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LÁSZLÓFFY ALADÁR

Az abszolút 
relatív
Hogy ezek mit akarnak volta

képpen, ez csak Smafu bácsi szónoki 
kérdése, amikor a féldedfogyasztó 
féldélután végén elhagyja a politi
kus csizmadia klubot. Mert aki oda 
se figyel igazán, az is fújja már: ezek 
nem akarnak semmit, csak lehetőleg 
minden meglegyen!... Lehet nem is 
kell komolyan és következtésen vi
selkedni, úgy is az ember ölébe hull- 
nak a történelm i nagydíjak  és 
kisdíjak. Talán ott van a legnagyobb 
hézag, hogy úgysem veszi komo
lyan a világ sem önmagát, a határi
dőket, kritérium okat, s aki ezt 
idejében észreveszi, erre rákap, an
nak nyert ügye van. Itt van ez a nagy 
kötélhúzás egyetem ügyben; egy 
pillanatban mindenki úgy tett, hogy 
nosza itt a megoldás; dehát azóta 
kiderült, hogy a kormány megint- 
csak bátran ígérgethetett, nem tőle 
függ, de még a kormányon belül is 
van, aki nyíltan nem érthet egyet a 
saját kormánya politikájával. Fő, 
hogy a RMDSz értsen egyet. No de 
ha a m ásnyelvű egyetem et nem 
akarják, saját országuk EU meg NA
TO tagságát ugyancsak akarni lát
szottak —, elmorzsolt könnyek a 
madridi csalódás után, sóvár tekin
tetek és fogadkozások, álszerény 
műlihegés... Nem, ez sem az a ko
moly dolog! Valami hátsó gondolat 
hátrahúzza, visszatartja őket. Talán 
még nem játszották ki magukat a 
késve megkapott nagynemzeti illú
ziókkal? Talán. Am az idő elalakítja 
a legkedvezőbb helyezeteket is, s 
mára ugyanazok, akik nyolcvan éve 
könnyedén ölükbe dobták, ma már 
mást akarnak játszani az óvoda ud
varán. Más is lehet szeszélyes ugye
bár, s aki az Osztrák-Magyar Mo
narchia "nemzeti gőgje” után ma 
ágál homogén nemzetállammal, ké
nyelmetlen lehet, de mindenesetre 
nevetséges. Mint aki félszáz éve nem 
olvasott újságot. Ne vennék észre, 
hogy (néhai nagy) Jugoszláviával

kettesben maradtak m ost, hogy  
Szlovákia is enged a negyvennyolc
ból? Sajnos a helyzet a viccestől a 
komor felé mozdul el amott azok 
miatt, akik megátalkodottkodnak és 
ragaszkodnak a tömegsíros megol
dáshoz.

Ezek itt csak sunyiskodnak. 
Mert "végmegoldások" terén a bűn 
csak súlyosbodott végig, miközben 
tele torokból kellett énekelni, hogy 
"ez a harc lesz a végső"... A bűn csak 
súlyosbodik a tetézéssel és halmo
zódással. Aki a Musza Dag után 
Auschwitz-cal mert előhozakodni. 
De aki Auschwitz után még Gulá- 
golt, Recskelt, Duna-csatomázott 
egy jót. Na de aki 89 után — mely 
afféle "népek tavasza"... "-ősze" volt 
megint, a kínai faltól a berlini falig 
—, még Szarajevózik, Koszovózik, 
vagy legalábbis Ceau^escura ütő 
nemzetiségpolitkai ízekkel főz, az 
magára vessen. Esetleg nemcsak 
utólag, a szigorú történelembácsi 
nádpálcája alatt. És ezt ne vennék 
észre a híresen és hagyományosan 
jól politizáló román elit berkeiben? 
Szó sincs róla! Inkább feltalálják az 
"abszolút relatívot". Nemrég egy 
nemzetközi történészkonferencián 
érdemdús román professzor próbál
kozott vele: amit Gheorghiu-Dejék 
mondtak vagy tettek Nagy Imréék 
ügyében, vajon Románia politikáját 
jelentette valóban, vagy szegénye
ket csak rákényszerítették...? És 
nem fulladt nevetségbe ez sem. 
Aminthogy lehet ezt a legújabb kí
sérletet is "díjazza" majd a közvéle
mény bénult figyelm etlensége a 
bűvészm utatványok alatt. Mert 
most, a csapdahelyzetben a béke
partnerség és a jugoszláv-rokon- 
szenv közt tépelődve, világos, hogy 
Románia meg se várta a szokásos 
augusztus huszonharm adikáját, 
már úgy a húszadika táján-fokán 
igyekezett kiugrani. Talán rosszul 
értelmezi valamiért, hogy erőben, 
erkölcsben melyik szövetség-barát
ság az emberibb, európaibb, az erő
sebb. De talán nem. Ha netalán a 
Szlobodán Visszarionovics Meciá- 
rok győznének mégis, nem szeretne 
az "utolsó csatlós" sorsára jutni...
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SZŐCS ISTVÁN

Miért éppen azt gondolod? (2)

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

Az őszinteség tehát időnként sok emberből 
borzadályt, rettenetét vagy pánikot válthat ki; 
akkor is, amikor nem politikai természetű 
összefüggésben jelentkezik; amikor a hatalom 
megtorlásától nem kell tartani. Vajon nem 
visszahatás-e ez az idejét múlt "modernségre"? 
Amelynek egyik legtöbbet hangoztatott jelsza
va éppen az őszinteség volt, főleg a művé
szetben? És amelyik őszinteség alatt gyakran a 
kezdetlegesség, az "elemi-ség", a durvaság, a 
trivialitás kultuszát értette? Hiszen az őszinte- 
ség jegyében működött a legnyersebb natura
lizmus csakúgy, mint egy sor magát elvontnak 
becéző irányzat is, mikor a tanulsággal, azaz 
kitanultsággal szemben a spontánság, a gátlás
talan expresszivitás vallásának fanatikus ter
jesztője lett...?

Őszinteség alatt sok mindent értenek. A 
nyíltság, természetesség, közvetlenség, csak
úgy, mint a szemérmetlenség vagy szégyente
lenség egyaránt szívesen  nevezi magát 
őszinteségnek. Pedig mindezektől megkülön- 
böztetőleg, az őszinteség mindég tartalmaz va
lamennyi erkölcsi és eszmei meggondolást is. 
Az őszinteség — az igazság kimondása — éppen 
az igazság szolgálatában. (Hangsúlyozni sze
retném: őszinteség (azaz méltánylandó őszinte
ség) alatt mindég a szóbeli, lemondott, leírt 
igazságot értem; az őszinteség szó használata a 
viselkedéssel kapcsolatban már jelentés- bóvü- 
léses alapon történik, a "természetes" vagy 
"közvetlen" helyett; gyakran csak az önuralom, 
önfegyelem hiányát tartják őszinte viselkedés
nek.) Ilyenformán nem az igazság spontán, 
meggondolatlan, hanem igenis, meggondolt, 
előre megfontolt szándékú kimondásáról van szó, 
az őszinteség valódi esetében gyakran még egy 
kis pragmatikus színezet is járulhat hozzá: 
"hasznosabb idejében kimondani az igazságot, 
mint később viselni elhallgatásának következ
ményeit." (Természetesen nem a kimondója, 
hanem a meghallgatói szempontjából lehet, 
vagy lehetne csak hasznosságról beszélni.)

Jellemző, hogy valamennyi nép, amikor a 
többi "vetélytárs" nép lelki arcképét rajzolja 
meg, a negatív vonások között első helyen a 
hazugságot emeli ki. Huncut a német, ravasz a 
görög, kétszínű a francia, perfid az angol, sza- 
vahihetetlen a török, álnok az orosz — ez álta
lában a magyarok véleménye; megbízhatatlan, 
hitszegő, nagyzoló, hazudozó a magyar — ez 
általában a németek és a szlávok ajkairól zendül 
fel, ha rólunk van szó. S így van ez az összes, de 
főleg a szomszéd népek viszonylatában is, 
mind. Még a pragmatista diplomácia nagymes
terei, a rómaiak is azt mondták: Timeo danaos 
et dona ferentes... még az ajándékot hozó gö
rögtől is tartok.

Ki miben tudós, abban gyanús... — így a 
közmondás. Ezzel szemben elég meghökkentő, 
hogy éppen a "ravasz" görögök, mármint a haj
daniak, elismerőleg emlékeznek meg a szkíták 
és az etiópok igazság-szeretetéről. Ez talán azt 
is jelentheti, hogy amint filozófiájuk is bizo
nyítja, legtöbb érzékük mégiscsak nekik volt az 
igazsághoz — és talán a lelkűk mélyén ezért is 
voltak oly pesszimisták!

Azok a népek, népcsoportok vagy népréte- 
ek, társadalmi osztályok, amelyek "hátrányos 
elyzetükből adódó életformájuk" miatt kény

telenek voltak gyakran, az igazsághoz való vi
szonyukban nagyon "gyakorlatiasnak" mutat
kozni, amint népmeséik, anekdotáik s azoknak 
jellegzetes típusai is bizonyítják, ugyancsak 
nem minősítik hazudozónak magukat vagy hő
seiket, hanem rendszerint így fogalmazzák 
meg: "túljárnak a másik eszén"! Például az ör
dögén... Az ördögnek lehet hazudni; az ördögöt

meg is lehet lopni, mivel az ördögség maga a 
hazugság és a tolvajság; tehát eb marását kutya
szőrével, szeget szeggel, kutyának kutyául...

Az a keresztény vértanúi magatartás, amely 
a gonoszság színe előtt is kötelezőnek tartja az 
igazság kimondását, úgy látszik, a világtöréne- 
lemnek csak múló epizódja volt. (Talán abból a 
meggyőződésből fakadt, hogy a Sátánnal szem
ben nem érdemes a Sátán fegyvereit használni; 
mivel a Sátánnak hazai pályán úgyis behozha
tatlan előnye van.)

A sikeres hazugság az effajta népmesékben 
és népi anekdotákban mindég az intellektuális 
fölény bizonykodása akar lenni. Prosper Méri- 
mée írja a Carmen történetének jegyzeteiben, 
hogy a cigány tulajdonképpen nem haszon- 
szerzés céljából lop vagy csal, hanem be akarja 
magának bizonyítani, hogy túl tud járni "a má
sikok eszén", hogy látszólagos társadalmi 
alantjárósága ellenére mégiscsak ő az okosabb; 
és éppen emiatt hagyja az ebül jöttét kutyául 
menni; emiatt pazarló is. Ugyanezt az értelme
zést lehet tapasztalni a kelet-európai paraszt
ságnál például a kincstártól való lopás 
esetében, sőt továbbmenőleg minden felsőbb 
társadalmi helyzetűvel, majd a hasonló állású
val is, de bugyutábbal szemben. Közhely, hogy 
"a paraszt", vagy "a pásztor", vagy csak a kanász 
— virtusból lop; nem azért, mintha tolvaj vol
na...

Érdekes árnyalatait figyeltem meg az effajta 
"virtus"-nak gyerekkoromban egy nyárádmen- 
ti faluban; méghozzá nagy megbotránkozással 
figyeltem meg, mert akkoriban még erősen a 
tízparancsolat "elfogultsága" határozta meg az 
ítéleteimet. Például — a lopás ott nem volt bűn 
önmagában, csak bizonyos kereteken kívül vagy 
belül. Mezőn, utcán, szekérből, gyümölcsös 
kertben szabad volt... —- "ha nam tud vigyázni 
a magáéra, megérdemli" felkiáltással. Telekről, 
házból lopni azonban mindenképpen szörnyű 
bűnnek számított, főleg, ha a seprű keresztbe 
volt téve a nyitott ajtó előtt; az ilyen jelet adó 
házba belépni "erőszakos behatolásnak" minő
sült. Ugyanígy: a csattal bezárt hátizsák, vagy 
bekötött szájú átal vető is tabu volt; míg a hanya
gul nyitva felejtett csomagból, poggyászból lel- 
kiismeret-furdalás nélkül szabadott kiemelni 
ezt-azt. Miért nem rendesebb? felkiáltással.

A katonaságtól, a kincstártól, egyáltalán az 
államtól nemcsak nem volt bűn a lopás, hanem 
büszkélkedésre méltó tettként tisztelték. Leg
alább egy új derékszíját, tiszti csákót, vagy ló
szerszám-részletet illett is hazalógatni. Viszont 
ebben a vonatkozásban is megvetették, ha vala
ki túlságosan a hasznosság jegyében vagy rend
szeresen lopott, azaz lenézték a "megélhetési 
bűnözést". Nemegyszer láttam, hogy nagyon 
szegény emberek is egy-egy lopott, értékesebb 
holmit mint haszontalan trófeát őrizgetnek s 
nem értékesítették.

Agyoncsépelt közhely, hogy a kommuniz
mus alatt a tolvajkodás általánossá vált, nem
csak a megvetett, kizsarolt paraszt, hanem az 
öntudatos, élharcos élmunkás részéről is. Ezzel 
kapcsolatban mindég elámulok, ha visszagon
dolok egyik pápai tanárom előrelátására. Negy
venöt késő őszén gyakran elbeszélgetett 
diákjaival a kommunizmus várható hatásainak 
mi- benlétéről; s amíg mi, tudálékosabb diákok 
a "falanszterizmus", az állami bérrabszolgaság, 
a "termeszállam" veszélyeiről révézetesked- 
tünk, ő mindegyre leintett: "ezek csak mind 
olyan széplelkűsködő butaságok! A kommu
nizmus legveszélyesebb következménye az, 
hogy mindenki hazug és tolvaj lesz! Hogy 
hogyhogy? Úgy, hogy begyűrűzik hozzánk a 
Kelet mentalitása". Nem ezt a kifejezést hasz

nálta, ennél sokkal nyersebbet, de ez volt az 
értelme. "Gondolj csak magatokra” — nézett 
rám —, "ti erdélyiek ebben a folyamatban már 
sokkal előbbre jártok!"

Valóban, ott a szelíd Dunántúlon már aze
lőtt is tapasztaltam, hogy az erdélyi "virtusko
dást" és a "megélhetési diplomáciát" sokkal 
szigorúbban ítéli meg nemcsak rendőr, csendőr 
és vallástanár, hanem a jámbor nép is. Pesten, 
igen ott nem úgy volt: például akkoriban már a

Eesti sajtó habzott a történelmi zihálástól, ami- 
ez a népi írók is csatlakoztak, hogy "a hülye 

uraink miatt nem tudtunk előbb kiugrani, sok
kal hamarabb át kellett volna állni az oroszok
hoz" — ám a dunántúli, felvidéki kisember, 
akinek pincéjét-padlását, sőt hálószobáját is fel
dúlták a harcolva érkező szovjetek, megbotrán- 
kozva csóválta a fejét: Hogy lehet ilyeneket írni? 
Hát becsület nincs? Hát a szövetségest cserben 
hagyni, akármi derül is ki utólag a szövetséges
ről, szép dolog-e? Magyar ember ilyent nem 
csinál!

Még én is nevetségesnek tartottam a háború 
után Dél-Németországban, ahogy menekült 
kisvárosi hivatalnokfeleségek, hasonlók, meg- 
botránkoztak, ha magyar lányok elmentek sé
tálni, vagy éppenséggel táncolni amerikai 
katonákkal. "Képesek leállani viháncolni az el
lenséggel", sziszegték. — Hogy-hogy ellenség
gel, nevettem rajtuk, a harcoknak itt már 
Európában vége, különben is amerikaiak, nem 
ők az ellenségeink, hanem csak az oroszok! — 
Oh dehogynem, majd meglátjátok! — Mint 
ahogy meg is láttuk, akkor nem vettük tudomá
sul, hogy a nyugati hatalmak hivatalosan, igenis, 
még akkor is ellenséget láttak bennünk, s kato
náiknak kötelező volt tartózkodóan, sőt megve
tően viselkedni velünk. Az amerikai ellenség 
megvetően kioktatva konzervet és kekszet osz
togatott — miközben a segély egyrészét elfeke- 
tézte a nyomozó német lakosságnak —, az 
orosz ellenség ldfosztott, közben csókolgatott 
és hátunkat veregette, hogy íme szabad vagy 
már te is testvér, felszabadultál a burzsujok 
rabságából!

Érdekes, hgy az igazmondás igénye, példá
ul éppen a németeknél, a legváraüanabb alkal
makkor merült fel. Olvastam egy német 
elhárító tiszt feljegyzéseiből, aki Bethlen István
nal beszélgetve, megkérdezte tőle (ami akkor 
már közismert volt), igaz-e, hogy Magyaror
szág ki szeretne ugrani a háborúból? Termé
szetesen, Bethlen ezt tagadta... Hogy képes 
valaki arisztokrata létére hazudni? — méltat
lankodott a német biztonsági tiszt.

Sokan beszámoltak olyan tapasztalatokról, 
hogy német és orosz tisztek sokkal jobban meg
becsülték azokat, akik férfiasán ellenálltak, 
vagy ellentmondtak nekik, mint a nyálasán 
nyájaskodókat. Legfennebb agyon-agyon lő- 
dözték időnként őket, de azért tisztelték.

Ezt a furcsa lovagiasságot (amely a török- 
magyar háborúk idejére emlékeztet, amikor a 
foglyokat becsületszóra hazaengedték, hogy 
összegyűjthessék a váltságdíjukat), magam is 
többször személyesen tapasztaltam német és 
orosz részről is, de sajnos hozzá kell tennem, 
kizárólag idősebb férfiak részéről. Péládul Pá
pán, egy a házigazdáméknál beszállásolt orosz 
őrnagytól, aki ráadásul politikai tiszt volt, tehát 
hivatásos bolsevik propagandista, egyszer egy 
kis baráti borozgatás közben megkérdeztem: 
Mit tanácsol, hogy viselkedjek majd otthon, ha 
hazamegyek? Lépjek be azonnal a pártba, mi? 
— Nehogy! felelte fejcsóválva. Legkorábban ti
zenöt év múlva, de várhatok húsz évet is. Akik 
elsőnek lépnek be a pártba, azokkal később 
leszámol maga a párt! Vagy pedig azt kicsinál
ják a többi karrieristák! — Tagadhatom-e, hogy 
baráti tanács volt ez egy gépéustól? Mintahogy 
arra a kérdésemre, hogy vajon egyhamar kitör
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a háború az oroszok és az amerikaiak között, 
nagy csalódásomra így felelt: Dehogy! Amíg 
mocskolják, amíg fenyegetik egymást, addig 
nincs semmi vész! De ha egy szép napon meg
kötik a megnemtámadási egyezményeket, ha 
megkezdődik a leszerelés, akkor vigyázzak, ta
karítsam ki az óvóhelyet!

A nemzetek egymásról rajzolt portréiból te
hát az igazsághoz és a hazugsághoz való vi
szony alapján, illetve az ezekhez kapcsolódó 
előítéletek alapján egyáltalán nem lehet kiindul
ni. Még az akármilyen széleskörű személyes 
tapasztalatok sem irányadóak. Amint Noszlopi 
László írja: "A nép nem egytípusú, hanem több
típusú közösség... Nem szabad azzal az előfel
tevéssel nekiindulnunk a vizsgálódásnak, hogy 
valamely népközösség jelleme okvetlenül 
egyetlenegy alaptulajdonságra vezethető visz- 
sza. Amint az egyéni jellem telve lehet ellent
mondásokkal, éppúgy a népjellegm is. 
Módszertani előítélet és babona, ha erőszako
san annyira ki akarjuk simítani, hogy ellent
mondás nélküli egységnek tűnjön fel. 
Lehetséges például, hogy az, ami jellegzetesen 
angol, francia, német vagy magyar, sohasem 
valósul meg egyetlenegy emberben, hanem kü
lönböző embertípusok összegében csupán. 
Vannak néplelkek, amelyek aránylag kevés tí
pust engednek meg a maguk körében, mások 
viszont a típusoknak alig áttekinthető gazdag
ságát fogják át"...

Ehhez viszont annyi a hozzáfűznivalóm, 
hogy vannak típusok, amelyeknek létezési 
módja szembetűnőbb, mint a többieké; és ezek
nek alapján ítélik meg az egész közösséget! Pél
dául, ha a népek által elkövetett negatív 
cselekedeteket tekintjük, amelyeknek alapján a 
közelebbi vagy távolabbi szomszédok fekete 
képet rajzolnak, kis vizsgálódás után kiderül, 
hogy az illető népnek még tíz százalékát sem 
teszik ki e "rosszféle" típusúak; mégis utánuk 
ítélik meg a többieket. Es fordítva: ha azoknak 
a számát vizsgáljuk, akikre valamely nemzet 
büszkén szokott hivatkozni és szeretné általuk 
képviseltetni magát, azok nemcsak hogy még 
tíz százalékot sem tesznek ki, de egészen más 
típusokhoz tartoznak, mint a hetven-nyolc- 
vanszázalékos többség.

Éppen ezzel kapcsolatos a legújabb idők 
egyik elgondolkoztató "népismereti" tapasz
talata. Az ugyanis már régen elfogadott volt, 
hogy létezik a magasabb szellemek intemacio- 
náléja, hogy egy orosz lángész közelebb van egy 
német lángészhez, mint egy orosz csinovnyik 
egy német nyárspolgárhoz. Újabban viszont azt 
kell látnunk, hogy létezik az alvilág intemacio- 
náléja is. Tehát a szellem és morál világában a 
magasság és az alacsonyság minden rikító más
ság ellenére is érti egymást, a középszer világá
ban viszont idegenkednek egymástól, annak 
ellenére, hogy a középszerűek világméretekben 
uniformizáltabbak, mint a nemzeti sajátosságo
kat esetleg extrémen képviselő zsenik és — gaz
emberek!

"Nem a biológiai emberállomány az — írja 
Noszlopi —, amely a néplélek lényegét alkotja, 
hanem egy állományát tekintve igen különböző 
módon felépített közös sors, közös élet és kul- 
túrakarat. A történet mutat példákat arra, hogy 
egyes nemzetek egészen különböző ember
anyagból vannak felépítve, vagy megfordítva, 
arra, hogy valamely nép feloszlott és új közös
ségekbe ment át, amint a sors és a kultúrakarat 
változásai magukkal hozzák." És jaj, hogy erre 
az utóbbi változatra nemcsak a kelták és a kun
besenyő népiek életéből hozhatok példákat, ha
nem már egyes erdélyi magyar népelemekéből 
is; lásd legutóbb a magyarlétaiakat!... De "re
méljük, csak alkalmi jelenség"... ám akkor is: 
tünet!

EGYED EMESE

Mesék
Amikor összeesett, ketten is lehajoltak 

érte. Árnyékba vitték, ott élesztgették. 
Szerencséje volt, hogy a javasember nem  
zárkózott el aznap, és rögtön bevitette a 
beteget az udvarba. A bámészkodókat kö
nyörtelenül kitessékelte. Ismerte az ájul
tak vonzerejét; mindenki látni akarja őket, 
mintha csak a halálban szem lélné az ele
vent; leküzdhetetlen ez az emberi kíván
csiság.

A bölcs nem volt már fiatal. Ősz fürtjeit 
valaki rövidre nyírhatta, felöltője tiszta 
volt, bár nem a legújabb, saruja szíján cso
mók éktelenkedtek.

Sárgás bőre, széles járomcsontja, nem  
tül magas növése miatt akár rokona is 
lehetett volna orvosának.

A szűrős szagú portól, a halántékára, 
csuklójára sim ított nedves gyolcsdara
boktól, a pohár faszénen átszűrt víztől 
csakhamar magához tért, felült. A  javas
ember mintha csak magában beszélt vol
na, vizsgálni kezdte az elevenségét visz- 
szanyert szervezetet.

A bölcs nem bánta, hogy valaki vérerét 
tapintja, arcszínét, pillantását, bőre rugal
m asságát tapasztalja. Gyermekkorában 
érzett ilyesmit: törődnek vele, b izton
ságban van.

Nincsen elég vére, uram.
Petyhüdtek az izmai is.
Miért nem  vesz m agához elegendő  

táplálékot?
Válaszolni fogok ennek a jóembernek, 

gondolta a bölcs. A szem e lecsukódott.

Elöl vitték a szent tárgyakat. Érthető.
Utána a szurokfáklyák következtek: 

egész erdő a földre hozott tűzcsóvákból: 
óvatosan kellett lépni a csöpögő alkalma
tosság miatt.

Kosarakat, cserépedényeket hoztak  
azután, a fáklyafényben megnőtt ám yékú  
testes alkotmányokat, fejtetőn, vállon, két 
oldalról megragadva vitték a legd ísze
sebb tárolóeszközöket az áldozat helye 
felé.

A füstölőszerek őrzői jöttek komoly 
arccal és maguk elé meredve, csöndjük 
nem  tarthatott sokáig, mert lovak lépte és 
kutyák szüntelen csaholása következett, a 
lovasok lombkoszorúsan, a kutyák gazdái 
csak am úgy egy övben, aztán a fegyverek  
sokasága következett.

Hadi fegyverek félelmetes, sisakos hő
sök kezében; lándzsák és tőrök, hatalmas 
parittyák, feszülő íjak, megtömött tege
ze k  Megmunkált pajzsok, pitykés vértek.

Vadászfegyverek m osolygós arcok kö
zött; kelepcék, lépvesszők, hurkok, varsák 
sokasága.

Cytheris családját kereste. Egy-egy arc
ba közelről belebámult; de nem állott meg 
senki, úgy vonult a menet, mint valami 
megbabonázott hadsereg.

Valaki meglökte: igyék a korsóból. Fel 
sem fogta, és vitte a sokaság magával.
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N em  kívánok az udvarotokra lépni, 
mióta a fügefát kivágták Én szerettem a 
gyüm ölcsöt, m ég tetszett is, hogy a m ada
rakkal egyforma az ízlésünk; persze, mire 
lehullt az a füge, már túlontúl lágy is volt, 
mások számára nem  élvezhető, de engem  
a cölöpvárosbeli pihenőmre em lékeztetett 
az íze, m eg, m ondom , bizalmas viszo
nyomra az ég  madaraival.

