamban beszélek, magamban és 
magamnak mondom, hogy látta
lak, bizony láttalak az udvaron, a 
tükörben és a kút peremén állva 
a csillagos mennybolt alatt.

Miért jöttél elő? Ott volt a he
lyed a kút mélyén, a föld alatt. 
Kútba ugró emberként ismertek 
hajdanán, akinek fontos küldeté
se volt, s noha senki sem tudta a 
titkodat, csak hittek, mélyen hit
tek benned, s a lelked üdvéért 
mondták az imát. Sokáig ott tér
depeltek a kút körül, amelyben 
eltűntél annak idején; sűrűn om
lottak a könnyek, az összezsúfo
lódott tömegben lélegzeni is alig 
lehetett, a fenyőfák gyászmisét 
suhogtak a síró ég alatt, és sírkő- 
rengeteggé merevedtek az embe
rek, aztán  lassan  m indenk i 
magához tért, és elszédelegtek a 
kút közeléből, mert úgy érezték,

hogy ezzel egyszer s mindenkor
ra elvégeztetett. Ki vagy te? Miért 
ajnároznak téged idefent is, oda
lent is? Az élő balgák idefent nyö
szörögték a neved, az elhunytak, 
akik odalent rendezték be a ma
guk életét, a múltadat sóvárogták 
vissza, pedig te egyszerre min
denhol vagy, és sehol sem vagy. 
Senki sem lát, senki sem hallhatja 
a szavad, pedig te nem vagy sem 
arctalan, sem néma, csak éppen 
nem létezel. Számukra biztosan 
nem létezel.

Én látlak, hallom a szavad, és 
ki tudnám tapogatni az arcodat. 
De nem teszem. Gondolataid  
áramlását figyelem, azazhogy fi
gyelném, csakhogy a te gondola
taid — minek nevezzem őket? — 
nyüszítő kérdőjelek a rejtélyes 
örökkévalóság igézetében. Te 
nem láthatod ezt a képet, gondo
lataid szemellenzője mellől hiá
nyoznak a szemek. Most ott vagy, 
ott vagy a kút peremén, nem te 
bámulod a világot, a világ próbál 
elfogadni téged. S ez a világ én 
magam vagyok. Hol voltál ed
dig, mondd meg nekem. Ezt kér
dezném, ha volna kihez beszél
nem. S ha beszélni tudnék, per
sze, s nem volnék olyan hangta
lan, mint egy meg nem álmodott 
álomban a régen nem látott, né
ma kikelet.

Mire vársz? Mássz elő abból a 
kútból egészen, azok ott alant só
vároghatnak utánad hullafogy- 
tiglan, merthogy nem képesek 
felfogni, hogy mindig és örök- 
kön-örökké ott vagy velük, a só
várgás létform astátust öltve  
kitölti azt a csekélyke MIN
DENT, amelyet eldédelgethetnek 
önm agukban az isza p sza g ú  
örökkévalóság némaságában. 
Ezek itt fent: könnytengerben 
óbégató koldusok, akik téged 
imádnak, és áhítozva várják azt a 
bukolikus csendet, amelyben lár
vaarcod ismét feltűnik nekik, 
hogy elvezesd őket a mindenna
pos feltámadás iszonyatába. Jer 
elő, légy része és részese a min
dennapnak, te nem nyerhetsz 
sem m it, nem is v esz íth etsz , 
hagynod kell, hogy kevergessék 
a lapokat. Ha rajtam kívül látna 
még valaki, azt mondaná, hogy 
na nézd csak, egy újabb játékos 
lépett a pástra, s nem tudná fel
fogni a balga, hogy te nem játékos 
vagy, hanem maga a játszma. Mi
előtt belépnél, tudnod kell még 
valamit: a mítoszok fegyverté
nyeiből csak a hullaszagot örö
költék idefent, s aki ebbá próbál 
kenyérillatú hitet dagasztani, azt 
keresztre feszítik, később aztán 
lecsókolják lábáról az évezredek 
porát, egyszóval az agyonfestett 
díszletek között kiválóan mókáz

nak az agyonfestett szereplők. 
Erről csak azért kell tudnod, 
hogy ne érjenek felkészületlenül 
a meglepetések, ha ezt a fogalmat 
egyáltalán még ismered.

Óvatosan nyitod ki az ajtót, 
pedig hazajöttél, és senki sem le
het odabent. Mitől félsz? A rette
gés főszerepet kapott az arcodon, 
mozdulataidból nem tudnának 
hangosfilm et készíteni soha, 
ilyen lehet a remegő inú és fekete 
csuhába bújt sejtelem, amelyhez 
nem lehet semmilyen közöd, hi
szen akinek a te titkodhoz mérhe
tő titka van, az oly otthonosan 
kellene bolyongjon az élők s a 
holtak világában egyaránt, mint 
egy testet öltött gondolat. Mert
hogy az vagy. Azt hiszem, az 
vagy. Lehangoló látvány, ahogy a 
villanykapcsoló után tapogatsz. 
Sötét van? A sötétség zavarna? 
De hiszen mindenhol és minden
kiben sötét van, ez egy termé
szetes állapot. Csak sötétben  
lehet imádni és gyűlölni igazán, 
keresztre feszíteni és aszott lá
bakról lecsókolni a világ porát, 
egeket ostromolni és sírkővé me
redni, játszani a soha véget nem 
érő játszmát, aztán örökösen csak 
feltámadni, feltámadni. Hogy a 
képzelet néha világosságot álmo
dik, ez a hiszékeny nebulók lec
kekönyvében benne van, sőt, 
még azt is hallani lehet időnként, 
hogy egyik-másik tébolyult elme 
felldált: "Látok! Látok!", az ilye
neket már csak részvéttel simo
gatják, s ahogy ülnek egymással 
szem közt a vaksötétben, úgy  
döntenek, hogy a tébolyultak 
győzelme csak akkor hiánytalan, 
ha kórusban az égre kiáltják a 
replikát: "Én is! Én is!" De te nem 
hallod mindezeket, a sejtelem ki
csire zsugorított, a gyávaság  
vagy a töpörtyűbátorság irányí
totta a kezed, nem tudom, de fel
kattintottad a villanykapcsolót.

Vakít a fény? Persze hogy va
kít. Sosem tudtad megszokni a 
mesterséges fényt, amelyben ki- 
fehéredett vagy kisárgult arcok 
merednek egymásra az elsötéte
dett mennybolt alatt. Fényt hor
dozó arcokról regéltek valami
kor, olyan arcokról, melyekben a 
parázsló szemek hangtalanul ho- 
zsannázták a mindenkori jelent, 
csakhogy ez nagyon régen volt, 
az őskorok előtti időkben, ami
kor a Napnak nevezett égitest su
garaiban fürdött a föld, élvez- 
kedett a test. Amióta gombnyo
mással rajzolnak délibábot, szi
várványt és csillagos menny
boltot a fejek fölé, feledésbe me
rültek a regék, a szemekből ki
égett a parázs, helyette ott vi
rítanak az évezredes, idült trau
mák. Számodra persze ez nem

jelenthet sem meglepetést, sem 
csodát. Ahonnan te jöttél elő, a 
nappal s az éjszaka fogalmát 
összemosta az örökkévalóság. Ez 
jól hangzik ugyan, de nem éppen 
így igaz. Hogy egészen pontos 
legyek: egyáltalán nem igaz. Mi 
lenne, ha felfedném a titkodat? A 
megtébolyodott hívők kivájnák a 
szemed, s molekulákra szaggat
nák a testedet, szobraidat apróra 
zúzná az őrjöngő tömeg, s a fele
dés tengerébe fojtanák a neved, 
látod, ez az a helyzet, amikor a 
sorsszerűség még a komputerrel 
irányított agyakban is szerepet 
játszik, mert hát Istent — bármi
nek nevezzék — valószínűleg  
gyalázni fogják továbbra is, a te
remtés kezdetétől az idők vége
zetéig, téged viszont senki sem 
fog gyalázni, ahogy a kasztrált 
disznók heréjét sem őrzi az emlé
kezet, belerothad a szemétbe, ele
nyészik, még trágya sem lehet 
belőle.

Idefent, a komputerrel te
nyésztett, balga csordában még 
mindig rengeteg az oktondinak 
nevezhető selejt. Ezek még hisz
nek a mesékben, a jó győzelmé
ben a rossz felett, hittek abban is, 
hogy valamikor volt napkelte, 
magból keltek ki a virágok, és a 
gyermekek nem lombikban szü
lettek, azt is el lehetett hitetni ve
lük, hogy több ezer évnyi vá
rakozás után a Másodszülött Fiú, 
ahogy magadat nevezted, meg
menti a bűnösök lelkét (hogy mi 
a bűn, nem nagyon tudták, de 
elhitték neked, hogy a tüdőre szí
vott ózont néha fertelmes bűzök 
kíséretében öklendezik elő a hi
tetlenek), te vagy a vezércsillag, a 
bűnösök egyedüli vezércsillaga, 
aki a hitetlen és oktondi selejtek 
miatt és helyett tűröd a kínokat, 
és vállalod a gyalázatos halált, 
amikor belefojtod magad a kút 
vizébe. Erre az áldozatra téged 
választott ki az Idő, ez a minde- 
nekfeletti hatalom, amely kiis- 
merhetetlenségében végtelen és 
végtelenségében kiismerhetet
len, s akit valamikor, réges-régen, 
a történelem előtti időkben Isten
nek tiszteltek és rettegtek idefent. 
És mit tettél? Megrendezted a sa
ját halálodat. Egyetlenegy harso
na szólt pianóban, fennkölten, az 
összezsúfolódott tömeg egyszer
re suttogta a neved, a templom
tornyok meghajoltak előtted, te 
voltál a Mennyből az angyal, a Te- 
benned bíztunk és a Hiszekegy, a 
kóbor kutyák megpróbáltak el
vonítani egy-egy imát, de az 
áment eltaposták a kórusban el- 
rebegett hurrák, kánkán helyett 
vigyázzban álltak a m eztelen  
szüzek és a félszűz diakonisszák, 
lelkes, széles mosolyba öltözött a 
gyász (rólad regél majd az óvoda 
és a kupleráj, s a himnuszokban 
is harsogni fogják a neved), az 
eksztázis sutba dobta a hagyo-
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mányt, nem volt itt földön fetren
gés, koitusz, vérengzés és Mi
atyánk, elmaradtak a felakadt 
szemek és a visongó némberek, a 
komputerek megfékezték a sze
let, még arra is vigyáztak, hogy a 
demográfiai mutatókon ne álljon 
be semmiféle változás, a haldok
lókat csiklandozták, a sietősebb 
lombikbébiket a helyükre pofoz
ták, a hála könnyei lemosták a 
kúthoz vezető, kikövezett ös
vényről a szennyet, és akkor egy 
heréit hangú vonítás csapott fel a 
delejes csendben várakozó tö
megből: "ó az! ő  az!" És látni 
vélték délceg testedet, ahogy a 
kút peremén állva kezeddel el
éred az eget, fényben fürödtél, 
mint a mesebeli napkeltében az 
egek alja, aztán sehol sem voltál, 
búcsút sem intettél, csak elmerül
tél a kút vizében. A csobbanás 
hangja most is ott dobol a fülek
ben. Magasztos örömódák csen
dültek fel az ajkakon, de közben 
azt is érezték, hogy valaminek 
vége van.

A heréit hangú te voltál, per
sze, de el tudtad hitetni velük, 
hogy csobbant a víz, s te ott vagy 
alant. Közben az a feltételezés is 
igaz lehet, hogy sosem voltál, és 
most sem létezel. (Erre állandóan 
figyelmeztetnem kell önmaga
mat, ezek a csapdák, legyenek 
külső vagy belső csapdák, egyre 
m egy, könnyedén m agukhoz 
tudják szívni az agyat, ez az 
egyetlen dolog, amitől félni érde
mes. A példák özöne helyett: év
ezred ek ig  "egyszer egy  az 
egy"-ben gondolkodtak idefent, s 
ez a mérhetetlenül téves idea — 
sarkigazságként nem jelölhetem, 
noha istenverése már nincs, de a 
lelkiismeretem az agyamba rúg
na erősen —■, szóval ez a csapda, 
amelyben a megfertőzöttek lébe- 
coltak minduntalan, újabb és 
újabb tévhiteket szült, melyek az 
egyed—egyedisége—egyéniség 
tárgykörében megcsúfolták a hi
tet, tápot adva az elbőszült önbi
zalomnak — "segíts magadon, az 
idő is megsegít "-szerű aberrációk 
—, holott egyed ü l, magadra 
hagyva a saját szellemi ürüléked 
vagy. És ezzel is túlbecsültelek. 
Marha.) És mégis látlak. Megada
tott nekem a látás gyötrelme és 
igézete. Most a villanykapcsolón 
tartod a kezed, körülnézel, szám
ba veszed a stelázsit, a konyha- 
asztalt s a székeket, egy naptár is 
lóg a falon, s a falióra nem ketyeg, 
valami hangot hallasz, fülelsz, 
hogy mi lehet, ja, persze, csepeg 
a víz a csapból, most is, mindig 
csepegett, el kellene zárni a vizet. 
Beljebb mennél, hogy a szobát is 
számba vedd, de nem tudsz el
mozdulni az ajtótól, mert az e- 
gyik széken, igen, ott, azon a 
széken, pontosan szemben veled 
egy emberszerű alak nézi magát 
az asztalra helyezett tükörben.

Szobornak tűnik, persze nem le
het az. Nem félsz tőle (eddig is 
csak önmagadtól féltél biztosan), 
hiszen békésen üldögél, és saját 
magát nézi, nem téged követ pil
lantásaival. De azért eszedbe jut, 
hogy mindig be szoktad csukni 
magad után a konyhaajtót. Most 
is. Lehet, jobban tetted volna, ha 
ezúttal nyitva hagyod, mivel nyi
tott ajtón keresztül mégiscsak 
könnyebb elm enekülni, nem  
mintha az előszoba védelmet 
nyújtott volna, hiszen ez a kony
hában ülő nemtudomkimicsoda 
néhány lépés után a torkodra 
szoríthatná az ujjait. Agyadban a 
hömpölygő gondolatfoszlányok 
egymást tiporják agyon, de a cse
lekvés hiábavalóságát istenítő ni
hilizm us veszélyétől nem kell 
tartanod, a tudatalattid mindig 
résen áll, hogy a magára öltött 
vezérköpenyegben tartalommal 
töltse ki a semmibe kapaszkodó 
pillanatot.

Mindezek persze nekem ju
tottak eszem be, merthogy te 
most semmire sem vagy jó, mint
ha összezsugorodott volna az 
agyad, válaszaid beköltöztek a 
tudatod alatti régiókba, na várj 
csak, erről jut eszembe: lehet, 
hogy én vagyok a tudatalattid? 
Az könnyen kimutatható, hogy 
előrelátóbb, körmönfontabb és 
bölcsebb vagyok, mint te, és nin
csenek bennem mazochista szen
tek, ezek a tudat tartozékai, ők 
sanyargatják önmagukat mind
untalan, ez a lételemük. Csak
hogy a tudat kétdimenziós volta 
meghaladott álláspont, ezt a té
telt is abban a korszakban állítot

ták fel, melyet mi ősbarbárság
nak nevezünk (az Elsőszülött 
megjelenésétől az első tízezer 
évig bezárólag), azóta — hiszen 
tudod, csak nem ajánlatos róla 
beszélni, mert a vírusok is tudo
mást szerezhetnek a dologról, és 
leállíthatnák a központi agyat, s 
akkor a létidő fenyegetettsége el
vezethetne a végzetnek nevezett, 
egyelőre m ég definiálhatatlan 
korszakhoz -, szóval azóta, a rég
múlt időkhöz képest már réges- 
rég kiderült, hogy a tudatnak 
legalább száznyolcvan dimenzi
ója van, de mindezekből még 
mindig nem sikerült felmérni, na 
kész, ezt most abbahagyom, ki- 
öklendeztem magamból a teóri
át, valahol, valakinek — magam
nak, persze, kinek másnak?!— ki 
kellett m ondanom  az igazat. 
Csakhogy mi az, hogy igazság? 
Ennek a szömyszüleménynek is 
megvan a definíciója, és minden 
definíció balzsam az agyra, a kez

det kezdetétől megsérült emberi 
agyra. Ezen most te mulathatnál, 
mármint az én igazságom on, 
csakhogy neked egyáltalán nincs 
mulatós kedved, hát, mit mond
jak, engem sem fojtogatna az el
lenállhatatlan  röhögés, ha a 
konyhám ajtajában állva meglát
nám önmagamat a konyhaasztal
nál ülni, ahogy nézem magam 
egy tükörben. Mert ez történt ve
led. Bizony. Az az ember ott te 
magad vagy. Most gondolkozol? 
Igen. Jellemző, hogy milyen faj
súlyú gondolat foglalkoztat: kö
szönj-e néki? Döntésre viszont 
képes vagy: saját magunkat nem 
szoktuk köszönteni. Mit mond

jak? Hurrá! Te vagy a vezérbika, 
én csak figyellek. Az az ember 
ott, vagyis hogy... miként nevez
zem?... szóval miközben ott ülsz 
mozdulatlanul, szobormereven, 
és az ajtónál állva nézed magad, 
hát, tudod, vannak olyan percek, 
amelyek képesek értelmet adni a 
létnek. Gondolatban lehet vihog
ni, de a gondolat maga képtelen 
az ilyen mutatványra, pedig de 
jólesne most az egyszer nyeríteni 
egyet kárörvendve. Ahogy eltá- 
tott szájjal bámulod magad, oly 
jelentéktelen porszemecske lettél 
ebben a konyhai mindenségben, 
mint egy régen kiszikkadt gon
dolat egy sosem létezett nyelv
ben. Nem az élet írja, te magad 
vagy az abszurd novella. Szá
momra egyelőre tisztázatlan, 
hogy ez valamiféle státusszimbó
lumhoz kötődő jelenség-e, vagy 
csak bűnhődés valami miatt. Te 
sem tudod. S ilyenkor mit tesz, 
mit tehet az ember, a gondolat, 
még mindig nem tudom, hogy 
mi vagy, ki vagy. De akármi vol
nál, a ldváncsiság rád telepszik, 
mint egy uralkodásra vágyó, rus
nya varangy. Meg szeretnéd fej
teni a saját titkodat, csakhogy a 
távolság, amely elválaszt önma
gadtól, végtelennek tűnik. Mon
danám neked, ha tudnék be
szélni (és kihez szólnék vajon? 
Még azt sem tudom, hogy a saját 
képzeletemnek vagy-e a tartozé
ka, vagy azt álmodod, hogy a lel
kiism ereted bennem testesült 
meg, s az a szerepe, hogy állan
dóan kordában tartsa az agyad), 
szóval azt mondanám, na tessék, 
már azt sem tudom, hogy mit 
akartam volna mondani, valamit 
a végtelenről talán, hogy lelep
lezzem  előtted azt a tévhitet, 
amely a végtelen bevehetetlensé- 
gével kapcsolatban értelmetlen
né silányítja a vágyat, a konkrét 
szándékról nem is beszélve, s 
persze, hogy óva intselek, kész, 
erről már lekéstem, elindultál az 
asztalhoz, önmagad felé.