A megtermett kutya bezzeg nem  za
varta kedves szom szédaidat, az ugatha
tott kedvére nappal és éjjel, ismerősre, 
idegenre. Csak a fa zavarta a békességet; 
illetőleg foglalta a helyet haszontalanul.

Mert mi tagadás; m inél több ismerős 
került a lelken belülre, annál kevesebb ott
honosság marad a kinti világban. Elége
ted a viasztáblán kapott üzeneteket, mert 
nincs válasz, nincs kötelék, kútba ejted 
kulcsaid, szavak jelentését felejted el; de  
odabenn kivirágzik a gesztenye ága, m é
hek gyűlnek a víz erére, valóságos g yü 
m ö lc sö k e t  í z le l s z ,  és  s z ó lo n g a tn a k  
hazatért társaid.

Nem csak egy fával kevesebb.

A jósnők egyike csak versben továbbít
ja az üzeneteket, és m ég jó, ha valaki lefor
dítja a kötött beszédet világosan folyó  
beszédre; a riasztás helyett az eltöpren- 
gést váltja ki a kíváncsiból. Aki szerencsét 
vár, sírva fakad a kétértelmű szavaktól, a 
mélabús mindenbe belenyugszik.

Bégoé a versre figyelt, és azon járt az 
esze, mikor születtek Tages verssorai; ő 
találja-e ki őket a kimondás előtti pillanat
ban vagy tanulta, és m ost mint elnémítha- 
tatlan kijelentés tör elő em lékezetéből a 
harci krónikának tűnő, valójában a vetél
kedés, az örökös szem besülés dolgával 
bajoskodó ének.

A lelke szabad, az volt m in d ig  is, 
könnyebben lépett ki a falak közül mint a 
léghuzat; teste mintha nem  volna az övé, 
szenved tőle, vagy nem  is: észre sem  ve
szi, hogy testben él.

(Aki az értelemre lett volna kíváncsi, 
pusztán a szavak, a m ondatok füzéréből 
el nem igazodhatott; a jóslat dallama volt 
hol igéző, hol felfedő, Tages fénylő arccal 
mondotta a verssorokat, ütem esen vette a 
levegőt a sor elején, mint a cölöphöz ellen
állhatatlan erővel közeledő sokpár-eve- 
zős. De hát csak Bégoé hallotta a verset, ő 
értette, de mi haszna?)

N o, jóéjszakát, úsztál a tóban, mint a 
bíbicek, és kifényesítetted rézcsatját hol
napi felsőruhádnak, a hátsó udvarba kite
rítetted  frissen  m osott k eszk en ő id et. 
Hallom, barátnőidtől elbúcsúztál, m eglel
ted följegyzésedet, és úgy, ha rövid időre 
is, megbékéltél a világgal.

Eltelt a napod készülődéssel; beszél
gettél velük, s ha nem  m ondtál el m in
dent: a rejtegetés vagyonodat növelje!

Látod, ha nem  fenyeget túl nagy ve
szély, m ég nyugovóra is térhetsz a víz  
partján, a háború nyolc stadionnál távo
labb zajlik, és lehet, hogy véget is ér, mire 
álmod lezajlik; merülj el, mint gyöngyét 
érlelő kagyló a vízben, ne legyél kócos 
reggel.
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HAJÓS JÓZSEF

A Határ-olvasás hatásaiból
(Széljegyzetek az közönyhöz)

Aki szeret és tud illő, 
illatos mottókkal élni, 
lehet igaz értelmiségi.

1. Egy mű annál nagyobb, minél több és 
mélyebb hatást vált ki. Lehetnek ezek — ele
inte vagy látszólag — aprók is. Jelentéktelen 
megjegyzések is büszkélkedhetnek azzal, 
hogy jelentős tárgyra vonatkoznak. Márpe
dig Határ Győző Özön közöny című könyve (a 
továbbiakban: ÖK) rendkívüli megvalósítás 
— több vonalon.

2. Van ominózus nőmén és "nominózus" 
ómen. Nevezetes — és főleg a nyelvében éló — 
alkotó nem bújhat ki neve hatása alól; még a 
saját szövegében sem, sőt: ott mintha a legke
vésbé. Az OK esetében éppenséggel tanulsá
gos volna, ha jól látom, kiemelni a határ 
főnevet valahogyan tartalmazó mondatokat. 
Kezdve ezzel: "... határkövek értéktelenek 
már, ha az utasember arra elhaladt és többé 
oda vissza nem tér" (12. lap). Folytatva ilye
nekkel: "a technika ... minden határon fúl 
szolgálja az emberi életérdekeket" (16; ez H. 
Gy. egyik ifjúkori, rég "szétpukkant" illúzió
ja); "határkövet sehol nem raktam le" (17)...

3. A Békésből kiinduló is lehet harcos. 
Határ Győző sok mindennel szállt szembe. 
Nem utolsósorban a sablonossággal. Az ÖK- 
nek már a címe is meghökkentő (ha úgy tet
szik: meg/wcfcantó). Első pillantásra azt 
hihetjük, özönre jellemző vagy rá vonatkozó 
közönnyel van dolgunk, tehát a két szó egy
beírandó, mint az özönvíz, hírözön, víziszony. 
Ez az első benyomás okozhatta, hogy az 
egyik erdélyi "visszhangja" során a könyv 
kötőjeles címmel, Özön-közűnyként szerepel. 
Megerősítik ezt a benyomást azok a helyek, 
ahol az özön mint önálló főnév fordul elő: "a 
közöny kozmikus özöne" (266), "a kozmikus 
közöny özöne" (349), "amilyen özön ártatlan 
kozmikus közöny csak lenni tud" (306; nem 
özönártatlanl; vö . bárányszelíd, tökhülye). 
Csakhogy az özön szó — főnévi jelzős hasz
nálaton keresztül — 'rengeteg, tömérdek', ill. 
'áradó, özönlő' jelentésű melléknévvé is lett, 
és szerzőnknél többnyire ebben a népies, ill. 
archaizáló értelemben fordul elő. De alkal
masint a nyelvújítóként is igyekvő Határ 
Győzőben sem tudatosult eddig, hogy régies 
hangzású könyveimének mindkét szava 110 
évvel ezelőtt még nyelvújításnak számított 
volna, ugyanis az özön mint melléknév 1796- 
ban bukkan fel, a közöny pedig első megjele
n ésekor, 1807-ben m ég 'k özön séges, 
általános' jelentésű, csak 1831-ben kapja mai 
értelmét.

4. Az ÖK-nek már az első oldalán — a 
címlap előtt — egy sokat eláruló francia mot
tó áll, egy Montaigne-szöveg, amelyet így 
fordíthatnánk: "Mondhatná rólunk valaki, 
hogy itt csak egy virághalmazt alkottam, csu
pán a kötőhálót nyújtván a magaméból." (Vö. 
Apáczai főművének a Senecától vett jelmon
data; reprodukálja a Helikon 1998/10. szá
ma.) Az Ök-nek összesen 19 mottója van, s 
ezek együttesen jelen írásunk mottójának a 
malmára hajtják a vizet. A 19-ből kettő — egy 
görög és egy angol — fejezetet ( —t) diszíti. 
Francia szerzőtől való tíz (és van egy francia 
—cím is: "Pourqois des philosophes?"), de 
hiba volna ezért gallomániára gyanakodni.

Kisebb ’hiba" az, hogy az Index mottótlan. 
Indokolt volna ezt tenni az élére: "Semmi sem 
tökéletes — szerencsére." Itt ugyanis többek 
közt jó pár név hiányzik, ill. az utalás 8. mot
tóra. Könnyed tökéletlenség ez. Amin persze 
alig változtatna az, ha például Marxot is be
vennék a mutatóba, mert a 141. lapon ez áll a 
várépítő közhangyákról: "az ő intelligencia
régióikban Marx ugyanolyan fikció, mint a 
miénkben a vakság mint dimenzió". Viszont 
igazán kár volt kihagyni az indexből az uta
lást a második Montaigne-mottóra, amelyet 
1997 (nem "1977’) májusában alkalmazott 
Határ, s amely szemérmesebb, nem segesvári 
átültetésben így szól: "A világ leghatalma
sabb trónján is csak a fenekünkkel ülünk.” 
Amely ülésmód kiemelése nyilván a szom
széd beszédében is arra utal szedentárisan, 
hogy nem tudunk kibújni a bőrünkből, mi
képp nem bújt ki bundájából az a sarki med
ve, am elyik a Szaharába jutva ekképp  
dörmögött: "Ejnye, de beszórták ezt a vidéket 
homokkal, még csicsonkázni se lehet! Itt vé
gül mindenki homokos lesz."

5. Ugorjunk vissza az utolsó mottótól a 
címlap versójához. Ez többek közt arról infor
mál, hogy a borító "Domenico Gnoli: Filozó
fusok Rómában cím ű grafikájának [a] 
felhasználásával készült". Igen szuggesztív 
ez a — talán egy epikureust és egy sztoikust 
ábrázoló — kép. Eszmetörténeti esszét is ki
válthat. De valljuk be: Gnoliról eddig csak 
mint költőről és kutatóról tudtunk. Igazgató
ja volt ő a Rivista d'ltalia és a Nuova Antológia 
nevű folyóiratnak. Az előbbinek az első, 
1898-as évfolyam a m egvan Kolozsvárt. 
M indegyik nyalábjában akadnak ábrák 
("nyalábrák"), azonban egyikük sem a Gno- 
lié. A Nuova Antológia Kolozsvárt is hozzáfér
hető, 1897-es fasciculusainak egyikében  
Radó Antal három magyar könyvet ismertet; 
az egyik a Metastasió-befogadásunkról szól. 
(Ez a jeles — valamiért görögösített nevű — 
olasz szerző ügyes pénzszerző is volt. Tricen- 
tenáriuma alkalmából tanulmány készül er
délyi jelenlétéről.)

6. A gnosztikusoktól is nehezen elemez
hető, de nem iguán módra i-gnorálandó nevű 
Gnoli most szóvá tett, 1997-es említésétől há
rom oldallal arrébb örvendeztet meg minket 
a Határ Győzőt bemutató fotó. A pesti Kos- 
suth-klubban született, 1993-ban, mintegy 
két évvel auktorunk Kossuth-díjazása után. 
Karai Sándor műve, akinek névadó őse talán- 
tán jászkarajenei, netán kolozskarai, és aki 
miatt rakoncátlanul eszünkbe jut a török qua- 
ra 'fekete', a búgó hangú Karády Katalin, a 
zseniális Caragiale és a most művelődésügyi 
miniszterként sem befeketítendő Caramitru. 
De maradjunk még kissé a falatnyi fóti vagy 
karádi daltól független fotónál. Mire vall ez? 
Arra, hogy Határ Győző hajzata a tarkón bő, 
nem tar, a barkó terén pedig tömött (mely 
tényt, úgy tudom, nem fésülte át a Helikon 
1993-as Tarkóbarkó-rovata). Nem eszmé
nyünk Galenosz, sem Franz Gall sokaktól a 
francba kívánt freno-, majd refrenológiája, 
sem holmi gallomán galimatyi ász, "de és 
azonban” faktum, hogy Határ Győző a tő
lünk ismert fotókon — magas homlokzata és 
összeakasztó, bajkeverő bajsza okán — nie-

tzscheoidnak mutatkozik. így hát beletörődő 
nicsevó jegyében is konstatálható, hogy hatott 
rá Nietzsche gondolkodói és írói stílusa. Mi
vel pedig szerzőnk Gottfried Benntől vesz 
mottót egyik — absztraktnak mondott — re
gényéhez, filológusok feladata tisztázni, ha- 
tott-é rá, erre az egyáltalán nem kiugró állú, 
de állhatatosan ambiciózus alkotóra például 
a Hacks-, Benn- vagy Kinn-féle polgárpuk- 
kasztás.

(Egy kis ártatlan kitérő) — Bizonyára jön
nek majd többé-kevésbé filiszter filoszok, 
pontosabban mondva a rosszmájú burzsoá- 
hökkkentést vizslatva vizsgáló epaíohepatoló- 
gusok, akik megpróbálják kimutatni, hogy a 
hökkent és a német Hack ütés' nem függ össze. 
Az utóbbi a hacken 'vág, kapál' származéka, 
tehát rokona a magyar hákli' kis méretű, rövid 
nyelű fejsze; vagy balta', továbbá a '(száraz) 
ág, gally' jelentésű román hac (vö. Hackholz). 
A románban két más hac is van: az egyik 
bakancs- vagy patkószeget jelent (ez a len
gyel hak 'horog' közvetítésével jön a német 
Haken-ból, amelyhez kapcsolandó a magyar 
hakni 'kampó' és a cseh hacek 'ua.'; NB: hacek 
szó c fölötti jele is hacsek); a másik román hac 
az "ii vine de hac" 'leszámol vele' szólásban 
használatos, és a török hak 'fizetség' átvétele. 
Lévén a román hamal is török eredetű, itt 
jelezzük: az ÖK 27. lapján, a gondolati "élet
hordalék" kapcsán jönnek szóba az isztambu
li, "lábon" utazó bútorszállítók; "a nevük 
hamal-, valamennyien a kurd törzshöz tartoz
nak — ők a város fuvarosai" (és persze nem 
tudják, hogy a Tolna megyei Kurd helység 
neve az ótörök qurl 'féreg, farkas' utóda).

7. (A szerkezet, amely a strukt ura, egyszóval 
struktúra) — Az ŐK-ben az "exordiumot" (be
vezetést) 12 — könyvnek mondott — fő rész, 
majd epilógus, (kiegészítéseket adó) appen
dix stb. követi. A fő részek 5—15, fejezetnek 
vagy —nak is nevezhető, ámbár többnyire 
csak 2—3 oldalas részre oszlanak. Ezek job
bára számos rövid bekezdést tartalmaznak, 
amelyek zöme kis betűvel kezdődik és pont nél
kül zárul — nyilvánvalóan nem nyomdafes- 
tékspórlás mián. (A 131. lapon nyolc teljes 
bekezdés van és két mondatzáró pont; ezek 
közül csak az egyik jelöl bekezdésvéget. A 
292. lapon vagy 20 bekezdés és egyetlen pont 
van, ez is bekezdésen belüli.) Átlag 4-5 bekez
déshez, tehát minden fél oldalhoz egy-egy — 
sokszor mondatértékű — széleim járul. Kö
zülük téves az, amelyik a 273. lapon az Én
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kontinuum voltát állítja, ez ui. ellentmond a 
mellette lévő szövegnek. Apropó szellemi 
diszkontinuitás: kissé meglep, hogy Határ 
csak Schelerre hivatkozik, nem Palágyira is, 
akinek idevágó nézete erősen hatott Scheler
re és Klagesre. Mint ismeretes, a szellem éle- 
tellenességének az állításával ugyancsak 
Klagesszel rokonítható a "szexuálliberális" 
D. H. Lawrence, akitől Határ mottóként idé
zi ezt: "Nem én, nem én, hanem a szél, amely 
rajtam átfúj'. Többet árulnak el azonban Ha
tárnak egy jócskán más típusú életfilozófust, 
éspedig az "elegáns, metaforikus Bergsont" 
érintő sorai (94). Behatóbban róluk talán 
máskor.

8. Négy vérbeli filozófus kapott Nobel- 
díjat, persze irodalmit, mert filozófiai nincs: 
Bergson, Russell, Camus és Sartre. A "legsza- 
kibb" közülük Bergson, a legirodalmárabb: 
Camus. Hárman a francia próza nagymeste
rei. Camus és Sartre "ráadásul" egzisztenda- 
lista. A Nobel-díjat odaítélő zsűri Bergson és 
Sartre (majd Canetti) esetében emelte ki az 
eszmegazdagságot. A Camus-vel egyidős 
Határ az ÖK-ben utal néhányszor Russelire 
és a két franda egzisztendalistára, de sok
kalta többet a német egzisztencializmus 
élenjáró — csöppet sem korhely — korifeu
sára: Heideggerre (kinek tudtunkkal nem 
volt köze a pogány lakóiról Heidendorfnak 
nevezett Besenyőhöz, ámbátor merészség
gel feltétdezhető magyar ősét akár Rónasze- 
ginek vagy Pusztaboronálónak is hívhat
ták). Az immár magyarul is olvasható Sein 
und Zeit szerzőjéről jelenti ki Határ: "ő is, 
mint a régi nagyromantikusok a bölcselet
ben, regényesített filozófia: nem a gondolko
zás ősfogalmainak a tisztázása, hanem a 
filozófiai 'érzelmek' vadregényes-komor 
története" (132). Az egzistendalisták — 
mondja Határ — "az utolsó nagyromantiku
sok"; "kivált a frandákra, Sartre-ra és Ca- 
mus-re áll ez" (422; talán ezért alkottak ők 
többé-kevésbé vad regényeket is). Az áram
lat nagy német képviselői közt Határ termé
szetesen Jasperst is említgeti, aki szerint a 
transzcendencia nem "affde indifferens vég
határ" (428, s akinél — tegyük hozzá — alap
vető a határhelyzet fogalma).

Semmi kétség: Határ Győző is azok közé 
az ontológusok közé tartozik, "akik az iroda
lom felől érkeznek" (199). Ez akkor is így

van, ha a 14. lapon — úgy látszik — csak az 
1945-ig terjedő szakaszára voantkoztatja ezt: 
"Érzem a félreértést, amely minden oldalról 
fenyeget. Hogy s z é p í r ó v á  — félremagya
rázzanak /  ravaszkodásom, hogy a sorok kö
zé belopott, a szövegnek alácsempészett 
filozófiám olvassák egyáltalán, túlságosnak 
bizonyult".

Az ÖK-nek már a sajátos fülbemászással 
alliteráló dm e elárulja: dsődlegesen literátus, 
az irodalomban jártas, nagyon is jártas író 
művévd van dolgunk. És már a harmadik (a
9. lapon ékeskedő) mottó sejteti: ez a literátus 
erőst 'kalofil" természetű, M-letrista (nem 
kül-latriás), rövideden szólvást: szépíró. Ja- 
mestől idézi: "ahogyan a dallam a hárfahúr
ról kiárad, de mit sem lassítja-gyorsítja 
rezdüléseit, szakasztott úgy, árnyéka veleha- 
lad a gyalogjáróval, de semmi módon nem 
befolyásolja." (9) Az akadékoskodó rávilá
gíthat arra, hogy mindazonáltal van, aki ár
nyékától is megijed. De fontosabb Határ 
dicsérő jegyzete "az orvos-pszichológus Wil
liam Jamesről, 'Amerika Leibnizéről' — aki 
Babits kedvence volt" (37).

9. Babitsnak, mint köztudott, sokkal in
kább volt kedvence Dante. Határ kétszer is 
citálja Dante-átköltését. Egyszer Gioacchino 
di Fiore kapcsán, "ki jós leikével a jövőbe 
látott" (376), és egyszer Sigieri kapcsán, 
"Szalma-utcában kinek egykor ajkán /  sok 
gyűlöletes igazság kirebbent" (423; v. Paradi- 
so, Canto Dedmo, 136-8). Brabanü Sigerről 
van szó, a 13. századi "heterodox" averroiz- 
mus vezéralakjáról, aki a párizsi Szalma ut
cában, a Sorbonne filozófiai karán tanított. 
Győztest sugall a neve, de a reakció áldozata 
lett: életfogytiglani börtönre ítélték, majd 
meggyilkolták Ovietóban.

(Még egy szelíd kitérő) — Siger legfőbb 
fegyvertársa Boethius de Dacia volt. A dere
kasan hegeliánus Erdélyi János — mondhat
ni: pretranszilvan izm ussal — Erdélyi 
Bojótra "honította" a nevét. (Honni sóit qui á 
Malherbe y pense. — Jó 200 esztendővel az 
állítólag oltyán ősű Ronsard-t bíráló Malher
be születése előtt jött létre a térdszalagrend 
híres jelmondata; hozzávetőleg akkor, mikor
— Erdélyi János szerint — Boétius ex 
Transylvania "a stagirai bölcsész tanainak... 
szószólója 1345. évben 1. Lajos király alatt".) 
Ez a Boethius dán volt, ami persze nincs 
ellentmondásban azzal, hogy a Széchényi 
Könyvtárban őrződött meg a De aetemilate 
mundi című írása. Dán voltáért is foglalko
zott vele a dán Nordstrom, akinek a neve 
északi áramlást juttathat eszünkbe, de Sztru- 
ga nevű macedón várost is, hiszen az óegy
házi szláv sztruga özönlést jelent, s így 
Határnak sem közömbös.

10. Határnak a világegyetem irántunk ta
núsított közönyét boncoló fejtegetéseiről és 
az ÖK sok más, rendkívül izgalmas vetüle- 
téről, mozzanatáról külön tanulmányokat 
kell írni.

11. Határ Győző filozófiai alapélménye a 
parmenidészi léttautológia ("Ami van, az 
van") és a hérakleitoszi levés antagonizmusa 
között himbálódzik. Számára "az elmélődés 
előfeltétele és ideális állapota a szabad len
gés" (79); a filozófia "a szabad lelkek tudo
mánya; a gondolkodás korlátozhatatlansága
— a szabad lengés, a nyitottság tátongása" 
(148). Mind írói, mind bölcselői stílusa igéze- 
tesen lengő és tarkálló. (Apropó! Mikor jele
nik meg a Lengeböngétól tarkóbarmóig című, 
nem Merengeleg alcímű kötet?)

HATÁR GYŐZŐ 
Kardtánc
kinek nem áll jól a turbán 
ne járjon oly girbegurbán 
mert ha girbegurbán járna 
lepotyoghat a turbánja 

ejszen volnék én csak ozmán 
ókelmét nem szultánoznám

tillárom haj!

kinek tiarája reszket 
vessen sűrűdén keresztet 

misebora vinkó lőre? 
hanyatt roggyon térdeplőre! 

Angyalvárból úgy lesz mint a 
vöcsök - kiakolbólintva

tillárom héj!

kinek levert koronáját 
sorra mások felpróbálják 

trónról pusztul buksengezve 
senki meg se felségezze: 

lovat rangot nem érdemel 
titulustól tekintsen el

tillárom haj!

van torony-fejéke jó nagy 
ha ki felcsap fáraónak 

de fejékét ha lecsapják 
s elcsalják testőrcsapatját 

honnan holtan előpislog: 
bújhat alá piramisnak

tillárom héj!

megismerszik sárga szattyán 
kucsmájáról: 6 a Nagykán 

de ha fellázad a tábor 
lábbeli lesz kucsmájából 

kap hamuban-sült pogácsát 
s abbahagyja kánkodását

tillárom haj!

Végmagány
Csiky Ágnes Máriának

a magányos magánya önkioltó 
mihelyt kivetettsége végleges 

más szempár? hol? nincs fiahordó 
ki 6 nagy elhagyottságára les

ez oly alámeredő legvége-hátság 
hol a láb a földtelen űrre lóg 

itt már se társak se hű barátság: 
nincsenek engem vállalók

se anyanyeltmek megszólalása 
se értelmetlen majomszeretet 

se podva szó mi ne lenne elvásva 
(nem hiányzol s jaj 6 se — neked)

hogy elvégezted a rádbízottat? 
akár ne is mondd itt nincs kinek 

elkezdeni se: láttad volna jobbnak 
hurkolt vón' nyakadra köldökzsineg

és meg-se-történt történetemmel 
ahogy most lénytestem elterül 

hézag-lény ki már foganni sem mer 
absztrakt teng lörténülhetetlenül

márvány vagyok már nem idéznek 
karcolatlan rejt a kőburok 

meg is várjam hogy bezár a kőzet? 
(jobb ha magamra zárulok)

(jobb ha magamra zárulok)
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GAAL GYÖRGY

Szembesülés a zsidó múlttal
A második világháború vészkorszakja 

után tájainkon felnőtt zsidó családból szár
mazó fiataloknak nehéz örökséggel kellett 
szembesülniük. A többnyire csonkán ma
radt, meghurcolt család vagy tudatosan 
ápolta a hagyományokat, s fájlalta a közel
múltat, vagy megpróbált mielőbb túllépni 
ezeken, s a jövő fele tekintett. Az előbbiek 
esetében szinte természetszerűen követke
zett a kivándorlás. Az utóbbiak viszont igye
keztek alkalmazkodni a lehetőségekhez, a 
kommunista társadalom minden különbsé
get tagadó és eltörölni akaró világában ke
resték helyüket. Zsidóságuk csak lelkűkben 
élt. Az ilyen családok gyermekei fokról fokra 
ébredtek rá a másságra, a génjeikbe írt múlt
ra, s ismerték meg őseik tragédiáját. Egy 
adott ponton aztán dönteniük kellett: vagy 
megtagadták vagy vállalták ezt a múltat. 
Amelyről lényegében alig-alig tudtak vala
mit.

Ezzel a kísértő múlttal vállalta a szembe
nézést Lőwy Dániel. Az erdélyi magyar kul
túra és Kolozsvár műemlékeinek bűvkö
rében nőtt fel. Kutató vegyész létére az 1980- 
as években összegyűjtötte Kolozsvár felira
tos emlékeit (1996-ban jelentek meg kö
tetben: Kőbe írt Kolozsvár). Az óceánon túli 
Virginiába kellett elvetődnie ahhoz, hogy 
igénnyé váljék számára a zsidó múlt kolozs
vári gyökereinek és tragédiájának feltérké
pezése. A téglagyártól a tehervonatig címmel 
az Erdélyi Szépmíves Céh gondozásában 
most megjelent kötete* úttörő munka. Bár a 
főcím csak a 40-es évekre utal, összefoglalja 
Kolozsvár zsidó lakosságának teljes törté
netét. E témakörből eddig alig néhány tanul
mány s egy terjedelmesebb emlékkönyv 
jelent meg. Ez utóbbit (A kolozsvári zsidóság 
emlékkönyve. N ew  York, 1970) Moshe Car- 
milly-Weinberger, Kolozsvár egykori neológ 
főrabbija szerkesztette. Ellenőrizetlen adato
kat, szenvedélyes írásokat is felvett belé. Bár 
a kötet sokkal szelídebb hangvételű, mint 
azok az izraeli 1960-as és 1970-es években 
megjelent magyar-héber (angol) erdélyi zsi
dó város-emlékkönyvek, melyekben a ma- 
gyarellenesség az egyik főmotívum.