Ütött az óra. A te órád, nem az 
enyém. Most találkozol először 
önmagaddal. Nem tudom, mit 
fogsz tenni, én sem tudnám, azt 
hiszem. Jó, ez jó, leültél szépen 
önmagad mellé, s nézed megket
tőzött önmagadat az asztalra he
lyezett tükörben. (Hogyan került 
ez a tükör az asztal közepére? 
Kérdezném tőled, de nem tehe
tem. Neked meg eszedbe sem jut 
földhöz ragadtabb kérdésekkel 
zaklatni magad.) Különben én is 
azt látom, amit te látsz; gondo
lom , különösnek tűnik, hogy  
megduplázva látod önmagad, s 
mit tehetnél egyebet, mint hogy 
mozdulatokkal jelezd, hogy te 
vagy az, aki létezel, tegyük hoz
zá: léteztél vagy létezni fogsz va- 
lam ikor, eg y e lő re  m ég nem  
tudni, hogy a mozdulatokat a

» » >  folytatás a 6. oldalon
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» > »  folytatás az 5. oldalról
végtelen idő melyik szakaszá
ban rögzíti a tükör. Van-e jelleg
zetes mozdulata egy korszak
nak, egy  évszázadnak vagy  
évezrednek, ezt kellene kideríte
ni valahogyan, merthogy fontos 
volna tudni, hogy a melletted 
ülő éned, hasonmásod (minek 
nevezzem ?), egyszóval másik 
önmagad a volt vagy a lesz di
menziójában öleli azt a némbert 
a tükörben. Mert öleli, te is látha
tod. És nem némber az, nem egy 
akárm ilyen  jöttm ent szuka, 
nézd meg jól magadnak, először 
és utoljára láthatod bizonyára, és 
em lékezz, emlékezz azokra a 
hamvas, meztelenre vetkőzött 
szüzekre, akik a kút mellett áll
tak vigyázzban előtted. Lehet, 
hogy akkor átsuhant az agyadon 
egy holtan született gondolat: 
utódot kellene hagyni (Az Első- 
szülöttől — előbb vagy utóbb — 
rossz néven fogják venni, hogy 
elmulasztotta a Szentleiket meg
könyörögni ez ügyben), ezzel 
valamelyes értelmet adtál volna 
a legújabb korok silányságba 
fulladt komputertörténelmének. 
Senki sem kövezett volna meg, 
ha az utolsó pillanatban, mielőtt 
— úgymond — belefojtod ma
gad a kút vizébe, magadhoz in
ted az egyik  pirospozsgásat 
(balról a harmadikat persze, 
mert ez a szám mindig bevált 
neked). Hogy mindebből annyit 
tudtak volna az elkövetkezendő 
évezredekben, hogy balról a har
madik "viselésnek találtaték a 
Szén délektől", na, zágson! — 
mondták az ilyesmire hajdanán 
—> te megtetted a magadét. Most 
már késő persze, már csak any- 
nyit tehetsz, hogy szájtátva né
zed , ahogy a m elletted  ülő, 
szoborrá merevedett önmagad 
ringatja azt a meztelen testet egy 
nem tudni, müyen jelenben, a fe
héren világító mennybolt alatt. 
Mint két harangnyelv, mely egy
máshoz tapadt, egyazon ritmus
ban ringanak. S ha sokáig nézed 
ezt a hangtalan testimát, te ma
gad is átveszed a ritmusát, elrin
gat téged is az idő; ne zavarjon, 
hogy aszinkronban vagy: ami
kor ők jobbra dőlnek, te bal felől 
vagy. Vágyni fogsz rá, hogy egy 
időben, egyszerre és egyformán 
ringj velük, de éned tükörképe 
sosem lehetsz te magad. Most 
viszont eseménydús az életed. A 
simogató kéz megindul a magá
hoz szorított test sima bőrfalán, 
a domborulatoknál többet idő
zik, ujjhegyeivel kitapogatja a 
csúcsokat, s hosszan imbolyog 
rajtuk, az ajkak kehelyként fog
ják körül a vöröslő szárakat, de a 
mélyedések sem maradnak ár
ván, tartósan időzik bennük, 
mint aki otthonra talált, aztán 
szárba szökken az ékesen nö
vekvő húsvirág, és íme a csoda:

a harangnyelvek egymásba mé
lyednek, a varázslatos némaság
nak főszerepe van, a tükörkép 
nem közvetíti a hangokat, te ma
gad hangokat hallatsz, s szégyel
led magad. Az utódnemzés kín
keservén viszont túl vagy.

Úgy állsz fel, mint aki tetten 
érte önmagát. Nem ugrabug
rálsz, nem hadonászol, el szeret
néd felejteni, hogy a szorongató 
sejtelem bizonyossággá nőtte ki 
magát. Megsokszorozódott bi
zonyosságra azért nem számí
tottál. De akkor miért hajoltál 
vissza? Miért akartad még egy
szer látni magad? Igen, ez a tü
kör mindent mutat. Ott vagy, te 
vagy: a tömeggé sűrűsödött so
rok között jól láthatóan lépkedsz 
a kút felé. Az arcodról leolvasha
tó, hogy megveted a csalókat, el
szántságod minden bizonnyal 
hangokat is produkál, lehet, csak 
belső hangok voltak, a m eggyő
zés hangjai, mely a végesnek fel

fogott végtelent próbálja elfo
gadtatni tudatod sokféleképpen 
rezdülő dimenzióival. Kezed
ben semmi sincsen, és arra is vi
gyázol, hogy ujjaidat ne tartsd 
testközelben, mert minden tár
gyat, amit megérintenél, bál
ványként imádna a vüág, s azt 
sem szeretnéd, hogy az elkövet
kezendő évezredekben fetisizál
ják a kalapodat, vagy természet- 
feletti erővel ruházzák fel a ga
tyád korcát. Aztán ott állsz a kút 
peremén, kezed nem éri az eget, 
délceg sem vagy, fényben sem 
fürdik a tested, egy vagy a sok 
közül, akit sorsa a kúthoz veze
tett. Senki sem imádkozik. Nem  
szólnak harsonák, nem suttog
ják a neved, ha lettek volna 
templomtornyok, nem hajoltak 
volna meg, a kóbor kutyák sem 
vonítottak, mivel éppen máshol

kóboroltak, és nem vonzotta 
őket a hangtalanul várakozó so
kaság. Senki sem járt kánkánt, 
meztelen szüzek sem voltak, 
hogy vigyázzban álljanak előt
ted, semmi sem volt, amiről maj
dan regélni lehet. Csak a delejes 
csend volt félig-meddig igaz, de
lejes ugyan nem volt, de csend
nek csend volt, természetes és 
magától értetődő hangtalanság, 
nem a tükör miatt, mely a hang
szóró szerepét nem vállalta, ha
nem mert nem volt mit mon
dani, senki sem beszélt, sem egy
máshoz, sem önmagához, itt 
csak várni kellett, hogy sorra ke
rüljön mindahány. Még látni egy 
ideig görcsbe ránduló lábadat, 
ahogy ráfeszül a kút peremére, a 
lábaddal nehéz megértetni — 
ahogy a mások lábai sem tudják 
bizonyára —, hogy itt a végtelen 
emberközelbe került, itt min
denki meg fogja váltani a saját 
bűneit, aztán erőnek erejével el

rúgod magad, és alázuhansz, 
hogy elsüllyedj végre a kút vizé
ben. S jönnek utánad a többiek 
sorban. \

Hallelujáznék, ha volna han
gom, misét celebrálnék, ha lehet- 
ne, ez az ünnepek ünnepe, 
amelyben lemondtál az egyetlen 
főszerepről, hogy a mellékszere
pet vállaló sokaság része lehess, 
az előbbi csalásra kényszerült 
valamikor, a gyalázat a megvál
tás maszkjával takargatta magát, 
ez utóbbiak viszont megkönyö
rültek önmagukon, s vállalták a 
hétköznapi nagyság ódiumát. És 
akkor nem értem, hogy miért or
dítasz, miért kapod fel a tükröt 
az asztal közepéről, miért csap
kodsz önmagad körül, miköz
ben motollaként forogsz, mint 
egy megtébolyodott, nyugodj 
meg, tudatod rekeszeire paran

csolj csendet, nincs veszve sem
mi, hiszen nem veszejtetted el 
önmagadat, megmaradtál an
nak, ami voltál, atomnyi semmi 
a mesterséges fényekkel megvi
lágított mennybolt alatt, és itt 
vagy, létezel, bűneidet nem vál
tottad meg, bűnben fetrenghetsz 
továbbra is, és élvezheted az idő 
kegyelmét a végtelenség fedeze
te alatt, de az is lehet, hogy nem 
is létezel, valakinek a képzeleté
ben éled az életed, s ez a valaki 
csak én lehetek. S akkor miért 
rettegsz, hiszen tőlem nem kell 
tartanod, én életet adtam neked, 
és hitet vagy a hit árnyékát csu
pán, nem tudom, de nem enged
tem, hogy kivájják a szemed, és 
molekulákra szaggassák a teste
det, szobraid ugyan nincsenek, 
de legalább nincs mit apróra 
zúzni, és a neved sem maradt 
fent, ettől is m egkím éltelek. 
Hogy te túltettél rajtam, ez a te 
magánügyed, ezt a szoborszerű 
lényt, aki a konyhaasztalnál ül
dögél, te teremtetted, csak te le
hettél az, aki a saját énjének 
emberi formát adott, s ez már 
tudatos cselekedet volt, az a 
száznyolcvan rekesz összefo
gott, hogy új múltat vagy új jö
vőt álmodjon neked. A jelened 
hozzám tartozik, azt én intézem. 
Azazhogy... intézném, ha hagy
nád, ha lehetne. Nem tudom, mi 
vagy, képzeletbeli lény, álom  
vagy gondolat, de már nem tu
dom irányítani a sorsodat, már 
nem ordítasz ugyan, de nem  
azért, mert én állítottam volna 
meg a hangodat, csak nézed, né
zed a tükörben magad, és csen
desen szólsz, alig hallani: "Nincs 
arcom, elvesztettem  az arco
mat." A tükröt visszateszed az 
asztalra, felállsz, nyitod az ajtót, 
s kilépsz az utca forgatagába. E- 
lőrenézel, körvonalakat látsz, 
semmi egyebet, emberek jön- 
nek-mennek körülötted, csak a 
hangokat hallod, ordító hango
kat. "ő az! ő  az! Nem ugrott be 
a vízbe!", és ezt nem egy heréit 
hangú sipította az égre, barito
nok és basszusok üvöltötték fe
léd észveszejtve.

Ott állsz ismét. A kút pere
mén. És ott állnak körülötted, a 
delejes álomból mindenki feléb
redt, a gyilkos düh is elhagyta az 
arcokat, az agyakban sincs elva
kult hevület, csendben várakoz
nak, a csobbanást akarják hal
lani, szólni szólhatnál még vala
mit, egyetlen szót az utolsó szó 
jogán, de te néma maradsz, és jól 
teszed, mert a beszédes csendek 
néha feledést szülnek, s a feledés 
többet ér, mint egy halkan elsó
hajtott és m ég is b őbeszéd ű  
ámen. Az emlékezetben egy egy
szerű csobbanás maradsz, sem
mi egyéb. S te vagy a nyerő, azt 
hiszem.
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LÁSZLÓFFY CSABA VERSEI
Etűdök —  '58
i.
Mint a rémek kik rád lesnek —  
ami korcs ami a mester- 
műre is árnyékot vethet 
(pókhálód szövöd az esttel)

másnaposán hagyján ám a 
sohanapokért levedlett 
gyíkbór sárkány fél fogára 
sem elég! mondd mért születnek

legszebb álmaink anyám ha 
minden csak hazuk igézet? 
boruló menny! zengő végzet!

kihűlt hálójába ránt a 
tehetetlenség (ahonnan 
jöttél menedék csak ott van)

II.
Semmi veszély már; gólya-magasban 
ázol, alattad pára, salak van.
Jégeső! csontig ritkuló kéjben 
mélyre hatolsz, mint horgony, az égen.

Rezdül az árnyék; űrbe világai, 
néma tükörből hogyha hiányzol.
Nem leli többé hangod a fészkét, 
kerge torokba fagyva a részvét.

Képzeletedben ser cég a fűszál, 
végtelen égtáj villan a hóban; 
múltba takarva végleg a hú száj -

alkonyi búcsú (hinni, hogy jól van). 
Fagyban a kőhöz koccan a víz: fáj! 
Életed álma, jaj, kihalóban.
1997. május 22.

Régi-új testamentum
Pólyából kinőve rég, 
kebelkönnyú álmok 
nem apolgatnak — a lég 
nem óv úgy, mint hajdanán, 
pára s por mind álnok.

Tépve, szórva... (nincs kivel) —  
csak közönyös arcok.
Lelkedben a kinti hely 
lidércfényú pokla él: 
latrok hangja harsog.

Te, régi relikviás, 
eltévedt keresztes!
Vak ügetés, semmi más, 
sivatagi léten át 
vagy pogány és vesztes.

Kétezer év átka sok; 
kocogva, vacogva —  
ódon erdők, nádasok, 
sűrű sás és sáska fog 
vissza a mocsokba.

Szív és agy csak póré sík, 
gőgös, szép királyfik!
Egymás húsát jólesik 
sütögetni s bűneit 
hajtogatni váltig?!

Nincs miért s mit. Mint a vész,
űz és rád talál a
köd, magány, kínszenvedés.
Csak unalmat ne- sa  szú 
nem rágott hiába.
1998. augusztus 30.

Keresd meg őket
"Az érzéki világ kiszikkadása, 
a képzelet világának kiürítése, 
a szellem világának hatálytalanítása' 

(T. S. Eliot: A négy vonósnégyes)
Egy nyári éj szabad tüzéhez 
ülhetnénk még egyszer közel - 
Ha rég elhamvadt az a lélek, 
mit ér a nemzószerv s hüvely?

Befele rág —  mindegy, hogy isten
vagy ördög-kreálta pokol; 
ez már a kietlenség! (Nincsen 
magadon kívül kit okolj.)

Holtpont. Se szóra, se gesztusra 
nincsen már szemernyi erőd.
Az életet az élet tudja 
legyőzni csak, halál előtt.

Az emlék már régen nem emlék, 
csak szuvas fog, csak rágalom; 
már csak az indulat, mi benn ég, 
kinti világunk csupa rom.
Spártai szíved és athéni 
koponyám — jaj, a belviszály! —  
Kiszáradt tengerszembe nézni 
mint árván keringő sirály?

Megavasodott bölcsességen 
áttúnó derű már sehol; 
kétségbe ejt a kétség: ébren, 
vagy álmodban fulladozol?

Hiába borzongsz: öngerjesztett 
Szodomát szül a képzelet —  
Méltóságunk, szentségünk, legszebb 
eggyé válásunk hova lett?

Minden világi szörnyűséggel 
vetekszik az a pillanat, 
mely undorral, fagyos közönnyel 
sújt le: látszólag élni hagy;

de megsemmisítettél régen: 
elég egy semmiség — a dac 
s hiúság kotyvaléka — érzem, 
többé soha semmit nem adsz.

A látomás csak kusza féreg, 
az égi fény is csak mocsok.
Nem az éhenhalástól félek —  
félem kannibalizmusod.

Csukló, ropogó hátam, térdem 
megvan, de remekmű helyett 
csak fércelést látsz, s mami készen 
kitépnéd a "fölöslegest".

És ugyanúgy elárul engem 
szám, hangom, szempillám —; merő 
tagadás! Legtartósabb bennem 
ez a vad, féktelen erő?!

Zavaros áradat mit elnyel, 
s púpjával eltakar a domb —  
ínszakadásig vesztesekkel 
ziháló, lerongyolt bolond!

Utolsó harapásra várva, 
vadak, vérebek ösztönét 
ki nem elégíthető állat — 
önkívületbe ránt a lét.
1997. IV. 22.

M ielő tt elfogynál
Még csak annyi, amíg 
számba veszed, 
hol s mikor károsult 
szíved, eszed;

mennyi a láthatatlan 
anyag belőled, 
s az érthetetlenné vált 
részecske főleg.

A születésedig 
nem is volt két valóság: 
ősizzás s félhomály, 
bűnös ösztön és jóság

nem különült el (mintha 
a tejút-távlatok 
csak visszasütnek rád, s már 
nem vagy ráncos halott).

Gyerekkor széttört 
mosolya: oktalan 
hőskor-képzelgés! —
Egy villám, s odavan.
Megrekedt hordalék, 
süllyedni sem lehet; 
ellen-mozgás ez is: 
a hallgatás befed.

Letargiában el
altatott agyvelőd; 
mikor támadja meg, 
várod — mint azelőtt —
vírus, akármilyen? 
Feltámadás reménye 
folyam(at)ból kiránt 
(horogvégen, de élve)

mielőtt a világ 
fölötted összeérne 
s egészen elfogyaszt —  
ziláltan, föl az égre!
1998.1.25.

Egy októberi nap 
lélekölő logikája

... "...mondd utánam: 
én a lelken túli vagyok"

(Nicolae Prelipceanu)
Ami áttetsző eltűnő 
ami eltűnt hullám alól 
üzenő siralmas hang: meg-nem- 
történtté alakult sehol

az éjben egymásba vesző 
a hajnalig-elváltozó 
térden majd összerogyva végképp —  
sár ocsmány bűz (de hol a hó?)

megejtő vonalak szabad 
mozgás - s nyomodban jár kecses 
hóhérod két lépésre tőled 
betegség ősz! mint szemetes

összegyűjti ami levált 
elhalt belőled megrohadt - 
hova ássa el észrevétlen 
álombéli fehér lovad?
1998. október 3.
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S i H i m  M Í I M M  124
ha m a jd  m in d e n  ra b s zo lg a  n ép  
já r m á t  m e g u n v a  o la jr a  lé p

s z e r k e s z t i :  „
F e k e te  V in c e  98

POOS  ZOLTÁN VERSEI
Pártház a hídfőnél
A salakbeton épület maga a párthdz, 
ahol egykoron a világ kezdődött, 
ahol antik eszpresszógépek köhögték 
ki a feketét, ahol minden praktikus 
volt, mint a golyóálló bibliák, vagy 
a börtönbéli konditermek.
Maró napfény csillan meg a lépcső
fordulóban, a csarnok folyóparti oldalán 
és a parkoló olaj foltos betonján, de ha 
belenézel ebbe a fénybe, megláthatod 
az Évával kezdődő emberi gyarlóságot.

Mi a fénykorban gyerekek voltunk, 
térségünk uralkodó intelligencia
hordozóit nem ismertük, csak játszottunk 
a hídfő melletti parkban. A szerelemre 
alapoztuk hitünket, mert azt nem ismertük. 
A szerelem volt az ideológiánk, és most is 
az, csak már mindenki másképp hívja.

Vannak, akikre igazságtalanul talált rá az 
igazi fény, a szerelem. Ók készen kaptak 
mindent. Menzakosztot, és bibliákat a párt
házból, kapcsolatokat, és még az igazi fényt 
is egyszer. Ezért nem beszél már senki 
erről a dologról, legfeljebb másképp hívja, 
ha szóba jön a szerelem.

Zuhanyhíradó
Ha végeztél a napozással, érted 
megyek a közfürdőbe. Ordas 
farkasfüttyel üdvözöllek, mert 
ez bosszant, de örülsz is neki.
Csatlakozol a nevetésemhez.
Otthagyod a selyemsima vizet, 
az üres verseny medencét, mely
nek tavaly óta porosak a beton- 
gerendái, a ponyváját meg nyilván 
ellopták még a múltban. Te ebben 
a medencében szeretsz napozni.
Itt nem szólnak utánad, hogy 
"Bekrémezném a hátad, szöszi 
tündér!" Ebben a medencében 
téglaenyészet, jelek, feliratok 
földtani rétege látható. Itt 
egyúttal a régiben is sütkérezel.
Mindig reménykedsz, hogy rá
lelsz a kislány korodban elveszített 
fülbevalódra vagy a bérmálási 
ezüstláncodra. A napozás nagyon 
is hasznos tevékenység. Jobb, mint 
verset írni, vagy a költőtársak 
pitizéseit jutalmazni.
Szívesen melléd feküdnék, ha nem 
álltái volna már fel, ha nem látott 
volna neki a zuhanyzó, hogy lemossa 
a vízlepergetős napkrémet hátadról. 
Menjünk, csatlakozzunk mások 
mosolyához. Legyen most ez a lelki 
életvitel.

Mi, katolikusok
Mi, katolikusok büszkék vagyunk 
hitünkre. Imáink olyanok, mint egy 
szünetmentes tápegység, legyünk 
akár egy viharvert bárban, vagy a 
vacsoraasztalnál szeretteink között.
Keresztény sofőr vagyok, sokáig 
éltem a nyomorszint alatt, svájci 
porlevest szürcsöltem az osztrák 
határ előtti hófoltos tájon. Pót
kocsim krómfalán megvillan a 
festett Szent Szűz. Izzó cigarettám 
megvillan a déli napsütésben.
Az igazgatótanács küldetésében 
járom a keresztény Európát. Mell
kasomra tetoválva az utolsó vacsora.
Mi katolikusok büszkék vagyunk 
hitünkre, várjuk a holtak feltámadását. 
Mi katolikusok tiszteljüka munkát, 
a vállalati obeliszket.

Szeretjük azt, ami otthon vár. Várjuk 
a vasárnapot, hogy oltárra tegyük a 
csíráztatott búzát, hogy együtt fagyiz
zunk mise után az unokatestvérekkel. 
Hogy kivegyük a biciklirakásból a szom
szédasszony kerékpárját. Várjuk a 
vasárnapot, mert akkor együtt vagyunk.

H át ez h iányzott
Erdőben járunk, nem erdősávban, 
jóképű szarvasok vágtáznak el 
előttünk, mint egy lelassított fel
vételen. Felhizlalta őket a mező.
Lehet hogy mi vagyunk az elsők 
akik látják őket, és viszont.

"Mintha ők nevelték volna a 
füvet, hogy aztán megegyék őket" —  
mondod viccesen, mert azt 
képzeled, hogy egy szerelmes, 
értelmes, de nagyon aranyos nő 
tud csak ilyet mondani, és hogy 
én ettől szinte mámoros leszek, 
és nem is jársz messze a valóságtól.
Tényleg szeretem, ha egy babaarcú 
bölcsészlány tud ilyeneket mondani, 
meg olyanokat is, hogy a szél, mint 
valami szervízlegény, kijavítja az 
utakat, azaz elfújja az avart a fák 
tövébe. Ezeket a kijelentéseket

tényleg szeretem, mert ezektől még 
aranyosabb vagy. A babaarcodat szinte 
sminkelik ezek a mondatok. Évekig 
nem tudtam, hogy mi hiányzik a ki
rándulásokon kívül. Hát ez hiányzott. 
Ezek a mondatok.

Apokrif
Űrtörmelék, armageddon.
Ezer évig jár a rokka.
Jelfúzér neonja fénylik:
A Föld egy másik bolygó pokla.

A z eső landolása
A tócsát átképezték patakká.
Hirtelen céliránya lett a víznek. 
Sokáig terpeszkedett itt, mint 
valami miniatűr víztározó.
Amikor landol az eső, már ott 
van a tócsa, hogy fogadja.

Ez a víz kihalt, árnyékos, mégis 
egy kész fogadóbizottság.
Mindent magába gyűjt, merő 
gyújtőszenvedélyből. Nekem 
viszont a tócsa csak tócsa, az eső 
pedig hidegzuhany séta közben.

Épp sétálok ugyanis egy lánnyal, 
aki azt mondja, hogy mellettem 
újra kialakulnak a komplexusai. 
Hogy 6 nem elég okos és rossz az 
ízlése is. Hidegzuhany. Soha nem 
mondta senki, hogy rossz nő, 
vagy hogy buta, én se mondtam, 
de mellettem folyton ezt érzi.
Ráadásul én úgyis az egyik régi 
barátnőmet sírom vissza, mert 
annyit, de annyit beszélek róla, 
hogy az felér egy nemi erőszakkal. 
Miért nem mész akkor vissza 
hozzá? kérdezi, miközben a víz- 
cseppek szinte megállnak a száján.

Ezek a csajok mindent félreértenek. 
Mindent magukba gyűjtenek, mint a 
tócsák. Minden szemetet, fényt, 
tekintetet, majd eltűnnek. A z aljzat
betonnál lennének, ha keresnénk 
őket. Ott vízcsepp-összejövetel 
van, különben is. Ez a víz árnyékos, 
kihalt. Egy kész fogadóbizottság.
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GHEORGHE SCHWARTZ

A gót királynő egyik utolsó halála
A gondviselés annyira ügyesen rendezi a 

dolgokat, hogy a vakvéletlent a világ sorsá
nak uraként tünteti fel. Amikor a betűvető az 
esem ények legképtelenebb egybeesésére 
bukkan, egyre inkább óvakodni kezd a "vé- 
leüen" szó használatától.

Egy gazdag római patrícius, egy régi 
konzuli família legidősebb sarja, Valerius 
Maximus, meggyalázta 274 tavaszának nyil
vános játékait. Persze, régen másképpen 
mondták, csak manapság hívjuk 274-nek azt 
a Krisztus utáni évet. Ehhez hasonló gigászi 
méretű ünnepségeket Arab Fülöpig csak 
négy császár: Augustus, Qaudius, Domicle- 
tianus és Severus alatt rendeztek. Róma ezer 
évének ünneplésekor a császár állt az ország 
élén. Újabban bármely, kellőképpen ambici
ózus polgár aspirálhatott a legfőbb címre. 
Valerius Maximus az ünnepségek idejét egy 
államcsíny végrehajtására akarta kihasznál
ni. Az összeesküvőket leleplezték, letartóz
tatták és a játékok befejeztével kivégezték. 
Valerius Maximusnak sikerült elmenekül
nie. Szerencséjére, mert tettével szentségtö
réshez teremtett precedenst: a hagyomány 
szerint a játékokon ünnepélyesen részt vett 
egy huszonhét fiúból és huszonhét szűzből 
álló kórus, a legelőkelőbb családok sarjai, 
azzal a feltétellel, hogy mindkét szülő élet
ben legyen; az összecsapások folyamán, me
lyeket Valerius emberei provokáltak, azon
ban életét vesztette két apa is, akiknek a lá
nyai az említett kórus tagjai voltak. Mivel
hogy az események már javában zajlottak, a 
két lányt nem lehetett eltávolítani, de ez az
zal a kockázattal járt, hogy megszentségtele- 
nítik az egész ünnepséget.(Á llítólag az 
összeesküvők kivégzésekor megölték a két 
gyereket is, mintegy feláldozván őket egy 
olyan bűn jóvátételére, melynek csak egy 
szerencséden véletlen* folytán lettek a része
sei.) És akkor, amikor egy behemót fickó ép
pen szétverte egy koszos vidéki kocsma 
berendezését, egy hatalmas kutya pedig ret
tegésben tartott minden élőlényt, odahoztak 
egy nemesembert, akit egy órája tartóztattak 
le az üldözésére kirendelt katonák. Látván a 
megláncolt Valeriust, Három-Kés — aki ad
dig soha nem találkozott vele — hirtelen bel
ső késztetést érzett, hogy szövetkezzen az 
egyetlen emberrel, akit önmagánál is szeren
csétlenebbnek tartott abban a pillanatban. 
Egyazon célra összpontosítva, az óriás és fe
nevadjának haragja könnyedén kiszabadí
totta a foglyot. Attól a perctől kezdve azon
ban világossá vált, hogy Három-Késnek is
mét el kell tűnnie. De ő nem szökött el, csak... 
átváltozott. Harmincadik mindig a váratlan 
döntések embere volt. Megtalálván Valerius 
Maxi- musnál egy császári pecséttel ellátott 
feliratot, Három-Kés eltulajdonította és vá
ratlanul megparancsolta a támadástól még 
kába katonáknak, hogy azonnal kövessék. A 
hajdani sírásó egy csapásra császári kül
dönccé avanzsált és egy csoport katona kísé
retében, akiket lenyűgözött új parancsnokuk 
szokatlan ereje és bőkezűsége (a megmentett 
patrícius erszénye bánta), elügetett a tenger 
irányába.

A magas rangú tisztviselő közel egy évig 
a keleti tartományokat ellenőrizte. Az Arab 
Fülöp bukásához vezető sikkasztások idején, 
amikor Szíriában Ludus Iulius Aurelius Sul-

pidus Uranius Antonius kiáltotta ki magát 
császárnak, Harmincadik a Kelet közismert 
figurájává vált, ellenőrizte a várak állapotát, 
funkdója nevében megvesztegetéseket foga
dott el, majd el-eltűnt, hogy a legalkalmatla- 
nabb pillanatokban ism ét felbukkanjon 
valahol. Ez a Gogol-féle Revizor-ős bőkezű 
volt az emberdvel, az dső katonák, akik még 
Itáliából jöttek vele, az egyre gyarapodó csa
pat tisztjei lettek, és ez a kis sereg most min
denüvé követte. A megjelenése valóban 
ijesztő volt, a számos katona és a nagy dög 
jelenléte megszálló csapatok bevonulására 
emlékeztette a várbelieket. Végül a fenyege
tő kezdetet mégis lakomák és a rettegett csá
szári tisztv ise lő  váratlanul barátságos 
gesztusai követték. Miután meglobogtatta a 
helyi nemesek orra előtt a Valerius Maximus- 
tól elvett tekercset az érintetlen pecsétekkel, 
miután zord arccal meghallgatta a helyi ma
gisztrátusok jelentésdt, miután megkapta a 
neki járó ajándékokat és a katonái is a feja
dagjukat, megenyhült, mindenkit a várbeli
ek pénzén megterített asztalokhoz invitált, 
és néha csodálatos késdobáló képességével, 
mely az idők folyamán mit sem változott, 
ejtette ámulatba közönségét. Máskor, hogy a 
Gogol-hőssel való párhuzam még frappán
sabb legyen, eljegyezte a kormányzó lányát. 
Amikor távozott, a helybeliek — fáradtan és 
kevésbé gazdagon, mint jövetele előtt — ma
guk közt kénytelenek voltak elismerni, hogy 
a dolgok sokkal rosszabbul is alakulhattak 
volna, és hogy Róma óriás követe alapjában 
véve egy kellemes ember.

Szó se róla, amikor szükség volt rá — de 
csakis olyankor — szigorú is tudott lenni. 
Egyszer hagyta, hogy egy vándorszínész
társaságot kivégezzenek. (Azoknak idejük 
sem volt felismerni benne azt, akit sok-sok 
évvel ezelőtt bíróság elé állíttattak.)

Az "ellenőrzések" közel egy évig tartot
tak. Egyszer Melitenében, az Eufrátesz men
tén, Három-Kés felismerte az üdvözlésére 
összegyűlt tömegben a két feleségét. A mel
lettük álló fiú nagyot nőtt. A nők nem merték 
megszólítani most, hogy ilyen jelentős sze
mélyiség lett. ő  sem szólt hozzájuk. Eszébe 
jutott Domitilla és távollétét árulásként érté
kelte. Ezért a melitenéi ellenőrzés szigorúbb 
volt, mint máshol. Filadelfiában újból talál
kozott velük. Domitilla most sem volt ott, a 
gyermek pedig nőtt még néhány ujjnyit. Há
rom-Kés megkönyörült rajtuk és néhány 
szót szólt hozzájuk. Aztán megparancsolta, 
hogy kapjanak élelmet és lakást az állam 
költségén. A fiúnak egy gyönyörűen meg
munkált kardot ajándékozott, emlékül az el
jövendő évekre.

Harmincadik éppolyan váraüanul veszí
tette el a császári küldönc rangot, ahogy 
megkapta. Egy nap a kíséretét feltartóztatta 
egy igazi hadsereg. Senki nem kételkedett 
Három-Kés "küldetésében", de már nem az a 
császár volt trónon, mint akire hivatkozott. 
Nem ez volt az egyetlen eset, hogy a szolgá
kat felelősségre vonták, amiért nem tudtak 
lépést tartani a gyors trónváltozásokkal. 
Harmincadikot megfosztották a rangjától a 
császári pecsétes tekercs miatt, amelyet 
annyi idő óta használt, és amelyet egyszer 
sem nyitott ki, tehát fogalma sem lehetett 
arról, hogy mit tartalmaz. A tekercs nagyon

gyűrött volt, mert Három-Kés mindig magá
nál tartotta, még éjszaka is, míg ő maga is 
lassan-lassan elhitte, hogy egy nagyon fon
tos irat birtokában van. Soha nem gyanította, 
hogy a pecsétek valóban egy — igaz: most 
már trónfosztott— császáréi voltak, de a szö
veg éppen ama császár ellen íródott, ama 
volt-császár ellen, lévén egy régen elfeledett 
összeesküvés aktája, melyet titokban a palo
ta egyik rabszolgája pecsételt le, hogy Vale
rius M axim ust m inél észrevétlenebbül 
csempészhesse ki Rómából. Lehet, hogy ha 
Három-Kés felhasználta volna az írást, za
vartalanul folytathatta volna eddigi tevé
kenységét, ezúttal az új hatalom áldásával...

Miután megszabadult a tekercstől, Har
mincadik sietve visszatért Európába. És mi
vel úgy gondolta, hogy túl korai mutatkoz
nia Itáliában, Athénban telepedett le, ahová 
"kíséretének” egyik katonája hívta, azt ígér
ve, hogy bármikor tud neki egzisztenciát te
remteni. Csakhogy a katona megbetegedett 
és meghalt útközben, és kiderült, hogy való
jában csak anyja boltjával rendelkezett, aki 
ugyancsak nemrég hunyt el. Athénban csak 
a katona egyik nővérét, Deiamirát találta, aki 
beleegyezett abba, hogy Három-Kés folytas
sa a családi üzletet. Ez utóbbi magára vállalta 
mind az üzlet, mind a tulajdonosnő gondo
zását, az egyetlen probléma az lévén, hogy a 
könyvesbolt így egy analfabéta kezébe ke
rült.

Az üzlet Hadrianus könyvtárának a kö
zelében volt, és sokan az ifjú tanoncok közül, 
akik a múzeum-városba jöttek tökéletesíteni 
tudásukat, be-betértek, hogy a legfrissebb 
kiadványokról értesüléseket szerezzenek. 
Szerencsére az üzlet magától működött, a 
család két öreg rabszolgája minden felvüá- 
gosítást megadott a látogatóknak, és így 
szakértelmükkel meg könyvszeretetükkel 
megtartották a bolt vevőkörét. Csakhogy 
igény mutatkozott a nyilvános felolvasások
ra is, melyeket a kimondottan erre a célra 
szánt nagy teremben szoktak megtartani, 
hogy ezzel is vonzzák a legjelentősebb szer
zőket és a művelt közönséget. Ehhez tulajdo
nosi kezdeményezésre lett volna szükség, de 
Három-Kés nehézkesen tájékozódott egy 
olyan univerzumban, ahol a közvetlen ta
pasztalatot — amivel egyébként ő rendelke
zett — a szövegekből vett információk  
helyettesítették. Azok az emberek, akikkel az 
utóbbi időben érintkezett, egy másik világ
ból pottyantaknak tűntek a szemében: nem 
arról beszéltek, amit láttak, hanem arról, 
amit olvastak, nem hús-vér nők, hanem  
könyvek hősnői fölött veszekedtek, nem a 
saját erejükről és vitézségükről meséltek, ha
nem olyan hősök tetteiről, akiket költők kép
zelete szült erre a világára. Idő kellett, hogy 
megértse: olyan világba hatolt be, amely 
ugyanolyan reális, mint a valóságos, csak 
párhuzamos vele, és ezalatt mindvégig az 
volt a benyomása, hogy megőrült. Hogy ne 
váljon köznevetség tárgyává a kliensek előtt, 
már kezdettől bejelentette, hogy olyan mér
tékben rövidlátó, hogy képtelen betűket ol
vasni. Csakhogy a szóbeszéd nem elégítette 
ki ama másik világ lakóit. Noha több nyelven 
beszélt, melyeket csavargásai idején tanult 
meg, egyiken sem a kliensek által megköve- 
tdt szinten. Csak az okos Deiamirának, az 
újdonsült társtulajdonosnak és szeretőnek 
sikerült elfogadható megoldást találnia a 
problémára: azt a hamar elfogadott nézetet

» » >  folytatás a 10. oldalon
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kezdte terjeszteni, hogy a férfi egyike 
azon értelmiségieknek, akik torkig let
tek a modem iskolák álszent finomko
dásaival, és — miután néhány évre 
elhúzódott vidékre — a darabos beszé
det, il- letve az értékek új szemléletét 
hozta magával. Ennek eredményeként 
azt, ahogyan hallgatott, távolságtartó te
kintetét, melyet magas rangú császári 
szogálóként sajátított el, nehézkes mon
datait a látogatók többsége pozitívan ér
ték e lte , és n agy  részük m eg volt 
győződve, hogy az archaikus bölcsek 
okos létmódja után áhítozók egyre erő
södő irányzatának egyik exponense áll 
előttük. Úgyhogy az analfabéta óriás rö
vid időn belül szilárd hírnévre tett szert, 
és a pillanatnyi siker az üzlet nyereségét 
is növelte. A tulajdonos sötét hallgatását 
elmélyült meditációként értelmezték, a 
terem mélyén elheveredett fekete vadál
lat is tiszteletet parancsolt, és a kliensek 
tömege magához vonzott más lehetsé
ges vásárlókat is. A szerzői felolvasások 
tehát újra elkezdődtek, de a főszereplők 
kiválasztása a tulajdonos titkos kritériu
mai alapján történt, melyek néha igen 
népszerű költőket iktattak ki egy-egy 
kezdő javára, vagy olyan filozófusokat 
hoztak előtérbe, akikről addig senki sem 
hallott. A művelt közönség az új toplis
tákat is elfogadta, és a többi könyvárus 
arra eszmélt, hogy a vevők olyan írók 
műveit keresik, akiknek a könyvei ad
dig a legeldugottabb zugokban poro
sodtak, és a nehéz munkával több tíz 
példányban lemásolt könyvek már sen
kit sem érdekelnek.

Egyszer egy felolvasás közben az 
egyik hallgató rosszul lett, és a szűksza
vú óriás olyan szakértelemmel részesí
tette elsősegélyben, hogy mire az orvos 
megérkezett, a beteg teljesen magához 
tért. Három-Kés népszerűsége tovább 
növekedett, és attól kezdve betegek is 
kezdték felkeresni a panaszaikkal.

Amikor a két feleség megjelent a 
Hadrianus könyvtára melletti könyves
boltban, Harmincadik már tekintélynek 
számított Athénban. Három-Kés pénzt 
adott az asszonyoknak, az őket elkísérő 
suhancnak pedig egy rakás könyvet. Az 
ifjú megkérte, hogy részt vehessen a fel
olvasásokon, így attól kezdve gyakrab
ban találkoztak. Egy idő múlva azonban 
— talán Deiamira unszolására is — az 
apa megunta a két asszony és a fiatal 
férfi társaságát, valamicske pénzt adott 
nekik és azt tanácsolta, térjenek vissza 
Rómába.

Ez a fura hős talán békés öregkort 
érhetett volna meg Athénban, mint az 
irodalm i értéktőzsde köztisztelettől 
övezett irányítója, ha nem akart volna 
újból túl sokat a sorstól. Látván, hogy 
milyen hatalommal bír egy számára in
koherens világban, elkezdte zsarolni a 
szerzők némelyikét, cserében a felfutta
tásukért. Megtudakolt ezt-azt mind
egyikükről, és a művek reklámozása 
során pénzt kért tőlük egy-egy életrajzi 
adat elhallgatásáért. Ugyanúgy bánt el a 
konkurenciával is, míg a többi könyves
bolt szép lassan az ő boltjának a fióküz
le té v é  nem  vált. És ha kezdetben  
komoran üldögélt a Hadrianus könyv

tára melletti üzlet mindig ugyanazon 
sarkában, ezen túl sétálgatni kezdett a 
városban a fekete döggel, be-bejárt a 
többi könyvesboltba, mint annak idején 
Kelet ellenőrzött váraiba. Ha megelége
dett volna azzal, hogy csak az irodalmi 
divatot diktálja a saját titkos kritériumai 
alapján, még hosszú ideig megtehette 
volna. így azonban egyszerre túl sok 
ellenséget gyűjtött be magának. Azok, 
szövetkezve, hamarosan rá tapintottak a 
gyenge pontjára: a magányos meditáci
ókból megtért, igen tisztelt filozófus bi
zony kedvelte az italt. Úgyhogy egyre 
jobban tolongtak körülötte a műkedve
lők, hogy leitassák. Tulajdonostársa, 
akivel most már évek óta együtt élt, attól 
rettegett, hogy Három-Kés részegségé
ben leleplezi írástudatlanságát. Deiami- 
rának még csak két-három hónapig 
sikerült féken tartania. Az újra feléledt 
szenvedélyt nem lehetett megzabolázni. 
Egyszer, a Valerius császár tiszteletére 
rendezett játékokon, a hallgatag könyv
árus is elment az amfiteátrumba. A mű
sor hosszú volt, és az ő ízléséhez mérten 
unalmas. Miközben egész álló nap a 
harcosokat nézte, megrészegedett. Éste 
felé kikapcsolt az agya, és beállt az aré
nába vadállatokkal viaskodni. Noha 
nem volt már túl fiatal — éppen félév
századot töltött — sikerült nagyszerűen 
helytállnia: a fenevadakat késdobálással 
és izomzatának rettentő erejével gyűrte 
le. Óriási sikert aratott és győzelmi me
net hordozta körbe a városban. De a 
siker ünneplése túl sokáig tartott, és sen
ki nem tudta megakadályozni az ivás- 
ban. A néhány évi önmegtartóztatás egy 
véget érni nem akaró, agresszív részeg
ségben bosszulta meg magát. Amikor 
már senki nem adott inni neki, mindenét 
eladta — a könyvesboltot az előrelátó 
asszony soha nem íratta a nevére. Mivel 
túl sok holmija nem volt, eszébe jutott a 
fia. Két korsó borért eladta egy afrikai 
kereskedőnek.

Másnap, rádöbbenve, hogy mit tett, 
újból leitta magát — dühében és szé
gyenében. Aztán a líbiai nyomába eredt, 
éjszaka megtámadta és visszalopta tőle 
a fiát. (Jó, hogy a két feleség hallgatott rá 
és idejében visszatért Rómába...) Csak 
Athénba érkezésekor józanodott ki. 
Még aznap éjszaka a fiával együtt Itáli
ába ment, az asszonyaira bízta őt, és 
északra szökött, hogy új értelmet talál
jon a hétköznapjainak, hogy új életet 
kezdjen, mielőtt a családját is biztos fe
dél alá vinné.

* íme, a betűvető nagyon hamar elfe
lejtette az ígéretét: a "véletlen" szó úgy 
kapaszkodik belénk, mint kullancs a juh 
gyapjába — egyet eltávolítasz, tíz jön 
helyébe.