Lőwy Dániel korából és magyar kultúr- 
kötődéséből fakadóan mindenütt objektivi
tásra törekszik, csak ellenőrzött adatokat, 
összecsengő vallomásokat iktat kötetébe. 
Ahol nem tud dönteni, ott egymás mellé 
h elyezi a néha ellentmondó állításokat. 
Tényként állapíthatjuk meg: sine ira et stu
dio dolgozott.

A könyv közel két és félszáz lapos törzs
anyaga a bevezetőn kívül negyedszáz feje
zetre oszlik, s ezt kiegészíti a száz lapos 
függelék. A törzsanyagot is két részre vá
laszthatjuk. Első öt fejezete az 1940-es bécsi 
döntésig számítható történelmi múltat fog
lalja össze. A továbbiak a vészkorszakkal 
kapcsolatos eseményekről szólnak. így idő
ben aránytalannak tűnik a könyv. De a dm  
is utal rá, hogy a történelmi múlt inkább csak 
előkészítő jelleggel szerepel.

A kolozsvári zsidóság régebbi törté
netéről aránylag kevés, elszórt adat maradt 
fenn. A kiegyezés és emandpádó előtt alig 
néhányan éltek itt. Legfeljebb levéltári kuta
tással lehetne még néhol egy-egy rájuk vo
natkozó utalást, kiegészítést fellelni. Lőwy

tehát nem tehetett mást, mint az oklevéltá
rakban, várostörténeti tanulmányokban, 
emlékkönyvekben található adatokat össze
gyűjtötte, s kronologikus sorrendbe állította. 
Bemutatja a város zsidó templomait, imahá
zait, a temetőket. Aztán az intézmények, la
pok és egyesületek kerülnek sorra. Olvas
hatunk az Új Keletről, a híres kolozsvári Zsi
dó Kórházról, a Paul Ehrlich orvosegyesü
letről, a Haggibor sportegyletről, a Gold- 
mark filharmóniai társaságról. Talán a 
nyomtatott értesítőt is megjelentető iskolák 
részletesebb bemutatást érdemeltek volna.

A Mindenható nyelvi azonosságban cí
mű fejezet annak bizonyítása, mennyire ma
gyar érzelmű és kultúrájú volt a város 
zsidósága, s miként vállalta a kettős kisebb
séget az első világháború után. Életrajzi uta
lásokkal, idézetekkel tarkított névsort 
kapunk itt vagy száz íróról, költőről, tudós
ról, művészről, akiket számon tart a magyar 
művelődéstörténet. S a névsor még csak nem 
is teljes. A kolozsvári Ferenc József Tudo
mányegyetem professzorai közül Finály 
Henrik történészt, Szilasi Móric nyelvészt, 
Réthy Mór fizikust, Géber Ede, Purjesz Zsig- 
mond és Elfer Aladár orvostudósokat említi. 
Számbavételünk szerint az egyetemnek 17 
rendes, 3 rendkívüli és 15 magántanára ke
rült ki a zsidóság soraiból. Köztük olyan 
professzorok, mint az első vegyésztanár, Re- 
ischer Antal, a botanikus Kanitz Ágoston, a 
jogász Kiss Mór, Somló Bódog, Kiss Géza, 
Jászi Oszkár, a szemész Feuer Nathaniel, a 
nőgyógyász Góth Manó, Vértes Oszkár, a 
fogász id. és ifj. Rudas Gerő, a sebész Hevesi 
Imre és Steiner Pál, a történész Wertheimer
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Ede és Lánczy Gyula, a nyelvész Halász Ig
nác, valamint matematikusok egész sora: 
Schlesinger Lajos, Fejér Lipót, Riesz Frigyes, 
Haar Alfréd.

Aránylag rövid fejezet próbálja számba 
venni a zsidóság szerepét a város ipari-ke
reskedelmi életében. A függelék gazdasági 
vonatkozású kiegészítése is idevonható lett 
volna. Az egyes cégek, vállalatok, üzletek 
esetében csak néha kapunk utalást azok egy
kori helyére, címére, esetleg utódjára. Pedig 
a pontos betájolás a régi címjegyzékek, s a 
még élő idős kolozsváriak segítségével több
nyire megoldható lenne.

A két világháború közötti időszakot a 
meg-megismétlődő zsidóellenes tüntetések, 
pogromok, korlátozó törvények árnyékolják 
be, s a hatalomnak az a törekvése, hogy a 
zsidókat elszakítsa a magyarságtól. Ezek 
után a bécsi döntést a zsidók többsége biza
lommal fogadta, az első vüágháború előtti 
toleráns világ visszatértét remélte. Ehelyett 
zsidótörvényeket, mumerus claususokat, 
munkaszolgálati behívókat kapott. Még így 
is Lőwy Nathaniel Katzburg 1981-es tanul
mányára hivatkozva megállapítja: 'Az 1942- 
1943 közötti időszakban M agyarország 
mérsékelt zsidóellenes politikát folytatott, 
ami a Központi Hatalmak által uralt Európá
ban egyedülállónak számít."

E fejezetnél a szerző átvált a történelemi 
összegezésről a múlt rekonstruálására. Mert 
ami ezután történt, az még legfeljebb egyéni 
élettörténetekben vagy országosan összege
ző művekben került papírra. Lőwy Dániel 
mutatja ki, hogyan is zajlottak az események 
Kolozsváron, hova kerültek az itteni zsidó 
lakosok. Ehhez elsősorban a korabeli sajtó 
híradásait és szemtanúk, túlélők írott vagy 
hangszalagra rögzített vallom ásait veti 
össze. Fájdalmasak, vérlázítóak ezek a szö
vegek. Legyen szó bennük akár a munka- 
szolgálatról, akár a gettósításról. Jóllehet ez 
utóbbi már a német megszállás alatt történt, 
a magyar közigazgatás, a rendőrség és 
csendőrség ritka "tökéletességgel" hajtotta 
végre. És a zsidók nem keresték a menekü
lést, csak kevesen próbáltak szökni, mert 
bíztak az ígérgetésekben, a félrevezető szó
lamokban. így 1944. május 3-tól kezdődően  
pár nap alatt 16570 személyt zsúfoltak a 
kolozsvári téglagyárból kialakított gettóba, 
majd az ide irányított vidékiekkel együtt 
vagy 18000-en szorongtak itt embertelen 
körülmények között. De még itt is akadtak 
kivételezettek: a legbefolyásosabbak, közel 
400-an, az úgynevezett Kasztner-csoport 
Svájcba utazhatott. A többieket 1944 máju
sában és júniusában hat szerelvénnyel ki- 
végzőtáborba szállították.

Lőwy könyvének kétségtelen érdeme, 
hogy megmutatja az érem másik oldalát is. 
Nem csak elvakult tisztviselők, kegyetlen 
rendőrök képviselik a város keresztény la
kosságát, hanem igaz emberek, gondolkodá
sukban is európaiak és keresztények. 
Külön-külön fejezetben olvashatunk Márton 
Áron bátor beszédéről és a gettózás ellen 
tiltakozó leveleiről, Járosi Andor példamuta
tásáról. Aztán a zsidómentők egész sora kö
vetkezik: ki hogyan hány személyt mentett 
meg. Egyik-másik bújtatás története hossza
dalmasnak tűnik, de jó, hogy ezek a részben 
tudósként is számon tartott személyek, rész
ben átlagpolgárok e könyvbe is bekerültek.

A bujkálás mellett a menekülés két útja 
kínálkozott: hamis iratokkal Budapestre
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utazni, vagy átszökni a közeli határon Romá
niába. Mindkettő igen kockázatos volt, alig 
pár százan éltek e lehetőségekkel.

Itt a szerzőnek egy legendával is szembe 
kell néznie. Ezt Weinberger Mózes volt ko
lozsvári neológ rabbi és Raul porban alakítot
ta ki. Weinberger, miközben híveinek azt 
prédikálta, hogy semmi okuk Romániába 
szökni, a gettóba zárás előestéjén feleségével 
együtt — talán porban segítségével — átszö
kött a határon. Hívei ezért méltán vádolták, 
ő  utólag azzal igazolta tettét, hogy a zsidó 
tanács megbízásából a nemzetközi szerveze
tek tájékoztatására menekült át a határon, s 
utazott Isztambul érintésével Palesztinába. 
Erre azonban semmilyen bizonyíték sincs. 
Raul Sorban az 1980-az években elkezdett 
menekülő csoportok szervezőjeként, zsidó
mentőként tündökölni. Ehhez volt zsidó me
nyasszonyán kívül csak Weinberger rabbit 
tudta tanúként felsorakoztatni. 1987-ben Yad 
Vashem igaz kereszténnyé nyilvánította, 
majd 1990-ben Izrael tiszteletbeli állampol
gára lett. porban aztán romániai viszonylat
ban futtatta a N ew  Yorkban élő Moshe 
Carmilly-Weinberger néven ismert egykori 
kolozsvári főrabbit. Aki újabb írásaiban a 
románság soraiból több zsidómentőt is "fel
fedezett". Utóbb a kolozsvári egyetem juda- 
isztikai intézetének patrónusa, névadója, az 
egyetem tiszteletbeli doktora lett. Az így ki
alakított "Weinberger-porban legendá"-t 
1996-ban mind az Amerikában élő holoca
ust-kutató Randolph Braham (Ábrahám De
zső) professzor, mind pedig a kolozsvári 
Tibori Szabó Zoltán tanulmányban leplezte 
le. Ezek állításait most Lőwy is megerősíti. 
Csak fájlalhatjuk, hogy a kolozsvári éveiben 
hézagpótló tanulmányokat író, s Ameriká
ban is tudós hírében álló Carmilly-Weinber- 
ger jesiva-professzor engedett a távolból 
jövő csábításnak avagy zsarolásnak.

A kötet utolsó fejezetei a "vihar" utáni 
évekkel foglalkoznak. A város zsidóságának 
legfeljebb 10%-a élte túl a vészt. 1944 őszén 
nyolcvanan ha voltak Kolozsvárt, 1945 júliu
sára ezren. Persze, sokan soha sem tértek 
vissza ide, megaláztatásuk helyére. Aztán 
renoválták a zsinagógákat, hitközségi épüle
teket, megszervezték a neológ és ortodox 
hitközségeket. Ezeket 1949-ben egyesíteni 
kellett, mert Románia csak egyféle zsidó fe- 
lekezetet ismert el. A vallásellenes kommu
nista uralom, s az 1940-es évek végén el
kezdődő tömeges kivándorlás gyakorlatilag 
felszámolta Kolozsvár zsidó közösségét. Ä 
szerző, mint már annyian előtte, felveti a 
felelősség kérdését. Kolozsvári viszonylat
ban ki tett valamit a zsidóüldözések ellen, s 
ki mulasztotta el legalább hangját hallatni. A 
másik felmerülő kérdés: hogyan viszonyul
nak a meghurcolt túlélők a magyarsághoz. 
Foglalkozik a kolozsvári népbíróság zsidók 
elleni bűnöket vizsgáló pereivel. Felsorolja 
az elítélteket. Arra is rámutat, hogy a tordai 
zsidóság megmentőjének tartható gróf Beth
len Béla kormánybiztost nyolc évig tartják 
börtönben, a deportálást lemondásával meg
tagadó Schilling János alispán pedig a bör
tönben leli halálát. A legtöbb tényleges bűnös 
már 1950-ben amnesztiával szabadul.

Lőwy Dániel egyetért azzal a nézettel, 
hogy nincsenek bűnös nemzetek, csak bűnös 
politikusok és végrehajtó gyilkosok. Ennek 
szellemében figyelmeztet, hogy a napi poli
tika Romániában alantas célokra használja 
fel a vészkorszak emlékét. A magyar fasisz

ták tetteinek emlegetésekor rendre átcsú
szott a hangsúly a magyarra. Ilyen szellem
ben fogalmazták meg a deportálások 50. 
évfordulóján a Horea úti zsinagóga falára 
elhelyezett román-héber feliratot is. Akármi
lyen színezete is volt, a fasizmus szolgáltatta 
a zsidóellenes ideológiát.

A könyvet függelék zárja le. A kolozsvári 
neológ zsinagóga, a Deportáltak Emlék
temploma tíz táblafeliratát közli, sajnos a hé
ber szövegek nélkül. Legalább azok fordí
tását, ha nem felelnek meg a magyar vagy 
román szövegnek, jó lett volna ide iktatni. Á 
négy zsidó temetőből is számos felirat ide 
kívánkozott volna. Még öt zsidó vonatkozá
sú emléktáblát, feliratot mutat be a Kőbe írt 
Kolozsvár (1996) am ű kötet alapján. Két be
szédet is közöl: a Márton Áronét (1944) és a 
Szőcs Gézáét (1991).

A függelék további része adattárakat és 
mutatókat tartalmaz. A 125 személyes élet
rajzi adattár tulajdonképpen elmaradhatott 
volna. Hiszen az ismert történelmi személyi
ségek neve megtalálható a lexikonokban, 
másokról viszont alig pár adatot sikerült kö
zölni. Sokaknak a születési-halálozási évszá
ma is hiányzik. Az sem derül ki, hogy ki 
miért került ide, vagy miért hiányzik. Mi 
több, megdöbbentő, ahogy egymás után kö
vetkezik a zsidó vértanú, az életmentő és a 
kivégzett háborús bűnös. "A könyvben sze
replő kolozsvári intézmények, vállalatok, 
üzletek, épületek és helyek" jegyzéke is né
hol annyira szűkszavú, hogy alig segít a tá
jékozódásban. Üzletek soráról csak annyit 
tudunk meg, hogy "a Főtéren" volt. Pedig 
könnyedén azonosítani lehet a házszámot is. 
Anapilapok, folyóiratok jegyzékénél minde
nütt fel kellett volna tüntetni az alapítási
m egszű nési évszám okat. A fogalm ak, 
intézmények, szervezetek nevének magya
rázata jó és föltétlenül szükséges. A mutatók 
anyagát Kolozsvárt a könyvtárak és kézi
könyvek felhasználásával nagyrészt ki lehe
tett volna egészíteni.

A 20 oldalas könyvészet e kötet egyik 
erőssége. Olyan gazdag bibliográfiát sikerül 
felsorakoztatni, hogy az elkápráztató. A leg
újabb, 1977-es kiadványok is itt találhatók. 
És persze az amerikai és izraeli angolnyelvű 
kötetek, amelyekhez tájainkon aligha lehet
ne hozzájutni. A 40-es évek kolozsvári napi
lapjainak tallózásával Schvarcz Réka volt 
Lőwy Dániel segítségére.

A személynévmutatón kívül külön tárgy- 
és földrajzi névmutató segíti a tájékozódást. 
Az utóbbiban a magyar helységnevek szere
pelnek, néhol zárójelben a román névválto
zatok is megjelennek.

A kötetet román és angol összefoglaló 
zárja. Ez utóbbi végén reményét fejezi ki a 
szerző, hogy könyve kozzásegíti mind a zsi
dóságot, mind a kereszténységet Kolozsvár 
múltjának jobb megértéséhez. Lőwy Dániel 
nagy érdeme éppen ez: úgy írt a kolozsvári 
zsidóság legnagyobb tragédiájáról, hogy né
zőpontját zsidók és keresztények, magyarok 
és románok egyformán elfogadhatják. Az 
igazságot kutatta. Éppen ezért hasznos lenne 
az egész kötetet is angolul megjelentetni.

*LŐWY DÁNIEL: A téglagyártól a te- 
hervonatig. Kolozsvár zsidó lakosságának 
története. A kolozsvári sajtót Schvarcz Ré
ka tallózta. Erdélyi Szépmíves Céh. Ko
lozsvár, 1998.

LÁSZLÓFFY CSABA 

VIA A  tálentom  ára
Karinthy Frigyes emlékére 

Jó példa rá a tegnapi est! Rideg 
és híg idő: el-idegenít! olyan 

üres, már elviselhetetlen.
Nézd csak a csésze falán piroslón

a szájnyomot, mely rajtamaradt a hűlt 
zaccal dacolva... (Elhihető? Talány.) 
Hamburgervágy-párolta, pizzás 

érzületű levegő! a húsod 
lerágva, nincs mért rejtsd a szemérmedet 
unt fecsegések, sok hamis esküvés 
letűnt szobortorzói közt a 

köztereken vagy a tarka korzón.
Mi kong megint a szembekötósdi és 
a fülberágott-jelszavas úr után ? 

(Palackban jól ledugaszolva 
klasszikusok(k) apadó imái.)

Mi nélküled még készül, avagy romol! —  
nem bomlik attól már az agyad, ha a 
lépcsőházban, mint idegen, rád

zárja a langy levegőt, sötétség 
állott gubáját újra az álidő.
Gaz illan, mímelt posztmodor érzetek 
együtthatója. (Handabanda 

lett a világ neve már örökre?!)
Volt, ki velőt falt, vért lefetyelt — de most 
import-papírral törli meg ajakát; 
s pártot véd bár s hatalmi szóra 

új papagájfiakat tanítgat, 
ezerszerencse: élni fog ezután 
és mindenáron —  hinni muszáj! akár
hogy is vesszük, ma nem akar meg- 

dögleni még Európa. Ámen.

V/B Vészkijárat
Eszmél az árny, ha rezdül a tölgylevél. 
Légből (a régből) hajladozik feléd 
remek élével egy rozetta —  

húsodig ér a felismerés, hogy:
régen, bizony már rég odalett a pár, 
rontó viharban böjti szerelmesek!...

(A hangaréten túl koporsó
férgeket úgyse találsz-találok.)

Hadd űzzön a vágy, vagy a dac —  6, aki 
ezerszer eltűnt! Pillanatokra bár 

most megérinthetlek, madonna
arc... De vigyázz, a kövek alól is

föl-fölriadhat, kedvesem, az örök
lét. Ha a múltat költögeted, vajon 

nem több ez minden költeménynél? 
(Hallod a pálya zaját, utólszor?!)

Idő, lapátold majd oda, hol imént 
a térbe hajló test remegése volt 

minden érték, a hulladékot. —
Mennyire mély a tudatfeletti?! 

Mindegy, vidámság van a tökély egén 
vagy szomorúság, hogyha az ős tudat

talanban közben a levedlett 
bőr s üledék odaforrt-fagyott a 

bunker falához!... Senki se mondta: bűn
társ a jövendő! Mégse maradt egyéb 
vigasz, csak ez a fal. Hiába 
festitek újra reá az álmot, 

eltékozolt lét kába levendula
reménykedését, lábadozás hitét.
Kinek, minek a vészkijárat 
ott, hol a fáklyavilág kilobbant?
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KUN ÁRPÁD

Egy nyaram Párizsban
Föl-földobott kó vagyok, akit megcsalt 
a gravitáció, s nincs hova hullnia.
A súlytalan János vitéz vagyok a franciák 
földjén, a gyönyörű tartományban.
Iluska kislány volt, s felnőve elfelejtett.
Nem tudok szúmotvetni azzal az egy csepp 
könnyel, amit a csalódás a szempillámon hagyott. 
Ágyam mellett felhők és kémények,
Baudelaire kedvenc állatai.
Rajzolj nekem egy vadonatúj nőt, 
kéri a kisherceg a tetőtől talpig férfi 
Sainl-Exupéryt, mikor egy éjjel a túzlétrán 
állva Párizs fölé könyökölnek.
A Palais Royal bokraiban riadoznak 
a verebek, sikongat az antikáriusné, 
nappal vak macska képében alussza ki 
a kéjt egy XVI. Lajos-fotelben.
Ingemen macskaszőr és hosszú hajszál.
Leülök zokogni egy padra a zuhéban, 
egy nagydarab kurva ernyőt nyit fölöttem, 
antillák-szigeti melleivel trópikus vígasztalás.
A férfiak melegek, a nők hidegek, a gyermekek 
felnőttek, a csótányok rosszkedvűek és rafináltak. 
Parázslik az újságja, monsieur. Hat frank, 
keserű poharam hónapokig kitart.
Papíromon írás, szélén mexikói túsarok nyoma.
A nagy, nemzetközi zabálásban a fémszék 
csikorog alattam, világpolgár lettem.
Hector úrhoz, a sültcsirkéshez mindenki 
betér a Morn Hsától jövet.
Mire jó a versailles-i márvány, Poussin, Proust, 
Michelangelo, ha szenvedek, de nem tisztulok? 
Kicsúszik a szappan, a zuhanyzóból 
egy törülközőben rohanok utána.
A politika felhabzik a küszöbömig, 
a spanyol szobalány súrolja a linóleumot. 
Szappanommal nyírt fejű testőrök fociznak, 
költöztetik a bukott belügyminisztert, 
aki a negyediken emlékiratokba kezd, 
én az ötödiken rágom a tollat.
Úgy tűnik, túl vagyunk már mindenen.
A Madame angol kutyájának reggelente 
hártyavékony sonkaszeleteket hozok, 
a Madame-nak Le Monde-ot és vitamint, 
pongyolájának szárnyai hűvösen lengenek.
Te jössz, én jövök, dobsz, doblak, 
oktat az árva montmartre-i öregember. 
Dobókockám egy másik nő ágya alá 
gurult. Utána megyek, megkeresem.
Menekülő porcicák, a lelkiismeret illata.
Meging a polc, fejemre kijózanító váza hull. 
Mindketten törhetetlenek vagyunk.

G. ISTVÁN LÁSZLÓ

K ét fénykép
1
Csak árnyék a hó:
föléhajolni
fényesebb.

2
Nézése, mintha madártól 
madárig volna fény: 
repül, de sose látszik.

Három gondolatrajz
1
Egyetlen egy szemen 
megtörik a fény — 
egyetlen vak szemen 
karcol a fény világot.

2
Forgásra ítélve, szakadatlan 
ébredésben csak ébredés van —  
az már álmában jut eszébe: 
mi más lehet a vége?

3
Más lélegzetből más halálba 
senki el nem találna — 
félig mással, félig magában 
világra várna más világban.

Két bagatelle
1
Öleléstelen az este, 
elvarratlan csillagok égnek, 
felszúmak a fénynek.
Alvást alvásra cserélnek, 
akik születnek, annyira vének.

2
Már az ősz is szétszalad a tájon, 
nincs egy pont, ahol télbe kötne, 
levél télén marad mindenáron. 
Faágat faág ölel a másvilágon, 
Gyökerek forognak gyökerekre.

DEMÉNY PÉTER 
Bús ballada
Herceg! Cinikus zöld szemed 
A nők testét magába szívja,
Imádnak ők, érted repesnek,
Isteni múzsák légypapírja!
Hercegem! Szíved szagos zsírja 
Ellopja rövid boldogságom.
Sok női szép szem visz a sírba,
Mit arcodon pihenni látok.

Tudom, nem mondhatod nekik:
"ím itt a másik, nem is undok,
Keressétek a kegyeit,
Bár lehet, végül belebuktok;
No gyerünk, lám, mi sokat tudtok:
Rövid gyertyák a félhomályban - 
És te?! Minek kell szerterúgnod,
Mihelyt megpillantod, a vágyat? "

E szöveg túl szép is nekem,
Túlcizellált, már-már barokkos,
Mert ugye tudod, hercegem:
Nem én rugdosom - engem rugdos 
Folyton a vágy; s fülembe sugdos 
A lotyós, ritmizált halál - 
Minek is kellene hazudnod,
Ha tied minden nő ma már?
Hát szóval, herceg: ne hazudj,
Sose tudd meg, hogy mit akartam,
Sose tudd meg, hogy így vagy úgy,
De mindig —  mindig! — lemaradtam,
És bánatom fehér falakban 
Lakik, s a teleírt papíron 
A rongyos, szétbaszott szavakban... 
Herceg! Hát nem hagysz most se sírnom?!

Szonettgy alázó
Hát nem tudod, már régen nem tudod, 
hogy mi volt, mi lesz, mi lehet, 
leszállt a köd és zúgó homlokod 
marokra fogják a fellegek;

minden eltűnt, a régi délelőtt 
elillant, sűrű, öreg este lett, 
rózsaszín sálas, édes, drága nők 
nem simogatják már a testedet,

lefutott minden kusza álmodás, 
ráncos nő lett az idő, molett 
combjain immár nem matatsz tovább,

nem segít már a sok hülye szonett, 
mindegyik stílus zörgő, rossz kabát, 
és mással fekszik le a szép Odette.

R osszkedvű szerelem
A Krumpli Hagymával hetyeg, 
nem vigyáznak a jó modorra, 
nem gondolnak a jó Murokra, 
aki miattuk szenvedek.

jobbra és balra figyelek, 
lányok éhes ölére vágyom, 
de most sem teljesül az álmom, 
s nem is sírhatok. Mit tegyek?

Hát ide figyelj, kurva cékla: 
vagy fogod a murkot marékra, 
vagy buta fejed belilázik.

A szerelem kit érdekel?
Már négy napja nem mentem el, 
bús magom barázdába vágyik.
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LAKATOS MIHÁLY

Levél az ellenségnek
Nem tudom, amit most leírok itt 

a tévé háta mögött (mely termé
szetesen most is bömböl és termé
szetesen beszivárogtatja szókincsét 
a levelembe), fogja-e olvasni valaha 
is valaki, de nagyon szeretném. 
Fontos lenne, hogy az emberek ke
zébe kerüljön, és egy emelkedet- 
tebb elem — miután az asszonyt 
meg a gyereket elküldte a strandra 
— komolyabb szövegelemzésnek 
vesse alá és hosszasan bíbelődjön a 
pszichoanalitikus eszközökkel fel
színre hozott üzenet tartalmával. 
Mert az nem lehet (bár miért ne 
lehetne?...), hogy az én — ritkán 
örömökkel, de leginkább szenvedé
sekkel teli — világom létezéséről 
soha ne értesüljön a szélesebb nyil
vánosság. Csak így reménykedhe
tünk abban, hogy egyszer meg
szűnik az az irtóhadjárat, mely kö
zösségünk életét nap mint nap 
megkeseríti és gyászba borítja.

Bevallom: mizantróp vagyok. 
És csak azok tudják értékelni igazán 
azt, amit teszek, akik erről az olda
lamról is ismernek, de ők (szeren
csére?...) kevesen vannak. Én nem 
azért utálom az embereket, amiért 
szokás szerint ők egymást: hogy 
önzők, fennhéjázok, izzadságsza- 
gúak, kilóg a szőr az orrukból vagy 
hogy nem a tubus végétől nyomják 
ki a fogkrémet, hanem esetlegesen, 
ahol éppen érik. Az én utálatom az 
más, jóval mélyebb ennnél és a zsi- 
gerekben tanyázik. Talán ahhoz 
tudnám hasonlítani, amikor ráné
zünk valakire és mielőtt megszólal
hatna, megundorodunk tőle, mert
hogy buzi. Hogy tényleg buzi-e és 
ha az, jelent-e veszélyt ránk, hete- 
rókra, már nem is érdekel, mert bő
ségesen kielégít az undor nyomán 
keletkezett kéjérzet, hogy gyűlölhe
tünk valakit.

Mielőtt rám sütnék a pszicho
pata bélyegét, sietek tisztázni, hogy 
azért ennél jóval egyértelműbb okai 
is vannak az én mizantrópiámnak: 
gyermekkorom szomorú tapasz
talatai arra tanítottak, hogy a lego
kosabb, ha elkerülöm őket, ha nem 
mutatkozom előttük. Testvéreim 
közül a legtöbben feladták a re
ményt, hogy valaha is őszintén szót 
érthetünk velük, hogy eljön az idő, 
amikor elfogadnak minket és meg
értik, hogy mi is itt születtünk, tehát 
ez a világ a miénk is, jogunk van 
élni éppen itt és nem máshol. A le
mondás, a menekülés, az ehhez 
szükséges jó erőnlét fenntartása, a 

őrs alkalmazkodás az ellenünk 
sznált fegyverekhez — íme, azok 

az értékek, melyeket szüléink igye
keztek belénk plántálni már meg
születésünk pillanatától. Hogy ez 
jó-e vagy sem, arról nem beszéltek, 
jóval beszédesebbek voltak a szófo- 
gadatlanok holttesteinek százai.

Mindig szerettem és tiszteltem 
anyámat, ezért vagyok ma is élet
ben. Túlzott óvatosságom és a fiata
lok szervezett orgiáiból való 
sorozatos kimaradásaim népsze
rűtlenné tettek társaim körében.

Úgy is mondhatnám: kiközösítet
tek. Napokig nem jön senki felém, 
de ezzel csak nekem tesznek szol
gálatot, mert az ellenük intézett csa
pások messze elkerülik a házam 
tájékát.

Anyám a halála előtt elvitt a 
Nagy Öreghez, aki így fogadott: 
"Úgy hallom, te más vagy, mint a 
többi. És ha más vagy, akkor ebben 
a másságban az én testvérem vagy. 
Régóta várok a megjelenésedre. 
Nem akarom sírba vinni a tudo
mányomat, de méltatlanokra sem 
bízhatom, akik egy szelet tortáért 
képesek odadobni az életüket és ve
le a hagyományt, mely fennmara
dásunk egyedüli záloga. Illetlen 
dolog lenne az anyát bántani a fiú
ban (mutatott szunnyadó anyám
ra), de ebből is megértheted, hogy 
kevesen vannak a méltók és sokan 
a méltatlanok. Nem meséket kapsz 
tőlem, hanem súlyos igazságokat, 
melyek néha elviselhetetlen teher
ként nehezednek majd rád és bénít
ják meg az ösztön diktálta refle
xeket. És tesznek még sok egyebet 
is, amiről sejtelmünk sincs és nem is 
lehet, mert tudnod kell, hogy bármi 
áron is — érvényesülnek. Csak ak
kor leszel szabad (ergo: rohanhatsz 
a vesztedbe), ha már épen és sértet
lenül továbbadtad őket, úgy mint 
én most neked. Se hozzátenned, se 
elvenned nem szabad belőlük. Sem 
a fél, sem a háromnegyed igazság 
nem igazság."

Hat nap és hét éjszaka beszélt, 
közbeszólást nem tűrve. Mind
eközben csak néha állt meg egy-egy 
percre, hogy kenyérmorzsát és vi
zet vegyen magához, és hat alka
lommal szunnyadt el egy-egy fél
órára, hogy erőt gyűjtsön további 
mondandójához. Hogy én mikor et
tem, mikor ittam és aludtam, nem 
tudom. Az is lehet, hogy révületbe 
esvén a szervezetem el is feledke
zett eme alantas szükségleteiről.

A hetedik éjszaka is a végéhez 
közeledett, amikor felszólított, 
hogy most különösen jól figyeljek, 
mert a végrendelet legfontosabb ré
sze következik.

"Kezdet kezdetén népünk ba
rátságban élt az ellenséggel — 
kezdte mondókáját a Nagy Öreg 
(akkor nem tudtam, de ma már tu
dom, hogy a pusztulásra ítélt népek 
története mindig ezzel a mondattal 
kezdődik) — de ez a béke nem tar
tott sokáig. Először csak az élelmet 
akarták megvonni tőlünk, majd 
hogy ez a kísérletük kudarcba ful
ladt, puszta létünkre törtek. És tör
nek mind a mai napig, mert azt hi
szik, hogy egy napon majd a siker 
várja őket. Mi tagadás — ezt te is 
láthattad — különleges eszközeik
kel (a vegyi fegyverek használatától 
sem riadva vissza) többször is meg
tizedelték a sorainkat, de kiirtani 
sohasem fognak, mert nekünk is he
lyünk van ezen a világon. Ha nem 
a nap alatt, akkor a föld alatt. Legel- 
rejtettebb zugainkba sohasem tud
nak majd behatolni, és ezekből a

zugokból mindig új élet sarjad. De 
az, hogy mennyien esnek áldozatá
ul az esztelen öldöklésnek, azon 
múlik, hogy mikor érti meg né
pünk, hogy az egyetlen helyes tak
tika az önmérséldet. Ehhez azon
ban le kell mondanunk a fényről, a 
nyilvános és tömeges orgiákról, a 
felelőtlen kalandozásokról. El kell 
altatnunk az éberségüket, azt a lát
szatot kell keltenünk, hogy kihal
tunk. Ám valójában csak az fog 
történni, hogy megtesszük azt, ami
re ők sohasem lennének képesek: 
feladjuk a nappalt és meghódítjuk 
az éjszakát. Nem szabad nyomokat 
hagynunk magunk után, meg kell 
tiltanunk a falánkságot, melyből a 
legtöbb tragédia származik! És ha 
mégis megtörténne némelyikükkel 
a visszafordíthatatlan, a holttestét 
azon nyomban el kell takarítani a 
helyszínről! Hadd higgyék azt, 
hogy nyomtalanul eltűntünk, mi
közben csak annyi történt, hogy 
nyomtalanul élünk! Nekem ezt 
nem sikerült megértetnem velük, 
hiába mutattam példát egész éle
temmel... Az én időm a végéhez kö
zeleg, ezért rád bízom a feladatot, 
mert benned látom a reményt. Járj 
sikerrel utadon!"

A Nagy Öreg nem blöffölt, né
hány nap múlva valóban meghalt. 
És akarva-akaratlan én léptem a 
nyomdokaiba, mert attól kezdve 
mindenki engem tartott a Nagy 
Öregnek, hiába tiltakoztam ifjúsá
gomra hivatkozva a titulus ellen. 
Talán mégiscsak lehettek titkos 
ügynökei, akiken keresztül gondos
kodott róla, hogy elterjedjen a hír, 
miszerint rám testálta a funkcióját, 
mely a presztízsen és a magányon 
kívül nemigen járt sem mivel. 
Utóbb beletörődtem a megváltoz- 
taihatatlanba és tömi kezdtem a fe
jem a változtathatókon. Napokig 
nem vettem magamhoz sem élel
met, sem vizet, hogy semmi ne aka
dályozzon a koncentrálásban. És 
végül sok-sok nap után, a testi-lelki 
kínok együttes ráhatása nyomán 
szikra pattant a szellemből: Isten 
bocsássa meg nekem és a jó öreg is 
nyugodjon békében a sírjában, de 
nem hallgattam rá és teljesen meg
változtattam a stratégiát! Nem foly
tathattam egy olyan küzdelmet, 
melynek sok évi eredménytelensé
ge hatalmas falat emelt köztem és a 
kitűzött cél között. Érvek csatáztak 
elkeseredetten az agyamban, me
lyek egy része azt mondta, hogy 
"nem teheted, mert a múlt, a hagyo
mány, az őseid öröksége kötelez", 
másik része éppen ellenkezőleg, 
hogy "de igen, megteheted és meg 
is kell tenned, mert a jelen, az élet és 
a jövendő ezt kívánja!"

Végül ez utóbbiaknak adtam 
igazat. Nem adhatjuk fel a nappalt, 
de a kipusztulás rémét is el kell há
rítanunk a fejünk fölül. A kettő csak 
látszólag zárja ki egymást. És az én 
agyamban született meg elsőként a 
zseniális ötlet, ami eddig soha sen
kinek nem fordult meg a fejében: a 
kommunikáció! Nem pusztán in
formációátvitelt értek ezalatt, ha
nem egy olyan folyamatot, mely 
során a két élőrendszer egymással 
egyeztetve dolgozza ki túlélési stra

tégiáit. Valamelyikünknek meg 
kell tanulnia tehát a másik nyelvét 
és mivel ők, mint győztesek, ezt 
soha nem tennék meg, ránk hárul a 
feladat, hogy megtegyük. Ez az 
egyetlen módja— lagalábbis én így 
látom — annak, hogy a Nagy Öreg 
víziójában megjelent szörnyű jö
vendőt, a földalatti és éjszakai lét
módot elkerüljük és élvezhessük 
annak a napnak a melegét, melyet 
az Isten minden élőlény számára 
helyezett a világ fölé. Lehetetlen, 
hogy ellenségeink ne értsék meg, 
hogy megvetően elforduljanak tő
lünk, ha ezt okosan, higgadtan, em
beri szóval eléjük tárom.

Arról nem m esélek, hogy  
mennyi gyötrődésembe került a 
nyelvük elsajátítása, hányszor tet
tem ki magam életveszélynek csak 
azért, hogy láthatatlanul bár, de a 
közelükben lehessek és halljam, 
hogy hogyan és mit beszélnek, csak 
annyit mondok, hogy egyszer még 
szemantikát is tanulmányoztam. 
Egyetlen esetben hátráltam meg 
csupán. Akkor, amikor "irodalom"- 
nak nevezett beszédmódjuk felség- 
területeire tévedtem. Hamarosan 
rájöttem, hogy ez nem vezet seho
vá, hogy gyakran ők maguk sem 
értik egymást, sőt egyesek azt is 
kétségbe vonják, hogy jelentene va
lamit az, amit ilyenkor mondanak. 
Sürgősen visszakoztam tehát és 
szűk, merkantilista szempontok 
alapján folytattam a tanulást.

Sajnos, ami a leginkább érde
kelt volna, az maradt a legsűrűbb 
homályban: hogy mit gondolnak és 
mit beszélnek egymás közt rólunk. 
És eljött a nap, amikor ráébredtem, 
hogy nincs más kiút: halálos ve
szélynek kell kitennem magam. 
Csak így tudhatom meg ugyanis 
azt a kulcsszót, amely aztán végte
len számú titok nyitját jelentheti és 
elérhető közelsége hozhatja a si
kert: azt, hogy miként hívnak (bár 
az túlzás, hogy "hívnak"...) ben
nünket.

Három nap és három éjszaka 
vívódtam, talán be is lázasodtam a 
nagy erőlködéstől, hogy számot 
vessek eddigi életemmel, mindaz
zal, amit addig tettem és nem tet
tem és még egyszer alaposan 
végiggondoljam: valóban meg kell- 
e tennem, amire készülök? És végül 
gombostűhegynyivé zsugorodott a 
gyomrom, amikor megadtam a vá
laszt önmagámnak: igen!

Fényes nappal volt, talán dél 
körül lehetett. Végre elszántam 
magam és félig önkívületben előro
hantam a mosogatókagyló mö
gül-..

Egy gyerek állt előttem. (Az 
anyjának segített a főzésben.) Ami
kor meglátott, rám mutatott és el
ordította magát: "Anya! Ni, egy 
csótány!!!"
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HELIKON

BENEDEK SZABOLCS

Mathias rex 
manu propria
(részlet)
Jobban szeretek a fellegvárban ébredni, 

mint idelent.
Az ilyen dolgokban javíthatatlanul szen

timentális vagyok. Susognak a lombok, csi
cseregnek a madarak, ilyesmi. Nna, nem 
mintha itt nem lenne meg ugyanez. A hegy
oldalban itt is fák vannak, a palota melletti 
gyümölcsöst ellepik a seregélyek. De ott fönt 
valahogy mégis egészen más. Nem tudnám 
pontosan megmagyarázni, miért. Lehet, 
hogy mert amikor ott nézek ki az ablakon, 
nem csupán emocionálisan, de fizikailag is 
határozottan azt érzem, uralkodom. Fönt va
gyok a hegy tetején, fölöttem csak a madarak 
keringenek, minden ott van alant, ahová pe
dig (érthetően) lefelé kell nézni — szóval, 
igazán királyi érzés. Csak a tájat látom, ha 
jobban kihajolok, a palota tornyait, balra 
meg a falut, de nem hajolok ki jobban, mert 
odafönt olyan, mintha én lennék Zeusz az 
Olümposz tetején, aki éppen nem kíváncsi 
az emberekre (mint ahogy nem ritkán én sem 
vagyok az), bámulom a tájat, a hegyeket, a 
völgyben kanyagó folyót. Komolyan mon
dom, csodálom, hogy a nagybecsű elődeim 
nem figyeltek föl erre a vidékre. Persze, va
dászni jártak erre nem is kevesen, arra azon
ban — akármüyen bölcs is volt némelyik — 
egyik sem gondolt, hogy innét is lehet az 
országot kormányozni. Nyáron legalábbis 
m indenképpen. Sőt megtoldom: nyáron 
csak innét lehet. Budán messze nem érzem 
ennyire, hogy király vagyok. A hegy, amely
re a nagytiszteletű Béla elődöm a rezidenci
áját emelte, fölöttébb lapos, néha eszembe is 
jut, mi van, ha valami nagyobb támadás éri, 
teszem azt, a déli végvárakon átjut a török? 
Akkortól fogva akadálytalanul nyomulhat a 
Duna mellett egész Budáig, körbeveszi azt a 
lapos kis dombot, az ágyúkat nem is kell 
túlságosan magasra tolni, a környező hegye
ket mintha azért teremtették volna, hogy on
nét tudják lőni a magyar király udvarát... 
Megfontolandó, nem lenne-e érdemesebb át
helyezni ide az egész székhelyet, ne csak 
nyáron legyen itt élet, az egész évben is. 
Valahogy meg lehet oldani a fellegvárnak is 
a fűtését. Vagy jó, abba is belemegyek, hogy 
télen csak a palotát használjuk, Beatrix 
amúgy is prüszköl a hidegre. Persze, én meg 
épp a fellegvár miatt maradnék télre is, pe
dig annak még az is hátránya, hogy leesik 
egy kis hó, és már egyből alig lehet megkö
zelíteni.

Föl kellene öltöznöm, mielőtt bejönnek a 
szolgák. Utálom, ha ők pakolják rám a ruhát. 
Ilyenkor reggel mindenkinek büdös a szája, 
tudom, nekem is; valószínűleg én vagyok a 
finnyás, mindenki más megtűri, mi több, 
észre sem veszi, ennek ellenére ki nem állom, 
ha rám öklendezik az áporodott, savanyú 
leheletüket. Amíg volt közöttünk értékelhe
tő kapcsolat, Beatrixot sem szívesen látogat
tam meg üyenkor. Úgy voltam vele, mint 
m inden más nővel: egyen egy kis gyü
mölcsöt, igyon valamit, azt követően rend
ben van, már meg is csókolhatom. Zseniális 
tudósaim igazán fölfedezhetnének a száj
üregnek is valami jószagú kencét vagy ola

jat, hogy ne csupán a női bőr illatozzon, de a 
lehelet is üde és friss maradjon. A paraszti 
sorból származó cselédlányokat szíveseb
ben csókolom szájon, mint udvartartásom 
akármelyik úrhölgyét, beleértve Beatrix 
olasz társalkodóhőit is. Nekik nem csupán a 
mozgásukból és a könnyű énekükből, de az 
apóikról is árad az üdeség. A fellegvárral 
szemben ez a nagy előnye van a palotának: 
a falu felől reggel idehallatszik a munkára 
induló lányok éneke. Néha arra gondolok, 
nem ártana jobban megalapozni az álruhás 
király legendáját, mondjuk azzal, hogy oly
kor, miután mindenki elcsöndesedik, tény
leg fölöltözöm és kilopódzom a faluba. 
Reggel meg lenne a ribillió, hová lett a király. 
Hát csak lement ide, a faluba, hogy ne csak 
olyan csókokban részesedjék, amelyeket leg
inkább nem is ő, hanem az ország koronás 
uralkodója kap. Az álruhának ez lehetne a 
legnagyobb értéke. Megmutatja, mennyit 
érek akkor, amikor nem a trónuson ülök, a 
drágakövekkel kirakott prémes mentémben, 
kezemben az országló pálcával, hanem pa
raszti gúnyát öltök és úgy figyelem, érdemes 
vagyok-e arra, hogy megropogtassam a pa
rasztlányok derekát. Majd Galeottóval meg
beszélem a dolgot. Szerencsére ő semmmi 
ilyennek nincs ellenére, egyetértőén bólint 
azokra az ötletekre is, melyek hallatán a 
nagyurak hátán többnyire csak fölborzoló- 
dik a szőr.

Azt is mondják, a technikai nehézsége
ken túl azért is nem lenne célszerű áthelyez
ni ide az udvartartást, mert a környezet nem 
alkalmas a külfödi követek fogadására. En
nek ellenére jártak már itt a szélrózsa minden 
irányából: aki például nyugatról jön, teszem 
azt, a németeknek vagy a cseheknek a köve
te, direkt jól jár, mert nem kell átvágnia a 
Pilisen meg a Budai-hegyeken ahhoz, hogy 
a felséges színem elé járuljon. A bugyogós 
török persze lusta, de őmiatta én fölköltöz
nék még a lengyel határra is, csak kapasz
kodjék át a Kárpátokon, ha velem akar 
találkozni. Azt viszont észrevettem, hogy 
nekik is tetszik Visegrád. Mondják a magu
két, majd elcsöppenek néha attól, ami a szá
jukon kijön, de a szemük nem tud hazudni. 
Sóvár pillantásokkal mérik föl a környéket 
és a palotát. A fellegvárba még nem vittem 
föl egyiket se, nem is fogom, az a látvány 
maradjon csak az enyém. Pedig néha az lát
szik rajtuk, még a feltételeikből meg a köve
teléseikből is engednének, csak egyszer 
hadd nézzenek már szét onnan a magasból 
is. Örüljenek, hogy ide, az alsó rezidenciára 
beengedem  őket. Az apám m indig azt 
mondta, a turbánosokkal lóhátról kell be
szélni. Az ember persze nem válogathat, fő
leg akkor nem, ha ilyen szomszédai vannak. 
Olykor azért büszke vagyok magamra, 
ahogy elküldöm őket az anyjuk keservibe. 
Idejönnek, mézes-mázos hangon beszélnek, 
hajladoznak, virágnyelven előadják, hogy 
mit kíván éntőlem az ő szultán őfelségük. 
Olyat mondok olyankor, hogy köpni-nyelni 
nem tudnak. A magyar beszéd nem bírja a 
nyálasságot. S legalább Galeottónak is van 
mit följegyeznie.

Már csak azért is öltözködnöm kéne, 
mert a szolgák után ő következik, behozza, 
hogy mit írt le tegnap. Ügyes fiú, már egé
szen megtanulta, mi az, amit elvárok tőle. 
Megörökíti az utókor számára a nagy király 
(a bölcs király) elmés megjegyzéseit. Ilyen
kor reggel mutatja meg, mit körmölt le teg

nap. Van, amikor jóformán semmit. Azokon 
a napokon, amikor egész nap csak fekszem 
a hálókamrában, sem  vadászn i, sem  a 
könyvtárban tartózkodni nincs kedvem, va
lóban nincs mit följegyeznie. S olyan is van, 
mikor látom rajta, nagyon meg kellett erő
szakolnia magát, hogy valami megörökítés
re méltót találjon az aznapi cselekedeteim 
között. Nevetek rajta, és azt mondom, dobd 
el, Galeotto, abban, mit idekapartál, semmi 
különös nincsen, hiába, nem tudok én se 
m indennap m egrendítően bölcset tenni 
vagy mondani. Néha még éppen azt sajná
lom, hogy pont nincs velem: mondjuk ami
kor az urakkal elmegyünk vadászni vagy 
hajózni a Dunán, s Galeotto nem jön velünk, 
mert egy kis szabadságot engedélyezek ne
ki, vagy mert a korábbi följegyzéseit akarja 
rendezgetni, vagy mert az uraik kérik, hogy 
most inkább legyünk kicsit magánemberek, 
amikor nem kell arra figyelnünk, hogy ott 
van a nyomunkban a kihegyezett lúdtollá val 
a krónikás, aki előtt — valljuk csak be — 
m in dan n yian  sz ín észk ed ésre  kény
szerülünk. Egyébként mihelyst ez szóba ke
rül, rögtön jön a panaszáradat, melyre én azt 
szoktam mondani, urak, annak, hogy valaki 
országos méltóság, nem csupán előnyei, de 
hátrányai is vannak, s azt hiszem, ha valaki 
egy üyen magas funkciót betölt, annak tud
nia kell ezzel bánnia abban az értelemben is, 
hogy megválogatja, mikor mit mond. Ma
gamban persze egyetértek az aggályukkal, 
mégse jó, ha az embernek állandóan a nyo
mában vannak a toliforgatók; annak ellené
re, hogy én reggelente ellenőrzőm Galeottót, 
bár szeretném hinni, hogy megbízhatom  
benne, mégis azt mondom, ki tudja, mit je
gyez föl, melyet aztán nekem nem mutat 
meg, tudván, hogy azt úgyis kicenzúráz
nám, s inkább leteszi ládája mélyére, hogy 
halálom után az utókor derülhessen vagy 
éppen botránkozhasson azokon a dolgokon, 
amelyekről pedig nem kellene tudnia min
den emberfiának... S ha arra gondolok, hogy 
Galeotto becsületes ember s üyet nem tenne 
semmiképpen, akkor meg az a félelem gyö
tör, hogy dehát az is elég, ha csupán elmeséli 
a nem publikus eseményeket a többi tolifor
gatónak vagy az egyéb honfitársainak, akik 
a palota dicsfényét hivatottak emelni, elég, 
ha valaki csupán néhány mondatban föl- 
jegyzi magának, és ezzel titkon máris króni
kát vezet a magyarok királyának viselt 
dolgairól...

Nem is akarok ebbe belegondolni, jobb 
az ilyet azzal az egyszerű huszárvágással 
elkerülni, hogy bizonyos eseményekre nem 
visszük magunkkal sem Galeottót, sem más 
írástudó embert, akiről azt gondolhatjuk, 
hogy hajlamos az efféle cselekedetre. Ez az 
egész gondolatmenet is csak azért futott így 
végig az agyamon, mert arról elmélkedtem, 
a legbölcsebb mondásokat és tetteket gya
korta pont akkor facsarom ki magamból, mi
kor nincs mellettem Galeotto, s mikor meg
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ott van, gyakorta nem teszek semmi olyat, 
melyet érdemes lenne az utókornak lejegy
zetelni. De erről természetesen nem Galeotto 
tehet, hiszen őt azért fizetem, hogy krónikát 
írjon a magyarok nagy királyáról, és ennek a 
feladatnak minden erejével igyekszik is ele
get tenni, úgyhogy panaszom semmiképpen 
nem lehet reá. Azonban olybá tűnik, bár
mennyire is morgolódom vagy aggályosko
dom, azért, mert hátha valami olyan dolog is 
tollvégre kerül, amelynek nem kellene, még
is bennem van a késztetés, hogy betűkbe 
öntve lássak mindent, amit én magam fon
tosnak ítélek. Furcsa érzés, mindeddig nem 
vettem észre, hogy grafomán lennék, még 
egy birtokadományozó oklevelet sem szíve
sen pingálok alá (pedig valamelyik ügyes 
ímokgyerek egész jó szignót tervezett arra, 
hogy MATHIAS REX MANU PROPRIA), el
lenben lassan valóságos mámorba esek attól, 
ahogy látom, hogy gömbölyűdnek toliam 
hegye alatt a betűk, ahogy telnek körülöttem 
az ívek — talán a reggeli ragyogás vagy va
lami más teszi, hogy én most ekkora lendü
letbe, mi több, lázba estem? Alig róttam föl 
még néhány mondatot, s máris úgy találom, 
megértem azokat, akiknek az írás a mester
sége: krónikát írni hallatlanul jó dolog lehet, 
ha nem lennék király, akkor király udvarába 
szegődnék, hogy a krónikása legyek, mivel 
azonban király vagyok, a magam krónikása 
leszek, majd följegyzek mindent, amit Gale
otto és a többiek nem jegyezhetnek föl...