(Részlet A százak — Aranytojás c.
regényből)

LAKATOS M IHÁLY fordítása

V E R E S S  E M Ő D

Kutya, láncon
November, Románia, kisváros.
A kutya, egy korcs, fekete-szürke dög láncra verve 

őrizte a vendéglő raktárát. Nyáron a fák sűrű lombja 
takarta a kutyát, de most a fák csupasz csontvázak: hátra 
lehet látni. A kerthelyiséget most nem használják... A szél 
a leveleket befújta a betonra, ott rohadtak. Az asztalokat 
behord ták, de néhány vasszerencsétlenség, kopott festés
sel és rozsdafoltokkal, kinn maradt. Öt-hat elgörbült lábú 
fémszék is.

A vendéglőnek a II. Rákóczi Ferenc útról nyílott a 
bejárata. ArománokStr. Vlad Tepesnekhívták. Párévemég 
Vlagyimir Djics Lenin út volt.

Hétvégeken zenekar jött, lakodalmakat tartottak. Ked
den, késő délután csak három vénember nyelte a vodkát és 
két fiú biliárdozott. Egy idősebb és egy fiatal pincémő a 
falnak dőlve unatkozott Mindkettő festett-szőke.

Ugatott a kutya. Rekedt morgása nem embernek szólt, 
senki sem járt errefelé. A kutyának hullott a szőre, fogai 
sárgák voltak, majdnem tövig koptak. Öreg volt, tizenöt 
éves.

Az idősebb pincémő, harmincöt körül, festékes arccal, 
kövérkés, a fiúkat nézte. Csattantak a biliárdgolyók, az 
asztalon a lyukak elnyelték őket. Az egyik fiú, István 
odasúgta a másiknak:

— Laci, a pincércsajok pénzért kefélnek. Mind a két 
szőkeség. Az egyik itt lakik a vendéglő mellett, egy tömb
házban. Oda viszik fel a klienseket.

— Mennyi? — kérdezte Laci. És a fiatal pincérlányra 
pillantott. A lökést elrontotta, István következett.

— Nem tudom — és megütötte a fehér golyót. A fekete 
is eltűnt az egyik üregben. Laci nyert.

— Hét-egy, fickó! — örvendezett. Ez ma a hetedik 
győzelme volt. A fiatal pincércsaj elég jól nézett ki. Haja 
festett, de szép hosszú, a szemei zöldek. Az egyenruha, a 
bordó szoknya feszült a fenekén.

Szürkülödött. Elkezdett esni a súlyos novemberi eső. 
Az utca szélén patakokban folyt a víz a kanálisok felé. A 
kutya vinnyogott.

Az öregek a zenekar letakart hangszerei mellett ültek. 
Előttük félig üres vodkáspoharak, a mocskos térítőn egy 
marék aprópénz, vasszázasok. Deci vodkára, a legócs
kábból, futja. Mindegyik öregen zsíros öltönykabát. A 
legsoványabbnak a nadrágja rövid; vékony, fehér lába 
kilátszik, a zoknija lecsúszva. Kezében szűrő nélküli Car- 
pati cigaretta. Laci és István újabb játékba kezdtek.

A nyeszlett, fonnyadt vén felsóhajtott, zsebkendőt 
vett elő és megtörölte az orrát. A többiek elvicsorították 
foghíjas szájukat. Mosolyogtak.

— Hideg telünk lesz. Erőst-erőst hideg — szólt a 
zsebkendős és az asztalra hajtotta a fejét. Elaludt. Vagy 
meghalt. Minden elkomorodott.

Megint Laci nyert. Nyolc-egy.
— Ma nem voltam formában. Majd leközelebb — 

kínlódott István. Sápadt volt, szemei nyirkosak. Leültek 
az asztalhoz, két üdítőt kértek. Az idősebb pincémő hoz
ta.

— Kipróbálom a fiatalt — mutatott Lad a csaj felé. 
István bólintott. Szédült, szájába keserű folyadék gyűlt. 
Csodálkozva nézte, hogy Laci feláll és odamegy a lány
hoz. Laci tizenhét éves volt.

— Mikor végzel? — kérdezte a lánytól.
— Tízkor. De ha akarod, hamarabb is elmehetünk. 

Nincsenek vendégek.
— Jó, megvárlak — és visszaült az asztalhoz. — Meg

volt — nézett Istvánra. Csendben ültek. István aludni 
szeretett volna. Lázas. Megvárja, amíg Ladék mennek, 
aztán ő is rohan haza. Bevesz egy pofa gyógyszert. Laci a 
szék oldalát szorongatta. Belemarkolt egy rágógumiba. 
Undorító.

Egy negyedóra múlva a lány felvett egy kabátkát, 
Lacira mosoíygott. A fiú felugrott, elmentek.

Pár perccel utánuk István is a II. Rákóczi Ferenc utcára 
lépett. A zsebkendős öreg még mindig az asztalra borul
va. István sietett. Az eső havazássá alakult. A vendéglő 
raktárát őrző kutya, amikor az első hópelyhek még esővel 
keveredve a föld felé zuhantak, kilehelte a lelkét. Fagyos 
szél fújt. Az ilyen Szibériából jön.

István másnap megkérdezte Lacit, hogy mennyit fize
tett. — Semmit — felelt Lad. De lehet, hogy hazudott.
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VÁRY O. PÉTER karcolatai
Csikasz, az utolsó 
Félhold Farkas
Lassan-lassan hó fedi emlékeim sima

zöld erdeit, a tájat, hol ember még nem járt, 
akkor úgy képzeltük, mi vagyunk a pionírok, 
az első telepesek, házat építettünk lombok
ból, cölöpkerítéssel bekerítve, hogy az ellen
ség m eg ne támadhasson, mert persze a 
magány félelmet kelt, és a félelem első szü
lötte az állandóan jelenlevő ellenség, nem 
látható, de ott van, bennünk van, mint árnyé
kunk, elkísér és mindig hátulról támad, nem 
fogható és nem látható, ezt Csikasz mesélte, 
és akkor már mindannyian tudtuk, hogy 
tényleg jön az ellen, Csikasz néhány évvel 
nagyobb volt nálunk, mindig ő volt a vezér, 
mindent tudott, az új játékokat is ő találta ki 
és igazi bőrlabdát kerített, mikor focizni 
kezdtünk a templom melletti kis parkban, a 
láthatatlan ellenségtől való félelem akkor na
gyon belénk ivódott, mert három nap múlva 
találtak csak ránk az erdészek, és mindany- 
nyiunkat nagyon megvertek szüléink, Csi
kaszt meg különösen, mert ő a főkolompos, 
ő viszi bele minden rosszba a kis kölyköket, 
nem szabadott találkozni vele, de mi titokban 
bemásztunk az éppen akkor készülő kanali- 
zálás lefektetett cementkarikáiba, ott a fene 
sem látta, hogy mit csinálunk, és Csikasz is 
elszökött otthonról, ott beszéltük meg követ
kező haditervünket: m usztángot szelídí
tünk, a városvégi legelőn csempésszük be 
őket, ott legeltetik a cigányok a lovaikat, a 
szülői szigor lazultával újra együtt csatan
golhattunk, most már nyüvánosan is, hát sor 
kerülhetett tervünk kivitelezésére, csak azt 
nem tudtuk eldönteni, hogy nappal vagy éj
jel könnyebb befogni a lovakat, végül úgy 
döntöttünk, hogy a nappalt választjuk, köz
vetlen ebéd után mentünk ki a legelőre, előbb 
biztos távolból felmértük a terepet, sehol egy 
lélek a környéken, csupán két ló búslakodott 
a hőségtől kiszáradt füvön rágódva, úgy 
döntöttünk, a fehéret fogjuk be, mert az du
kál az indiánoknak, mert akkor épp indiánok 
voltunk, a félhold farkasok törzséből valók, 
tehát négyen négy oldalról közelítettük meg 
a kancát, hasalva a fűben egész közel kúsz
tunk hozzá, aztán Csikasz intésére mind
annyian egyszerre rohantunk a lóra, az 
nagyon megijedhetett, mert elkezdett vág
tázni, de a lába hozzá volt kötve egy földbe 
vert cölöphöz, és a lánc mélyen belevágott a 
húsba, a ló azonnal leesett és fel sem állt 
többé, csak vonaglott a földön, hát ott hagy
tuk és indultunk a barna felé, de akkor a 
domb alján megjelent egy cigányszekér, töm
ve ordító férfiakkal, mondja Csikasz, olaj fi
úk, itt gáz van, de négyen négy fele, hát 
rohantunk is, hárman ki a dombon a mene
déket nyújtó erdő felé, de Csikasz szembe a 
szekérrel, egyenesen neki a lónak, mire az 
amúgy is halálra hajszolt ló megbokrosodott, 
éles kanyart vett jobb felé, de ezt a szekér már 
nem bírta, a benne ülőket szerteszórva borult 
oldalára, úgy vonszolta még egy darabig ma
ga után a megvadult ló, míg a kimerüléstől 
megállt, de mire a cigányok feltápászkodtak, 
Csikasz már rég a harmadik keresztutcában 
loholt, csak mi nem értük el még az erdő 
szélét, hát persze, hogy utánunk szaladtak, 
és mivel egymástól elválni nem mertünk, 
mindhármunkat elkaptak és meg is vertek 
kegyetlenül, aztán kaptuk a második rendet

otthon, mert a fehér lónak eltört a lába, és azt 
a szülőknek ki kellett fizetni, aztán egy ideig 
újra nem találkozhattunk Csikasszal,de kö
vetkező nyáron már motorozni tanultunk, a 
Csikasz apjának volt egy öreg Simsonja, azt 
minden délután kitolta az udvarról, és míg 
aludt a faterja, addig mi motoroztunk egy 
szomszédos beépítetlen telken, de az egyik 
lakó ebéd utáni álmát zavartuk rendszere
sen, hát nem sokáig volt maradásunk, azután 
a város szélére kellett mennünk motorozni, 
de az messzi volt, hát Csikasz sorra elfuvaro
zott bennünket, a terepmotorosok edzőpá
lyája lett a kedvenc helyünk, estünk is néha, 
de törés nélkül megúsztuk mindaddig, míg 
versenyezni nem kezdtünk, kijelöltünk egy 
pályát, azt kellett meghatározott idő alatt 
körbejárni, persze, Csikasz jelölte ki a pályát 
és még stopperórát is hozott, olyan igazit, 
mint a tornatanárunknak volt, később tud
tuk meg, hogy tulajdonképpen ugyanarról 
az óráról van szó, a bőrlabdával együtt emel
te el a suli szertárából, azon a bizonyos ver
senynapon, a sokadik rekordjavítási kísér
letében Rövidkézre ráesett a motor, bezúzta 
a fejét, mert sisakunk nem volt, és a hátgerin
ce is megsérült, tolószékbe került, hát követ
kező nyáron már csak hárman maradtunk, 
de még épp elegen egy kosárlabdacsapat
hoz, mert akkor az volt a legújabb szórako
zásunk, bevettük negyediknek a Csikasz 
barátnőjét, városszíntű bajnokságot akar
tunk rendezni, akkor magyarázta el Csikasz, 
hogy minden üzlet feltétele a megfelelő rek
lám és a szponzorok felhajtása, előbbit kézzel 
írott és sokszorosított falragaszokkal oldot
tuk meg, lett is jelentkező, de szponzor nem 
akadt, hát az lett a szabály, hogy a vesztes 
csapat fizeti a sört, mert akkor már kocsmába 
is jártunk és cigarettáztunk is, az első ágit 
azon a bizonyos táborhelyünkön szívtuk el, 
ahol megtanultunk a láthatatlan ellenség je
lenlétében élni, és Csikasz mindig oda járt ki 
a barátnőjével a még mindig álló cölöpkerí
tés mögé, később mi is oda vittük az első nőt, 
Csikasz magyarázta el, hogy hogy kell csi
nálni, de akkor már nem volt velünk, a ko
sárlabda-bajnokság volt az utolsó hecc, amit 
együtt rendeztünk, akkor rengeteg sört it
tunk, mert minden meccset megnyertünk, 
volt Csikasznak egy helye, ahonnan mindig 
beletalált a kosárba, ha nagyon meg voltunk 
szorítva, hát csak rá játszottunk, de ritka volt 
a jó ellenfél, így biztosítva volt az ingyen 
sörözésünk, következő nyáron is újra akar
tunk bajnokságot rendezni, de valahogy 
nem ment nélküle, akkor már katona volt, 
mikor hazajött néhány napra, alig ismertünk 
rá, nemcsak a haja lett rövid, de ő is megvál
tozott, már nem volt kedve a régi dolgokhoz, 
csak ült és cigarettázott és vodkát ivott, néha 
elnézett messzire és csak annyit mesélt, hogy 
bányában dolgozik, reggel lemennek a föld
be és van úgy, hogy csak harmadnap jönnek 
fel ismét, de azért már másnap reggel újra 
lenn vannak, és hogy nagy a hőség odalenn, 
és hogy jó a kaja, aztán elbúcsúzott tőlünk, 
mondta, hogy majd a télen újra hazajön, ak
kor majd építünk hóvárat, de nem kell körül
keríteni cölöpökkel, mert ő már nem fél a 
láthatatlantól, azt mondta, aki látta a halált, 
az már semmitől sem fél többé, meg nincs 
élet, csak út a halál felé, ezeket mondta, aztán 
elment és soha többet nem jött haza, eltűnt a 
földben, hivatalosan nem létezik, csak ketten 
ápoljuk emlékét, és átkozza a harmadik: a 
nyomorék.

Piroska bácsi 
és Farkas néni
Piroska bácsi lenni nagy gazda. Lenni ne

ki két traktor, egy tehén, három malac és két 
hektár föld. Adni neki állam vissza többi föld 
is, de kell veni traktor, hát Piroska bácsi elad
ni földek, pedig jó legelő és szántóföld volni. 
Piroska bácsi most már úgy gondolni, itt ide
je nősülni, bár talán még korai, mert még alig 
csak 62 éves és emlékez, hogy övé apuka 
mondta, fiam, kell nősülni késő, csinálni gye
rek kevés, hogy föld ne kelljen sok osztani. 
Piroska bácsi megszeretni Farkas néni, ki len
ni szakácsnő a falunak, lakni erdő széle kicsi 
faházikó, olyan szép piros kémény lenni an
nak kicsi faházikó, mint van traktor színe, hát 
lehet nem szeretni egy ilyen kövér néni és 
még ő is lenni nagyon fiatal, alig múlt 40. És 
még élni neki apuka, anyuka és lenni neki is 
öt hektár föld meg egy kicsike erdő, ott lakni 
nagypapa, ki egykor volni nagy zsivány, az
tán lette kommunista, így őt senki nem bán
tani évekig, de most újra lenni inkább zsi
vány, mert azok világ élni most. Tehát Piros
ka bácsi elhatároz, megkérni Farkas néni kéz. 
Menni Farkas néninek apukája, ki lakni Pi
roska bácsi mellett két ház, ezért csak rámás 
szárú csizma húzni és menni gyalog át szom
széd, vinni ajándék egy üveg jófajta Napoe- 
lon konyak (Produce of France és van neki öt 
csillag). Farkas néni apuka mond, lenni csa
lád feje nagypapa, menni ki hozza az erdő, 
de vigyázni, mert öreg lenni nagy zsivány, 
lopni mindenféle és szeretni nagyon Farkas 
néni, ki van most is nála, együtt inni szilva
pálinka. Ha akar feleség Farkas néni, akkor 
vinni öreg finom kisüsti, minél több és mon
dani neki, főzte otthon, van még belőle tele a 
pince, egész hordó és több is és nem mondani 
neki, hogy lenni kulák, mert azt nagyon nem 
szereti nagypapa. Piroska bácsi venni üveg 
szilvapálinka butikból és felülni traktor, mert 
erdei ház lenni messze, rámás csizma cserélni 
Adidas, mert lenni kényelmetlen és ihaj-csu- 
haj, töfögni ki erdő. Ott hallani hangos zene
szó, nagypapa összeölel Farkas néni és ketten 
énekelni torokszakadta. Piroska bácsi kérni 
Farkas néni: gyere velem feleség. S nagypapa 
kérdez, ki volt te. Piroska bácsi mond, lenni 
szegény, enyém apuka volt szolgabíró, azaz 
szolga bírónak, én később lenni megyei titkár 
pártnál, azaz titkár megyei pártnál, most 
nyugdíj kapni sok pénz és vanni nekem két 
traktor, egy tehén, három malac és két hektár 
föld, lenni még fiatal, adni nekem Farkas 
néni feleség, ő tudni főz, majd csinál együtt 
vendéglő, nagypapa megtenni turistacsalo
gató betyáröltözetben. Ezután elővenni szil
vapálinka kosárkából, meginni és lenni jó 
hangulat, reggelre adni nagypapa oda Far
kas néni Piroska bácsinak feleség, alakítani 
Betyárbecsület név káefté és élni boldog, míg 
meg nem halni.

S ' E Q É N ' I

M Í I M I I I

-  HELIKON--------------------
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VALLASEK JÚLIA-RÉKA

Nemzeti és egyetemes Balázs Ferenc 
irodalomszemléletében
írónak lenni a két világháború között Er

délyben igen kevés embernek jelentett fog
lalkozást és megélhetést. Az írók többsége 
ekkor két vagy több mesterséget is folytatott, 
gyakori volt az újságíró-író, ügyvéd-író, or
vos-író, tisztviselő író. Kérdéses, hogy mind
ez m agyarázható-e pusztán a kötelező  
polgári foglalkozás igényével (és esetenként 
szükségességével), vagy közrejátszott a so
kakat nyugtdaní tó pohhisztori hajlam, intel
lektuális kísérletező kedv. Az új helyzetből 
adódó számtalan elvégzetlen feladat nagy 
erejű motivációs tényezőt jelenthetett, lehe
tőséget a személyiség rejtett oldalainak ki
bontakoztatására.

Ebben a heterogén írótársadalomban kü
lön hely illeti meg Balázs Ferencet, aki egy
maga legalább egy tucat munkakörben 
tevékenykedett. A rög alatt fejezetei szerint 
volt: "felügyelő, tiszteletes, levéltáros, tanító, 
építőmester, népszakértő, vidékfejlesztő, 
pap és magánzó", s ehhez nyugodtan hozzá
adható az újságírói, szerkesztői mesterségtől 
a gazdálkodóin keresztül a (templom)kifes- 
tőig terjedő skála jó néhány lehetséges fog
lalkozása. És mindezek mellett, mindezek 
által író.

Egy ilyen tág körben tevékenykedő em
ber munkásságát nehéz (és hibás) egyetlen 
szögből szemlélni. Balázs Ferenc, az író 
munkássága elválaszthatatlan az általa vég
zett társadalmi munkától, már csak azért is, 
mert az író Balázs Ferenc azt írja meg, amit 
az élet különböző területén tevékenykedő 
Balázs Ferenc tapasztalt. Nála nem válik el a 
polgári foglalkozás az íróitól. Valamennyi 
kritikusa életét helyezi középpontba, mikor 
műveit elemzi, az irodalmat a szerző társa
dalmi munkájának koordinátái közt bírálja, 
mert nem tehet mást.

A jelen dolgozatban Balázs Ferenc iroda
lomszemléletét vizsgálom, tehát e sok irány
ba kiterjedő élet egyetlen szeletét. Ez a 
"szűkítés" azzal indokolható, hogy esetében 
az irodalomlátás mikéntje nem jelent steril 
elméleti vizsgálódást, teljes elszakadást attól 
az élettől, amely döntő hányadában nem az 
irodalom vonzásában telt el.

Ez részint magával a korszakkal magya
rázható: mikor Balázs Ferenc nemzedéke az 
irodalom színpadára került, az irodalmi fó
rumok létrehozatala volt a tét, s így aki írás
sal foglalkozott, akaratlanul is irodalom- és 
közönségszervezővé vált. Másrészt Balázs 
Ferenc született "ébresztő" lévén, korai 
(1922) elméleti írásaiban egy egész korosz
tály irodalom-felfogását tolmácsolja és ese
tenként alakítja is. Később viszont eltávo
lodik, letér a sokak által járt útról, saját ösvé
nyen halad, az elmélet helyett a gyakorlat út
ján. Külföldi tanulmányai (Oxford, Berkeley) 
után, mihelyst "saját falut" kap, az iroda- 
lomszerveés helyett a faluszervezésre és tágab- 
ban a közösségszervezésre kerül a hangsúly, 
az irodalom kérdése háttérbe szorul.

Erre a korszakra jellemző Mikó Imre szel
lemes megjegyzése, miszerint Balázs Ferenc 
"egészségét a társadalmi munkának szentel
te, betegségét az irodalomnak"1 (hiszen  
olyankor írt, amikor egyre súlyosbodó tüdő
baja ágyhoz kötötte). Ennek ellenére nem

tekintette az irodalmat mellékesnek, hanem 
az általa választott közösségszervező, mo
dernizáló munka eszközének. írásai túllép
tek eredeti eszközvoltukon, ma ők repre
zentálják a teljes Balázs Ferenc-i életművet, 
hiszen magukon a létrehívott intézménye
ken már egy emberöltőn belül átgázolt egy 
más irányú gazdasági fejlődés. De ma sem 
választhatók el azoktól az eszméktől, ame
lyek hirdetésére megíródtak.