Sok időm nincsen, minden pillanatban itt 
lehetnek az öltöztető szolgák, az is lehet, 
hogy hoznak egy dézsa forró vizet, pedig 
talán két hónapja sincs, hogy fürödtem. Nem 
vagyok ellenére, szeretek lubickolni, erről is 
a cselédlányok jutnak az eszembe, ők min
den áldott nap mosdanak a patakban, komo
lyan mondom, egyszer már tényleg nem 
csak terjesztem magamról ezt az álruhás ki
rály mendemondát, hanem igazságtartalmá
ról is teszek. Beatrix ölelése végképp nem 
kell, hamvas, zsenge virágszálat akarok, le
hetőleg olyat, amelyet elsőként én szakítok 
le, Isten ments, hogy énelőttem valamelyik 
disznószarszagú kondás karolja át a lányt... 
Érzem, hogy a vágyak nőnek bennem, és azt 
is érzem, hogy toliam mozgása ezt valame
lyest csillapítja, gyógyír az írás, ujjongom 
hangosan, de most mindjárt félretolom a pa
pírt és beparancsolom a szolgákat, leheljenek 
csak körbe szájuk bűzével, nem figyelek oda, 
adjanak rám valami ruhát, Galeotto pedig 
ráér, én kimegyek a reggeli napra, sétálok 
egyet. Az is lehet, hogy elmegyek addig a 
toronyig, ahol az egyik elődömet egy másik 
elődöm bezárva tartotta, mígnem valaki ki 
nem találta, hogy Szent István koporsóját 
addig nem lehet kinyitni, amíg Salamon, a 
magyarok törvényes királya a bitorló László 
(utóbb ő maga is Szent) rendeletére a börtön
ben csücsül... Istenem, de régen volt, de a 
torony még áll, már régen jártam arra, fölöl
töztetnek és odasétálok, aztán mire vissza
érek, addigra Beatrix valószínűleg a reg
gelizőasztalnál ül, s miközben faljuk a gyü
mölcsöt meg a hideg vadsültet, a titkárom 
elmondja, mára kik jelentkeztek be. Végtére 
is mindegy, akárki az, majd megvárakozt
atom az illetőt és visszajövök ide, hogy foly
tassam azt, amit most itt — egyelőre — 
félbeszakítok, kinyitom az ajtót és kiszólok, 
jöjjenek a szolgák, kezdődjék meg végre a 
nap...

MATE ADEL

Viseltes vallom ás I.
1. Meglepő dolog, hogy csak úgy elsu

hannak a dolgok mellettem.
2. Ha meg tudnám írni a szeretőimmel 

való kapcsolatokat! "Rövid szeretők", egy
két percesek.

3. Mint az a fickó a regényével: akkora a 
fájdalom, hogy teljesen megakadályoz az 
írásban.

A fájdalom magára tereli a figyelmet.
4. Képtelen vagyok mesélni. Ahhoz mo

soly kell. Gesztikuládó.
Az ablakon keresztül olyan szép a világ! 

Csak ki kéne nyitni.
5. Egyedül — mindenért és mindenkiért.
Nincs szó itt semmiféle áldozatról.
6. Nem vagyok elég dühös a világra. Tes- 

pedt módon meg vagyok elégedve minden
nel és mindenkit megértek.

Még magamat is.
7. Azt hiszem, túl jó viszonyba kerültem 

önmagámmal. Túl szép a világ és túl ki
egyensúlyozott.

8. Ma már múzsák sincsenek. Nincs Par
nasszus, csak piszkos, nyomorúságos ma
gánélete van az embernek: ebből él, zabái 
élete végéig. Kannibalizmus.

9. "őrizkedni a közhelyektől!" Hogy mer
ném leírni?

10. Nem merek már rózsát lopni. Eddig 
külön kaland volt, csak úgy, tisztán, minden 
rájátszás nélkül.

11. Maradt-e valami kifejezetlenül?
12. Minél többet élünk, annál több elvá

rást aggatnak ránk, mint egy vállfára. És a 
vállfa tűri. Érdekes módon, erre a legérzéket
lenebb.

13. Néha borzalmas kényszert érzek arra, 
hogy megsimogassam egy-egy ember fejét.

Beszél, beszél, én közben mosolygok — 
nem tudja mire vélni.

"Olyan szép vagy", "olyan jó vagy", — 
ehelyett ott ülök, titokzatos mosollyal és nem 
tehetem, mert félreértik, mert kinevetnek, 
mert nevetséges is lenne.

Miért kell agyafúrt ötletekkel kifejezni az 
érzelmeket?

14. Nem, nem az aktus a fontos, hanem a 
teljes, őszinte meztelenség.

15. Mint a kutyák.
16. Az ember pedig a kicsi érzelemmag

jaival — kiszórja emlékezetéből, de, még 
rosszabb esetben, elülteti.

17. Ha elég őrült lehetnék, odamennék 
X-hez és azt mondanám: engedd, hogy meg- 
simogassam a fejed.

És ha teljesen őrült lehetnék, még ennyit 
sem mondanék.

18. Nem, akkor sem hinnének saját recep- 
torjaiknak, hanem azt hinnék: ez őrült, de 
ugye, milyen furcsa is volt: —

— Utoljára anyám és Krisztus simogatott
így-

19. Már nem vonz a rózsalopás. Teljesen 
elkeserít.

20. Már arra is gondoltam, hogy valaki, 
rózsaültető, átkozott el.

21. Még félénk vagyok magammal szem
ben. Szemérmes.

22. Néha mégis úgy tűnik, rá vagyok 
kényszerítve, hogy végignézzek egy igen ké
nyelmetlen dokumentumfilmet, sűrű szexje
lenetekkel, magamról.

A hátam mögött pedig a kuncogó közön
ség, ahogy a reakciómat figyeli.

ók rögzítették.
23. Olyan jól fogna egy kis űrutazás!
Lebegni és közben nagyokat röhögni. Vi-

horászni.
Azt hiszem, próbálgatnám a nevetési mó

dokat: hö-hö-hö, meg há-há-há — így, szag
gatottan, majd öblösen, vagy teli torokból.

Borzasztó, hogy az ember nem ellenőriz
heti a nevetéskor feltörő hangokat: egysze
rűen kibuggyan, és legjobb esetben elhallgat, 
finomabbra fogja, elnőiesíti vagy udvariasít- 
ja.

24. Hogyan kerülhetjük el, hogy jók le
gyünk?

Hogy ne legyünk béketűrők, szeretők, 
megértők, jókedélyűek?

25. Úgy él a fantasztikum az életünkben, 
mint a hal a vízben.

Csak egy kicsit összeszűkített szemmel 
kell körülnézni, párás ablaküvegen.

26. A fantasztikum azért élhet önállóan a 
világtól, mert ebben a világban feltétlenül 
benne vagyunk mi is.

Úgy látni a világot, hogy közben magun
kat is benne látjuk. Még azt is, ahogyan gesz
tikulálunk, ásítunk, beszélünk, elhúzzuk a 
szánkat.

27. Csak a vallomások hiányoznak az éle
tünkből.

28. A legmélyebb élettapasztalatot úgy 
szűrhetjük le, hogy addigi életünk pillanat- 
felvételeibe lapozunk, ahogy a jó karmester 
szokott a partitúrájában.

29. A gondolkodás izgalma tölti el az em
beri lelket.

V iseltes vallom ás II.
1. A kivételek törvényen kívüliek, de ne 

feledjük: a többség dönt.
2. Mindent megemésztek. Mindenevő va

gyok. Szívemből szeretném nemtetszésemet 
nyilvánítani: hisztérikusan sikoltozni a tör
vénykönyvek előtt, leköpdösni az üvöltő tö
meget.

3. Akivételek soha sincsenek többségben.
4. A determinizmus finom, Sámson-haj- 

szálai kötnek össze minket. Egy jóságos De
lila h iányzik  innen . A tragédia végét 
jelentené.

5. A legtragikusabb mozdulatlanság a te
hetetlenség. Nem a megvilágosodás, sem a 
keresztrefeszítettség mozdulatlansága.

6. Ez a mozdulatlanság a krokodilusé, 
akit a leopárd fogyaszt, élve.

7. Minden megváltás személyes. A hősö
ket haláluk után emlegetik és elfilozofálják 
cselekedeteiket.

8. Héroszokkal tömjük teli lelki üregein
ket.

9. Szentgyörgyszobrokat tépnek ki gyö
kerestől.
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TAPODI ZSUZSA

Kánonok színeváltozása
Mottó: "A kánonok a képzelet 
termékei, ezért lerombolásuk 
éppúgy nem lehet végleges, 
mint a megteremtésük"1

(Szegedy-Maszák Mihály)
Századunk derekán olyan változások  

következtek be a Közép-Kelet-Európa tár
sadalm ainak — és ezzel párhuzamosan —  
irodalm ainak életében, hogy az iroda
lomtörténetírás többnyire a kontinuitás 
megszakításaként értékeli a lejátszódó fo
lyamatot. A z erdélyi magyar irodalmun
kat d eterm in áló  m indkét (m agyar és 
román) kultúra is az európai tradícióval 
és a nem zeti hagyom ánnyal való szakítás 
jegyében formálódott. "A kontinuitás tu
datán alapuló irodalmiság alakulástörté
netében ezért nem  klasszikus értelmű  
korszakváltás következett be, hanem a 
fo lytonosság  megszakítása. N em  1945- 
ben közvetlenül, hanem  194&—49-ben, 
am ikor nem csak az addigi intézm ény- 
rend szer gyökeres átalakítása történt 
meg, hanem az irodalom élete is egy elad
dig ismeretlen faktor a politikai totalita
rizm ust m egtestesítő  irodalom politika  
irányítása alá került."2 Romániában ha
sonló folyamat eredményeképpen: "Lé
teztek ugyan írók, de nem  létezett iro
dalom  a szónak valódi, azaz kulturális 
tényező értelmében, hanem csupán egy 
álirodalom  és pótirodalmi élet, ami maga 
volt a nonliteratúra és antiliteratúra."3

E korszak az irodalmi kánon jelentés- 
m ódosulásának ideje.4 A kánon alakítása 
folytonos újítás eredménye, alapvető lé
nyege a beleszám ítás és a kirekesztés, haj
tóereje olyan kortárs írások sora, amelyek  
megkérdőjelezik valaminek az eredetét és 
folytonosságát. Szükséges hozzá az olyan 
m agyarázók közössége, akik osztoznak  
abban a hitben, hogy jelentős történelmi 
átalakulást élnek meg, és kell hogy legyen  
egy olyan "destruktív entitás"5, amelynek  
ellenében az új kánon definiálhatja önma
gát. A m ásodik világháborút követő évti
zed különös újdonsága, hogy ekkor nem  
a már m eglévő irodalom teremti újjá a ká
nont, hanem a politikai hatalmi akaratot 
leképező irodalom politika. A folyamat 
analóg a társadalom életében zajló válto
zással. A szocialista forradalom — ideoló
gusai szerint —  ugyanis abban tér el a tör
ténelem  korábbi forradalmaitól, hogy e- 
lőbb történik benne a politikai, és csak 
utóbb a gazdasági hatalom megragadása. 
A kultúrában ez időben szintén a politikai 
és nem  a sajátos, belső fejlődés törvény- 
szerűségei határozták m eg a változáso
kat.

A 19. század történetírói a nemzet jel
lem ének vagy sorsának kifejeződését, 20. 
századi örököseik a modernség, újszerű
ség m egnyilvánulásait keresték a magyar 
irodalomban. Az új hatalmi diszkurzus 
szempontjait érvényesítő irodalomkritika 
és irodalomtörténet, az ún. "kanonikus 
kritika"6 elsősorban egy messianisztikus

haladáselvű eszm erendszer szolgálatát 
kérte számon a műveken. A korszak veze
tő kanonizátorai (Lukács György, Révai 
József, nálunk Gaál Gábor) a magyar iro
dalom "forradalmi hagyományait" állítot
ták a vizsgálódás középpontjába, sőt a 
forradalmi változásszándékot tartották 
döntőnek. "A diszkontinuitások kontinu
itás-magyarázatával kísérleteztek, s min
den ponton a hajlíthatatlanságot része
sítették előnyben a konszenzussal szem 
ben. Ebben a gondolati alapstukrtúrában 
ütött el leginkább a nemzeti értékrend- 
ajánlatuk a nemzeti klasszicizmusnak és a 
N yugatnak az értékrendjétől, am elyet 
már m egszokott a házi értelmiség."7 A fo
lyamatos kiegyezések és lassú átfejlődé- 
sek integratív értékhangsúlyával szem 
ben a folytonos szakítások dezintegráci
óját tekintették irányadónak. A fordulat- 
szerű, hirtelen változás (eltekintve az 
avantgarde radikális antikánonjától) ide
gen volt a százados hagyománytól. Az 
ér ték e lések  á tid eo lo g izá lá sa  sz in tén  
nagymértékben eltér az addig elterjedt 
egységesítő törekvésektől.

Peter Freese napjaink kanonizációs vi
táiban is markánsan jelenlevőnek látja a 
"hagyom ányőrzők" ellen éb en  fe llépő  
"forradalmárok" nézeteit, akik szerint a 
kánon az ideológiai kondicionálás eszkö
ze, mely az uralkodó társadalmi rend le
gi timizálására hivatott a kultúra biro
dalmában.8 Tehát annak eszközévé válik, 
hogy a domináns osztály világnézetével 
itassa át a társadalom egészét. A  forradal
márok alapföltevése, hogy politikamen
tesség nem létezik, a szövegnek tulajdo
nított érték m indig valamilyen társadalmi 
erőviszony hozadéka. A tanulmányozott 
korszak irodalompolitikusai ennek a föl
fogásnak a vulgarizáló változatát érvé
nyesítették.9

Bár az irodalom kánonalakító intéz
ményeiben (akadémia, írószövetség, Bo
lyai egyetem , irodalmi tanszékek, ok
tatás, könyvkiadás, szerkesztőségek stb.) 
a kiépülő totalitárius politika elvárásait 
érvényesítő átstrukturálódás zajlott le,10 
mely a hatalmi harc minden fordulatát 
hűen tükrözte, s bár a politikai hatalom  
által kitűzött cél szerint az új kánon gyö
keresen eltért az eddigi, liberális társadal
mi szemléleten alapuló irodalomfölfogás 
által indukált kánontól, az irodalommal 
szembeni elvárásokban mégis m egfigyel
hető egyfajta kontinuitás. A kánonalakítás 
paradoxona ugyanis, hogy az új kánon 
bizonyos elemeket megőriz, továbbvisz a 
tagadott előző kánonból.

A kiépülő totalitárius rendszer hang
adói elsősorban a szabadelvű polgári ér
telmiséget tekintették m egsemmisítendő 
ellenfélnek.11 A hatalomért folyó harc he
vében a másként gondolkodás megannyi 
terméke és hagyománya különböző m eg
bélyegző cím kével ellátva süllyesztőbe 
kerül, akárcsak a "népi demokrácia" fejlő

dési szakaszának pluralizm ust sugalló  
gondolata.12 1948-ra fokozatosan egyszó- 
lamüvá válik a m etaszövegek hangja. A 
militáns baloldal által korábban is hasz
nált marxista-leninista, dialektikus mate
rialista és tudom ányos szocialista fra
zeológia és agresszív retorika válik dom i
nánssá. A 30-as évekbeli proletkult disz- 
kurzusának kulcsszavai a hidegháború  
légkörében a katonai terminológiával tár
sulva (front, arcvonal, harc, napiparancs, 
taktika, szabotőr, ellenfél, szem benálló tá
borok, befurakodott ellenség, hadoszlop  
stb.) a m egfellebbezhetetlen igazság bir
toklásának tudatában a türelmetlen kizá
rólagosságot sugallják.13 Ez a beszédm ód  
teszi annyira elütővé az irodalomról szóló  
szövegeket a korábbi korok higgadtabb, 
kiműveltebb stílusú paratextusaitól.14

A Korunk hasábjain 1929-től m egho
nosodott a szektás türelm etlenség.15 Léte
zett tehát honi előzm énye az egynem űsítő  
intoleranciának.

Eszmei síkon azonban —  bármilyen 
paradoxálisnak tűnik is — az új elvárások  
és értelmezési stratégiák szoros kapcso
latban állnak az általuk támadott népi-, 
illetve nem zeti-, transzilvanista hagyo
mánnyal. (Az ellenük irányuló heves of- 
fen z íva  eg y részt abból ered , h ogy  a 
kommunista ideológia az egyetlen kohe
rens világmagyarázat státusára törekszik, 
diszkreditálnia kell tehát m inden koráb
ban érvényes eszmerendszert, másrészt 
szem élyes okai is vannak. N agy István 
például saját múltjától is el kíván határo
lódni, amikor a népi írókat fasisztáknak 
bélyegzi, a szárszói találkozón való rész
vételéért is törleszt —  lásd a 10. jegyzetet 
— . Tamási ellen viszont azért hadako
zik16, mert benne saját aktuális írófejedel
mi pozícióját látja veszélyeztetve.)

Miben áll mégis az eszm ei kontinui
tás? Elsősorban az irodalom szerepeinek  
(nevelő, szórakoztató, tanító, öncél) a re
dukálásában és hierarchiájában. Mind a 
támadott régi, mind az új szem lélet a do- 
cere és utile elsőségét hirdeti.17 Az öncélú- 
ság, az irodalom immanens értéke a libe
rális eszm erendszer hozadéka, tételezése 
a szem élyiség autonómiájának felismeré
sével függ össze. Csehi Gyula pl. Még egy
szer a Toldi vitához című írásában Benedek 
Marcell nézeteit "a polgári liberalizmus 
irodalmi vetületé"-nek nevezi.18 A kor
szak erdélyi irodalmárai közül Berde Má
ria, Benedek Marcell, Jékely Zoltán és 
László Gyula hangoztatja az író és iroda
lom  autonóm iájának  fontosságát. Az 
Utunk második számában indult ankéton 
"Mit tartanak irodalmunk legfontosabb kérdé
sének?" László Gyula így fogalmaz: "Bele- 
avatkozás? Célkitűzés? Feladatmondás 
vagy éppenséggel témaadás? Ezt az élet 
adja, nem mi." Beide Mária m ég kategori- 
kusabb: T udnia kell, hogy gyámolíthat, 
nem gyámkodhatik, legyen az akadémia, 
napi vagy időszaki sajtó, írótársaság, 
könyvkiadó, alapítványi kuratórium: a te
h etség et anyagiakban  fü g g etlen íten i, 
szellem iekben  p ed ig  önm aga m érték
adójává kell tenni.”19
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A nemzeti ideológiák az individuum  
helyett ugyanúgy a kollektívumot állítot
ták az értékhierarchia csúcsára, mint a 
kommunista ideológia. Ezért tételeztek  
egy, az író fölött álló entitást, amelynek  
jogában áll feladatokat szabni a végrehaj
tó szerepre kárhoztatott alkotó számára. 
(A kollektivizm us irodalmi megjelenésé
nek kétségkívül az avantgarde kánon a 
közvetlen  előzm én ye, de áttételesen a 
nem zeti is hasonló gondolati struktúrára 
alapoz.) A z alkotás finalitása értelmezé
sükben legtöbbször erkölcsi. Bánffy Mik
lós válasza az Utunkbeli kérdésre, az alko
tói autonómia hangsúlyozása mellett is, 
az etik a i-k ö zö sség i legitim ációt tartja 
mérvadónak a mű számára: "Nehéz mű
vésznek programot adni. (...) Én azt hi
szem , hogy  a legfőbb az volna, hogy  
népünknek visszaadjuk hivatása iránti hi
tét."

A z erk ö lcs- és k ö zö sség k ö zp o n tú  
ideológiák, úgy tűnik, magukban hordják 
a beszűkülés lehetőségét, kisajátíthatóak. 
Cs. G yim esi Éva transzilvanizmus-tanul- 
mányában a folytonos politikai kompro
m isszum ok, a beletörődés és a "helyt
állás" erkölcse közötti szoros kapcsolatra 
figyelm eztet.20 Arra, hogy az esztétikai 
vagy erkölcsi értékek m integy kárpótlásul 
jelennek m eg a tabunak számító szabad
ság, önazonosság értéke helyett és a status 
quo elfogadására sarkallják a befogadót. 
Persze tudjuk, hogy "az esztétikai (és eti
kai) győzelem ként megélt vereség a kul
túra logikájának egyik alapja"21, és ez a 
k om penzáció  csak úgy m űködhet, ha 
fennáll a nagy narratívum oknak való  
m egfelelés is. A korábbi, vereségből győ
zelm et, erköcsi nem esedést kicsiholó hit 
helyett e korszakban a jó ügy hite a szo
ciálisan elnyomottak győzelm ét hirdette. 
A nem zetiség boldogulásának eszméjét 
(m ivel az elvetendő nacionalizm usnak  
m inősült a proletár internacionalizmus 
szem szögéből) felváltotta az elnyomott 
osztályok boldogulásának szolgálata. A 
kategória leszűküléséhez kétségtelenül 
hozzájárulhatott a népi írók nemzetfölfo
gása, amely a korszak értelmiségének leg
nagyobb hányadát befolyásolta22, hogy a 
nem zet gerincét a földm űves réteg alkot
ja. Maga az iskolázott parasztság termé
szetszerűleg hasonló szellemben nevel
kedett: "Húgaim és sógoraim  mind falu
ban és mind földből élnek. Régóta figye
lem  irodalom  iránti érdeklődésüket. A 
prózai szépirodalom  megértésében és él
vezésében Móricz Zsigm ond és Tamási 
Áron írásain keresztül eljutottak a mai 
csúcsig. A versirodalomból azonban Re- 
m ényik Sándortól is jóformán csak a ki
sebbségi nem zeti program (ne hagyjátok 
a tem plom ot és az iskolát) fogta m eg  
őket." —  írja Kacsó Sándor.23

Ugyancsak a népi írók által teremtett 
hagyom ányban gyökerezik a sematizmus 
korának egyik  alapdogmája: a munka és 
munkás fetisizálása. A népi írók szociográ
fiai érdeklődése következtében lesz az áb
rázolt világ kulcselem e a munka, majd a 
m arxizm u s-len in izm us ideológiájának

hatására "az ember nembeli lényegének  
kifejezője"-ként kötelező téma, olyannyi
ra, hogy az új művekben a szereplők ma
gánélete háttérbe szom l, szinte teljesen 
elsikkad. A leszűkítetést a kánonformáló 
intézmények sugallják. Az Utunk 1949-es 
novellapályázatának felhívása így zárul: 
"A pályázók szabadon választhatják té
májukat. A szocialista mun ka versenyek, a 
zsírosparasztok, a bürokraták, a polgári 
nacionalizmus elleni harc, m unkásmoz
galmunk szabadságharcos múltja a témák 
elképzelhetetlen sokaságát kínálja." (Ja
nuár 1. szám.)

A szájbarágós egyszerűségbe torkolló 
stíldemokratizmus előzm ényei is a népi 
irodalom elvárásaira vezethetők vissza. 
Kiss Jenő az 1946-os Utunk-ankéton adott 
válaszában is ez érezhető: "Irodalmunk
nak témavilágban és szemléletben köze
lebb kell jutnia mai életünk feszítő kérdé
seihez s azokat teljes őszinteséggel és tár
gyilagossággal kell megragadnia. (...) A 
mondanivalót m űvészileg úgy kell for
mába önteni, hogy azt a nép is megérthes
se és befogadhassa." Kacsó Sándor pedig

így fogalmaz: "A mai legmagasabb esz
m ényeket és mondanivalókat is olyan  
egyszerű s költői képekben is tiszta nyel
ven mondani ki a népnek, ahogy Arany és 
Petőfi tudta ezt a maga korában és az ak
kori magyar nyelven." (A hangadó vulga
rizáló balos kritika majd ugyanúgy az ért- 
hetetlenség vádját használja bármilyen 
újszerű látásmód ledorongolására, mint 
Ady korában a népnemzeti konzervatív 
kritika.)

A m inőség eszméje is hamarosan sutba 
kerül, különcködésnek hat. Benedek Mar
cell M éliusz József Sors és jelkép cím ű  
könyvét méltatva még így látja: "Az a hu
m ánus forradalm iság ez, am ely a ki- 
egyen lítést nem  lefelé, hanem  fölfelé  
akarja megtenni — m égpedig magas szin
ten. (...) Irodalmi és m űvelődési politi
kánk célja nem lehet az, hogy irodal
munkat egy már elért kulturális fokról 
leszállítsuk, hanem hogy a töm egeket 
minden erőnkkel igyekezzünk arra a fok
ra minél előbb fölemelni."25

A népi írók mozgalm ának előzm ény
keresésében találjuk m eg a kisajátító, le
szűkítő Petőfi-kultusz gyökerét is.26 Gaál 
Gábor a "felszabadított Petőfi"-ről cikke
zik  1946-ban, "Petőfi realizmusáról” 1949- 
ben, Nagy István "Petőfi elvtárs"-a, illetve 
Kacsó Sándor em lékbeszéde világosan  
jelzi a leszűkítő kisajátítás tényét. Kacsó 
ifjúságnak szóló felhívása nyűt azonosí
tással fejeződik be: "Tegye maradéktala
nul magáévá Petőfi harcos szellem ét a 
reakció ellen. Ú gy vég ezze  munkáját, 
mint az egykori telepesek: egyik kezében  
ásó, a másikban kard. (...) Küzdjön m ind
azok ellen, akik szem be akarják állítani a 
kommunistákkal, mert ma a kom m unis- 
tákazok, akik legigazabban küzdenekPe- 
tőfi eszm éinek megvalósításáért."27 A z  
anyaországban Horváth Márton "Lobo
gónk, PetőfT-je28 hirdette m eg a kisajátí
tá st, m e ly e t fo ly ta tta k  R év a i J ó zse f  
tanulmányai. Tetten érhető bennük a ha
talomnak az a törekvése, hogy önmaga 
legitimációjához egy, a saját képére átírt 
m últat hívjon segítségül, m egterem tve 
ugyanakkor a szinte napjainkig fennálló 
irodalomtörténeti dogm át, hogy létezett 
irodalmunkban egy ún. "fősodor", am ely  
meghatározta annak haladó, forradalmi 
jellegét.29 A Petőfit a forradalom idején 
uraló életérzést, m ely tettvágyban, életbi
zalomban, a jövő biztonságának, a nehéz
sé g e k  le k ü z d h e tő s é g é n e k  h ité b e n  
nyilvánult m eg — akár az egyén bukása 
ellenére is —  kellett e szerint közvetítenie 
a kommunista elkötelezettségű költészet
nek.30 Maga a forradalmi hagyom ányt 
folytató A dy és József Attila sem  fért 
ugyan bele ebbe az elvárt elődszerepbe, a
19. századi irányköltészet azonban mind 
a stílusbeli egyszerűség, közérthetőség, 
mind a társadalmi elkötelezettség, mind 
az optim izm us terén könnyen kisajátítha
tó példákkal szolgált.

A kánon retrospektív aspektusához  
pedig éppen egy olyan múltkép m egalko
tása tartozik, mely a jelen elvárásait legi
timálja úgy, hogy a jelen horinzontjába 
em elve mai érvényűvé teszi a céljainak 
m egfelelő régi szövegeket. Érvényes ez a 
befogadási módokra is.

A 19. században alakul ki az az iroda
lommal szem beni elvárás, hogy önmagán  
túli célokat szo lgáljon  (felv ilágosítás, 
nem zetjellem  kifejezése, n ép szo lgá la t  
stb.). Ez a kanonizált elvárás m áig érezteti 
hatását.31

"Tulajdonképpen akkor fejeződött be 
az irányított kultúra kialakulása, amikor 
az öncélúság tilalma a vérünkké vált. 
Szinte magának a m űvészetnek a definí
ciójaként működik, akárcsak a régi kultú
rában az autonómia elve. Kérdezd m eg az 
iskolásgyereket, mi a m űvészet, azt fogja 
válaszolni: az, ami szolgál valamit."32A 
hatalom az általa célul tűzött emberideál 
propagálásának legfőbb eszközét látta az 
irodalomban33, ám az irodalmi kánon in
tézm ényes d iszkurzív m űveletei közül 
nem csupán a cenzúra és az értelem gon
dozás (a kanonizált korpusz egyedül üd-

folytatása 14. oldalon
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» > »  folytatás a 13. oldalról

vözítő interpretálása), hanem a szöveg- 
gondozás módja, ismertté tétele — példá
ul az oktatás irányítása — nagyon is ha
sonlított az előző korszakéhoz. A m űvek  
kiválasztásának szem pontjai között az 
esztétikaiak háttérbe szorultak az ideoló
giaiakkal szemben.

N em  csupán nem zetközi jellege foly
tán em lékeztet a proletkult a klassziciz
m us korára (a diktatúrák, úgy tűnik, igen 
kedvelik a hatalmuk stabilitását, szilárd 
alapjait sugalló klasszicista arányokat a 
m űvészetben), hanem  a romantika óta a 
m odernség alapvető esztétikai kánonjá
nak szám ító eredetiségnek a háttérbe szo
rításával is, hiszen a "klasszikusok" feti- 
sizálása nemcsak az ideológia terén, ha
nem  a receptre gyártható m űvészeti alko
tások létrehozásában is elsőrendűvé vált 
az ötvenes években. A szocialista-realista 
irodalom  korlátozó téma- és stíluselvárá
sai egyenes úton vezettek az egy kaptafára 
készült sematikus m űvek létrejöttéhez. A 
kanonikus kritika tevékenysége folytán 
ped ig az egész korabeli olvasórétegnek  
ezeket a népm eséi, igazságszolgáltatást 
hirdető, forradalmi romantikából ideali
záló, szájbarágósán egyszerű, ideologizá- 
ló, hurrá-optimista írásokat kellett iroda
lom ként elfogadnia. A m odem  kultúrá
ban a kánon mérték- és minta jellegének  
egysége megbomlott: mértéket jelent ép
pen azért, azáltal, mert nem  lehet egy az 
egyben lemásolható minta. A harmincas 
évek szovjet proletkultjának m eghonosí
tása a m ásodik világháborút követően  
ilyen tekintetben is visszalépést jelent egy  
prem odem  szemlélethez.

A paratextusokban  lép ten-nyom on  
m egjelenő, a tan klasszikusaitól vett idé
zetek  ped ig nemcsak monotonná tették a 
szövegeket, hanem azt az érzést keltették 
a befogadókban, hogy a marxista iroda
lom értelm ezés tulajdonképpen egyetlen  
álláspontnak az ismételgetése. "Mintha a 
klasszikusok mellett mindenki más csu
pán tévelygésre lenne képes."35

A k özép k ori h itviták  d iszkurzusát 
m eghonosító kommunista irodalompoli
tika, a m essian isztik us v ilágszem lélet 
folytán, úgy tűnt, teljesen a prem odem  
irodalom szem léletet plántálta vissza az 
50-es évekre. Amikor viszont a politikai 
h ata lm i szor ítás en y h ü lt, a kánonba  
visszaszivárogtak (éppen a megőrzött, át- 
hasonított elvárások mentén) az antiká- 
nonba szorított értékek: előbb a nemzeti
nem zetiségiek, majd később fokozatosan 
az individuálisak kerültek a peremről újra 
a centrumba.36
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dig értékelés. Az eddigi uralkodó osztályok 
és csatlósaik irodalmi hagyományainkat ma
gukévá tették és ezzel meghamisították." Ga- 
ál Gábor: Olvassuk újra a magyar irodalmat! 
(Utunk, 1948 és Valóság és irodalom, Buka
rest, 1950,353. old.)

10 1945 májusában Kolozsváron megala
kul a Romániai Magyar írók Szövetsége. El
nökké Nagy Istvánt, alelnökké Szabédi 
Lászlót, titkárrá Méliusz Józsefet, pénztáros
sá Asztalos Istvánt választották. Csupa bal
oldali értelmiségit. (Világosság 1945. május
17.) Az 1946-os írókongresszuson még radi
kálisabb baloldaliság érvényesült: elnökké 
Gaál Gábort, alelnökké Nagy Istvánt és (a 
kor koalíciós jellegét érzékeltetendő) Tompa 
Lászlót, valamint az akkor még szociálde
mokrata Salamon Lászlót választották. A 
baloldali körökben írónak számító nagyszá
mú tollforgató Gaál Gáborék javaslatára a 
nemzeti jelleget hangúlyozó Magyar írók 
Romániai Országos Szövetsége helyett a Ro
mániai Magyar írók Szövetsége elnevezést 
szavazza meg. (Katona Szabó István: A nagy 
remények kora — Erdélyi demokrácia 1944- 
48, Budapest, 1990, Magvető 534. old.) 1948 
elején a testületet beolvasztják a román író- 
szövetségbe annak magyar tagozataként. 
(Egyik alelnök Gaál Gábor.) Ettől kezdve az 
együttes ülések határozatait alkalmazzák a 
magyar irodalmi élet jelenségeire. Az Utunk 
az 1948/4-es számtól "a romániai írószövet
ség magyar csoportjának lapja."

Szem léletesen  strukturálódnak át a 
könyvkiadás tematikai arányai:

szépirodalom - propaganda - tudomány 
vallás

1946 21% 24% 40% 15%
1949 24% 62,6% 13% 0,4%
(Vesd össze Tóth Kálmán—Gábor Dénes: 

Romániai magyar könyvkiadás 1944— 1949, 
Kolozsvár, EME, 1992.) Az Utunk 2. számá
ban Nagy István így értékeli a könyvkiadás 
helyzetét: "A két legnagyobb erdélyi könyv
kiadó, a Józsa Béla Atheneum és a Kommu
nista Párt Kolozsvár tartományi Politikai 
Nevelő Osztálya 1945 elejétől máig, több 
mint félmillió példányban 74 önálló kötetet 
adott ki. (...) Nem véletlen, hogy az elmúlt 
hét folyamán csak a Kommunista Párt neve
lő osztálya adta el kiadványait szinte az utol
só példányig s értek meg második kiadást is

egyes könyvei."
A fasizmus elleni harc jelszavával Romá

niában újra bevezetik a cenzúrát. 1945-ben 
Nagy István az új írószövetség elnökeként 
legsürgősebb feladatának a magyar szellemi 
élet megtisztítását tartja.: "Kezdjük például 
Szabó Dezsővel, aki (...) fajimádatot serkentő 
ideológiájával elősegítette, hogy a hitleriz- 
mus helyet foglaljon a koponyákban. (...) Né
meth László minőségi ideológiája volt az 
egyik legtehetségesebb megalapozója a szel
lemi jobboldaliságnak, jelszavaival a terjesz
kedő hitlerizmusnak segített fészket rakni." 
(Világosság 1945. május 25.) Ugyanő büsz
kén számol be róla, hogy résztvett a cenzúra 
munkájában. Az indexre került Makkai Sán
dor, Nyíró József, Wass Albert művei évtize
dekig maradtak elzárva az olvasóktól (v. ö. 
Katona Szabó István i. m. 254. old.). A cenzú
ra abból a pragmatikus meggondolásból in
dult ki, hogy amiről nem beszélünk, az nincs 
is. Ideig-óráig sikerült értékeket kiiktatnia a 
köztudatból.

"Fasizmus" rímen indult koncepciós per
be torkolló hajsza Bözödi György ellen, Da- 
day L órándot előbb  1946-ban, majd 
1952-ben börtönbe zárták "románellenes" re
gényeiért.

1947-től, a párizsi békeszerződés aláírása 
és a kommunista hatalomátvétel után, a tisz
togatás az "elvtelen magyar egység" felszá
molásának fedőneve alatt folyt. Az Irodalmi 
Almanach 1950/2-es számának Ideológiai 
front rovatában ezt olvashatjuk: "Létezett 
egy ún. irodalmi egység is, ami nem volt 
más, mint az elvtelen magyar egység irodal
mi vetülete. Az elvtelen irodalmi egység lep
le alatt m enedékjogot és érvényesülési 
lehetőséget kapott irodalmunkban a polgári 
dekadencia, a Part pour Part, a formalizmus. 
A népi demokrácia alapjait elfogadó és szé
leskeretű, elvszerű irodalmi tömörülés he
lyett, mely valóban szükségszerű fejlődési 
szakasz lett volna a pártszerű irodalmi meg
valósítás útján, az elvont irodalmi egység az 
osztályellenség érdekeit szolgálta és fékezte 
a pártszerű irodalom létrehozását. Megtalál
juk az elvtelen irodalmi egység nyomait az 
Utunk hasábjain is. Mert vájjon mi egyebet 
képviselnek Benedek Marcell öncélú, forma
lista, esztétizáló cikkei, Zolnai Béla (Garázda 
Péter) kozmopolita ekhói, Bánffy (Kisbán) 
Miklós Horthy volt külügyminiszterének és 
Hohenzollem Károly kiszolgálójának sem
mitmondó fecsegései, mint éppen a reakció
val, az osztályellenség ideológiájával meg
kötött fegyverszünetet és együttműködést? 
Az irodalmi egység elvtelen politikájának 
tudható be az is, hogy az Utunk oldalain 
napvilágot láthattak Jékely Zoltán deka
dens, pesszimista írásai és sok más vers, kép 
és prózai mű, amely olyan messze esett a 
pártszerű művészet követelményeitől, mint 
Makó Jeruzsálemtől." (Gaál Ernő)

A "szalámi-taktika" alkalmazásaként a 
polgári írók után sorra kerültek az elvhű 
baloldaliak is (Gaál Gábor, Nagy István, Ba
logh Edgár, Csehi Gyula stb.). A hatalomra 
jutott kommunista purifikáció áldozatai
ként. Az 1948-ban Gaál Gábor elnökletével 
szerkesztett magyar irodalmi tankönyvso
rozat utolsó darabja, A romániai magyar iro- 
dalom  története nem tartalm azta sem  
Reményik Sándor, sem Tamási Áron mélta
tását, a Korunk szerzői gárdáját viszont rész
letesen ismertette. 1949-ben ezért kellett 
használat előtt bezúzni Oásd Nagy Géza
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visszaemlékezéseit in B. Kovács András: 
Szabályos kivétel, Kriterion, Bukarest, 1997,
74. old.)

11 "Mik e parazita értelmiségi jellemvo
násai? Az, hogy elkülönül a dolgozóktól. Az, 
hogy másfa jtajú embernek tartja magát, mint 
a dolgozó. Az, hogy munkáját nem munká
nak tartja, hanem valami istenszagú műve
letnek. Az, hogy ezt a rendkívüléségnek 
tartott munkáját öncélúnak tekinti. Az, hogy 
ez a parazita értelmiségi boldogan záratja 
magát bankár, nagybirtokos és nagykereske
dő uraival az ún. elefántcsonttoronyba. Az, 
hogy ez a parazita értelmiségi azt képzelgj, 
hogy az előbbiek következtében az általa 
szennyesnek vélt társadalmon kívül él, ho
lott a megfogalmazott szennyet egyenesen ő 
termeli ebben a társadalomban. (...) Ez a pa
razita értelmiségi szerkeszti ma az imperia
lista  k ü lü g y m in isz tér iu m o k  h átu lsó  
lépcsőre nyíló szobáiban s az ezekhez szer
vezett szerkesztőségek bulvárodúiban az új 
fasizmus tételeit. Ez a parazita értelmiségi 
esküszik állandóan a humanizmusra s vezeti 
ezzel a humanizmusra esküvésével félre a 
gyanútalanokat, körülültetve ezt az esküvé- 
sét a kultúra legzagyvább torzításaival." 
(Gaál Gábor: író, értelmiség, humanizmus in 
Utunk 1949. jan. 15., és Valóság és irodalom 
276. old.)

12 K ovács A ndrás M agyar n yelvű  
könyvkiadásunk mérlege című tanulmánya 
az Irodalmi Almanach 1950/4-es számában 
a kommunista hatalom mindent át- és leér
tékelő törekvésének jellegzetes terméke. (A 
kánonképzésnek különben törvényszerű ve
lejárója az előző korszak kánonjának leérté
kelése. Az újdonság itt a közelmúlt ér
tékeinek címkéző, degradálását kísérő ag
resszív ironikus hang.) Az Erdélyi Szépmí
ves Céhről például ezt írja a pályakezdő 
kritikus: "A kiadott valóságleplező és való
sághamisító művek mondanivalója, a leple
zett rev iz io n izm u stó l a nyílt fasiszta  
uszításig terjed. Elég Makkai leplezett revi- 
zionizmusának, Tamási nyűt fasiszta uszítá
sának (Magyar rózsafa, Szülőföldem) az 
említése. A hasonló szellemű és irányzatú 
könyvek tömege között a Szépmíves Céh 
adta ki Koós Károly transzilvánista műveit, 
Nyíró misztifikált góbéskodó székelytárgyú 
munkáit és a patriarchális feudalizmus gon
dolatait dicsőítő Bánffy Miklós regényeit. 
(...) Hogy mennyire az elsekélyesedéstől 
mentette meg a magyar nyelvű könyvki
adást a könyvterjesztést szabályozó rende
let, meglátszik az előbbi példák mellett abból 
is, hogy 1948-ban is megjelent egy olyan 
könyv (Brázai Emil Temesvári karnevál), 
amely a fasizmus európai előretörését, a 
szovjetellenes rablóháború borzalmait társa
dalmi-politikai maskarádénak minősítette."

13 A 12. jegyzet végén említett könyv 
kapcsán keletkezett bírálatban már a felje
lentések hangneme kísért: "Brázai tökélete
sen félreérti a jelenlegi helyzetet. Könyvéből 
kétségtelenül kitűnik, hogy mit gondol: el
múlt a veszély, gyerünk vissza a pocsolyába, 
a giccs, a pornográfia, a saját kiadásban meg
jelent majdnem-regénnyel való házalás pa
radicsomába. A sajtó szabadságával való 
súlyos visszaélés esetével állunk szemben. 
(...) De hiba az és feltétlenül valakinek — 
személyeknek és szerveknek — hibája, hogy 
1948-ban ilyen sajtótermék megjelenhetett. 
Az illetékesek szigorú és kíméletlen figyel
mébe ajánljuk a sajtó alvilágának ezt a múlt

ból kísértő alakját." (Csehi Gyula: A szerző 
kiadásában in Utunk 1948/6.)

14 "A hallgató író bűne fakadhat tudata 
renyheségéből, a kor eseményei iránti érzé
ketlenségből, sérült társadalmi alkatából, 
öntudata fejletlenségéből. Am a szabotáló- 
ban tudatosan munkálkodnak a reakció ör
dögei." (Méliusz József: Hallgatnak-e vagy 
szabotálnak az erdélyi írók? in Utunk 
1947/18.)

15 "A nyüt színvallás elől csak a valóság 
megkerülésével és eltakarásával lehet kitér
ni és ezért találják ki a szakrális és profesz- 
szionális művészetelméleteket és hirdetik, 
hogy a művészet autonóm, a forma örök, 
tartalom mindegy, a valóság ábrázolásához 
távolság kell, az írónak pedig nem lehet elő
írni, hogy mit csináljon. (...) Holott mindezek 
a kánorűkussá kenegetett jelszavak csak an
nak a jó előre való letagadására szolgálnak, 
hogy az író kötelessége megírni azt, ami nap
jaiban megírni való és kikövetelni történelmi 
időterétől és időkömyezetétől mindazt, ami 
kikövetelni való. A tiszta írói hivatás eme 
fogalmazásában bizony az esztéta szépségli- 
hegés járulékos elemmé, illetve minimális 
követeléssé törpül, miután az, aki csak 
ennyire képes, az még korántsem merítette

ki az írói küldetés teljességét. (...) Ne desztil
láljon és ne absztraháljon! Ne takarja és ne 
leplezze a valóságát! Az igazi mindig konk
rétumokban és nyíltan beszél. Az igazi szá
mára sohase hiányzott a távlat." (Gaál 
Gábor: Gyávák-e az erdélyi írók? Korunk 
1929, újraközli a Valóság és Irodalom c. kö
tetben.)

16 "De mi, akik nem kérdeztük, mikor az 
itthonmaradás mellett döntöttünk, hogy ki 
garantálja az életünket, mint Tamási Áron, 
megbirkózunk evvel is." (Világosság, Szorít
sunk helyet az irodalom számára is, 1944. 
nov. 26.)

17 "Különben is: az irodalom már közvet
lensége miatt — az összes művészet-változa
tok közül — eleve a nevelés, az ember- és 
közösségformálás eszköze." (Gaál Gábor: író 
és irodalom a népi demokráciában in Utunk 
1947/18.)

18 Utunk 1947 okt. 11.
19 Berde Mária: Kutyák és farkasok? in 

Utunk 1946/14-15
20 Cs. Gyímesi Éva: Gyöngy és homok, 

Kriterion, Bukarest, 1992.

21 Kovács Sándor s. k.: Irodalom-rend
szer és ideológia in Dekon-Ferencia Szeged 
é. n. 66. old.

22 1946-ban a Móricz Zsigmond Kollégi
um diákjai felmérést készítettek a gimnazis
ták körében, m elynek eredm ényét Páll 
Árpád tette közzé az Utunk első számában, 
Az életbe kilépő magyar diákság arca cím
mel. A megkérdezettek zöme Széchényi, Né
meth László, Makkai Sándor, Reményik 
Sándor eszméit követő, népi-nemzeti elköte
lezettségű.

23. Utunk, 1946. júl. 6.
24 Németh László 1931-ben azzal magya

rázza Erdélyi József költeményeinek stílus
beli újdonságát, hogy a költő "nem a maga, 
hanem a mindenki nyelvén ír."

25 Utunk, 1946/3
26 Legkiemelkedőbb alkotása Illyés Gyu

la Petőfi-tanulmánya 1936-ból, mely a köítő- 
előd verseinek népies vonásait helyezi 
előtérbe, elsikkasztva alapvetően romanti
kus jellegüket.

27 Idézi Balogh Edgár in Férfimunka. 
Emlékirat 1945-55 Budapest Magvető 1986, 
231. old.

28 Horváth Márton: Lobogónk, Petőfi. 
Szikra, Budapest, 1950 és Révai József: József 
Attila 1949, Szikra; Lukács-Horváth: József 
Attila, Budapest Szikra 1946

29 Lásd Németh G. Béla: Petőfi-Arany- 
József Attila? in "A Dunánál." Tanulmányok 
József Attiláról szerk. Tasi József, Petőfi Iro
dalmi Múzeum kiadása, 1995

30 "A népi demokrácia például — éppen 
nagy céljai következtében — az ihletben bi
zonyos erkölcsi — világnézeti pátoszt vár. 
Mint ahogy az irodalomtól: nagy és jellegze
tes feladatok teljesítését” (Gaál Gábor: író és 
irodalom a népi demokráciában in Valóság 
és irodalom 189. old.)

31 "A világnézeti felelősség mint interp
retációs stratégia problémája pedig azt jelzi, 
hogy az önelvű esztétikai értékkel szemben 
— Toldi koncepcióján belül is — olyan meg
határozó hatású előfeltevések működnek, 
amelyek — szintén kanonizálódva — (oly
kor egészen súlyos következményekkel) le
hetővé tették az irodalomnak más szociális 
részrendszerekben való felhasználhatósá
gát." (Kulcsár-Szabó Zoltán: Irodalomtörté- 
net(i) kánon (ok) in Szövegek között, szerk. 
Bocsor, Fried, Hódosy, Müüner, Szeged 1996, 
30 old.)

32 Haraszti Miklós: A cenzúra esztétiká
ja, Budapest, Magvető 1991,100. old.

33 "A szocialista realizmus már a gondo
lata megfogalmazásakor így kerülhet az első 
helyre a szocializmusra, kommunizmura ne
velő, tudatosító tényezők sorába. (...) A szo
cialista realizmus gondolata íme új ember
típust intenciónál! Ezért nevezte Sztálin egy 
Gorkijjal folytatott beszélgetés során az író
kat »az emberi lélek mérnökeinek»". (Gaál 
Gábor: A szocialista realizmus sztálini gon
dolata, in Valóság és irodalom, 325. old.)

34 1940-től Észak-Erdélyben az iroda
lomtanítás a magyarországi 1938-as tanterv 
szellemében zajlott, amely a "valláserkölcsi 
és magyar szellemű lélekformálás" eszközé
nek tekintette az irodalomoktatást.

35 Veres András: A marxista irodalom- 
elmélet története, Akadémiai Kiadó, Buda
pest, 1981, Előszó

36 Lásd erről: Itamar Even Zohár: A több- 
rendszerűség elmélete, Helikon 1995/4.
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JANCSIK PÁL

"Szovátai emlék”
Illetve
Illetve, újabban ez sem így 

hangzik, hanem úgy, hogy "Em
lék Szóvá tárói", amely nyilván
valóan az "Amintire de la Sovata" 
tükörfordítása. Legalábbis ez a 
két szöveg olvasható, tetszés sze
rint választhatóan, a kitömött 
medve, kutya, a kecske mama és 
a három gidó, valamint az őzike 
lábánál, amelyek társaságában, 
ugyebár, oly feledhetetlenül és 
cáfolhatatlanul meg lehet örökí
teni az itt-tartózkodás emlékét. 
Ahogy most visszagondolok, tű
nik csak föl, hogy a seregletből 
hiányzik a gólya, csőrében a kis
babával. Úgy látszik, már a Med
vetóban való fürdőzés sem hasz
nál, a pincérek sem a régiek, vagy 
talán éppen hogy régiek, öregek 
már, szóval a gólya hiánya is azt 
jelzi, hogy baj van, nemcsak a 
nyelvérzékkel, hanem a népsza
porulattal is. Ez utóbbi alacsony 
voltának alapvető okait azért 
mégsem a tó vizében, a pincérek
ben meg a gólyahiányban kell ke
resni (a gólyamadár, mégpedig 
élőben, most is ott posztói fél lá
bon a tűző napon Szováta köz
pontjában), sokkal inkább erköl
csi és anyagi állapotokban, ám 
ezek túlságosan ágasok-bogasok 
lé v é n , v issza térek  inkább a 
nyelvhelyességhez. Evvel kap
csolatban annyit jegyzek meg itt, 
hogy a tó nevét szándékosan ír
tam egybe, számomra a Medvetó 
olyan, mint a pestieknek a Mar
gitsziget.

Tilos!
Maradjunk m ég m indig a 

n y e lv h e ly esség n é l. "Trecerea 
peste zóna interzisa" — 'Tilos az 
átjárás" — figyelmeztet több táb
la is a Medvetó közepén, arra a 
sodronykötélre függesztve, a- 
m ely kettéosztja a tavat, és a- 
melynek vonalán túlra nem sza
bad beúszni. Vegyük sorra a 
dolgokat. Először örvendjünk 
annak, hogy most már vannak 
kétnyelvű feliratok, amelyek a ki
sebbségi lakosok (illetve "több
ségi kisebbségiek", hiszen szinte 
kivétel nélkül csak ilyen esetben 
találkozhatunk kétnyelvű szö
veggel) anyanyelvén is közük ve
lünk a tudnivalókat. Csak hát a 
"pontosságot" túlságosan szem 
előtt tartó, úgynevezett szolgai
vagy tükörfordítások nem a leg
jobb megoldások. Hogy románul 
kifogástalan-e a fogalmazás, ar
ról talán Pruteanu mestert kelle
ne m egkérdezni, aki újabban 
avval foglalkozik, amihez ért: 
nagy erudícióval tárgyalja a ro
mán nyelvhelyességi kérdéseket, 
például a RTV 1-es csatornáján.