A húszas évek kezdetén induló fiatal 
írók, költők első generációs kiállása az 1922 
januárjában indult és május végére meg is 
szűnt Előre dm ű félhavi irodalmi folyóirat 
volt. A lap felelős szerkesztője ugyan Geley 
Antal, de neki nem sok köze volt hozzá. A 
címlapon az akkor mindössze tizenkilenc 
éves Kemény János neve szerepel szerkesz
tőként, ő ekkor azonban csak "távszerkesz
tő", hiszen egyelőre a bécsi egyetemen tanul, 
a konkrét szervező, tehetségkutató, összefo
gó munkát Balázs Ferenc végzi. A lap írógár
dája csupa huszonévesből áll össze, nem 
csoda hát, hogy írásaikban néha a lelkesedés 
és az öntudat a tehetséget is pótolni kény
szerül. A lap néhány számából csak körvo
nalai rajzolódnak ki e nemzedék irodalom
szemléletének. Meghatározó kvalitásuk itt 
még az ifjúság, a merev elhatárolódás teljes 
hiánya: "Fiatal hittel nem ítélünk el irányokat. 
Fiatal hittel irányunk a mindenirányúság. A sok
irányúságban keressük az irány nélküliséget." — 
írja Program helyett dmű programtöredéké
ben Havas Imre.2

Balázs Ferenc, bár a fiatal írók konkrét 
irodalmi irányultságát nem határozza meg, 
Az Előre útja dmű programcikkében, amit a 
lap egyetlen irodalmi matinéján fel is olvas, 
már igen határozott hangot üt meg: "Ma már 
nem adhatunk irodalmat magáért az irodalomért. 
Nekünk céljaink vannak verssel, prózával, a hí- 
mes szavakkal. "A továbbiakban azonban csak 
azt sorolja fel, hogy mi NEM céljuk: a pusz
tán nevelő jellegű irodalom, a "nyomdafes
tékre kenődés", azaz a híressé válás, a siker 
hajhászása. Egyetlen általános célt nevez 
meg, a másság kifejezését, ami nála nemze
déki jellemző, s még annyira bizonytalan, 
hogy ők maguk sem tudják körülhatárolni, 
szavakba önteni: "Ennek az ifjú szellemnek 
akarunk kifejezői lenni. Bizony harsogni fogunk 
néha nagy szavakat, amik mögött száraz csont
váz zörög, mert ez az ifjúság szent naivitása. "3

A rövidéletű irodalmi lap néhány számá
ban tehát a húszas években induló generádó 
még bizonytalan, tapogatózó irodalom-fel
fogását követhetjük nyomon. Nem csoda 
hát, hogy még Balázs Ferencnél is, aki nem 
sokkal ezután már részletes irodalmi prog
rammal áll elő, megfigyelhető a szemléleti 
következetlenség. Acélelvű irodalmat hirde
tő programcikket alig választja el egy hónap 
attól az írástól, melyben az öncélú, önkifeje
zésre épülő "ifjúsági irodalmat" veszi védel
mébe. "Megvédem ezt az ifjú-irodalmat, amely 
senkinek sem kell, mert kell az annak, aki írja. 
Adják ezt az irodalmat valakik, naggyá nem nőtt, 
félig kész emberkék, de úgy, hogy maguk többet 
kapnak érte. "4

A "másság kifejezését" próbálgató fiata
lok szellemi elődöket keresve egyre gyak

rabban idézik Ady Endrét, Móricz Zsigmon- 
dot, de főleg Szabó Dezsőt. Ez utóbbi kap
csán Jancsó Béla csaknem a folyóirat teljes 
élettartamát átvitázza az Eötvös Károly-féle 
idealizáló-nosztalgikus magyarságképet 
művészileg és emberileg hitelesebbnek tartó 
Végh Józseffel. A fő vonatkozási alap azon
ban mindkettőjük számára a világirodalom. 
Jancsó Wilde, Zola, Gorkij, Dosztojevszkij és 
Maupassant nevét hozza fel Szabó naturaliz
musának védelmében, Végh pedig éppen 
azzal vádolja, hogy naturalizmusa "öncélú", 
szemlélete merőben más, mint az említett 
íróké.

A meghatározhatatlan "másság" keresé
se, a törekvés az irodalmi és nemcsak irodal
m i önmeghatározásra elkerülhetetlenül 
magával hozta a tudatos programalakítást... 
Az új program kulcsfogalma a nép, amit nyil
ván ki-ki a maga módján értelmezett, s a 
sokféle értelmezés Balázs Ferenc megfogal
mazásában vált irodalmi programmá.

"Mit értettünk a 'Népen'? — emlékszik 
vissza Kacsó Sándor. — Hát ezt nem nagyon 
tisztáztuk. Valószínűleg mind a tizenegyen más
más ízét, hangulatát, tartalmát éreztük a szónak, 
és a belerejtett fogalomnak is. (...) Ez az inkább 
érzelmi talajon termett s nem tudásból és tudatos 
felismerésből eredő ideológia tömörítette egységbe 
a Tizenegyeket, és szülte meg az Antológián
kat.'5

1923 nem közömbös évszám az erdélyi 
irodalom történetében. Egy évvel az Erdélyi 
Szépmíves Céh megalakulása, három évvel 
az Erdélyi Helikon első találkozója és a Ko
runk indulása előtt ebben az évben jelent
keznek csoportosan a fiatal írók egy olyan 
antológiával, m elynek címlapján holm i 
hangzatos dm  helyett egyszerű tárgyössze
foglaló áll: Versek —  elbeszélések — tanul
mányok. Tizenegy fiatal erdélyi írótól. Erdélyi 
művészek rajzaival.

Ezt a könyvet az optimizmus hozta létre, 
nemcsak a benne levő írásokra jellemző a 
fiatalos lendület (mely sokszor a művészisé- 
get is helyettesíti), hanem születésének kö
rülm ényeire is. Tompa László borúlátó 
összegzése szerint így nézett ki 1923-ban az 
erdélyi irodalom és könyvkiadás:

"Alig tartunk valamivel elébb, mint négy 
évvel ezelőtt, amikor még nem volt erdélyi ma
gyar irodalom. A már tört utat újra meg újra kell 
tömünk. Pártolásra kell kémünk esetről esetre 
azokat, akik kártyára, cigányra, borra éjjelente 
ezreket tudnak költeni. S pártolnak (utálatos 
szól), ha megveszik könyveinket, folyóiratainkra 
előfizetnek — nem pedig saját olvasói vágyukat 
elégítik ki..."6

Ezek az állapotok azonban nem rettentik 
vissza a közlésre vágyó fiatal írógárdát, s 
mivel előfizetőket kell gyűjteniük, hát ki-ki 
megkéri lányismerőseit, legyenek ők az elő
fizetés-gyűjtők, könyvterjesztők, vagy  
ahogy a felhívásban Tamási Áron megfogal
mazta: "Kérünk titeket, hogy legyetek a kéz, 
mely széthordja azúj aratás kévéit." így születik 
meg az Antológia, melynek első tanulmánya 
Balázs Ferenc program-írása, az Erdélyi ma
gyar irodalom. Szerzője nem vitatja az erdélyi 
irodalom létét vagy létjogosultságát, egysze
rűen kijelenti, hogy van, és tanulmánya cél
jául azt tűzi ki, hogy "ezt a speciális erdélyi- 
séget kibontsa és m egvilág ítsa .Az erdélyi és 
ezen belül a székely írók számára teremt 
irodalomelméletet és programot abból a vi
tatható tételből kiindulva, hogy a művészet 
és ezen belül az irodalom a faj önkifejezése.
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Ezt a tételt Balázs Ferenc és köre Szabó Dezső 
közvetítésével vette át, de gyökerei sokkal 
mélyebbre nyúlnak vissza. Programjuk te
hát a maga korában aktuális, jellegzetesen 
premodem szellemiségű, arra a Mme de Sta- 
él-féle tételre vezethető vissza, hogy "az iro
dalom történelmi, földrajzi, etnikai és vallási 
környezet által meghatározott jelenség."6

Herder az első jelentősebb modem gon
dolkodó, aki a faj szót tudományos, történeti 
igénnyel használja. Szerinte az emberiség 
története fajok története, a népeket egymás
tól nemcsak a földrajzi formák, hegyek és 
vizek választják el, hanem elsősorban a 
nyelv, az ízlés, a karakter eltérő volta. "Ebben 
minden benne van, ami a Kulumation-t, vagy az 
etnokultunüis nemzetet meghatározza. Azáltal, 
hogy "természetes", ez a nemzet-típus minden 
másnál légitimébb. Azonosul egy nyelvvel, amely 
tükrözi szellemét, és meghatározza szokásait. 
Egyaránt felette áll az Államnak, és minden mes
terséges kormányzási modellnek, amelyet egy 
absztrakt gondolkodás rákényszerithet. Röviden, 
Herder a szociális rend elsőbbségét védi a politi
kaival szemben."

Herdemél még nincs különbség a fajok 
között, az, hogy egyik faj felsőbbrendű lehet, 
mint a másik, Gobineau-nál jelenik meg. A 
fizikai környezet és a történelmi kor által

publicisztikai írásaikban. Ady a "fajtám"-, 
"úri fajom-", "keleti fajta'-szerű kifejezéseket 
— Gombos Gyula szerint — az arisztokrati
kusan hangzó nemzet fogalom helyett, a 
"nép" szinonimájaként használta.11 A Tizen
egyekre nagy hatással lévő Szabó Dezsőnél 
is megjelenik, nép értelemben. "A magyar pa
raszt = a magyarság, a magyar faj. Ez matemati
kailag pontos egyenlet, egyik fele sem több a 
másiknál. Teljes azonosság." — írja.12 A Szabó 
Dezső-monográfiát író Nagy Péter szerint: 
"..a  népivé fordult faji idealizmus sem teljesen 
eredeti: tulajdonképpen magyarra és aktuálisra 
fordítása ez a "barbárság újjászületéséről" szóló 
nietzschei tannak összeházasítva a barresi határ
vidék-mítosszal, aki a fenyegetettségből teremtett 
magának faji felsőbbrendúségi tudatot.1,1

A természeti és történelmi viszonyok ál
tal meghatározott jellegzetes nemzeti/faji 
vonások filozófiai elemzését a századelőn 
Karácsony Sándornál találjuk meg. Szerinte: 
"A pusztai nomád élet, melyet az éghajlat, a talaj, 
a körülmények alakítottak ki parancsolólag s 
amely rányomta sajátos bélyegét egész népi sors
közösségünkre elhatározólag és jellegzetesen 
mind a mai napig befolyásolván természetesen 
szellemi habitusunkat és stílusunkat is."14 E 
szellemi habitus a priorijai pedig a teret he
lyettesítő határtalan, az időt helyettesítő időt

Feri Balazs 
1901-1937

C hristine M organ 
1903-1996

meghatározott faj fogalmát pedig Taine al
kalmazza az irodalomra. A Balázs Ferenc-i 
felfogás inkább a Taine milieu-elméletét bí
ráló Hauser elméletéhez hasonlít, aki szerint 
helyesebb a természeti, nemzedéki és kultu
rális tényezők szerinti megkülönböztetés. 
Balázs Ferenc elképzelése szerint is a termé
szeti és kulturális tényezők ("hegyvidék", 
"ősfoglalkozások") az elsőrendűek, Hauser 
lényeges kitételére, miszerint e tényezők lé
nyege, hogy "hatásuk történetileg változó"10, 
már nem találunk megfelelőt az Antológia 
program-írásában. Hauser "nemzedéki kri- 
tériuma" helyett a Taine-féle "faj" (Balázs Fe
rencnél "viszonylagos fajtisztaság") az 
erdélyi irodalmat befolyásoló harmadik 
meghatározó tényező.

A magyar irodalomban már a Halotti be
széd óta gyakori a "/«/"kifejezés, de a húsza
d ik  szá za d  elején  m egn övek sz ik  a 
használata. Nemcsak Ady és Móricz, de Ig
notus, Gellért Oszkár, Juhász Gyula, Tóth 
Árpád és mások is gyakran használják, főleg

len, és az okviszony helyett álló megfoghatat
lan, megmagyarázhatatlan, a csodálatos. Kará
csony Sándor elmélete egyébként korában 
nem volt egyedülálló, hasonló etnikai alapo
kon nyugvó stílusról, filozófiáról ír a román 
népköltészet kapcsán Ludan Blaga Spafiul 
Mioritic című tanulmányában, és megtalál
ható a korabeli szerb-horvát, szlovák, cseh és 
lengyel gondolkodásban is.

Árról, hogy milyen értelemben használja 
a faj terminust, az Antológia megjelenése 
után néhány évvel az Erdélyi Fiatalokban 
megjelent vitaindító cikke tanúskodik.15. Eb
ben elkülöníti a nemzet, illetve a nép fogalmá
tól, az első  szerin te a hatalom m al, a 
birtoklással függ össze, és a sovinizmusig 
terjedhet, a második pedig osztályöntuda
ton alapul. Ezekkel szemben a faj politika- 
mentes kategória, nincs hatalmi igénye, s 
ezért a lelki-szellemi közösségnél is mé
lyebb, gyökeresebb, állandóbb közösségi ér
zést jelent.

Á Tizenegyek antológiáját elindító tanul

mányában Balázs Ferenc Szabó Dezső tételé
ből indul ki, miszerint: 1. Az írók műveikben 
saját Énjüket fejezik ki. 2. Ennek az Énnek 
legmélyebb meghatározói a faji sajátossá
gok. 3. Tehát az író a faji sajátosságokat fejezi 
ki műveiben. Ennélfogva az erdélyi iroda
lom nem más, mint az "erdélyi lélek" kifeje
zője, melynek három összetevője van: a 
hegyvidék mint kialakító környezet, az ős
foglalkozások, illetve a viszonylagos fajtisz
taság. Ennek alapján az erdélyi irodalomra 
jellemző a gazdag fantázia,a földdel való 
m isztikus egység, és bizonyos naivság, 
amely megkülönbözteti a "nyugati polgáro- 
sult embertől, akinek gondolkodását nem a felhők 
és a napfény irányítják, hanem prózai gondok. Az 
élet számára számtani egyenlet.1,1

Balázs Ferenc irodalomról vallott etnoge- 
netikus nézetei romantikusak, netán idealis
ták ugyan, de a faji alapokon nyugvó nado- 
nalizmusnak még csíráját sem lelni fel ben
nük. Ezt világosan leszögezi a tanulmány 
összefoglalása, a tulajdonképpeni program
adás:

"..bármiféle jövőbeli haladásnak csak akkor 
szilárd, biztos és idegen értékeket nem szolgáló az 
orszdgútja, ha az a faj föltárt kincseivel: múltjá
val, szokásaival, szeme nézésével, lépte módjával, 
gondolkozásával és céljaival van kikövezve. De 
bármiféle életnek és irodalomnak nem lehet más 
törekvése végeredményében, mint csodálatos har
móniában együtt haladni minden más faj életévéi 
és irodalmával, befogadni a mindenünnen jövő 
haladást, egyszóval: zárt talaj nedveit szíván ma
gába, legyen magasra nőtt virág, amely határo
kon túl lát, s az a napfény növeli s az a szellő 
borzolja, amelyik minden testvérét. "1

Balázs Ferenc irodalmi programjának va
lóban az volt a buktatója, amit Reményik is 
regisztrált a Tizenegyek Antológiájáról írott 
bírálatában: "túlságos jelentőséget tulajdonít az 
egy-nyelvú nemzeti leiken és irodalmán belül a 
faji partikulárisnak".16

Hagyomány és újítás, nemzeti és egyete
mes ambivalens viszonya egyébként nem
csak az induló fiatal írók műveiben, hanem  
a teljes erdélyi magyar irodalomban nyomon 
követhető. Általában a partikulárison ke
resztül próbálják kifejezni az általánost, 
mégpedig a hiteles és aktuális művészet 
nyelvén. A kor legtekintélyesebb irodalmi 
fórumának, az Erdélyi Helikonnak legelső 
számában Áprily az erdélyiséget "világ-fi
gyelő tetőként" értelmezi, s így foglalja össze 
az induló lap irodalmi elképzeléseit:

"Mű még tisztáz és vitatkozik az »erdélyi» 
szóval, mert öntudatát, rendeltetését védelmezi. 
De arra is megvan az ereje, hogy visszavonuljon 
a tartalmi szépségek mélyebb vonalára. Ebben 
egy Stefan George-verscsokor a mintaképe, mely 
az ősz lelkét úgy tudja megidézni borzongató 
művészettel, hogy egyszer sem mondja ki a lírai 
értékében megfakult szót: ősz. "1

Ugyanebben a számban Kuncz Aladár 
éppen a Tizenegyek kapcsán elmélkedik az 
erdélyi irodalom  kettős célkitűzéséről: 
"...csoportosulásukban és írásaikban bizonyos, 
hogy volt belekapcsolódás a modem áramlatokba 
és volt valamelyes helyi színezet is. Általában 
úgy bennük, mint az érettekben és elismertekben 
is kiérződött valamelyes belső antagonizmus, 
mely akkor a meginduló erdélyi magyar irodalom 
valóságos ellentétének visszhangja volt, s ez az 
irodakén hivatásának kétféle felfogásából szárma-

folytatás a 14. oldalon
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Balázs Ferenc irodalomszemléletében  
aránylag rövid időn belül változás történik, 
a hangsúly a partikulárisról az általánosra, 
az elméletről pedig az elmélet gyakorlatba 
ültetésére tevődik. Ennek oka minden bi
zonnyal az ötéves külföldi tartózkodás, az 
ezzel járó táguló világszemlélet és az Oxford- 
ban, Berkeley-ben, a világkörüli úton szer
zett tapasztalatok.

"Engem a külföldön eltöltött esztendők na
gyon közel hoztak más nemzetekhez." — vallja 
később. — "Oxfordban és Berkeley-ben találkoz
hattam az öt világrész minden tájékáról egybesereg- 
lett ifjakkal. Magyarnak, székdynekmegmaradtam,de 
ez ruűam nem hatalmi, politikai állásfoglalás, hanem a 
tényleges adottság elismerése.,21

Amikor Balázs Ferenc a teológiát elvégzi 
(1923), már kialakult egyéniség. Gondolatai
nak, eszményeinek, elképzeléseinek azon
ban még kristályosodniuk kell. Gondolata
inak kellenek a tágabb horizontok, eszmé
nyeinek a hazaitól eltérő, ösztönző példák, 
elképzeléseinek a külföldi tapasztalatok, 
hogy világosan megfogalmazódjanak, és 
hogy a megvalósításukra szőtt tervek is for
mát ölthessenek. Az etnogenetikus iroda
lomszemléletet elveti, mindaz, ami speciális, 
nemzeti jellegzetesség, most már azáltal vá
lik értékessé, hogy szerves része egy tágabb 
körnek, a világnak.

Hazatérése után, az Erdélyi Helikon fia
tal írókhoz intézett körkérdésére22 válaszol
va már nem a szabadon csapongó, mito- 
lógia-teremtő képzelet irodalmát szorgal
mazza, hanem egy általános emberi gondol
kodásra, valam int praktidtásra alapozó 
irodalmat. És immár nem pusztán az erdélyi, 
vagy a magyar irodalom keretében gondol
kozik, hanem az egyetemes irodalomról be
szél. Ebben tér el egyébként a megkérde
zettek nagy részétől, akik a magyar irodalom 
jövőjét a kisebbségi önkifejezésben (Csuka 
Zoltán, Darkó István, Fekete Lajos), a parti
kularitás kifejtésében (Jancsó Béla) látják, ne
tán olyan idealista messianizmusban, mint 
Győry Dezső, aki szerint az európai kultúra 
megváltása lenne a magyar irodalom feladata.

De felfogása a tisztán esztétikai kategóri
ákban gondolkodó Dsida, Illyés Gyula vagy 
Ignotus Pál elképzdéseitől is különbözik, hi
szen irodalomról beszélve nem a szép kor
szerűségét hirdeti, hanem a logikáét. Ebből a 
szempontból irodalomképe a megkérdezett 
fiatal írók közül csupán József Attila iroda
lom-felfogásával rokonítható, aki maga is a 
"tiszta ész" és a "tiszta költészet" elvét hirdeti, 
bár a Balázs Ferencétől eltérő gondolatmenet 
alapján.

"Hiszek a tiszta észben, aminthogy mindenki 
hinne benne, ha véle élni nem volna fáradságos. 
A tiszta költészetben, mert 6 teremtette meg azt a 
közösséget, mely a társadalom antagonizmusa fö
lött derűs erő, valóságos egész és mennyei egészség. 
A tiszta szellemben, amelynek szabadsága korlátta- 
lan, amely a testet is föláldozhatja azáltal, hogy 
önfegyelemmel mintázódika történetiség porhanyó 
plasztikáján." — írja József Attila.

Balázs Ferenc pedig a tudomány és a filo
zófia irodalmát tartja egyedüli lehetséges
nek, miközben ő sem választja külön a ma
gyar irodalom helyzetét az irodalom helyze
tétől általában:

"A magyar irodalom jövőjét nem tudom elvá
lasztani az irodalom jövőjétől általában. Az iro
dalom jö vő jé t pedig csak akkor látom 
biztosítottnak, ha az filozófiává, vagy pedig tudo

mánnyá válik. Ez az emberi gondolkodás fejlődésé
nek velejárója (...) A képzet-kapcsolás irodalma, a 
mese, a csinált fordulatosság, a különlegesség, az 
izgató bevégződés helyet kell hogy adjon a világné
zet, vagy a lélektani és társadalomtani alapon meg
írt regénynek, tehát a filozófiának és a 
tudománynak, mert az emberi gondolkodás is a 
képzetkapcsolódástól a bgikáig fejlődött."

Itt tehát már elveti az etnogenetikus iro
dalomszemléletet, s az értékskálán a nemzeti 
helyére az egyetemes kerül. Az irodalom pe
dig már nem a faj önkifejezése, hanem "filo
zófia vagy tudomány", melynek az a célja, 
hogy "egymásra legalább a nyomtatott szó segít
ségével hatással lehessünk."

Az erdélyi irodalom első teoretikusa 1929 
után egyre jobban eltávolodik az irodalmi 
élettől, a Bejárom a kerek világot után (1929) hat 
éven keresztül csak társadalmi munkájával 
kapcsolatos publicisztika jelenik meg tőle az 
Aranyosszékben, az Ellenzékben, az Erdélyi Fia
talokban vagy a Kévekötésben. "Csak egynek van 
ereje, jogosultsága: a tettnek" — vallja, s ez lesz 
a mottója irodalommal szembeni attitűdjének.

Kérdéses, hogy az irodalmi élet zárta-e ki 
magából Balázs Ferencet, vagy ő zárta ki ma
gát. Ha a korabeli irodalmi közéletben keres
sük a helyét, megállapítható, hogy mindig a 
maga útján járt, sosem csatlakozott valamely 
irodalmi csoportosuláshoz, hanem mindig 
kezdeményezett és híveket toborzott maga 
köré, tehát kollektív boldogulást hirdetve in
dividualista maradt, a szó nemes értelmében.

Mikó Imre visszaemlékezése szerint Ba
lázs Ferenc arra számított, hogy a Bejárom a 
kerek világot megjelenése után, a hajdani pá
lyatárs, Kemény János meghívja Marosvécs- 
re. De az Erdélyi H elikon sem  a líra- 
epika-dráma szentháromságát megkerülő 
útirajzával, sem nézeteivel nem értett egyet. 
A Helikon-i meghívás így három évet késik. 
1932 és 1934 között már részt vesz ugyan a 
marosvécsi találkozókon, de már nem tulaj
donít nekik különösebb fontosságot. Nem is 
üli végig őket, siet vissza Mészkőre az éppen 
aktuális gondokat orvosolni. Ebben a kor
szakban a tervek és az elmélet egyre távolabb 
kerül tőle, s így az irodalomról való beszéd
nél jobban becsüli a tetteket. A gyarkorlatias- 
ság nevében való önelhatárolódás minden
fajta elméleti szervezkedéstől azonban nem 
jelenti azt, hogy puszta hallgatóként vett vol
na részt a találkozókon. A Helikon Találko
zók jegyzőkönyveiből tudjuk, hogy ha nem 
is ülte végig, de hozzászólásaival mindig 
megindított egy-egy folyamatot, ami aztán 
továbbfejlődött. A VII. találkozón hozzászó
lása próbálkozás arra, hogy az Amerikában 
tanultakat az itthoni helyzethez igazítva fel 
lehessen használni. "Balázs Ferenc hozzászól 
az amerikai kisszínházak rendszerére híva fel a 
figyelmet, és hangsúlyozva a műkedvelői előadá
sok fontosságát, amelyeket meg kellene reformálni 
és értékes darabokkal kellene ellátni." — írja a 
jegyzőkönyvvezető Kovács László.23 Két év
vel később éppen az ő javaslatára indul meg 
a Hasznos Könyvtár sorozat, melynek célja 
"az erdélyi magyar név szélesebb rétegei számára 
jó olvasnivalót adni"2i, s amely Kacsó Sándor 
XI. Helikoni Találkozón tartott beszámolója 
szerint két év alatt mintegy százezer ember 
kezébe juttatott olvasnivalót.

A Helikon végül közölni kezdi írásait s a 
Szépmíves Céh is elfogadja utolsó, legkevés
bé sikerült, de kétségkívül a legirodalmibb 
köntösben jelentkező munkáját, a Zöld Árvi
zet, de Balázs Ferenc ekkor már utolsó hó

napjait éli.
Az erdélyi irodalom első teoretikusa s 

egyik talán legszínesebb egyénisége nem  
tartotta magát írónak, mégis az irodalom 
őrzi meg a nevét. Ha íráshoz fogott, igyeke
zett a "tudomány és a filozófia nyelvén " szólni, 
az irodalom két hagyományos funkciója kö
zül nála mindig hangsúlyosabb a tanító jel
leg. A szépség azért elengedhetetlen, mert 
kinyitja a lelket, könnyebbé teszi a tudást, 
örömtelivé a tanulást. Semmi sem áll tehát 
távolabb Balázs Ferenc gondolkodásától, 
mint a Tart pour Tart irodalma. Egész írói 
munkássága voltaképpen nem más, mint 
eszköz a kezében, programirodalom a szó 
nemes értelmében, mely lehetővé teszi, hogy 
céljainak minél több embert nyerjen meg. Ezt 
a kortársak is érzékelték, a Pásztortűzben 
megjelent nekrológjában László Dezső első
sorban széles körben megnyilvánuló "ébresz
tő és kezdeményező munkásságát" emeli ki, és 
csak a dkk vége felé tér ki írói érdemeire, 
megjegyezve, hogy "az írás nem volt foglalko
zása és mestersége, hanem egyik kifekzési formá
ja, és eszköze a szellemi hatásban."
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Olasz napló
Bernini, maga
Nehezen mondhatnék, hogy Bemini nem 

mindenkori eseménye Rómának, hiszen a 
város egy folyamatos Bemini-kiállítás. Az 
1998-as esztendő nagy művészeti evenimen- 
tuma azonban a GaÜeria Borghesében meg
rendezett páratlan bemutató (a kifejezés 
eredeti értelmében: röpke emberi életünkben 
egyszer láthatunk üyet).

Eltérően az olasz kiállítótermek gyakori 
és öröklött fantáziátlanságától — fel kell he
lyezni a festményt a falra, jó esetben megszá
mozni, egy rosszacska katalógust nyomni a 
látogató kezébe, aztán mehet — ez alkalom
mal a rendezők pazar struktúrába rendezték 
az életmű mozgatható darabjait (oly nehéz 
azért ez sem volt, nem kellett annyira meg
bontani az eredetit). Sokatmondó a kiállítás 
dm e is: A szobrász Bemini; alcím: A barokk 
születése a Borghese-házban. A  kiállítás rende
zői nagyon pontosan ráirányították a figyel
met a periódusra: 1615— 1625. Tíz évről van 
szó tehát, amikor is a fiatal Gianlorenzo — 
Giovanni Lanfrancóval, a festővel együtt — 
a Borghese-palotában dolgozhatott, Sdpione 
Borghese, e nem túl szellemes, ámde ami 
esetünkben ennél sokkal fontosabb, igencsak 
nyitott, nagylelkű és -erszényű kardinális 
megbízásait teljesítve. És a Bemini szob
rászati leleményeit leginkább kifejező alko
tásokról van szó: Eneász, Ankhüszész és 
Ászkánió (1618— 1619), Proserpina elrablása 
(1622—1623), Apolló és Dáfné (1622-25), Dávid 
(1623—1624) egy olyan Beminit mutatnak 
meg nekünk, aki szabadon szárnyal: min
dent meg akar és tud tartani Michelangelo 
klasszikus reneszánsz kánonaiból és fegyel
méből, visszavezetvén azt a természet erede
ti elevenségére. A szobrászati kánonok üyen 
jellegű és mértékű változtatása a mozgással 
kapcsolatos, mondhatnánk, az ellentmondás 
maga, hiszen ha a márvány az örök, az állan
dó, akkor hogyan is lehetne benne létrehozni 
a hérakleitoszi princípiumot?! Bemini azon
ban lángész volt {aztán meg mester), aki fi
gyelmes szemmel követte kora nagy mintáit 
is, és ezek a minták gyakran a festészetből 
származtak, elsősorban Caravaggiótól. (A 
Santa Maria del Popolo templomában talál
ható például Caravaggio egyik mesterműve, 
Szent Péter mártíriuma.) Ha jól megfigyeljük: 
a keresztet hátával megemelő hívő (monu
mentális, fizikai formájában kifejezett izom- 
zat), a kötéllel felülről segítő második és a 
keresztet tartó harmadik olyan feszültségi 
rendszerben vannak, amelynek erővektorai 
messze túllépik a felület adottságait és egy 
szabályos térstruktúra képzetét adják. Azt 
sem mulaszthatjuk el itt megjegyezni, hogy 
később, 1655—1657 között, Bemini maga is 
közreműködött a Santa Maria del Popolo to
vábbépítésében, VII. Sándor pápa megbízá
sából, elkészítvén a Chigi-kápolna két szob- 
rát (Dániel az oroszlánnal, Habakuk az 
angyallal). (Bármennyire is a Galleria Borghe
se kiállításáról írunk, akaratlanul is folytat
nunk kell e "kiállítást" Róma egyéb publikus 
helyem!)

De térjünk vissza a teljes felújítás után 
fehéren víllódzó palotába, megjegyezvén, 
hogy 1611—15 között építették, tervezője és 
kivitelezője egyaránt a flamand építész, Jan
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van Santen volt — később meg is festette a 
kész művet. Az alsó traktusban — az eredeti 
belső struktúrát és díszítéseket megőrizve — 
jelenleg a szobrászati múzeum található, az 
emeleten pedig az újra megnyitott képtár. Itt 
is ugyancsak mély lélegzetet kell vennünk: P. 
P. Rubens, Domenichino, Veronese, Tiziano, 
Botticelli, Perugino és, Istenem, Sebastiano 
del Piombónak micsoda tekintetű Krisztu
sa... hogy csak őket említsük. (Fedezze fel a 
kismestereket, aki akarja, Szerb Antalék 
egyenesen kultuszt csináltak ebből, én azon
ban alig bírok a nagymesterektől elszakadni, 
akárcsak ettől a del Piombótól. A rendezők 
kegyetlenül csak egy fél órát engedélyezné
nek nekünk, de erre is van egy jól bevált 
techné: előreszaladni, felmérni a terepet és 
megudvarolni a legjóságosabb teremfelü
gyelő nénit. A nagyterem tematikus üzenete 
Bemini és az antik-hellenisztikus művészet 
viszonyára vonatkozik, középpontban a hí
res Hermafroditával. Ez a kétnemű a Santa 
Vittoria altemplomában volt feledve, míg
nem a bíboros megbízásából Bemini a bal 
lábat és a derékaljat ("matrac") restaurálhat
ta. (A fejet és a matrac előbbi változatát And
rea Bergondi kivitelezte — de a források itt 
nem mindenben konkludensek.) A restaurá
ció újjáteremtés és tanulás, ilyen tanulmány

volt Gianlorenzo számára a Ludovisi Árész is 
— az isten lábánál levő puttó feje már Bemini 
értelmezésében jelenik meg. Ezt a munkát 
már — mivelhogy a szobrász a megmunká
lás technológiájával elválasztja az eredetit a 
hozzátételtől — követendő példának tekinti 
Orfeo Boselli, híres kézikönyvében {Megjegy
zések az antik szobrászatról). AHermafroditánál 
tanulmány-szempontból igen fontos a fel
emelt bal lábon átvetett lepel rafinált teker- 
vénye, valamint a férfi és női princípium 
közötti átmenet: az arc és a test mint kölcsö
nös tranzídó a két nem formakarakteriszti
kái között, amiből absztrakció, ugyanakkor 
egy sugárzó talányosság is származik. (A mű 
jelenleg a Louvre tulajdona, Napóleon vásá
rolta meg 1807-ben.)

Mint restaurátor Bemini mélyen átélte a 
hellenisztikus szobrászat könnyedségét, 
életszeretetét, játékosságát, azt a tulajdonsá
gát, mely szerint a forma nem leköt, hanem 
felszabadít. E formaélmény aurájában alkot
ja meg két művét: Delfinen lovagló kisgyerek 
(Berlin), Szatírt zaklató kisgyerekek (Metropo
litan, New York). (A puttó fordítása persze 
így mulatságos: a lényeg abban a bizonyos 
nem-nélküliségben és angyali ártatlanságban

és lehetőségben van.) Az Ameltea kecske for
mailag idetartozik ugyan, de már bonyolul
tabb kompozíció.

Szintén a nagyteremben látható az ebből 
az alkalomból újrapozidonált híres Igazság 
(La Verita), amely mindig is a Galleria Borg
hesében volt, most tehát minden oldalról 
szemlélhető ez a nehezen meghatározható 
korú leányasszony, amint a Nap sugaraival 
világít, kétségtelenül vonzó. Csak egy része a 
tervezett kompozídónak (Az Idő meghozza az 
Igazságot), megszületését annak köszönhet
jük, hogy pápasága kezdetén X. (Pamphilj) 
Ince (1644—1645) nem pártfogolta Beminit, 
hasonlóan  XV. (L udovisi) G ergelyhez  
(1621—1623).

A kiállítás külön tematizálja a toszkán 
(firenzei eredetű) Bemini és Michelangelo 
viszonyát. VIII. Orbán (1623— 1644), a Bar- 
berini családból származó nagy pártfogó, II. 
Gyula után alighanem Róma legnagyobb 
építtetője volt az, aki olyan értdemben irá
nyította Beminit, hogy kora Michelangelójá- 
vá váljon, amit aztán Gian Lorenzo a sze- 
reppd való azonosulásig vállalt is. A meg
győző példa e tekintetben a Szent Lőrinc meg- 
égettetése (Uffizi, Firenze), a minta követ
hetően a sixtusi kápolna Ádámja, valamint a 
Pieta Krisztusa.

A  nagy minták toposzodnak, közhelyek
nek számítanak; ebben a viszonyban azon
ban sohasem egy művészeti mimetizmust 
kell keresnünk, hanem sokkal inkább az ere
detiség forrására figyelnünk. Bemini, aki 
maga is kiváló festő volt, átvette azt a kihí
vást, ami a festészet lélekkifejező privilégiu
ma, a kő konzervativizmusával szemben a 
piktúra genuin érzékenységét képviselte. 
Erre példa az Énedsz és Ankhüszész; témája 
túlnő a vergiliusi mitologémán és a város 
megmentésének és fdemelésének témájává 
válik, V. Pál pápa, Bemini d ső  nagy mecéná
sának oly kedves motívummá. (Itt jegyez
zük meg, hogy Éneászban a katolikus egy
ház is — bizonyos értelemben — a Város 
alapítóját tiszteli, a sajátjáét, aki így Szent 
Péter elődje.) E kompozídóban a nagy min
ták Raffaellótól, valamint Federico Barocd- 
tól származnak. (Az égó város, Menekülés 
Trójából.) Persze — és itt a szobrászat és fes
tészet viszonyából származó kihívás: emlé
kezzünk csak Leonardo da Vinci m eg
dönthetetlen demonstrádójára az II paragone 
déllé artiban — mindaz, ami lángolás, vesze
delem, menekülés (azaz epika) a festmé- 

folytatás a 16. oldalon
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folytatás a 15. oldalról

nyen, itt a szobor kompozíciójában és az 
arcokon kell hogy megjelenjen. Valószínűsí
tik, hogy e csoportozat megalkotásában még 
az apa, Pietro Bemini is közreműködött, két
ségtelen, hogy a leginkább statikus Bemini- 
alkotás ez, "ellensúlyként" azonban ott van a 
három életkor allegóriaként is szépséges 
együttese; a keletkezés, életerő, elmúlás, a 
bőr és izomzat, az arckifejezések — s az azo
kon tükröződő tudás — differenciáinak egy- 
másra-vetítése külön absztrakt jelentést is 
biztosít a kompozíciónak.

A császári teremben található a Proserpina 
elrablása (Ovidius Átváltozásainak egyik he
lye). Itt már igencsak fontos, hogy a szobo
ra lak zato t körüljárván, több szögb ől 
szemléljük, felfedvén a kompozíció virtuális 
tengelyeit. Bemini a valószínű elforgatások 
több lehetőségét biztosítja. De az alvilági 
Plútó vasizmai és Porserpina lágysága, ön
magában is minő drámai ellentmondás, amit 
technikaüag a Proserpina combjába mélye- 
dő ujjak jeleznek. A női test a levegőben van, 
védekezik, tőle telhetőén taszítja Plútó vad 
fejét. íme, hogyan tűnik fel az epika a kom
pozícióban, Bemini egyre tágítja a műfaj le
hetőségeit, hiszen így az, amit éppen látunk, 
egy virtuális térbeni mozgássor egy eleme 
csupán. Plútó vicsorog és vigyorog, Porser- 
pina arcán könnycsepp, teste a vergődés egy 
szegmentuma az időből kiszakítva. Az alvi
lágkutyája pedig üvölt, háromtorkúlag... De 
a barokkban, itt a kezdeteknél sem csak 
ennyiről van szó, ami lehetne akár egy poli- 
valens, képlékeny realizmus, hanem az egy 
pontos eszmében mellérendelhető allegori
kus jelentésről. Bemini örökös eleven erejét, 
szemben a barokk későbbi evolúciójával e 
kettősség folyamatos és mértékszerű biztosí
tása jelenti.

(Á rendezők jó pedagógiai érzékkel mu
tatják be Pietro de Barga Plútó és Proserpina 
című korábbi, kisebb bronzszobrát: az ösz- 
szehasonlítás valóban releváns abban az ér
telemben, hogy Bemini teljesen más mozgás
koncepcióval — és nyüván: technikai lehető
ségekkel — rendelkezett.)

A III. teremben található Bemini aligha
nem legköltőibb alkotása, az Apolló és Dáfné. 
Ebben az esetben is narratív szerkezetről van 
szó, amely a költői embléma minden kifeje
zésbeli és dinamikus tulajdonságát egyetlen 
drám ai összefüggésbe sűríti. A m űvé
szettörténet bizonyos tagolásról is beszél: el
indulásról (a mozgás kiindulópontja), majd 
futás és követés, a kulminádós ponton pedig 
a kétségbeesett kiáltás és a visszaváltozás 
(transzszubsztanciáció). A térbeli szerkesztés 
virtuozitásában Bemini itt még a Proserpina 
elrablásánál alkalmazott megoldáson is túl
lép: Apolló szépsége és Dáfné menekülése 
között a vágy metaforája feszül. A minták 
között említik a belvederei Apollót, Jacopo 
Bonacolsi hasonló című bronzát, valamint 
Guido Reni kortárs munkáit. Persze, Bemini 
szintézise messze nem összegzés: a mozgás 
légiessége más statikát ad az alakoknak, aho
gyan az istennő babérfává visszaváltozik, 
ahogyan gradlis lábujjaiból gyökér nő, kezei 
meg leveles ágba mennek át, abban születik 
meg a Vágynak ellenálló Érinthetetlenség, 
az örök Szűziesség. E szoborcsoportban te
hát immár teljes teherbíróképességében előt
tünk áll a Bemini által megteremtett forma. 
Micsoda megdöbbentő dolog szembesülni 
azzal e kiállításon, hogy a barokk kezdetben

csupa vibráló mozgás, amely oly könnyedén 
hordozza az allegóriákat. A hagyomány sze
rint a babérlevelek és a lepel megmunkálá
sában Berninit Giuliano Finelli, a fúró 
nagymestere segítette. A talapzatra, hogy ő 
is részesüljön a halhatatlanság aurájában, 
Maffeo Barberini bíboros kis latin nyelvű 
epigrammája került.

Az Apolló és Dáfné megalkotása közben 
került sor a Dávid kivitelezésére — benne 
Bemini saját művészeti krédóját is megfo
galmazta, a bizalmat a magasrendű erőfeszí
tés sikerében. Dávid alakja rendkívül 
fontossá vált a katolicizmus számára, a ke
resztény hősiesség, a hit ereje és az eszes 
lelemény együttes erényei okán. (Bemini — 
emellett — Michelangelo Mózesére is gon
dolhatott, hiszen ha ez utóbbi a kőszikla, 
Dávid lehetne a mozgásban levő erő.)