Igaz, maradtak elegen, akik áhe- 
lyett, hogy a maguk portáján sö
pörnének, nem is botokat, hanem 
jó nagy dorongokat dugnak a 
magyar oktatás szekerének kere
kébe. (Utalás az "a puné bete-n 
roata" ismert román szólásra.) 
Am a mi gondunk most a tábla 
magyar szövege. A baj nem a til
tással van, hanem az "átjárással". 
(Mellesleg a tiltó szöveg nem so
kat érne, ha nem volnának ott a 
csónakban ülő, harsányan fütyü
lő, ifjú vízi cerberusok; nyilván 
sokan beúsznának a tisztább, 
még melegebb részébe a tónak, 
ha másért nem, hát azért, mert 
ami tilos, az édesebb, vagy ez 
esetben talán inkább — sósabb.) 
Mind a román a trece, mind a ma
gyar jár ige rengeteg szóval, szó
lással, kifejezéssel jár együtt, és 
számos képzett alakjuk, módo
sult jelentésük van. Amíg az a- 
dott esetben a trecere főnév leg
jobb (román) tudásom szerint he
lyénvaló, mert bármüyen módú, 
formájú és jellegű határátlépésre 
utalhat, a magyar átjárás bennem 
csakis a lábon való (át)járást idézi 
föl, egy adott határvonalnak  
konkrét átlépését. Úgy érzem, ez a 
röpke szövegfordítás is amolyan 
"Herz-féle szalámi", amelyről Ka
rinthy óta tudjuk, hogy benne 
"sokkal sűrűbb a só", ám a Med
vetó sókoncentrációja mégsem  
annyira tömény, hogy csak úgy 
oda s vissza lehetne sétafikálni 
rajta. A tiltás szerintem így hang
zik helyesen magyarul: Átúszni 
tilos! Mert itt ugye az is úszik, aki 
egyébként nem tud úszni, hiszen 
ahhoz elég sűrű a só a vízben, 
hogy akár úszómozgások nélkül 
is fönntartsa az embert, s aki elég 
bátor volt idáig elevickéln i, 
könnyűszerrel átúszhat(na) a til
tott vonalon. Ami a nyelvtant il
leti, ne feledjük, a magyarban az 
igei, a cselekvést kifejező fogal
mazás a helyes. Igaz, e rövid tő
mondatban, paradox módon, a 
főnévi igenévvel kifejezett cse
lekvésről állítjuk, hogy tilos, te
hát az "átúszni" az alany, az ál
lítmány pedig névszó, a "tilos" 
melléknév. Más a nyelvtani, és 
más az értelem szerinti elemzés. 
Talán nem ártana nyelvi tuda
tunkban jól látható helyen kifüg
geszten i egy  — ezúttal egy 
nyelvű — táblát: Anyanyelvemen 
helytelenül fogalmazni tilos! Vagy 
legalábbis nem szép, restellni va
ló dolog.

Fertőtlen feredő
Valóságos csoda ez a szovátai 

fürdő, ez a Medvetó. Az évek so
rán többször volt alkalmam meg
m ártózni benne, hála az 
írószövetség itteni nyaralójának

(vagy ahogyan régebben nevez
ték, alkotóházának) és a felesé
gem gondoskodásának, aki e- 
gyik nyári szabadságtól a mási
kig kiteremti, összespórolja azt a 
— sajnos, évről évre növekvő — 
összeget, amibe a kétheti ott-tar- 
tózkodás, élelem, utazás kerül. 
Am sose volt türelmem elolvasni, 
átböngészni azokat az adatokat, 
"pozitívumokat", amelyek a tó 
sajátosságaira vonatkoznak, illet
ve annak gyógyhatását hirdetik. 
Különben sem ártana felfrissíte
ni, aktualizálni a tudnivalókat, 
van vagy huszonöt éve, hogy 
odaírták őket, és a négy nyelven 
(románul, angolul, franciául és 
németül) felvilágosító szövegek 
mellé ötödiknek odakerülhetne a 
magyar is. így mindjárt kelleme
sebb lehetne a fürdővendégek 
egyharmadának, felének a nya
ralása, ha nemcsak a tiltásokat ol
vashatná anyanyelvén. Egyszó
val, adatok hiányában nem tud
nám megmondani, mekkora a 
víz sótartalma. M indenesetre 
eléggé sós a tó ahhoz, hogy kellő
en sem legesítse, fertőtlenítse  
annyi ország annyiféle emberé
nek annyi szennyét. És én a cso
dát leginkább ebben látom, nem 
annyira gyógyító, női bajokat or
vosló stb. hatásában. Az kétség
telen, hogy remekül lehet itt pi
henni, idegeket nyugtatni, szer
vezetet regenerálni, hiszen Szo- 
vátán egyszerre van együtt a víz, 
a fürdési, napozási lehetőség, 
akár a tengerparton, és a tiszta 
magaslati levegő, az erdők nyug
tató zöldje, no meg kisebb kirán
dulásokra, hegyi túrákra is van 
mód. De ismétlem, én azt találom 
csodálatra méltónak, hogy annyi 
fertőzési lehetőség, annyi baci- 
lus, baktérium, vírus és miazma 
ellenére maga a tó soha ilyen gon
dot nem okozott, semmmi beteg
séget, járványt nem terjesztett. 
Nagyszerű dolog ez a nátrium- 
klorid, a közönséges konyhasó, 
és van itt a székely hegyekben 
bőven belőle. De álljunk csak 
meg egy szónál egy szóra, hiszen 
filológus vagyok, a szó szerel
mese. Mi az ma, hogy miazma? 
Ma már nemigen használatos 
szó, ám ide azért illik kiváltkép
pen, mert olyan fertőre, fertőzés
re utal, amelyet kigőzölgés útján 
terjeszt például a nedves, párás, 
vizes környezet. Valahogy olyan
formán, ahogyan a flogisztonról 
vallották az elmélet hívei jó két
száz évvel ezelőtt, hogy égéskor 
az szabadul föl minden anyag
ból. Akárhogyan is van, miazmás 
fertőzésnek ebben a feredőben 
hál' Istennek nyoma sincs. Igaz, 
ezt a biztonságos, kellemes für
dőzést elég jól meg kell fizetni. 
Most éppen 8.000 lej egy három 
órás turnus, gyermekeknek, diá
koknak, katonáknak és nyugdíja
soknak "csak" 5.000. Lám, valami

előnye is van annak, hogy ez 
utóbbi kategóriába sorolódtam.

Húgy
Mielőtt bárki is megbotrán- 

kozna a közönséges kifejezésen, 
gyorsan közlöm, hogy belőlem 
újfent a filológus beszél. Tanul
tam ugyanis valamikor, hogy ez 
a szó a régi magyar nyelvben 
'csillag'-ot jelentett. Hogy aztán 
hogyan lett belőle a mai, 'vizelet' 
jelentésű, népiesen keresetlen ki
fejezés, azt bizony nem tudnám 
megmondani. Valószínűleg nem 
belőle lett, hanem külön nyelvi fej
lemény. Meg kell mondanom vi
szont, hogy emez utóbbi jelen
tése "kapcsán" jutott az eszembe 
ez a régi szó. Arra gondoltam  
ugyanis, amíg a 30-33 Celsius fo
kos m eleg vízben úszkáltam, 
hogy bár volna annyi pénzem, 
annyi ezresem, ahányan létrejöt
te óta — tisztesség ne essék szól
ván — belepisiltek a tóba. Gyor
san helyesbítenem kell, nehogy 
bajba kerüljön a Nemzeti Bank: 
elég volna annyi százlejes is, nem 
lenne gondom hátralévő nyögdí- 
jas éveimben. Persze, ez a csilla
gosnak egyáltalán nem mond
ható húgyozás — itt elnézést kell 
kémem, de a szakmai pontosság
ra törekvő, tárgyilagos nyelvész 
számára a szókészlet minden kis 
morzsája egyaránt fontos —, szó
val, ez a vizelés csakis a tó sótar
talmának, esetleg vízmennyisé
gének pótlása végett történik, 
nem azért, mintha a jólneveltség, 
a civilizáció máza oly könnyen 
lemállna a vízben úszkálókról. 
Vagy talán mégsem, illetve még
is: az a néhány ezer vagy tízezer 
év nem sokat nyom a latban, a 
nevelésről meg gyakran tapasz
taljuk, milyen kétes, ingatag az 
eredménye. A csoda tudja, hogy 
van ez, de néha jólesik megszaba
dulni a kötöttségektől, szorítá
soktól... A Medvetó űr- és sótar
talma mindenesetre ezt is meg
bírja, nincs neki húgy-, akarom 
m ondani "csillagszaga" (még 
egyszer elnézést az alkalmi szó- 
csinálmányért).

Tartozom 
egy vallomással
Mégpedig egy olyanféle val

lomással tartozom, kedves fele
ségem, amilyent a bűnös tesz 
vádlójának, amikor beismeri vét
keit: bizony, én még ma is nézem  
a szép nőket a strandon. Valószí
nűleg akkor is meglesz ez a hi
bám (vétkem, bűnöm), amikor 
már azt sem fogom tudni, miért 
nézem őket. őszintén szólva, ezt 
ma sem tudnám pontosan meg
mondani. Ugyanaz a kandi, Id- 
váncsi kam asz kukucskál ki 
ilyenkor belőlem, aki felfedezni, 
átformálni, "megváltani" akarta 
valamikor a vüágot, aki mara
dandó formába akarta, akarja
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még ma is önteni élményeit, ér
zelmeit, gondolatait. Több már 
benne az élettapasztalat, a meg
értés, az esztétika, mint a szomjú
ság, az űzés, az erotika. "Még 
néha visszacsillog, /  de már nem 
bánt, nem űz, /  enyhén simoga
tó, /  mint hűs, testvéri kéz..." — 
ahogyan Dsida mondja a tavalyi 
szerelemről. Azért hát ne hara
gudj erre az öregedő kamaszra, 
kedves jó feleségem, és mentsd 
föl őt bűnei alól. Egyébként is, 
hiába bámulta a nőket zsenge ko
ra óta, hiába forgatta elméjében a 
világ ügyeit, sem az előbbiek, 
sem az utóbbi nemigen hagyták 
magukat, mondjuk ezúttal így — 
meghódítani. De azért mindkét 
fronton igyekezett becsülettel 
helytállni. S talán ezen, a helyt
álláson s annak módján múlik a 
"megváltás" is, legalábbis az, 
amely a saját lelkiismeretünkben 
zajlik. Ha hős, szent és egyéb 
ilyen maximalista nem is voltam, 
azért a másik végleten sem kell 
keresnem a helyemet. "Voltam 
olyan legény, mint te, /  vágtam 
olyan rendet, mint te" — hogy 
egyik népdalunkat parafrazál- 
jam kissé.

Szúnyogok
"Csak szúnyogok — csak sző

nyeget nekik" — mondja mély 
m egvetéssel Gertrudis a Bánk 
bánban , valamiféle kérelmező 
vagy reklamáló levélre reagálva. 
A szőnyeg, gondolom, a jóhang
zás mián került a mondatba, 
merthogy kancsalul rímel a szú
nyogra, egyébként azt a kelmét, 
rongyot, kézügybe eső akármit 
helyettesíti, amellyel agyon lehet 
csapni a szúnyogokat. Magam is 
ezt teszem, több-kevesebb siker
rel. Hogy mit keresnek tulajdon
képpen a teremtésben, és hogy 
nélkülük is tökéletes vagy esetleg 
ingatag volna-e az ökológiai 
egyensúly, én bizony nem tud
nám megmondani, de az biztos, 
hogy a maguk módján tökéletes 
kis vámpírok. Kivadászok né- 
gyet-ötöt a szobában, a hatodik 
úgyis megtalál, a fülem körül 
muzsikál, összemar, nem hagy 
aludni. Azt mondják, a nősténye 
a veszedelmes, de számomra en
nek nincsen semmiféle jelképes 
jelentősége. Inkább azon tűnő
döm, mit eszik a szúnyog. Tudni
illik az a sok millió és millió, 
amely nem lel rám, sem valamely 
embertársamra, sem más emlős
re vagy madárra, hogy észrevét
len ül beléfúrja szívókáját, és 
valami heparinféle véralvadás
gátlót, kellemetlen viszketegsé- 
get fecskendezve a bőr alá, de
geszre szívja magát. Egyetlen 
elégtételem, ha legalább ilyenkor 
agyoncsaphatom. Ez se mindig 
sikerül, és akkor rövidesen száz
nál több petét rak le, ezekből na
pok múltán kikelnek a víz fe
lületén úszó lárvák. "A lárva 5-18

nap elteltével bábbá alakul — 
mondja a mindentudó Brehm. — 
A szúnyog már 2-4 napi bábélet 
után megjelenik." De kérdem új
ra: mit csinál a többi, a többség? 
Megszületik, zümmög, muzsikál 
egy ideig a meleg nyári estéken, 
aztán elhull anélkül, hogy bár 
egyszer jóllakott volna. Esetleg 
bekapja valami kígyó, béka, ma
dár vagy elkapja egy magamfajta 
"vadász". Hát fura egy művészé
let ez is, ha belegondolok, már 
nem  is sajnálom tőlük azt a 
csöppnyi vért. Akár így, akár úgy, 
még ha sikeresek is, ilyenek a 
művészfélék: a társadalmon élős- 
ködnek, támogatásokból, ösz
töndíjakból stb.-ből élnek, ci- 
terálnak, muzsikálnak egy keve
set Oásd önkifejezés), s alkalom- 
adtán jól megkritizálják, kigú
nyolják, megcsípkedik táplálóju
kat. Az emberi társadalom vala
hogy mégsem tud meglenni nél
külük, valószínűleg mindegyik 
tagja külön-külön azt reméli, 
hogy majd a másiknak kell vaka
róznia. Persze, ez egy kicsit azért 
bonyolultabb, a kép derűsebb,

pozitívabb, a m űvészet ennél 
"hasznosabb" (is lehet), de nyári 
szúnyogjárás idején egyelőre elé
gedjünk meg ennyivel.

A nagy suvadás után
Elnyújtózom, ráhajtom feje

met a tó vizére, úgy, hogy közben 
az egyik fülem a víz alá kerül. 
Kopogást hallok a víz alól. Ki
emelem a fejemet, keresem a zaj 
forrását, semmi. Újra bedugom 
fél fejemet a vízbe, ismét hallom 
a kopogást. Fölemelem a fejem, 
fülelek, kémlelek jobbra-balra. Se 
nem hallom, se nem látom. Ar
rébb úszom , megismétlem az 
egészet, ugyanaz az eredmény. 
Pedig nyilván dolgoznak vala
hol, a vízbe vezető falépcsőt javít- 
ják, a napozón az elkorhadt 
deszka helyébe másikat szege
cselnek, onnan jöhet a zaj, a víz

meg mint jó hangvezető, a tó kö
zepéig közvetíti. Am nekem job
ban te tsz ik  egy  m ásik  m a
gyarázat. Eszembe jut a mende
monda arról, hogy amikor "a 
nagy suvadás" megtörtént, az 
omlásban, földcsuszamlásban a 
keletkező tóba ökrös- szekerek 
egész sora veszett oda, emberes
tül, mindenestül... Hát most bizo
nyára az atyafiak munkálkodnak 
odalenn, szegelik a ráfot a kere
kekre, szerelik a saroglyát, a lő
csöt a szekérre. A székely ember 
dolgos, furton-furt fúr, farag, 
ácsol, kalapácsol valamit, oda 
alant sem tud tétlenül ülni. Jó me
lege lehet neki is, bár itt a felszí
nen még nagyobb a hőség, a 
napon egyenesen meg lehet pör- 
kölődni, sirülnek is össze ebben 
az afrikai szárazságban a faleve
lek, mintha csak ősz volna és nem 
augusztus eleje.

Lebegés
Lebegek a tavon, elnyújtózva, 

egyetlen mozdulatot sem kell 
tennem, sűrű vize fönntart, rin
gat, meleg kis hullámaival körbe

simogat. Nézem a fénylő eget, a 
partot övező tölgyek koronáit, a 
sudár fenyveket, amelyek elhe- 
gyesedő végükkel puritán egy
szerűséggel mutatnak a magas
ba. Figyelem magam fölött azt a 
kis felhőt, amely akárcsak én itt, 
lebeg az ég kék, derűs vizében, 
tovaúszik, amíg egyszer csak 
semmivé foszlik, elenyészik. így 
lépek majd át én is a semmi hatá
rán, a Léthe vagy a Sztüx vizén, 
nyomtalanul, miután leszurkol
tam Kharón markába az obulust? 
És mennyit adhatok magamnak, 
tíz évet, többet, kevesebbet? 'Ta
lán eltűnök hirtelen, /  akár az 
erdőben a vadnyom..." (Vissza
utalva előbbi, a szúnyoginvázió 
szülte "m űvész/et/elm életem 
re", cáfolatként elég, ha elgondol
juk, m ennyivel szegényebbek  
volnánk, ha csak ez a két sor, ez a

vers nem születik meg József At
tila tollán. Szűkebb volna nyelvi 
kifejezési lehetőségünk, kopá- 
rabb szemléletünk, érzelem- és 
lelkivilágunk. Senki sem gondolt 
addig erre a hasonlatra, hogy az 
ember úgy enyészhet el, mint a 
vad nyoma az erdőben, oly keve
sek számára észrevehetően, de 
azért oly természetesen, örök tör
vények szerint. Feledhetetlen ez 
a verskezdet, pedig éppen arról 
van szó a továbbiakban, hogy a 
költő értelmetlennek, elpazarolt- 
nak érzi az életét. A művészet is, 
akár az élet, tele van paradoxo
nokkal. És az utolsó szakasz: "If
júságom, e zöld vadont /  sza
badnak hittem és öröknek /  és 
most könnyezve hallgatom, /  a 
száraz ágak hogy zörögnek." A 
költő személyes tragédiáján túl, 
mindenkinek, aki e sorokat ol
vassa, lehet akár nyolcvanéves 
boldog dédnagytata is az illető, át 
kell éreznie a bennük kifejeződő 
súlyos szomorúságot, hiszen az 
emberi élet — valami mélyen rej
lő naivitásból fakadó — drámája 
fogalmazódik itt meg. Az igazi 
művészet valóban nélkülözhe
tetlen.) — Lebegek valami furcsa, 
féléber állapotban, s majd otthon, 
az álmatlanság óráiban úgy pró
bálom elringatni magam, hogy 
erre a nyugalomra, zsongó-zson- 
gító zsivajra gondolok, fölidé
zem a mélységes mély eget, a fák 
susogó zöldjét, a barna víz locso
gását. Itt valóban a természet 
lágy ölén ringatózom, az Isten 
m eleg tenyerében. És ezután  
nagyjából mindig így lesz ez — 
gondolom újdonsült nyugvás
ként —, csak úgy élek, lebegek 
bele a vüágba, dologtalanul? A- 
míg az a meleg marok ökölbe 
nem szorul, s elcsípett szúnyog
ként össze nem morzsol? Akkor 
pedig véget kell vetni a lebegés
nek, a munkátlan henyélésnek, 
hiszen úgy érzem, volna még 
egy-két tenni- és mondanivalóm. 
Eddig jobbára a mások könyveit 
szerkesztettem, ezután foglal
kozhatom a magam dolgaival. 
Igaz, nemigen látom, hogy a ki
adók kapkodnának utánuk, az 
olvasók alig vásárolják a mai 
szerzők könyveit. Drágák is, meg 
amolyan zsákbamacskaszerűek. 
M eggazd agod n i b izonyosan  
nem fogok az írásaimból ezután 
sem. Mindettől és mindentől füg
getlenül a végeredmény számít: 
születik-e valami új, valami érde
kes, figyelemreméltó, ha a gon
dolat, az érzelem, a szellem sóját 
megpróbáljuk az idő vagy az élet 
elkerített vizében föloldani. Hát
ha létrejönne egy ilyen különös 
tó, mint ez a szovátai, amelyben 
szívesen mártóznak meg, öröm
mel fürdenek az emberek. Min
den író, minden művész valami 
ilyesmire, ilyen csodára vágyik.

1998 augusztusában
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SZIGETI LAJOS SÁNDOR

"Te is megháromszorozódsz előttem"
Tükörszonettek és triptichonok Baka István lírájában
Az idézett triptichonokból a költő hár

mat egy ciklusba vont a Pehotnij-füzeteket 
tartalmazó kötet élén s e ciklusbeosztáson 
nem változtatott a gyűjteményes kötet ösz- 
szeállításakor sem: Trisztán sebe címen vonta 
össze három hármasát: a cikluscímadót, a 
már idézett Aeneas és Didót, valamint a Fred- 
man szonettjeiből címűt. Az utóbbi is egyértel
műen bizonyítja mind a hármasság jelen
tőségét, mind pedig azt, hogy a műfordítás 
újabb és újabb költői magatartásforma és 
kód kialakulásának lehetőségét hordozza 
magában. A vers ugyan 1992-ben íródott, de 
gyökerei a nyolcvanas évek végéhez kötőd
nek, ahhoz az időszakhoz, amikor Baka Ist
ván sokat fordít, többek között Carl Michael 
Bellmann verseit. Egy 1989-ben készült be
szélgetésben így nyilatkozott meg erről a 
költő: "Éppen fordítok. Éppen befejeztem 
egy pótfordítást, ugyanis egy Bellmann ne
vű nagy svéd költőnek jelenik meg kötete 
néhány éven belül, részben a jóvoltomtól, 
mert azt hiszem, legalább tíz költőt bíztak 
meg a fordításával. En egyedül szállítottam 
két hónapon belül a rám foszto tt ötszáz sort 
és most vállaltam el mindenkinek a maradé
kát, tehát még hétszáz sort. Kiváló költő: 
Villon, Bums és Csokonai keveréke. Nem  
tudom másképpen jellemezni, de nagyon él
veztem, bár rettentesen nehéz, mert szinte 
minden sorának más ritmusa van, iszonya
tos rímképletei vannak — úgyhogy egy pa
pírra föl kellett írnom mindig a rímkép
leteket meg a ritmusokat, hogy el ne té
vesszem véletlenül is, és úgy dolgoztam — 
de nagyon-nagyon szívesen csináltam, mert 
élveztem, amellett, hogy egy hedonista volt, 
és amellett, hogy udvari költő. Éri se hedo
nista nem vagyok, se udvari költő, furcsa 
módon mégis beleéltem magam a lelkivilá
gába, talán azért, mert nosztalgiák mindig is 
voltak, az udvari költőség iránt nem, de a 
hedonizmus, tehát az életszeretet iránt igen. 
Sose kocsmáztam, de ennek a kocsmázó köl
tőnek a verseit élvezettel fordítottam, mert 
ez olyan volt számomra, mint egy vágykié
lés. Azt hiszem, ezért is sikerült igazán." 
(Forrás, 1996.5.12.) Magyarázattal még ezek 
után is tartozunk, mégpedig az ajánlás és a 
dm  indoklásával, mely egyúttal az értelme
zés útját is lehetővé teszi: a ciklus Csatlós 
Jánosnak ajánltatott, aki (1956-tól) Svédor
szágban él s a svéd irodalom egyik— műfor
dítóként és irodalomtörténészként is — 
legjelesebb ismerője és közvetítője, a címben 
szereplő Fredman pedig nem más, mint a 
költő: Bellmann választott alteregója, egyéb
ként valóságos személy: egy részeges-bölcs 
stockholm i órásmester. A svéd irodalom 
Strindberg mellett legnagyobb világirodal
mi hatású szerzője, 1740 és 1795 között élt, 
realizmus és rokokó formajáték harmonikus 
vegyítése, elemi improvizáltság és finommí
ves mesteriség váltakozása, hagyomány és 
újítás észrevétlen egyeztetése jellemzi költé
szetét. Részben pénzügyi nehézségei, rész
ben a nyom dásszal szemben támasztott 
túlzó követelményei miatt csak élete vége 
felé, 1790-ben jelenhetett meg (egyébként 
Misztótfalusi Kis Miklós 1680-ban metszett 
betűivel) a Fredmans epistlar (Fredman episz
tolái), majd egy évvel később a Fredmans

Sänger (Fredman dalai) című könyve. Furcsa 
lehet, hogy Baka a Bellmann választotta al- 
teregót szólaltatja meg, de hát Yorick is Kor
m os István alteregója volt eredetileg, 
másrészt e többszörös távolítás és mégis-kö- 
zelítés sosem volt idegen költőnktől. Éppen 
ezért nem nehéz belehelyezkednünk abba az 
értelmezéssorba, amelyet Fried István ad a 
hármasságra építve: "Bellmann megteremti 
azt a költői figurát, akinek nevében megszó
lalhat a vaskosabb-gáláns ünnepségek poé
tája, Fredman, akinek viszont énje visszafelé 
tételezi a maga nem-énjét. Am e nem-én oly
kor jellemzőbben (bár a királyi poéta tudata 
mélyébe szorítottan) Bellmann, mint maga, 
a nyilvánosság előtt mutatkozó Bellmann. 
Baka István költői rendszerében Fredman 
szólal meg, Bellmann alteregója egyben az ő 
alteregója, hogy a Baka-Bellmann-Fredman 
háromszoros alakváltozás során a Biblia pél
dázatai csengjenek vissza. (Miért ne Arany 
Jánost idézzem? Csak vándorok vagyunk e 
földi téren..., majd a mustármagé, Pál apos
tolé.) E példázatok ars poeticává lényegül
nek. Nem a kegyelmi állapotba emelkedés, 
hanem az autentikus létért való könyörgés 
szonettjeit alkotja meg a költői hármas: an
nak fölismerése ez a versbe szedett Biblia, 
hogy egyszeri, vándoridőzése e földön az 
ember felülmúlhatatlan élménye, s ezt szó
ban, szó által lehet örökké-örökletessé, ma
radandóvá tenni." (Fried István: Van Gogh 
szalmaszéke. Tisza táj, 1994.8.62.) A vers így 
szól:

No. 1
Vendég vagyok még e világban, ám 
a házigazda sűrűn sandít már az 
órára, száraz bort kínál, de száraz 
a szava is, — későre jár talán,

Búcsúzni kéne, bár a kerevet meg 
az asztalon a sültek, serlegek, 
hiába mennék, nem eresztenek, 
megvárjam, míg az utcára kivetnek,

hol lészen sírás és lészen fogak 
csikorgatása? előre vacogtat 
a sötétség, mely odakünn fogad...