Dávid szemlélésében — itt ismét hosszas 
körbenjárás és nézőpont- váltogatás szüksé
ges — ismét a kompozíció virtuális tengelyei 
által meghatározott, strukturált tér rendkí
vüliségére figyelünk. A Saul királytól kapott 
nehézfegyverzetet levető Dávid mozgása is 
szegmentumok lehetőségképpeni sorozatá
ra tagolható: a parittya visszaforgatása (hát- 
rafordulás), előrelendülés, holtpont, egzal- 
tádó, a kő elröpítése. Közben a beharapott 
alsó ajkak és a célratörően komoly, elszánt 
arc a tét abszolút fontosságát jeleníti meg. 
Ámde Dávid valahová a horizonton túl is 
néz, ahonnan a transzcendens bizonyossá
got kapja. Gyűlöl is, ezt az érzését a híres 
Elátkozott lélek arckifejezésével szokták ösz- 
szevetni. Ezt, valamint a Boldog lélek allego
rikus büsztjét a fiatalkort lezáró mestermű
veknek tartják.

Végül láthatjuk a nagy mecénások,Sdpi- 
one Borghese bíboros, V. (Borghese) Pál és 
VIII. Orbán — a fiatal és öregedő — mell
szobrait, sugárzik róluk az ember-, élet- és

művészetszeretet fölénye.

Fontos összekapcsolnunk a Borghese-pa- 
lota szobrait megalkotó és a festményeit ki
vitelező Giovanni Lanfranco munkásságát, 
szemléletileg is: együtt dolgoztak, sőt, Lan
franco mozgalmas, kontrasztív tónusokban 
megfestett kompozíciói (a spanyol barokk 
expresszionista vonulata hasonlít majd eh
hez) hatottak is a fiatal Beminire. A Loggia 
mennyezetét díszítő Istenek tanácsa, ez a 
fényhatásokban tobzódó olümposzi szün- 
hedrión, ahol az istenek és istennő-párjaik 
csakis valami jót dönthetnek az emberiség 
sorsáról. (Expresszivitás, fantázia: Lanfran
co festette a Sant'Andrea della Valle kupolá
jának freskóját is. [Dicsőség a Paradicsomban] 
A  hagyomány szerint Domenochino, aki az 
apszis és az oltár két képén dolgozott, any- 
nyira megirigyelte ezért, hogy meg akarta 
ölni vetélytársát.) De szintén itt az dső eme
leti Loggiában — hej, de sokan elsiklanak 
mellette! — láthatjuk Lanfranco öt ószövet
ségi témájú képét is, amelyet eredetileg a San 
Paolo Fuori le Mura Szentháromság-kápol
nája számára festett, és melyeket ez alkalom
mal a világ négy sarkából szedtek össze.

A kezdetben, az eredetben van valami, 
ami később "elfedődik". így vagyunk Bemini 
barokkjával: a hellenista játékosság, a dina
mikus lényeg, a játékosság ugyanakkor a 
komolyság, mindez Michelangelo kánonjai
val együtt. Mihez lehet az eredetben vissza
fordulni: a társművészethez, a festészethez 
(Caravaggio, Guido Reni), de a természet
hez, az elemekhez is, ismét, azok vegyülésé- 
hez és játékához, kagylóhoz, vízhez, szélhez, 
sugár-irányokhoz. Am ahhoz, hogy a kagy
ló, la conchilia, eme vizet arányos, látható 
sugarakban, erővonalakban szétszabdaló, 
irányító, terelő, nagyszerű forma-inspiráló 
természetét megértsük, művészeti fizikáját 
és ennélfogva középponti fontosságát meg- 
sejdítsük — milyen lélektelen idom lesz eb
ből aztán a barokk díszítőművészetben — ki 
kell mennünk Rómába, a Még Nagyobb Ber- 
nini-Kiállításra. Itt folytatjuk szükségszerű
en a Galleria Borghese nagyszerű mostráját.

Róma, 1998. VIII. 11.
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Alexandra Rahmanova és a szovjet irodalom
Az 1930-as évek közepén nem 

Szerafimovics Vasáradatát, nem  
Babel Lovashadsereg című novel- 
láskötetét, még csak nem is Maja
kovszkij Vlagyimir Iljics Lenin 
című poémáját, hanem Merezs- 
kovszkij Örök útitársak cím ű  
esszékötetét és főleg Alexandra 
Rahmanova háromkötetes nap
lóját olvasták a kolozsváriak: Sze
relem, Cseka, halál; Házasság a vörös 
viharban és A bécsi tejesasszony.

És mert mind a két munkát 
Benedek Marcell fordította ma
gyarra, hát 1947 tavaszán egyik 
Dantéról és a Pokolról szóló előa
dása után megkérdeztem őt, a 
Bolyai Egyetem esztétika pro
fesszorát: miért volt ilyen nagy 
sikere e könyveknek nálunk? Es 
csak nálunk volt nagy sikerük?

A professzor szétnézett — 
mert már akkor Gaál Gábor volt 
a hangadó az egyetemen, bár 
még tanított filozófiát Tavaszi 
Sándor református püspökhe
lyettes is, és a prorektor még 
György Lajos akadémikus volt — 
és elmondta: abban az időben ő a 
pesti Dante könyvkiadó lektora 
volt, és két európai sikerkönyv 
lefordítását bízták rá: a Merezs- 
kovszkij és a Rahmanova kötetei 
lefordítását. Amikor megjelentek 
a könyvek, napok alatt elkapkod
ták azokat.

Mindkét író elhagyta az ifjú 
szovjet államot, Lenin bolsevik 
paradicsomát, Merezskovszkij 
előbb, Rahmanova később.

N em  sokkal e beszélgetés  
előtt jelent meg, 1946 őszén Lu
kács György marxista esztéta és 
ideológus (aki sokáig a Szovjet
unióban élt, miután 1918-ban ve
zető szerepet játszott a magyar 
kommün idején; előbb a Közmű
velődési Népbiztosságon, majd 
mint az V. Vörös Dandár politikai 
biztosa — és Gaál Gábor volt a 
katonai tanácsadója) könyve a 
pesti Szikra kiadónál, a Nagy 
orosz realisták, am elyet m ég a 
Szovjetunióban írt, de Pesten dő- 
szavazott. Szerinte: "Amikor az 
orosz nép 1917-ben győzelmesen 
megvívta a maga felszabadulási 
harcát, széles értelmiségi körök 
ellentétet konstruáltak az új sza
bad Oroszország és a régi vezető 
orosz irodalom között. Az ellen- 
forradalmi propaganda egyik  
harci eszköze az a hazug állítás 
volt, hogy az új Oroszország tel
jes fordulatot hajtott végre a kul
túra m inden területén, hogy  
eldobta magától, hogy egyene
sen üldözi a régi orosz irodal
mat." — Nem üldözte — átér
tékelte. Lukács szerint: "Magá
ban az orosz irodalomban régi 
hagyományai vannak a fent vá
zolt értékelés módszerének: már 
Bjelinszkij és Herzen előfutárai

voltak  ennek a m ódszernek, 
amelynek csúcspontját Lenin és 
Sztálin neve jelzi." És: "A kiván
dorolt fehér emigránsok irodal
ma — az állítólag misztikus orosz 
irodalom folytatása — a hazai ta
lajtól, a hazai valóságos problé
máktól elszakadva, rövidesen  
kimutatta a maga terméketlensé
gét."

Terméketlenség? Terméket
lenségnek lehet nevezni Merezs
kovszk ij e sszé it, regén yeit, 
vallástörténeti írásait? Leonyid 
Andrejev A hét kacaját, M. P. Ard- 
basev A végső pontonját, Bunyin 
önéletrajzi köteteit és Rahmano
va háromkötetes naplóját? És az 
otthonmaradottak, a belső emig
rációba vonultak: Biok, Jesze
nyin, Anna Ahmatova írásait? A 
legrettenetesebben Rahmanova 
írta meg a forradalom, a szovjet 
korszak első esztendeinek bor
zalmait. Neve a legtöbb 1945 és 
1990 között m egjelent iroda
lomtörténetben, lexikonban meg 
sem található. Nevét kitörölték a 
szovjet életből és irodalomból.

ven szonáta a zulukaffer fülének. 
Ha a bolsevisták álmai beteljesül
nek, talán Oroszországban lesz
nek a legnagyobb erőművek, a 
leggyorsabb vonatok és a legha
talmasabb repülőparkok, de az 
orosz ember maga állattá válik. A 
százszázalékosan mechanizált 
állam — ez az ideál lebeg azok 
előtt, akik most az orosz embert 
formálják, miközben megsemmi
sítik benne azt, ami emberi..."

És ezt 1922. március 27-én írta 
le naplójában R ahm anova. 
Omszki intemáltságuk idején a 
második kötetben... És a pro
fesszor által említett meg semmisí
tés íg y  m utatkozott a N agy  
Októberi Szocialista Forradalom 
győzelme után: "Lassan mentem 
hazafelé. A messzeségben fel
bukkant a vagonváros. A kocsik 
közt kifeszített köteleken minde
nütt csupa rongyos, piszkosszür
ke fehérnem ű; e lh a n y a g o lt, 
piszkos gyerekek hancúroznak a 
vágányok között, az ember lába 
minduntalan hamurakásokba és 
szénmaradványokba botlik; so

Jakabos Olsefszky Imola: A táj emlékezete

Csupán a szovjet lágereket meg
járt Markovits Rodion emlegeti 
gyakran őt, az az író, aki megírta 
1927-ben a Szibériai gamizon című 
kollektív riportregényét és annak 
folytatását, az Aranyvonatot. Sze
rinte: "Egy ilyen könyv, amely ne
velő hatású legyen, emelkedett 
szellemi irányzatot képviseljen, a 
jövőbe lásson, fantáziával bővel
kedjen, víziókat szervírozzon, te
kintve megnemesült és kulturált 
ízlésünket, nemes veretű legyen, 
Rahmanovával és a két Sinclair- 
rel versenyezzen..."

Ennek a Rahmanovának egy 
szovjet professzor a következő
ket mondta: "Hamarosan eljön az 
az idő, amikor az ilyen könyvek, 
aminőket ön halmozott itt össze, 
Oroszországban olyan érthetet
lenek lesznek, mint egy Beetho

vány, sápadt asszonyok lopóz- 
nak végig lassan a szűk utcákon, 
összegörnyedve a lihegve cipelt 
vizescsöbrök súlya alatt. Minden 
nap, valahányszor a szolgálatból 
hazatérek, új erővel markol szí
vembe ez a képe a szörnyű nyo
mornak..."

A forradalomra emlékezünk 
november első napjaiban s arra, 
hogy dicsőítették ott és dicsőíttet- 
ték itt velünk ezt a hatalamas vív
mányt majdnem 50 esztendőn át.

A forradalomról ma már tud
juk, amit csak sejtettünk, amit tit
kos helyekről tudtunk meg, ne
vezetesen azt, hogy II. Vilmos 
császár kifáradt Németországá
nak és a Trockijnak nyújtott Wall- 
Street-i pénz segítségével vitték 
győzelemre. A németek 33 Zü
richben élő orosz emigránst szál

lítottak Miklós cár Oroszorszá
gába, a Kerenszkij csoport háta 
mögé. Lenin pedig megígérte ne
kik, hogy a bolsevikeknek nyúj
tott seg ítség  fejében előnyös  
különbékét köt velük.

Erről és ezekről a forradalmi 
napokról szól Alexandra Rahma
nova naplójának első kötete: a 
Szerelem, Cseka, halál. De forrada
lom sok volt a világon és a leg
több elbukott. Ez a vörös forra
dalom nem bukott el: győzedel
meskedett és megteremtette a 
Szovjetuniót. Hogy miként te
remtette meg, azt az írónő a má
sodik kötetben, a Házasság a vörös 
pokolban írja le napokra beosztott 
napló formájában. A napló első 
könyve megrázó, borzongató. A 
második rész inkább meggyőző: 
így jutottak el a nyomorba, így 
jutottunk el mi is a második vi
lágháború után a szovjet nyo
morba. És a terrorba!.

De...
G y en y iszo v  p rofesszor  

mondja egy titkos összejövete
len; Szerző 1921. november 31-én 
jegyzi le: "Akármelyik vénasz- 
szony, mielőtt belefog valamibe, 
okvetlenül gyertyát állít a Szűza
nyának; akármelyik Pjotr vagy 
Iván ugyanolyan áhítattal hisz 
Marxban vagy Leninben, mint ez 
az anyóka a Szűzanyában. Az 
orosznak szüksége van valamire, 
ami vezesse, irányítsa — szüksé
ge van valamire, amit bámuljon, 
ami előtt meghajoljon, mert saját 
szava alszik még a lelkében. A 
forradalom szörnyű kegyetlen
ségei sem az orosz nép kifejezései 
voltak, csak az alvó óriás tompa, 
haragvó mozdulatai." És még 
hozzáteszi:» A bolsevizm us el 
fog pusztulni, mert az őrület so
hasem maradhat fenn tartósan, 
mint rendszer; de a bolsevizmus 
szörnyűségeire talán szükség  
volt, fenyítésképpen azoknak, 
akik a helyes utat elvesztették."

A helytelen útra tévedteket 
vezette győzelemre Lenin, ő  volt 
a fő-fő rossz? — kérdezhetnénk 
mi. De A. Rahmanova 1923-ban 
tovább-távolabbra lát: Sztálint 
látja meg, bár még nem tudja, 
hogy ő fog következni. Még nem 
ír le nevet, de tudja, Lenin halála 
után jön, aki "továbbfejleszti" a 
leninizmust.

1924. január 22-én írja le Szer
ző Gyenyiszov professzor szava
it: "Lenin m eghalt, az egész  
városban óriási az izgalom. Mi 
lesz most?... Lenin értelmes em
ber volt, meg tudta őrizni elfogu
latlan ítéletét saját eszm éivel 
szemben. Amikor látta, hogy a 
kommunista eszmét nem lehet 
megvalósítani, elszántan pontot 
tett utána és behozta a NEP-et... 
Nagyon félek, hogy Lenin után, 
most, elkövetkezik az a neveze
tes »nagy ember», aki nem törő-

folytatás a 18. oldalon
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> » »  folytatás a 17. oldalról

dik a valósággal, s akkor el va
gyunk veszve."

íme az "októberi" forradalom 
és Szovjet-Oroszország törté
netének egy kis része, az első esz
tendők egy szemtanú és átélő 
(átszenvedő!) naplójában meg
örökítve.

Ezt a háromkötetes naplót én 
1943-ban a Rédey-ház alatti ka
pualjban lévő és Kovács névre 
hallgató antikváriustól vettem. A 
könyv, a beírás szerint, Schönha- 
us László tulajdona volt valami
kor. Hatodikos diák voltam, az 
ilyesmi már érdekelt.

Később, a háború után, ami
kor hozzánk is elérkezett a Sztá
lin által átdolgozott lenini mar
xizmus gyakorlata, meg is feled
keztem róla. Csak sokkal később, 
amikor már kezdték előszedni az 
1956-os dolgokat, és én is a párt
ban vöt de blam cu avertisment 
szankciót kaptam, csak akkor 
kezdtem félni ezektől és az ilyen 
könyvektől, például egy 1941-es 
kiadású Sztálin-életrajztól, csak 
akkor jutott eszembe, hogy van 
nekem a Kányafőn egy kertem s 
abban tyúkketrec nagy kifutóval, 
tojó- meg kotlósládákkal. Ide ki
vittem a könyveket, s a ládákba, 
a szalma alá tettem. Ott ültek 
több mint 20 esztendeig s mikor 
kiszedtem onnan őket, csak ak
kor láttam, a Rahmanova-napló 
első és harmadik része tönkre
ment. De megmaradt ez a máso
dik, amelyből idézek most. És 
sokat, mert a könyvhöz hozzá
jutni ma nagyon nehéz dolog le
het.

Az első napi feljegyzés 1920. 
szeptember 13-ról való:

"Magányos, szomorú életem
be megérkezett a csoda. A szere
lem csodája... Megcsöndesedtem  
és alázatossá váltam. Csak a né
metre gondolok. Kedves barna 
szemére, amellyel huncutul né
zett rám, amikor naplómat visz- 
szaadta és így szólt:

— Nem vihetem magammal 
a naplóját, mert egyelőre még 
nem mehetek Németországba!

— Hát nem indul a foglyok 
vonata?

— Indulni indul, de maga 
nem jöhet velem, hát ittmara
dok!"

És maradt. A fogolytáborból 
kiengedték, elhelyezkedett egy 
közkönyvtárban, ahol Alja is dol
gozott.

V égre m ég is  k im eh etett 
Szovjetoroszországból. De csak 
1925 júniusában. Kitoloncolták. 
Feleségével, Alja Rahmanovával 
együtt. így került ki a napló első 
két kötete Bécsbe. Ott rögtön ki is 
adták. Ezt a német nyelvű naplót 
fordította magyarra Benedek 
Marcell. A Bécsben írt harmadik 
kötettel, A bécsi tejesasszony című
vel együtt. 1925 decemberének

közepén érkeztek Bécsbe. 7 esz
tendőt éltek és éltek át Lenin és 
Sztálin Szovjet-Oroszországá- 
ban.

"Őrjöngő sebességgel szágul
dott velünk a vonat. Megfogtam 
Otmar kezét s gyöngéden ciró
gattam. És álmodtam az új élet
ről, amelyet ki akarunk harcolni 
az új hazában..."

lókerültek Sztálin vörös rém
uralma alól és néhány esztendő 
múltán Hitler barna fasizmusa 
nyújtotta kezét feléjük... Cseber
ből vederbe.

így telt el három-négy nem
zedék élete. Markovits Rodion 
volt az első, aki valamit tudósí
tott arról, mi van a Szovjet
unióban.

Gyóni Géza ezt már nem ér
hette meg. Még üdvözölte az 
1917-es polgári-demokratikus 
Kerenszkij-forradalmat, de 1917 
júniusában meghalt háborodott 
elmével a krasznojarszki fogoly
táborban. Kun Béla, az 1918-as 
magyar tanácsköztársaság vörös 
vezetője végül is a szovjet hata
lom kezétől pusztult el. Lukács 
György nem volt őszinte ember, 
ő  nem tájékoztatott a szovjet va
lóságról. És maguk a szovjetek is 
a párt által megszabott vonalat 
vitték tovább. A magyar nyelven 
1954-ben megjelent A szovjet iro
dalom rövid története című munka 
bevezetőjében ezt olvashatjuk: 
"...az Októberi Forradalom győ
zelme gyökeres fordulatot jelen
tett az egész világ kizsákmányolt 
tömegeinek gazdasági helyzeté
ben és politikájában, életében és 
életmódjában... kultúrájában és 
egész sze llem i arculatában." 
Mintha csak Lenint igazolná: 
"...az irodalomnak az egyetemes 
proletármunka részévé kell len
nie."

Azzá lett. Benedek Marcellt 
Gaál Gáborék elüldözték a Bo
lyai Egyetemről 1947-ben. Utód
ja, Szabédi László az első évben 
kissé az ő stílusában tartotta elő
adásait. De egy év múlva már 
rossz szovjet regényeket jó tála
lásban nyújtott át nekünk. Ami
kor pedig Szerafimovics Vasá- 
radatára azt mondtam: "érdekes 
téma, de gyenge feldolgozás. 
N in cs igazi irodalm i értéke 
Tolsztojék és Dosztojevszkijék 
irodalmában, és maga a téma is 
agyonanalizált" — odajött hoz
zám és azt mondta:

— Ez a maga véleménye... 
ugyebár, Kovács kolléga?!

Szünetben pedig odasúgta 
nekem: vigyázzak, sűrűn jelen t- 
getik egyesek, mi történik Szabé
di László óráin.

És vigyáztam... És vigyáz
tunk... És hallgattunk. Vagy fúj
tuk mi is a szovjet indulót.

Legalább most igyekezzünk 
tiszta vizet tölteni a pohárba!

Decemberi évfordulók
1 — 270 éve született Jedrezej Kitovicz lengyel író
2 — 130 éve született Francis Jammes francia költő

— 80 éve halt meg Kaffka Margit írónő
— 110 éve halt meg Mehmed Námik Kemál török költő
— 80 éve halt meg Edmond Rostand francia drámaíró

3 — 40 éve halt meg Szergej Nyikolajevics Szergejev-Genszkij
orosz író

4 — 450 éve született Bogáti Fazakas Miklós költő
5 — 10 éve halt meg Aurélien Sauvageot francia nyelvész
6 — 520 éve született Baldassare Castiglione olasz költő

— 340 éve halt meg Baltasar Grácián y Morales spanyol író
7 — 125 éve született Willa Cather amerikai írónő
8 — 360 éve halt meg Ivan Gundulic horvát író

— 460 éve született Istvánffy Miklós történész
9 — 150 éve született Frantisek Brábek cseh író

— 80 éve született Teohar Mihada? román író
— 390 éve született John Milton angol költő

10 — 460 éve született Giambattista Guarini olasz költő
— 880 éve halt meg Ibn Rusd arab filozófus
— 160 éve halt meg Hégésippe Moreau francia költő

11 — 80 éve halt meg Ivan Cankar szlovén író
12 — 70 éve született Csingiz Ajtmatov kirgiz író

— 270 éve született Pietro Vem olasz író
13 — 125 éve született Valerij Jakovlevics Brjuszov orosz költő

— 20 éve halt meg Tamás Gáspár író
—200 éve halt meg Wilhelm Heinrich Wackenroder német író

14 — 90 éve született Szepes Mária írónő
15 — 110 éve született Maxwell Anderson amerikai író

— 120 éve született Hans Carossa német író
— 110 éve született Cella Delavrancea román írónő
— 140 éve született Karácsonyi János történész
— 400 éve halt meg Philips van Mamix holland költő

16 — 100 éve született Ján Smrek szlovák költő
— 70 éve halt meg Elinor Wylie amerikai költőnő

17 — 125 éve született Ford Madox Ford amerikai író
— 1090 éve halt meg Abú T-Abbász Ibn al-Mutazz arab költő
— 725 éve halt meg Dzsalálo 'd-Dín Rúmi iráni költő

18 — 60 éve halt meg Louis Delattre belga író
19 — 150 éve halt meg Emily Bronté angol írónő
20 — 40 éve halt meg Fjodor Vasziljevics Gladkov orosz író

— 25 éve halt meg Kardos Tibor irodalomtörténész
— 30 éve halt meg John Steinbeck amerikai író

21 — 40 éve halt meg Lion Feuchtwanger német író
— 425 éve született Mathurin Régnier francia költő

22 — 10 éve halt meg Boldizsár Iván író
— 150 éve született Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff 

német filológus
23 — 80 éve született Mándy Iván író
24 — 200 éve született Adam Mickiewicz lengyel költő
25 — 60 éve halt meg Karel Capek cseh író

— 100 éve halt meg Georges Rodenbach belga író
26 — 75 éve született Hajós József filozófus

— 90 éve született Pataki József történész
27 — 60 éve halt meg Oszip Emiljevics Mandelstam orosz költő
28 — 130 éve született Bucura Dumbrava román írónő
29 — 125 éve született Ovid Densu?ianu román tudós

— 20 éve halt meg Franyó Zoltán költő
30 — 125 éve született Bánffy Miklós író

— 425 éve halt meg Giambattista Giraldi Ginzio olasz író
31 — 70 éve született Veijo Váinö Meri finn író
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A z  ú jjá szü letett G örgey-szob or
Május 21-én a Honvédelem Napján avatták fel a Budai Várban 

Görgey Artúr honvédtábornok helyreállított szobrát. Ennek törté
netéről kérdezte Katona Tamás történészt, a Budavári Önkormány
zat polgármesterét Cservenka Judit.

R: Hol állt eredetileg Vastagh György Görgey-szobra és mikor 
állították?

K. T.: 1935-ben Gömbös Gyula miniszterelnök állíttatta 
föl. Nagyon kényelmes módon. Tudniillik a szoborállítás költ
ségeit levonta a magyar királyi honvéd- és csendőrtisztek 
illetményéből. Az Esztergomi Rondellán a hadimúzeum előtt 
állt, mert azon a helyen, ahova állítani kellett volna: a Fehér
vári Rondellán, tehát a Dísz-tér és a Szent György utca talál
kozásánál, József főhercegnek az istállója volt, így oda nem 
lehetett tenni. Pedig azon a részen mászták meg a várfalat 
lajtorjákon a honvédek 1849-ben, Nagy Sándor József tábor
nok személyes vezetésével. Nos, az 1935-ben tartott ünnepség 
fényes volt, a szobor méltóságteljes és messziről látható. 1945- 
ben, Buda ostromakor a légnyomás leemelte a talapzatról, és 
ott feküdt a csaknem ép szobor a földön. Nem rakták vissza 
a talapzatra, hanem későbbi sorsa az lett, hogy beöntötték a 
Sztálin-szoborba. Most, hogy Marton László szobrászművész 
Vastagh György kis mintája alapján újra elkészítette a — 
talapzatával együtt — 8 méter 8 centi magas szobrot, a Fehér
vári Rondellán áll. Nekem, fájdalom, nem volt az a lehetősé
gem, hogy levonjam a honvédtisztek amúgy sem magas 
illetményéből. Tehát a Budavári Ónkormányzat kénytelen 
volt ezt kifizetni.

R.: Ezért érték is Önt támadások, hogy Katona Tamás I. kerületi 
polgármester jobb célra is fordíthatná az önkormányzat pénzét, mint 
ennek az "árulónak" a szoborállítására. Ezek szerint újból előkerült 
ez a már-már nyugvópontra jutó vita.

K. T.: Az is nagy eredmény, hogy most már valamirevaló 
történész nincs, aki ezt a badarságot állítaná. Ez a Rákosi-kor- 
szaknak volt a kötelező penzuma, hogy a nemzeti romantika 
e silány termékét felújítsa és azt mondja, hogy ha leszámolt 
volna Kossuth a belső ellenséggel, biztos megnyertük volna 
a szabadságharcot. Nem, Kossuth és Görgey a szabadságharc 
legnagyobb időszaka alatt kitűnően megvoltak egymással és 
nemcsak azért mentek jól a dolgok, mert a hadiszerencse úgy 
fordult, hanem azért is, mert a forradalom természetes politi
kai vezetője, akinek a primátusát a katonai vezetés soha két
ségbe nem vonta, s a forradalom természetes katonai vezetője 
jól működtek együtt. Én úgy gondolom, hogy elmúltak azok 
az idők, amikor ilyen szamárságok hangoztatásával kellett 
lelket verni, vagy lelket tartani a nemzetben, vagy indokolni 
egy silány aktuálpolitikát. Az pedig, hogy jobb célra is fordít
hattuk volna a pénzt, nem az én egyszemélyi döntésem volt, 
hanem a Budavári Ónkormányzat képviselőtestülete határo
zott úgy, hogy ezt a szobrot fölállítja. Szerintem nagyon böl
csen határozott.

R.: Mi a felirat a szobron ?
K. T.: Ami régen yolt: "Görgey Artúr 1818— 1916" az első 

oldalon és a tíz leghíresebb csatája a két oldalon. A hátoldalon 
van egy nem aranyozott felirat, amely a két szobrászművész 
nevét, a talapzat tervezőjének és megépítőjének a cégét mu
tatja, valamint azt a tényt, hogy ezt a Budavári Ónkormányzat 
állíttatta a Magyar Millenniumi Emlékbizottság és a Görgey- 
szobor Alapítvány támogatásával. És egy érdekesség: ha már a 
Görgey-szobor a Sztálin szoborba öntetett bele, én a Lenin-szobor 
mögötti oszlop rózsaszín svéd gránitborításával boríttattam a Gör
gey-szobor talapzatát, hogy a kör bezáruljon.

R.: Ez a történelmi igaszúgszolgáltatás szobrokban és talapza
tokban elbeszélve...

(Magyar rádió, Szülőföldünk, 1998. augusztus-szeptem
beri szám)

—

CSODÁLATOS 20. SZÁZAD A ZENÉBEN 8.
"A Halál szigetén"

leküzdeni az idők változását és 
halhatatlanságra apellál, vagyis 
IDŐFELETTISÉGBEN gondolko
dik. (Hányszor süppedt bele a 20. 
századi zene a másodpercecskék 
idő-útporába?!)

Kiszállni egy korszakból— ha 
csak a művek idejére is! —: ezt az 
tudja megtenni, aki már megjárta 
az élet-hullámvölgy minden pok
lát, átélte a benneragadás minden 
kínját és a visszatérés kilátásta- 
lanságát, reményvesztettséget: a 
HOLTAK SZIGETÉT. Egy inter
júban arról nyilatkozott, hogy  
Böcklin képét fekete-fehér repró
ban pillantotta meg, és ez volt rá 
olyan nagy hatással, hogy elhatá
rozta a mű zenei áttételének meg
alkotását. "Ha színesben pillan
tom m eg— fűzte tovább a gondo
latot — talán bele se fogok a mű 
m egkom ponálásába". Jellemző 
adat a szerző lelkiállapotára, lelki
világára. Az is jellemző, hogy fel
használja a Dies irae gregorián 
dallam komor világát műve alap
tónusának kihangsúlyozására. És 
ez jóval később a Paganini-témá- 
ra írt zongora-zenekari változa
tokban — amelyeket Rapszódi
ának nevezett! — ismét jellemző
en visszatér, úgyszintén a 45-ös 
o p u szú  Szimfonikus táncokban. 
Úgyszólván végigkíséri a Rah- 
manyinov-i életművet.

DIES IRAE — Félt volna az 
apokalipszis fenyegető rémétől? 
Ez a világsikerű művész a lelke 
m élyén tragikusan magányos, 
félelemmel eltelt ember lett vol
na? Talán ezért is kereste zenéjé
ben a vigasztalást, a megnyug
vást, a szépségbe jnerülést? Ézzel 
kellene magyaráznunk romanti
kus "visszahajlását"? Félelmei e- 
lő l zenéjének  gyön yörte li és 
gyönyörködtető világába mene
kült? Talán éppen ezért találta fel 
önmagát oly biztosan Ameriká
ban, mert a d  vili zá d ós ZAJ feled
tette a benne lakozó fantasztikus 
alapélményt, a HOLTAK SZIGE
TÉT? Tudjuk, hogy Chopin fan
ta sztik u sa n  fé lt , ir tózo tt a 
h a lá ltó l, m ég is  m egpróbált  
együttélni vele — sok Chopin- 
zongoramű tanúskodik erről. Va
jon Rahmanyinov életében is nem 
ez játszotta-e a szinte mindent be
borító árnyék szerepét? Az em
ber, az emberiség legnagyobb  
problémája: MEGKÜZDENI A 
HALÁLLAL, a HALÁL GON
DOLATÁVAL. Minden kor mű
vészetének, filozófiájának leg
mélyén vajon nem EZ a probléma 
húzódik  m eg? R ahm anyinov  
szimfonikus látomásából külö
nös élmény dereng fel: a Halál szi
getén az ÉLÓK élnek!

TERÉNYI EDE

Rahmanyinovról akarok írni, 
... és ez a dm ötlik elsőként eszem
be. Elhessegetem magamtól; tra
gikus hangvételű szim fonikus 
költeménye témájául és cím éül"A 
holtak szigete" megjelölést válasz
totta, hűségesen átvéve Böcklin 
képének ómét. A mű 1909-ben 
keletkezett, az op. 29-es számjel
zéssel. Ekkor, 36 évesen félszáz 
opuszának több mint felét már 
megírta. Köztük híres második és 
harmadik zongoraversenyét, egy 
sor nagyszerű zongoraprelúdiu
mot, máig ható erejű dalaiból né
hány sorozatot — köztük a híres, 
sokféle átiratban napjainkig ked
velt Vocaliset. És nem utolsósor
ban operarepertoár kom pozí- 
dónak sikerült diplomamunká
ját, az egyfelvonásos Aleko dmű  
színpadi művét. Túljutott évekig 
tartó depressziós betegségén is, 
amit az 1897-ben bemutatott első 
szimfóniájának bukása váltott ki. 
A gyógyulást hirdető első mű, a 
fantasztikus sikerutat bejáró 2. 
Zongoraverseny 1901-ből már elő
revetíti a zeneszerző és zongora- 
m űvész Rahm anyinov v ilá g 
sikerét. Nincs még egy 20. századi 
szerző, aki hozzá hasonló népsze
rűségre tett volna szert a komoly 
zene birodalmában. Késő képvi
selője a romantikának, de becsü
lettel vállalta ennek m inden  
szépségét, érdekességét és lehet
séges buktatóját. Bár a nagy hat
vanas-generációhoz tartozik, 
ahhoz a csoporthoz, amelyet De
bussy neve fémjelez, ugyanakkor 
majdnem egyidős Ravellel, aki 
szintén "késői" zseni ebben a szá- 
zadközépi nemzedékben és mégis 
előrelépett a nagy nyolcvanas ge- 
nerádó világába, de úgy, hogy 
közben kiteljesítette a Debussy- 
zenekozmoszt is. Rahmanyinov 
csak egy-egy év eltéréssel kortárs 
Szkrjabinnal és Schönberggel. Ze
nei nézőpontok, világlátások vá
lasztóvonalán született, és mégis 
Csajkovszkijhoz menekült vissza 
zenéjében. De ez hatalmas egyé
niséggel párosulva kerül művei
ben a hallgatóság elé. Ez az 
egyéniség olyan erős, hogy képes
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HELIKON

HOL-
A z  idei Arany János-díjat Szabó Gyulá

nak ítélték oda.

A  Magyar írószövetség és a Honvédelmi 
Minisztérium idei irodalmi pályázatán a ní
vódíjasok között Lászlóffy Csabát is kitün
tették. A szerző ezenkívül megkapta a 
Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere 
különdíját is.

A  Studium Transylvanicum Südostdeuts
che Kulturwerk, a Heltai Gáspár Könyvtári 
Alapítvány, az Institutul de Istorie és a Schola 
Septemcastrensis szervezésében október 5. 
és 8. között tartotta Kolozsvárott a II. Er- 
dély-szem inárium ot az erdélyi népek  
együttélése témával. Előadók: Daniel Bein, 
Pillich László, Szegedi Edit, Gheroghe lán

cú, Anton Dömer, Pozsony Ferenc, Rácz 
Csilla és mások.

Megjelent az Erdélyi örmény Gyökerek 
19. és 20. száma, amelyben Czecz Jánosra 
emlékeznek. Folytatódik az erdélyi örmény 
városok státusáról szóló tanulmány, és dr. 
Issekutz Sarolta ismerteti Fancsali János Viski 
János fiatalkori évei című könyvét.

A Székelyföld 9. számának tartalmából: 
verset közöl László Noémi, Gál Éva Emese, 
Burján G. Emil és Ferencz Imre. Prózai írást 
olvashatunk Balogh Lászlótól (A katona) és 
LakatosMihálytól (Abéka). Acadamica Tran- 
silvanica: A római limestől a középkori magyar 
határig (Oláh-Gál Elvira interjúja dr. Fe- 
renczi István régésszel); Ferenczi István 
Északkelet-Erdély Árpád-kori védelmi rend
szeréről. Scripta Mundi: Joikits Melinda Ta
lálkozások Goethe Wertherében; Wallasek 
Júlia Werther könyvei; Bartha György Száz 
éve távozott Stéphane Mallarmé. Ujjlenyomat: 
Gazda József A Székelyföld XX. századi törté
nelméből. Ködoszlás: Fodor S. Sándor Jakab 
Elek emlékezete. Aranyág: Keszeg Vilmos Ne 
képzeld egyiket se úriembernek. Irattár: Pál Gá
bor A Csíki Magánjavakról. Köztes Európa: 
Rodica Palade— Alice Tandor Radu Filipes- 
cu és enyedi politikai fogoly társai. Műteremtés: 
Életem, terveim — Utazás önmagam körül 
(Szatmári László beszélget Erőss István

képőművésszel). A számot György Attila 
olvasónaplójazárja.

Október 28-án a kolozsvári unitárius 
templomban tartottak hangversenyt. Mű
soron Bach, Schütz, Verdi, Franck, Márkos 
Albert és Orbán György művei. Közremű
ködtek: Georgescu Mária, Hercz Péter, 
Lászlóffy Zsolt és a Concordia vonósnégyes: 
Márkos Albert, Botár Gerő, Olimpiu Mol
dovan és Török Béla, valamint a Sotto Voce 
énekegyüttes: Pataki Enikő, Székely Zsely- 
ke, Mányoki Mária, Dániel Zsolt, Tőkés B. 
Ferenc, Tóth Csaba.

A  kecskeméti Forrás októberi számá
ban olvashatók egyebek mellett Lázáry Re
né Sándor Paysage miniature, Éjszaka a 
havason, Kecskeméti csízió, Négy sor önkarri- 
katúra, Születésnapi vigadalmak, Grüss aus 
Wien, Párisi sóhaj, Kollégyomi emlékkönyvbe 
és Ite, missa est című versei. Csetri Elek "Mu
latott és harcolt" (Petőfi Sándor arisztokrata 
barátja és mecénása —  Teleki Sándor) címmel 
közölt tanulmányt.

A  Hitel októberi számában olvasható 
Sigmond István Te magad vagy a játszma, azt 
hiszem című novellája.
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Őszi siralom
Rejtvényünkben Tompa László versé

nek két sorát idézzük a vízszintes 1. és füg
gőleges 37. sorokban

VÍZSZINTES: 1. Az idézet első sora 
(zárt betűk: H, C, O, L). 17. Ürügy. 18. 
Molnos Lajos 1978-ban megjelent vers
kötetének dme. 19. Tüzel. 20. Oszlop
csarnok. 22. Hollandiai kocsik nem
zetközi betűjele. 23. Zsögödi festőnk 
névbetűi. 24. Hazai terepjáró. 25. Béke 
oroszul. 27. Űrhajós kutya. 29. India ha
tárai. 30. Fémhuzal. 31. Léda valódi ne
ve. 33. Egyidős a testvérével. 35. Sze
mélyes névmás. 36. Nagyváradi kocsi
jel. 37. Zsidó. 39. Ablakkeret. 40. Becé
zett férfinév. 43. A felfogóképesség. 46. 
Hangoskodik a gólya. 49. Számol. 51.... 
apó, Balzac-regény. 52. Latin kötőszó. 
54. Földre helyez. 56. Lan tán. 57. Kuruc- 
ellenfél. 61. Jegyek, angol eredetű szó
val. 65. Táncház-zenekar. 67. Két szó: A 
hirtelen fellépő lelki hatás —, Molnos 
Ákos. 69. ... László, szatmári nyelvész, 
pedagógiai író. 71. Asztádum. 72. Rak
táros. 73. Magam. 75. Ezen a napon. 76. 
Táplál. 79. Költemény. 80. Európai fővá
ros. 82. Hangtalanul súgó. 83. Magtisz
tító eszköz. 86. Elemez páros hangzói. 
87. Lármás fölfordulás. 88. A nagy va
rázsló. 89. C. P. 90. Híres indián-kultúra. 
92. Oxigén és hidrogén vegyjele. 93. 
Ausztráliai örökzöld fa. 97. A koordiná
ta-rendszer kezdőpontja.

FÜGGŐLEGES: 1. Női név, Vörös
marty Mihály alkotta. 2. Kivált. 3. Józsa 
Imre. 4. ... Iván, A szegedi boszorká
nyok c. regény írója. 5. Petrozsényi fo- 
dcsapat. 6. Magyar kocsik betűjde. 7. 
Kívánság. 8. Toldalék, a -vei párja. 9. 
Esik rá az eső. 10. Egyik oldal. 11. A 
nagy..., Korda István regénye. 12. Tűz
álló edényeiről is híres. 13. Hazai Hír
szerző Szolgálat névbetűi. 14. Foneti
kus mássalhangzó. 15. Vaslui és arad 
megyei kocsik betűjele. 16. A levegő 
oxigénjét igénylő. 21. Újság. 26. Vörös..., 
Arany János-ballada. 28. Tavasz. 29. Fő
városa Bagdad. 30. Kötőszó. 32. Raktár. 
34. E. P. 35. Pozdorja-"gyár". 37. Az idé
zet második sora (zárt betűk: B, L, D, A). 
38. Német műholdas TV-adó. 39. Lenn. 
41. Felsőfokot jelölő szócska. 42. Ameri
kai Hírügynökség. 44. A görzi elégiák c. 
verskötet költőjének névbetűi. 45. Ber- 
de..., a Romuáld és Andriána c. regény 
írója. 47. Két szó: Föld, németül — Ma
gyar Államvasutak. 64. Idegen Károly. 
66. Odú. 68. Csendesen ... Molnos La- 
jos-vers. 70. Pata-darab. 74. Az amerikai 
nagy tavak egyike, fordítva. 75. Kassák 
Lajos lapja. 77. Erbium, plutónium és 
oxigén vegyjele. 78. Katona egynemű 
hanzói. 81. ... Imre A bércre esett fa c. 
könyv írója. 82. Test-motor. 84. Az előb
bi sor betűi. 85. Tengeri emlős, fordítva. 
88. Nem ily. 89. Minőségi ellenőr román 
betűszó. 91. Karámban zárt! 94 Ezüst. 
95. Páll Antal. 96. S. E. 98. Lekvár.

K. K OVÁCS A N D R Á S

REJTVÉNYÜNK 21. számában közölt, Őszi muzsi
ka, című rejtvényünk megfejtése: Galonya felett most a 
szfl / Az erdő lelkét rázza-rázza. / Suhogásában megremeg / 
A vadászház borona-váza.
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