Fölvettem a menyegzői ruhát, 
s választott voltam, nem hivatalos csak, 
engedj még csendben ülnöm itt, Világ

No. 2
Uram! Fiad menyegzőjére jöttem, 
s lehet, hogy már túl mámoros vagyok, 
de mit tegyek? megártott óborod:
Te is megháromszorozódsz előttem.

Vagyok, akár a mustármag, melyet 
szádból kiköptél, ám a földbe vetve, 
én, legparányibb, felnövök egedbe, —  
fészkelhet rajtam angyalsereged.

Vagyok, mint a kovász, mit három mérce 
liszthez kevertek, s — megposhasztva — én 
a tészta is, amely kenyér lesz végre,
mennybéli manna s földi televény...
Ha már a hús-vér szégyenébe hoztál, 
hadd üljek még terített asztalodnál,

No. 3
Világ Ura! Ne nézd a számlapot!
Virrad már, meghasadt az égi kárpit, 
s gyulladt szemed szigorúan világít 
reám... Szólhatnék bár az angyalok
nyelvén, ha nincsen bennem szeretet, 
zengő érc s pengő cimbalom leszek 
csupán, — Te látod telkemet, Uram, 
s nem tükör által homályosan,

de színről színre, hogy szerettem én 
élni — ha bűnben is! — e sártekén, 
sokat szerettem — megbocsáthatsz nékem.

Az asztalvégre húzódnék szerényen, 
csak még ne küldj el innen, Istenem, 
és bort is tégy elébem! Úgy legyen!
A  vendéglét, amelyet a ciklus első darab

ja megfogalmaz, többszörös áttételt mutat, 
eszünkbe juttathatja Kosztolányi hirtelen éb
redését az otthontalanság létérzéséből a Haj
nali részegség konklúziójában: "Bizony ma 
már, hogy izmaim lazulnak, /  úgy érzem én, 
barátom, hogy a porban, /  hol lelkek és gö
röngyök közt botoltam, /  mégiscsak egy 
nagy ismeretlen Úrnak /  vendége voltam", 
de felvillanhat bennünk Nagy László is, vi
láglátásának az a pillanata, amikor költői
emben vállalásának ellehetetlenülése íratja 
meg véle a kiválás panaszát: "Ó, miért is 
kellett kiválnod, /  e földből messzire kilát
nod! /  Bajod a világ, mondhatod. /  ... ami 
áldott nevelőd nemrég, /  félig már az is 
idegenség, /  vendég vagy itt s elítélt, /  fél
álom kell, hogy kinyújtózz, /  vigaszért, játé
kokért." (Sír a sas), de felidéződhetnek  
bennünk az idemutató Baka-versek is, mint 
a — Dsida-reminiszcendákat, a Nagycsütör
tök világát felélesztő — Átutazóként ("mint 
aki egy kihűlt váróterem /  padján riad fel téli 
reggelen /  átutazóként így születtem én /  s 
hideg a csarnok és a pad kemény /  s ma sem 
tudom hogy honnan és miért /  űztek ki mily 
halálos bűnökért /  vezeklek míg lesújt vagy 
megbocsát /  az Isten és utazhatom tovább") 
vagy még élesebben felidéződhetnek a Ge- 
csemáné sorai is "Búcsúzni kéne" — olvashat
juk itt, a Gecsemánéban pedig: ’Már évek óta 
csak búcsuzkodom." Annál inkább is e- 
szünkbe juthatnak e sorok, mert a Fredman 
szonettjeiből legerőteljesebben az Újszövet
ségből merít, mint ahogy maga az alaphely
zet: a nagy lakoma is bibliai, Jézus egyik 
példázatában szerepel (Máté 22, 2-14, Lu
kács 14,16-24), amely szerint "Hasonlatos a 
mennyeknek országa a királyhoz, aki az ő 
fiának menyegzőt szerze”. (Máté 22, 2.) A 
példázat szerint mivel a meghívottak nem 
mentek el a vacsorára, a király fölkoncoltatta 
őket s ezt mondja: "A menyegző ugyan ké
szen van, de a hivatalosak nem valának mél
tók." (22,8.) Ezután elküldi szolgáit, hogy az 
utcáról gyűjtsék össze a vendégeket, talált 
azonban köztük egy méltatlant. Ezt így írja 
le Lukács: "Bemenvén pedig a király, hogy 
megtekintse a vendégeket, láta ott egy em
bert, akinek nem vala menyegzői ruhája. És 
monda néki: Barátom, mi módon jöttél ide, 
holott nincsen menyegzői ruhád? Az pedig 
hallgata. Akkor monda a király a szolgák
nak: Kötözzétek meg a lábait és kezeit és 
vigyétek és vessétek őt a külső sötétségre, ott 
lészen sírás és fogcsikorgatás." (22,11-13.)

Részlet a TISZATÁJ Diákmellékletéből 
(52. sz.)
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A Bornemisza Péter Társaság gálaestjének előadói voltak: 
Jókai Anna, Hubay Miklós, Szilágyi István, Szokolay Sándor, Tabajdi 
Csaba, Tornai József és Törzsök Erika. A Bornemisza Péter Társaság 
elnökének zárószavával fejezzük be a nagyrendezvény dokumentálá
sát.

BARTÓK MIKLÓS
Kívánatos fertőzés (részletek)
A zárószót Richard Brody — neves memetikusnak — a 

Vírus az agyban című könyvére való utalással kezdem. A szerző 
az információkat és az információs csomagokat élő vírusokhoz 
hasonlítja, amelyek, ha behatolnak a tudatba, kívánatos fertő
zést idézhetnek elő a gondolkodásban és a magatartásban 
egyaránt.

A memetika a genetika ellenpólusa. Az információs forra
dalom társadalmi kulturális folyamatait próbálja megmagya
rázni. A gének a túlélésre programozott biológiai gépezetek. A 
génekbe, az örökletes anyagba eleve be van táplálva az ön- zés, 
az agresszivitás, a harc a fönnmaradásért, a faj, illetve a fajta 
védelme, az öldöklés, a gyilkolás, a másik kifosztása. Kell 
létezniük a gének hatásának kiegyenlítésére olyan csomagok
ban szerveződött információs egységeknek, amelyek ha beha
tolnak az agyba, a tudatban az önzést önzetlenséggé, az ag
resszivitást baráti érzéssé, a gyűlöletet szeretetté, az elutasítást 
empátiává, az egoizmust altruizmussá változtatják. Ezek az 
információs egységek a mérnek.

A bevezető így is kezdődhetett volna: Ez az est a lélekre és 
a gondolkodásra veszélyes vírust fog tartalmazni, amely a 
nemesre, a szépre, a jóra fogékonnyá teheti az Ön lényét, 
személyiségét. Ha tartózkodik a változástól, jobb ha azonnal 
elhagyja a templomot, az előadótermet és más fertőzésveszély
ről gondoskodik. A választék nagy: Kronenzeitung, élő közve
títés a parlamentből, választási hirdetések...

A földünkön egy globális agy van kialakulóban. Ennek az 
egész bolygónkat átfogó szerkezetnek az idegsejtjei az embe
rek, az idegszálai a computer hálózatok és a média, az infor
mációk pedig a mérnek. A földünkön, mondhatnánk a föl
dünknek, a bolygónknak formálódik a központi idegrendsze
re, az agya. Az, hogy a zöld bolygónk globális agya milyen 
színárnyalatot fog fölvenni a zöld és a sárga között, az a beépü
lő idegsejtektől, vagyis az emberi agyak képzettségétől is fog 
függni. A zseniális találmány lehetőség a gonoszra is és a jóra 
is. A Sátán hatalomra törő dinamizmusa révén könyörtelenül 
magához ragadta századunkban a fölfedezéseket és a hatalom 
birtokosait egyaránt, hogy a maga céljaira használja fel őket. 
Lucifer valóságossságát hihetetlen mértékben tapasztaltuk 
meg az elmúlt évtizedekben. A diktátorok szürkeállományá
nak színe, ha a végső hatályig kifolyt emberi szenvedésekre 
gondolunk, csakis áporodott méregzöld lehetett. Ha a hatal
mamban állna, a jövő diktátorait és kis Napóleonjait be sem 
fogadnám a globális agyba.

A művészeteknek és a vallásnak a magyarság történetében 
mindig is — kiemelkedő feladat jutott. A nemzet teljes meg
semmisülésének és az anyanyelv elvesztésének lehetőségei 
századok óta kísérő határhelyzetek, amelyek igényelték a hitet 
adó szót, az áldást osztó kezeket és a szorongást oldó alkotá
sokat. Az elnyomó hatalom a külső burkok lehámozásával — 
iskolák bezárása, kulturális kisebbségi intézmények megszün
tetése — kezdi, majd kíméletlenül a lélek belső burkai felé 
halad. A folyamat az agymosással, majd a tudat barnára, feke
tére vagy vörösre mázolásával fejeződik be. (...) Hiszem, hogy 
a szellemi konstrukcióink, művészeti alkotásaink értékesebbek 
a világ anyagi létesítményeinél. Csak az előbbiek figyelembe
vételével kerülhetünk át a mindennapok szürke világából a 
művészetek és a szertartásaink teremtette valótlan, de nagyon 
is valós, varázslatos szellemi világba. (...)

Zárómondat. Ez az irodalmi est a lélekre és gondolkodásra 
ható élő vírusokat tartalmazott, amelyek remélem kitartóbbá, 
tűrőképesebbé, elszántabbakká, magasztos gondolatokban 
gazdagabbá alakították az Önök tudatát és jövőbeli cselekede
teit. A Bornemisza Péter Társaság nevében megköszönöm a 
jeles előadóknak a vírusokat, a mémeket, a közönségnek pedig 
a megfertőzésre való hajlandóságot.

Bécs, 1998. április 26.
P — I 9 & L X

PARAMUZIKOLÓGIA 40.

A "megölt" mű
Nemcsak megállítani, nem

csak visszavonni, nemcsak — va
lamilyen okból — elrejteni lehet 
egy művet, de megsemmisíteni 
is. Ahogyan a tehetséget meg le
het ölni, úgy a művet is. Millió ok 
lehet rá. Lehet szándékos, vagy 
ellenkezőleg: jószándékú akció. 
Lehet megfontolt, tervszerűen ki
dolgozott is. Vagy éppenséggel 
butaság szülte gesztus. Eredmé
nye ugyanaz: egy mű tűnik el mi
atta. Ezeket az alkotásokat nem
igen tartjuk számon, lekerülnek a 
történelem süllyesztőjébe. Néha 
csak egy töredék jelzi lehetséges 
életüket, máskor valamilyen szó
beli utalás, a kortársi emlékezet 
őrizte anekdota vagy éppenség
gel legendafoszlány. A születése 
előtt megölt szimfóniára Berlioz 
utal emlékirataiban; maga hatá
rozott úgy, hogy nem hagyja élet- 
ré kelni művét. Beethoven X. 
Szimfóniáját maga a Kilencedik tet
te lehetetlenné. Hiszen a szimfó
niapárokban gon d o lk od ó  és  
alkotó Beethoven (— gondoljunk 
például az V.—VI. vagy a VII.— 
VIII. szimfóniapárosra —) saját 
maga tette lehetetlenné a Tizedik 
létét azzal, hogy jól észrevehető
en méretben és hangulati kont- 
rasztáló elemekben egyaránt két 
szimfóniát vont össze a Kilencedik
ben. Felmerült annak a gondolata 
is, hogy a Kilencedik befejező téte
le tulajdonképpen már egy új vi
lágot (ha úgy tetszik, egy új szim
fonikus művet) jelez be! Ez a 
grandiózus, önmagában is helyt
álló zenei sziget lenne a Tizedik? A  
természet az emberi agynál oko
sabban "gondolkodik". Az igazi 
Xl-ik Szimfónia már készül Berlioz 
műhelyében. Nem kap számjelt, 
de Fantasztikus szimfónia megjelö
lést igen. A megálmodott,de csírá
jában elfojtott művek sokaságáról 
kevés adatunk van. Alkotáslélek- 
tanüag rendkívül értékes adatok 
ezek, érdemes volna foglalkozni 
velük: sokat árulnának el a tény
legesen megszületett művekről. 
Az egymásbafont, szintetizált 
művek is érdekes tanulmánytár
gyak lehetnének. Nagyon kevés
sé kerül az érdeklődés előterébe, 
hogy egy felhangzó alkotás med- 
dig egységes, hol kezdődik benne

új mű csírája, majdnem teljesen 
kidolgozott, koncentrált változa
ta? Beethoven III. Szimfóniájának 
zárótétele mennyire illeszkedik 
például a három első tétel egysé
ges sorához? Beethoven maga is 
élt annak lehetőségével, hogy vo
nósnégyes zárótételből önálló  
nagy fúgát, mint külön vonósné
gyesdarabot alkosson. A Waldste- 
in-szonáta eredeti la ssú  té te le  
azzal, hogy Beethoven egy közjá
tékszerű tétellel helyettesítette, 
szinte teljesen eltűnt az életmű 
grandiózus egészében.

Mindezek érdekes esetek a 
muzikológia számára, de ezúttal 
más jelenségről van szó. Musz- 
szorgszkij Ej a kopár hegyen című 
zenekari művére gondolok. A  
múlt század hatvanas éveinek  
elején felvázolt kompozíció mu
zsikus barátok véleménye nyo
mán sokat veszített eredeti zenei 
hangzásszövegéből. Létükről 
Musszorgszkij leveleiből szerez
hetünk tudomást. A hosszas át
dolgozás nyomán eltűntek és 
csak szóban maradt emlékük. Azt 
hihetnénk, hogy a szerző sem tar
totta ezeket a részleteket eléggé 
sikerűiteknek — tehát, úgyszól
ván nem kár értük! A leveleit ol
vasva a mai kutatónak úgy tűnik, 
hogy a szerző igenis létjogosult
nak tartotta őket műve teljes fel
építésében. A leírás mikéntje, a 
fogalmazás hangvétele utal erre. 
Mindaddig, amíg elő nem adták 
a mű eredeti hangszerelésű válto
zatát, általánosan elfogadott volt 
Rimszkij-Korszakov átdolgozá
sa, amely az eredeti partitúrán kí
vül a Musszorgszkiji átvételt is 
felhasználta a Szorocsinci vásár
ból. M usszorgszkij gesztusa, 
mellyel a művét vígoperájába is 
bedolgozta, bizonyíthatja, hogy 
mennyire foglalkoztatta szimfo
nikus költeményének sorsa. Ha 
összevetjük Musszorgszkij ere
detijét a Éj a kopár hegyenből a 
Rimszkij-Korszakov félével, az 
eredmény lesújtó. Musszorgszkij 
hangszerelése sokkal hívebben 
szolgálja a mű eszmei mondani
valóját, eredeti zenei képrendsze
rét. Mellette a színesen hangsze
relt Rimszkij-Korszakov-variáns 
csak zenei torzó. Mégis milyen 
elemi erővel tör fel belőle Musz- 
szorgszkij páratlan zsenialitása. 
Végül is egyik változat sem az 
ig a z i, AZ, AMELY MUSZ- 
SZORGSZKIJ KÉPZELETÉBEN 
MEGSZÜLETETT. Az a mű halott 
és immár feltámaszthatatlan. Egy 
mű életébe m ég jószándékkal 
sem szabad kívülről beleavatkoz
ni. /

TERENYI EDE
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Julien Green életének 97. évében, au

gusztus 13-án elhunyt Párizsban.

Megjelent a Nyelv- és Irodalomtudomá
nyi Közlemények 2. száma. A tartalomnból: 
Péntek János Emlékülés Brassai Sámuel halá
lának 100. évfordulóján; Kiefer Ferenc Brassai 
Sámuel és a XIX. század nyelvtudománya; É. 
Kiss Katalin Brassai Sámuel és a magyar ge
neratív mondatszerkezet; Elekfi László "Ha
tározó" és "jelző" Brossainál és azóta; Varga 
László Brassai Sámuel és kortársai a magyar 
mondat hangsúlyozásáról; Gaal György Bras
sai Sámuel és a kolozsvári egyetem; Péntek 
János Regionalitás és egyetemesség a kolozsvá
ri nyelvészek munkásságában. A Vitafórum
ban Benkő Elek Módszer és gyakorlat a 
székely rovásírás kutatásában című írása. A 
Szemlében Szabó Zoltán, Zsemlyéi János és 
Gabriel Vasiliu recenziója.

A  Magyar Közélet szeptemberi számá
nak tartalmából: Molnos Lajos Ismét hely
zetben; Fodor Sándor Immár rajtunk a sor; 
(SZKT)-Harározat; Jakó Zsigmond Ezerszáz
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esztendő; Lászlóffy Aladár Történetünk és jel
lemünk; Gúzs Imre A bogdándi magyar mú
zeum; Simon Judit Minden csak komédia (a 
kisvárdai X. Határon Túli Magyar Színházak 
Fesztiváljáról); Molnár Judit "Váradon fel
szabadul az ember lelke" (beszélgetés Miske 
László színművésszel); Tamy Ákos Szep
tember. Becsengetés; Molnos Lajos Csendélet 
őszidőben. Alap pályázatára beérkezett írá
sok Szabó Gézától, Gúzs Pétertől és Nagy 
Páltól valók. A lapszámot Lászlóffy Aladár 
Hit című verse zárja.

Az Antenna Hungária Rt. Átrium Galéri
ájában október 13-án megnyílt Finta Edit 
festészeti kiállítása. A kiállítást Jankovics 
Marcell, a Nemzeti Kulturális Alap elnöke 
nyitotta meg.

A  kolozsvári Korunk Galériában októ
ber 9-én nyílt meg Vetró Artúr egykori ko
lo zsv á ri szo b rá szm ű v ész  k iállítása . 
Bevezetőt mondott Németh Júlia és Ale
xandra Rus. Verseiből Visky András olva
sott föl. Kostyák Levente J.S. Bach-mű- 
veket játszott.

Megjelent a Családi Tükör 2. száma, 
amely ankétot, riportot, jegyzetet és inter
jút tartalmaz. Egyéb rovatai a divatot, a 
művelődést és az egészségápolást ölelik 
föl.

Október 24-én Kolozsvárra látogatott a 
Kriza Társaság a bécsi Bornemissza Társaság 
képviseletében. Föllépett Szépfalusi Ist
ván, Szépfalusiné Wanner Márta, Antal 
Ágnes és Antal Imre.

A  Magyar Napló októberi száma hozza 
egyebek mellett Bogdán László A kék kerék
páros és Molnár Vilmos Titkos történet című 
írásait.

A  Jelenkor októberi számában Láng 
Zsolt Bestiárium Transylvaniae (A tűz és víz 
állatai) dm ű regényrészlete, valamint Bállá 
Zsófia és Kovács András Ferenc versei ol
vashatók.

Megjelent a kolozsvári Apostrof 9., O 
suta de autor si inca unul Dosar. Eugen lones- 
cu dmű száma.

A  Tokaji író tábor idei díját László Noémi 
nyerte el.

A  Magyar Irodalmi Múzeum október ha
vi programjából: Sulty Sándor Az aranyvi
rág dmű, Szendrey Júlia levelezése alapján 
készített színműve. Föllépett Ráckevei Án- 
na, Rajhona Ádám, Bodi Gergő, Göttinger 
Pál és Poós Balázs. Dramaturg: Radnóti 
Zsuzsa; rendező: Vas Zoltán Iván; Karos
székben. Szőcs Géza zongorával és anekdo
tákkal kísért estje. A költő vendégei: Jordán 
Tamás, Selmeczi György és Szörényi Lász
ló; Elmélyülés vagy elmerülés? Érvek és elle
nérvek Barnás Ferenc Az élősködők című 
könyvéről. A vita résztvevői: Angyalosi Ger
gely, Farkas Zsolt, Gács Anna, Kálmán C. 
György, Margócsy István és Mészáros Sán
dor.

/ /
Őszi muzsika
Rejtvényünkben Áprily Lajos versének 

egyik szakaszát idézzük a vízszintes 1., függő
leges 60., 16., valamint a vízszintes 41. sorok
ban.

VÍZSZINTES: 1. Az idézet első sora (zárt 
betűk: G, T, T, S). 16. Sérvkötő, függesztő, 
latinul. 17. Opera-szóló. 18. Parancsoló. 
19. Kötőszó. 20. Horvátországi és vatikáni 
kocsik nemzetközi betűjele. 21. ...mester, 
udvari szertartásmester. 23. Magyarorszá
gi város. 27. Az egyik térítő. 28. Mutató 
névmás. 29. Algériai kikötőváros. 30. For
máció. 33. A lőre. 34. A gyorsulás mérték- 
egysége a C G S rendszerben. 36. Az 
állatok királya. 38. Gyilkol. 39. Üres ladik. 
41. Az idézet zárósora (zárt betűk: H, Z, O). 
42 Bolgár aprópénz. 46. Zita egynemű 
hangzói. 47. Lőrincz Béla. 48. Régészeti 
akciók. 49. A fenyegetéssel pénzt kicsika
ró. 53. A Tücsök és bogár szerzőjének név
betűi. 54. N. É. 55. Vanádium, neon és 
kálium vegyjele — tudósműhely. 59. Sváj
ci folyó. 60. Juttat. 61. Kószál. 63. Részben 
aranyos. 65. Retesz. 66. A domb aljába siet. 
68. Gárdonyi-színmű, fordítva. 69. Kiejtett 
mássalhangzó. 70. Magyarország Kádár
kori névbetűi. 71. Karám. 73. N. R. V. 74. 
Norvég, spanyol és olasz kocsik nemzet
közi betűjele. 77. Tova. 79. Opál egynemű 
hangzói. 80. Üzlet, alku angolul. 82. Költ
ségeket számbaveszel.

FÜGGŐLEGES: 2. A hajnal költői ne
ve. 3. A bélyegző helye hazai űrlapokon.
4. Kopírozó darab. 5. ...-us-ing, rontást ho
zó ajándék. 6. Ittrium és nitrogén vegyjele.
7. A beszélő. 8. Farkas Olga. 9. Energia. 10. 
Kínai hosszmérték. 11. Europium és fosz
for vegyjele. 12. Temesvári kocsik betűjele.
13. Twain személyneve. 14. Jogosítvány 
nélküli vadász. 15. Téli sporteszköz. 16. Az 
idézet harmadik sora (zárt betűk: Á, A, M). 
20. Nem eredményes. 22. ... és kunyhó, 
Petőfi Sándor verse. 24. Homoródszent- 
mártoni zeneszerzőnk névbetűi. 25. Fából 
készült ideiglenes szálláshely. 26. Vívó
dás. 27. Becézett fiúnév. 28. Fellépő. 31. Ezt 
a követ régebb szikra csiholására használ
ták. 32. Hangtalanul lázadó. 35. Elnáspán
golni. 37. N. Z. 40. Nyomodban mennek. 
43. Csendőr. 44. Fordított állóvíz. 45. No- 
bélium. 49. Afrikai ország. 50. Neves ma
gyar énekesnő névbetűi. 51. Gyér, 
románul. 52. Carl Maria Weber egyik ope
rája. 55. Női név. 56. E. V. 57. Esd betűi. 58. 
Filmszínház. 60. Az idézet második sora 
(zárt betűk: R, Ő, K). 62. Enzim-féleség. 64. 
Asztalterítő. 67. Skálahang. 70. Testrész. 
72. Papírra vet. 74.... Catavencu, Caragia- 
le-figura. 75. Magot hint. 76. Kosárban ta
lálni! 78. Összetört tál! 81. Igekötő. 82. 
Fábián Éva. 83. L. R. 84. Azonos mással
hangzók. 85. Kassák Lajos lapja volt. 86. 
Névelő.

K. KOVÁCS ANDRÁS

F&zerkesztö: SZILÁGYI ISTVÁN , Főmunkatárs: Szerkesztőség: , MÓZES ATTILA: próza, kritika
Főszerkesztőhelyettes; KIRÁLY LÁSZLÓ SZABÓ GYULA LÁSZLÓFFY ALADAR világkultúra NAG Y MARIA olvasószerkesztő
Felelős titkár SIGMOND ISTVÁN SZŐCS ISTVÁN fC JAKAB ANTAL: vers, irodalomtörténet RÁKQ5SY TIBOR: műszaki szerkesztő

Számítógépes tördelés; NAGYMARTA; nyomtatja a Mis2tótialusi Kis Miklós református sajtóközpont; felelős vezető; TÓNK ISTVÁN 
A szerkesztőség dme: 3400 Quj-Napoca, str. lasiíor 14. Postafiók («suta posfala) 245 Telefon; 132309,132096

A  HELIKON alapítványi támogatással jelenik meg - kiadja a ROMÁNIAI ÍROK SZÖVETSÉGE ISSN 1220—6288
IÍM̂ÉÉ̂ ^̂ ÉÉMÉMÍjjMÍBMBBBÉBÉMMMlÍlÍMÍ>Í>Í<ÍWÍ>ÍBÍIÍÉW>ilÍIÍIÍÍÍIÍMjÍI<itrtÍ>Í<ÍÍrtiiiilÍlÉÍilÉÍilÉiiáiáÉÍMlÉiÉÍÉiÍMM̂iÍMÍÍB i ^  ft


	1998-11-10 / 21. szám (275.)�����������������������������������

