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A  TÖRTÉNELEM  
nem csupán 
"egyik tantárgyunk"
Sorsunk sokkal nagyobb  

mértékben a történelmi múlt 
függvénye, mint amilyen arány
ban a jelenlakó — bármelyik eu
rópai országban — ennek tuda
tában van, amilyen mértékben 
ismeri is, bár hozzávetőleges 
adatrendszerében, ezt a múltat.

Az is igaz, hogy némely át
számítási kulcs nélkül a múlt 
számos vonatkozása rejtély vagy 
félreolvasható hieroglifa marad 
a jelenlakó előtt. Mégsem volt so
ha emberiség, amelyik ne lett 
volna kíváncsi az időbeli előz
ményre s ha másképp nem volt 
hozzáférhető számára, bár me
sék, legendák, hiedelmek formá
jában ne próbált volna egy hibát
lanul teljes, koherens "múltké
pet" birtokolni.

Ma az az érzése az embernek, 
számos érdek és érdektelenség 
összhatásaként vagy mellékha
tásaként, történik egy többé-ke- 
vésbé tudatos kísérlet valami 
egydimenziós életidő kialakítá
sára. A múlt az, amit mint bal
lasztot, fö lösleges terhet leg
könnyebb, sőt üdvös is kidobni a 
léghajóból. Legalább nem kell d- 
vódni rajta, mondják egyesek. 
Legalább diadalmaskodhatnak 
azok, akik nem is szerették vol
na, ha tisztázódik, mert a ho
mályban ők jobban "tájékozód
nak" — b ó logatn ak  m ások. 
Akárhogy van — s ez a mi egy
szerűen magyar bánatnak be
cézhető károsult-érzetünkre, jel
legzetes múltérzékenységünk
re is jellemző: axióma értékű, 
hogy rendszerint bukás, vesz
tés, megtöretés után s nem gőg
jének teljében  lesz  bölcs és 
belátó egy  nép, egy  nemzet. 
Nem  Milleneumkor. Úgy utána 
száz évvel.

A jövőt a mindenkori emberi 
szerveződési képlet szokta ma

gára vállalni többé-kevésbé fel
elősen vagy felelőtlenül. Marad 
a jelen: elég, hogyha a jelen kihí
vásaira, kérdéseire készül fel az 
új nemzedék — állítják, akik ál
lítják, s az ő álláspontjukat hall
gatva (ha elfogadni nem is lehet 
nyugodt lelkiismerettel és önma
gával kibékült tisztességgel) — 
olyannak tűnik ez a kialakítandó 
egydimenziós világ, mint valami 
óriás "ki-mit-tud", ahol az esélyes 
az lesz, aki "csak egyre" koncent
rál, ugyebár, megszabadulván 
múlt és jövő terhétől.

M inden m ásképp volna , 
hogyha valami rosszhangulatú 
felfűtöttség, túlfűtöttség már ele
ve nem akadályozná meg olyan 
légkör kialakítását, hogy biza
lommal lehessen "közös kasszá
ba" dobni múltat és jövőt, mint 
valam i pozitív-értelm ű dupla 
vagy semmi tétjét, zálogát. De a 
gyanú nem szundikálhat. Egész 
ki-mit-tuddá átképzendő, szép
reményű jelenünk rozsdás egy 
gazdag múlttól, és máris lyukas 
díszlet egy jövőre eltett szegény
ségtől. Valahogy aztán mindenki 
rosszul kezdi csinálni, mint a 
szexuális felvilágosításba zava
rukban belevétő szülők ama 
döntő pillanatban. S így elánalják 
magukat és egymást. Az élő je
lenlakó, aki az EU meg a NATO 
kedvéért már-már lemondott 
volna a múltról, rájön, hogy  
megint rá akarják szedni valami 
fényes jövővel. Gyanakodva 
konstatálja, hogy az ő oldalán le
tagadott értékek lappanganak, 
miközben begyűrűzik az anyagi 
mellé újra a lelki szegénység is, a 
pillanatnyiság bóvlija, apró
pénzre váltható politikája. Hogy 
az egész zseniálisan alakuló új 
helyzet, egy új függőségi, zsaro
lási zsibvásár létrehozása, sza- 
badverseny ürügyével.

Lehet, hogy mindennek még
is egyszerű magyarázata van. 
Már nagyon régen. Nemcsak tor
naórán, "mindent bele", oda kel
lett volna fig y e ln i történe
lemórán is.
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A tanú beszéde
és hallgatása
Mindig azt válaszolta, ha kértük, győzködtük, 

írja le történeteit ezt nem lehet leírni. Nyilván 
nem arra utalt, hogy az erdélyi magyar irodalom 
jelentős részét átfogó anekdotái, amelyeket hall
gatni igazi élvezet volt, írásba rögzítve elveszítik 
varázsukat. Meglehetősen sok tapasztalattal a há
ta mögött (Balatonszárszó, hadifogság, színház
igazgatás, szerkesztői munka ugyanabban és 
mégis legalább háromszor lényegesen más szer
kesztőségben), kikombinálta a várható következ
ményeket — talán még a halottaktól is félt. Tőle 
közvetlenül kevesen féltek, pedig volt idő, amikor 
lényegében ő döntötte el, hogy kinek a könyvéről 
melyik héten ki fog írni az Utunkban (boldog idők! 
a megjelenő köteteket egyáltalán számon tartotta 
valaki) — ez pedig eleve meghatározta a kedvező 
vagy elmarasztaló fogadtatást. Kifejezetten hata
lomban kevés ideig volt, és erről is inkább csak a 
saját elbeszéléseiben hallottam; de azokban is 
többször arról, hogyan váltották le.

Volt azonban egy rangja, amitől nem lehetett 
megfosztani, egy pozíciója, amelyből nem lehetett 
leváltani. Ez pedig az otthonossága a magyar iro
dalmi életben, a magyar irodalomban. Alighanem 
a Molter házból, még Marosvásárhelyről hozta 
magával. Én úgy képzelem el, mint az arisztokra
ták méltóságtudatát (amiből Marosi Péter még 
láthatott valamennyit), vagy azt a proletárgőgöt, 
amit nálunk Nagy István képviselt a legmarkán
sabban (és Marosi ennek is a közelében élt). Az 
egyik legismertebb Marosi-anekdota gyermekko
ri élményt örökít meg; Németh László járt Mohe
reknél, és a kint játszó fiú a tudakozó kérdésre 
állítólag egy szójátékkal felelt: Molter-Voltaire. 
Irodalmár teológus korában feltételezhetően még 
élénken élt tudatában a Németh László-közelség, 
aztán igyekezett távolodni tőle. 1949-ben Gaál Gá
bor elsőnek nevezi meg Marosi Pétert az Utunk 
hasábjairól azon fiatal publicisták és kritikusok 
közt, "akiknél a rátermettség tudatos fejlesztése s 
az ideológiai és kulturális színvonal emelésének 
igyekezete megállapítható" — s a szocialista jövő 
e fiataljait Szabédi László hallgatásával állítja 
szembe. (Marosi írja a szerkesztőségi leveleket is 
Szabédinak, Gaál megbízásából.)

Nem irodalomtörténetet írok, csak régiekre 
(dokumentumok alapján) és újabbakra emléke
zem. Az Ufunfc-korszakok rendszeres szemrevéte
lezése és Marosi Péter szerepének elemzése 
helyett így a már személyesen megélt tapasztala
tokat hívom elő. És akkor elmondhatom, el kell 
mondanom, hogy kezdeti (hivatalos?) ellenkezé
se, élesen bíráló magatartása után a kritikai rovat 
szerkesztője nem csupán elfogadott minket, az ún. 
Forrás-nemzedéket (az elsőt), hanem következe
tesen és okosan dolgoztatni kezdett. Egyszer majd 
magamnak is számba kell vennem, hogy ez a két
ségbevonhatatlan, ám kihasználható okosság mi
kor mit eredményezett, milyen kompromisszu
mokba vitt bele; de azt például (a nehéz múltnak 
egy viszonylag jobb periódusában) Marosinak kö
szönhetem, hogy a Vallani és vállalni vitáról végül 
is könyvet írtam, és az 1984-ben a Kriterionnál 
megjelent (amit talán ma sem kell szégyellni).

Éz a korszak, az 1989 decembere előtti erdélyi, 
romániai magyar irodalmi élet biztosan nem írha
tó meg Marosi Péter szerepeinek elemzése nélkül. 
Kevésbé könyveiből (abból a kevésből, amit haj
landó volt kiadó számára rögzíteni), mint inkább 
a lapokból, főként az Utunkból kell megpróbálnia 
tájékozódni a jövőbeli irodalomtörténésznek (ha 
még akad ilyen állatfajta e tájon). Egyéb doku
mentumok, emlékezések összegyűjtésével nem 
lesz unalmas ez a munka. Marosi pedig onnan 
fentről avagy alulról figyelni fogja, bejegyzi elő
jegyzési füzetébe, hogy idejében meghathassa az 
elkészülő könyvről a recenziót, a kritikát.

K Á N T O R  LAJOS

Péter Apa
Nem tudom (ki tudja?), ki volt a kereszt

apja, és milyen tulajdonságai (erényei) okán 
szólítottuk így valamennyien, fiatalok és 
(gyakran nála) idősebbek. Biztos, hogy akit 
apánknak nevezünk, ahhoz közel állunk. Eset
leg tartunk tőle, de szeretjük. Gondjaira is bíz
zuk magunkat. Azt hiszem, itt kell keresnünk 
a Marosi Pétert "apjuknak" titulálok Hozzá va
ló viszonyának a titkát. Éreztük és tudtuk, 
hogy a szerkesztői gondjaiba vett romá- 
niai/erdélyi magyar irodalom benne megbíz
ható gazdára talált. Ezért talán "Péter 
gazdá"-nak is szólíthattuk volna. Persze, sem 
az atya, sem a gazda nem tévedhetetlen. Lehet 
elfogult, néha szeszélyes, sőt kisebb-nagyobb 
hibákat is elkövethet. Köthet jó és kevésbé jó 
kompromisszumokat. De azért ő apánk ma
rad. Szerepébe az is belefért, hogy időnként 
kiborult, szcénákat rendezett, kifigurázta ma
gát, sőt — urám bocsá' — még bohóckodott is.

Úgy adódott, hogy nemigen lehettem 
szem- és fültanúja elhíresült jeleneteinek. író
asztalaink — fizikai valóságukban — nem 
érintkeztek, nem is voltak ugyanabban a szer- 
kesz- tőségben. Amikor én az Utunkhoz kerül
tem 1949-ben, őt színházigazgatóvá ütötték. És 
amikor ő visszakerült irodalmi hetilapunkhoz, 
én éppen az újraindult Korunk helyiségeiben 
rendezkedtem be. De már a kezdetek kezde
tén, 1948-ban, amikor Gaál Gábor amolyan 
"szárnysegédként" maga mellé vette a hadi
fogságból frissen hazakerült ex-tábori lelkészt, 
csak külső munkatársként, futólag érintkez
hettem vele. Erre az időre esik — a redakció 
falain kívül történt — személyes, barátságot 
ígérő megismerkedésünk is. Élőadást tartot
tam a magyar népi mozgalomról, illetve szoci
ográfiáról. Az első sorokban feltűnt nekem egy 
"military look" kinézésű fiatal ember, aki fe
szülten figyelt. Ő volt. Feszültsége feltehetően 
abból származott, hogy várta, mit fogok mon
dani az 1943-as szárszói találkozón elhangzott 
felszólalásáról, amely Németh László akkori 
szellemiségét fejezte ki. Nem mondtam sem
mit. Egyszerűen nem tudtam ottani szereplé
séről, egyébként azokban az években e- 
gyáltalán nem jeleskedtem egy összetett társa
dalmi-eszmei képződmény (ilyen volt a Bala
ton partján szervezett találkozó is) árnyalt 
elemzésében.

Kapcsolataink elég lassan, az egymást kö
vető évek során váltak meghittebbé. Sokáig 
közös barátok is összekötöttek minket. Több 
mint harminc éven át (nyugdíjazásáig) nexu
sunkat alapvetően a szerkesztői munkából 
származó együttműködés határozta meg. Még 
pontosabban: a személyes jóviszony alapját a 
munkatársi reláció biztosította. Ez azonban 
nem volt szimmetrikus. O sokszor kért tőlem 
kéziratot az Utunk részére, a Korunk évfolya
mainak tartalomjegyzékeiben azonban az ő 
neve — sajnos — elég ritkán található. Valószí
nű, hogy ő aktívabb, dinamikusabb lévén, 
gyakrabban is volt szüksége az én írásaimra. 
Máig őrzöm számos kézzel írt levelét, s ezek 
szinte kivétel nélkül cikkeket rendelnek, sür
getnek, vagy nyugtáznak. Az egyikből (1977 
május 11-én kelt) idéznék is, mert — ma újra
olvasva sorait — ars poeticájának egyik fő kö- 
veteleményére ismerhettem benne. Az történt, 
hogy el akartam hárítani egy engem kedvező
en aposztrofáló alkalmi írást, mire ő a követke
zőket válaszolta: ”... szeretném megírni Neked, 
mennyire fontosnak tartom azt, hogy az 
Utunkban lehetőleg minden romániai magyar 
szépirodalmi könyvről értékelő dkk jelenjék 
meg, és irodalmi életünk minden dátumát re
gisztráljuk". Szász János valahol azt írta Róla, 
hogy ő "irodalmunk és színházkultúránk leg

szorgalmasabb naplóírója". Ebben a szellem
ben toldanám meg ezt a jellemzést, amihez 
hozzáteszem, hogy Péter Apánk művelő
désünk legszorgalmasabb, s ugyanakkor a leg
szélesebb kitekintésű, páratlan kompeten
ciával rendelkező "napló-írató" szerkesztője is 
volt.

Összekoccanásaink is voltak. Lehetetlen is 
lett volna, hogy — a nagy, mindannyiunkra 
nehezedő nyomás szorításában — ne támadja
nak időnként (ízlésbeli, szemléleti különbsé
gekből fakadóan) feszültségek, sőt konf
liktusok. Visszatekintve ma úgy látom, hogy 
kialakult benne valaminő fenntartás, bizonyos 
távolságtartás a Korunk-irodalompolitikával 
szemben. Ezt sosem beszéltük ki, ezért most 
már sohasem tudhatom meg, mi bántotta. Biz
tos azonban, hogy — puszta véletlenül, illetve 
hanyagságból — érhette részünkről néhány 
sérelem. Amikor pedig megindítottuk az "iro- 
dalomközpontúság-vitát", ezt ő — túlfűtöttsé
gében — a lap, illetve a rovat elleni táma
dásnak ítélte. Később bizonyára rájött arra, 
hogy tévedett. Lapjainkra nem "a két szom
szédvár" feszült viszonya volt jellemző.

És eljöttek a nyugdíjas évek. A csalódáso
ké. Velük együtt a betegségek is jelentkeztek. 
Súlyosbodtak. A hihetetlenül mozgékony, 
mindenre odafigyelő, mindenről tudó Péter 
Apánk lassan-lassan elszigetelődött. Egyre ke
vesebbet járt ki. Valahogy elébe ment ennek a 
lefelé vezető folyamatnak. Mintha lassan-las
san feladta volna magát. Ugyanakkor sokáig 
örült annak, ha régi munkatársak és haverok 
felkersik. A maga szemérmes módján szerette, 
ha szeretik. És mi szerettük. Körülvette őt a 
családja, és mindenekelőtt a felesége, társa ré
széről megnyilvánuló határtalan gyengédség 
és gondoskodás. A Rákóczi-úti lakás légkörét 
ez a magas érzelmi hőfok határozta meg. An
nak, aki belépett ebbe az otthonba, aki vendé
geskedhetett falai között, része lehetett belőle. 
Es hosszú éveken át tovább vonzott Péter szí
nes egyéniségének varázsa. Humora és öniró
niája. Vasárnap délelőttönként hallgattuk 
irodalomtörténeti-közéleti anekdotáit, a sok 
megélt érdekes/izgalmas történetet.

A hetvenes évek végén jelent meg — a 
Dávid Gyulával és Szász Jánossal közösen írt 
— tankönyve, amely a romániai magyar iro
dalmat foglalja össze. Volt azonban ennek az 
irodalomnak egy olyan története, amely csak 
Péter Apa emlékezetében élt. Az említett ízes 
sztorikra gondolok. Kértem, biztattam, sok
szor már könyörögtem neki: írja le, vagy 
mondja magnóra őket. Nem tudom, mások 
sem tudják, miért zárkózott el oly csökönyösen 
ettől a feladattól. Feltehetően a mindvégig ér
vényesülő erős önkontrollja, a magával szem
beni felfokozottan szigorú igényessége 
tarthatta vissza. így csak viszonylag kevesen 
okulhattunk/derülhettünk a Bánffy Miklós
ról, Móricz Zsigmond és Németh László erdé
lyi útjairól, Gaál Gáborról, Nagy Istvánról, a 
Kemény Zsigmond Társaság illusztris tagjai
ról stb. szóló adomáit hallgatva.

Az általa megélt irodalmi életnek ezek az 
egyedi emlékei most már — Vele együtt — a 
marosvásárhelyi temetőben nyugszanak — 
pótolhatatlan veszteségünkre...

G Á L L E R N Ő
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A megőrző
... Élt 78 évet, e számára kimért életidő na

gyobbik hányadában irodalmunknak, kultú
ránknak teremtő-szervező részese volt. Marosi 
Péter megőrzőnek született. Értékeink szenve
délyes számvevője, érvényesítője lett, ezzel telt 
másfél emberöltőnyi cselekvésideje, mely a szá
zad igen válságos, léleknyomorító évtizedeire 
esett.

Mesterei Tavaszy Sándortól Gaál Gáborig 
egymással szembenálló stúdiumokat örökítet
tek reá, hogy ő ezektől majd egyaránt megkímél
je a maga tanítványait. Magyar értelmiségi 
hivatástudatot - bár ő ezzel sohasem dicsekedett 
- bizonyára Németh Lászlótól tanult.

Irodalmunk számára a legnehezebb terepen 
is mindenkor a járható utat kereste, s ezt meg
próbálta kirakni az "ahogy lehet"-krédó kövei
vel.

Mulatott a szellem botorságain; rettegett 
nyomorító hatalmakat— mindkettőből kijutott 
neki.

Legnagyobb adománynak a tehetséget tar
totta, ismerte e htok természetét, már-már ana
tómiáját. Úgy vélte, a tálentomokkal annak 
birotokosa legtöbbször nem tud gazdálkodni, 
ám azok egy töredék-irodalomban mindig a kö
zéi is, ezért kell a fiatalt lehetőleg kötelékben 
útjára indítani. Ehhez pedig intézmény szüksé
geltetik: kiadó, színpad, redakció. Ezeket aztán 
megszállottan, akár megaláztatások árán is 
igyekezett megtartani, továbbépíteni, bárhol ka
pott is helyet kopott íróasztala. Mindig az érke
zőre figyelt; mint ritka kegyelmi állapot ho- 
zadékát tisztelte a sikerült alkotást.

Nem ismertem embert, aki oly mértékban 
azonosult volna, mint ő, mindazzal, amit magá
ra vállalt. Azonosult élethelyzettel, nyomasztó 
feladattal — néha az önfeladásig. Sok mindent 
eltanultunk tőle — az önfeladásban nem lettünk 
követői. Mint ahogy a tőle látott rendtartásnak 
is híjával találtatunk. Minderre akkor ébredtünk 
rá, amikor 70 évesen nyugdíjba vonult. Sokszor 
fölöslegesnek éreztük aggodalmaskodását, ám 
féltő reánkfigyelése valahogy biztonságot adott. 
Erdélyi ember volt, sohasem feledkezett meg 
arról, hogy ezen a tájon többféle kultúra sarjad, 
és ha a porták kerítettek is, a szomszédok átkö
szönnek a kerítés fölött.

Krőzusként szórta szerte élményeit és ön
magát Aki az ő közelében élt, annak egyaránt 
közeli ismerőse lett gróf Bánffy Miklós és a rja- 
zanyi kalmük lágerőr; az együtt reszketett vele 
'38-ban az érettségibiztos előtt; együtt menekült 
vele a debreceni tankcsatából; együtt imádko
zott vele elhalt hadifogolytársakat temetvén. 
Mígnem mi, körülötte lévők is anekdotáivá let
tünk. Mert végül odakerültünk mi is száz esz- 
tendőnyi emlékidő kavargásába, valahová a 
visszajáró Nyugat-klasszikusok és a rettegett 
kultúrkincstáriak közé. Megfáradt elméjében 
aztán a megannyi emlékhordalék velünk együtt 
örvény sodrásába került.

Nyugtalan szelleme örökké perelt, viasko
dott a múló idővel — az vele immár nem rohan 
tovább.

Megőrzőnek mondtam, ezután ránkmarad 
ez is: őrizni értéket, emléket, maradék szellemi 
javakat. És megőrizni őt. Azzal, hogy elment 
közülünk, elnéptelenített s egy pillanatra tán el 
is némított egy egész korszakot.

SZILÁGYI ISTVÁN

Tájkép hadifogollyal
Volt egyszer egy csudás álmom: ember

magasságú, hosszú szárú füvek hegyén gu
ruló óriási, szinte már kézzel érinthető 
napkorong a hatalmas térségben, szellő bor
zolja a füvet, a fű között méltóságteljesen 
beleúszik a napba egy tengerjárónyi száraz
földi hajó, miközben négykézlábon araszol- 
gatva legelem  a földről a vérvörös 
eperszemeket, oltják éhem-szomjam, hon
vágyam is tán egy picit a röpke béke és 
nyugalom e pillanat-szigetén...

Leírhatatlan, általam elmesélhetetlen a ma
ga teljességében.

Nem is álom ez, s ha igen, Péter Apa álmod
ta át számomra egy kegyetlen valóságból. Mert 
Péter Apáról szólok most. Nem a Molter ház 
elsőszülött fiáról, nem a szárszói Marosi Péter
ről, nem a tábori lelkészről, a későbbi színiigaz
gatóról, az örök szerkesztőről, irodalom- 
szervezőről és kritikusról, "csak" Péter Apáról, 
a Gyöngyi Anya hites férjéről, a jóbarátról, a 
rangjelzés nélküli hadifogolyról, harsány anek
doták mesteréről s a néhai-olykori nosztalgiázó 
meséiéről, a mindenkori öreg gyermekről, aki 
képes volt hozzáfiatalodni minden újabb gene
rációhoz; klasszikusok eleddig eleven ismerő
jéről és kortársáról, aki most végül, végezetül 
hozzáöregedett a saját halálához, a halálhoz, 
amelyhez egy kicsit közelebb mozdított min
ket, egy következő korosztályt is. Békésen ep- 
részget négykézláb az ifjú Péter Apa a sűrű 
fűtől ide nem is látszó, "talajmenti" Oka folyam 
partján, a nyugalom és béke e pillanat-szigetén, 
nacsalnik rikoltása sem zavarja most a magyar 
hadifoglyok csendjét Rjazany kormányzóság
ban, Kosztantyinovó mellett, ahol ősszel min
dig "kóró lett a fényes laboda", s a napkorongba 
méltóságteljesen beleúszik egy óriáshajó. Mert 
Péter Apát még a hadifogságban sem kerülte el 
az irodalom, mely benne élt minden percében. 
Még hadifogságában is volt egy-egy eperszem- 
nyi költészet, élete végéig nem hagyta el Őt az 
irodalom s Ő az irodalmat.

Nemrégiben még láthattam, amint ajkát im
már hangtalanul mozgatva ott áll egy másik 
folyam partján, rossz szemével a túloldalt für
készve.

Aztán átkel a túlsó partra.
M Ó ZES ATTILA

A  v íz ő r z ő
Volt Marosi Péternek sok titka, 

de sok titka számtalan embernek 
van.

Egy titka kevésnek akad; külö
nösképpen olyan nem, mely ott he
ver nap mint nap mindenki szeme 
előtt megfejthetetlenül.

Ha az ember a néhai Utunk 
szerkesztőségében valami csoda 
folytán megfeledkezhetett volna 
arról, hogy az esztendő vége köze
ledik, bízvást föleszmélt volna, 
amikor sörtehajú kollégánk aszta
lán meglátja az új kétszáz lapos fü
zetet.

Többen írtak már ezekről a ti
tokzatos hadászati kellékekről, me
lyekben mindenki addig szerepelt, 
amíg a megígért kéziratot át nem 
adta a Szerkesztőnek — addig szer
zők neve és készülő munkák címe 
hemzsegett a lapokon.

Utána aztán név és cím menthe
tetlenül sűrű drótháló mögé került: 
Marosi addig húzta átlós vonalait 
az illető téglalapba, míg olvashatat
lanná vált a bele írt szöveg.

Ami elmúlt, annak nincs értel
me többé ebben a munkában — 
mintha ezt sugallta volna ez az eljá
rás.

Az a munkatárs érdekes, akitől 
még vár valamit az ember.

Aki megírta, amit ígért — az 
mehet a lap, netán az irodalom tör
ténetébe örökkévalóságot próbálni.

Az új füzetekbe azok kerültek 
át az év végén, akik lusták voltak, 
vagy eleve bíztak abban, hogy az 
eljövő évben is szükség lehet még 
rájuk.

Meg lehetne kérdezni: mért kel
lett olvashatatlanná tenni ezeket a 
dokumentumokat; mért nem ma
radhatott fenn egy majdani laptör
ténet számára: ki és mikor ígért 
írást nekünk, ki és mikor teljesítette 
az ígéretét.

Noshát — ez a titok.
Ne marháskodj! — legyintett 

M. P., valahányszor ilyesmikről 
esett szó szerkesztés közben, de azt 
igazából még ma sem tudom, mért 
volt ez marháskodás.

Ne marháskodj; csak nem fogsz 
te idegbajt kapni azért, ami húsz

millió embert egyformán nyomo
rít! — ilyesmiket is mondott, de 
trgédia-mentes hanghordozással, 
hogy a fiatalabb társ érezhesse a nyo
masztó pillanatok-napok-hetek hét- 
köznapiságát, közönséges voltát

Némelykor dühítő legyintés
nek, felületes asszonytempónak tű
nik az effajta szó, csak később 
ülepszik le az indulat, s marad a 
tanács, mint szívroham elleni 
gyógyszer.

Húsz év telt így számomra az 
Utunk dmű lapnál, de mondhat
nám másképp is: a lap Marosi nevű 
szerkesztőségében.

Anekdotái borvíz-forrásaiból 
ittunk naponta, akkor is, ha a pezs
gő víz, a százszoros töltögetés foly
tán, rég megkotlósodott — volt 
ebben valami szeretet, barátság.

A vízőrző pedig egyértelműen 
Péter Apa volt.

Időnként emberére akadt még 
az Öreg Rónaiban, s olyankor érez
ni lehetett, hogy élő legendában tel
nek napjaink.

Marosi volt az állandóság, vol
tak ezek a füzetei, gépírónőket

idegbajba kergető ceruzacsonkjai, 
kisebb-nagyobb hisztijei, ártatlanul 
gyilkos pletykái — éshát nagy sze- 
retete a lap, a jó irodalom és egyné
mely kolléga iránt.

Hőn irigyelt aktatáskájáról va
lamikor ezt jegyeztem föl magam
nak: valószínűleg gazdag bácskai 
disznókereskedők bőréből készí
tették bácskai disznók, még annak 
idején, amikor béke volt; a cement 
címent volt még, s a csendőr szava 
szent.

Ki ilyen táskát cipelt naponta, 
tisztában volt vele, hogy kétszer 
kettő — négy.

Ez az állandóság.
Most meg itt vagyunk, kiszá

radt torokkal, miközben folyton az 
ő forrásait idézgetjük, ne marhás
kodj, halljuk valahonnan, s kissé sá
padtan figyeljük, ahogy valami
lyen isten kihúzza Őt egy számta
lan-lapos füzetből ezerkilencszáz
kilencvennyolcban, s valami meg
magyarázhatatlan és soha meg 
nem érthető kalkulus folytán — 
nem írja át kilencvenkilencre.

KIRÁLY LÁSZLÓ
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HELIKON

SZŐCS ISTVÁN

Kellete korán jött igazságok
Az ihlet az a bizonyosság, írja a 

költő, hogy a megfelelő szó a meg
felelő helyen az ember eszébe fog 
jutni. Kutatással, ismeretterjesztés
sel vagy úgynevezett tudományos 
publicisztikával foglalkozóktól 
gyakran hallani a lelkendező be
számolót, hogy valamely könyv, ta- 
nulmány, cikk pontosan akkor 
került a kezükbe, vagy valamely 
adat akkor hengeredett a lábuk elé, 
amikor kutatásaik során éppen oda 
jutottak, hogy szükségük lett rá. 
Ezek a véletlenek egyes szerzők e- 
ladásában már-már misztikus tu
lajdonságú jelenségeknek tűnnek.

Létezik sajnos az ellenkező elő
jelű történés is: ott van egy adat, 
amelyet a kutató már "százezer 
éve" néz "szüntelen", és— nem látja 
meg. íródtak könyvek, amelyek 
nemcsak pontos kórképet, de kór
jóslatot is kidolgoztak valamely 
társadalmi vagy történelmi folya
matról, de visszhangtalanok, vagy 
legalábbis hatástalanok maradtak. 
Ha volt is visszhangjuk, az elsősor
ban írókban, költőkben, az emberi
ség sorsán töprengő egyetemi 
hallgatókban csendült fel, verseket, 
esszéket, regényeket írtak "szellemük
ben", ám a költő, a filozófus, de még a 
szaktudós is hasztalan vonított, az ese
mények mentek a maguk útján.

Ahhoz, hogy az élőlény megfe
lelően reagáljon a környezetre, ta
nítja a b iológia (Uexküll), az 
egyénben lévő készenléti állapot 
megfelelő arányban kell hogy le
gyen a környezet felhívó jeleivel.

Mi lehet az oka, hogy a töme
gek, illetve az őket képviselő politi
kusok — mert a politikusok min
dég a nagytömegeket fejezik ki a 
modem világban, még a nem-de
mokratikus politikai rendszerek
ben is, különben el-le-he- tet-len-ül- 
né-nek — a huszadik század során 
rendre érzéketlenek maradtak a 
külvilág előjelzése iránt?

A század legelején jelent meg 
egy francia filozófus (szociológus?) 
nevezetes könyve, A tömegek lélekta
na. Találóbb lett volna ezt a címet 
viselnie, hogy A tömegek lázadása. 
Mint ahogy később gondolatmene
teinek egyik folytatója, Ortega y 
Gasset ilyen című könyvvel kavar
ta meg jobb- és baloldalnak egya
ránt az ellenszenvét és — az un
dorát.

A tömeg, mondja Le Bon, a tör
ténelem során időnként szembefor
dul a kultúrával, és elkezdi lerom
bolni azt. Kezdi azzal, hogy előbb 
csak nem ismeri el a műveltség ér
tékrendjét, aztán tudatosan, majd 
szervezetten is, szembefordul vele, 
és munkáját nem hagyja abba, amíg 
a kultúra lerombolását végbe nem 
viszi. Egy ilyen történelmi folyamat 
teljesedett ki a huszadik században.

A tömeg szó ebben az összefüg-
fjésben azonban nem politikai foga- 
om, hanem lélektani. Nem a 

társadalom alsó, legnépesebb osz
tályait jelenti; tömeg módjára visel
kedik adott esetben az akadé
mikus és a milliomos is. Tömegként

viselkedni azt jelenti, hogy az egyé
ni tudat és ítélőképesség kikapcsol, 
és az egyén a csoport cselekvésének 
sodrába kerül; az egyéni tudat he
lyett a kollektív tudatalatti irányítja a 
cselekvéseket Később egy másik 
francia, Benda, Az írástudók árulásá
ban kollektív indulatokról és meg
szerzésükről beszél. Amikor 
írástudók, azaz: értelmiségiek is a 
csőcselék tagjaivá lesznek.

Ám mi lehet a magyarázata an
nak, hogy a tömegek időnként fel
lázadnak a "legszebb humánus ér
tékek" ellen? Végeredményben sa
ját érdekeik ellen is?

A század első fele tele van a 
magyarázatok keresésével. Legtöb
bet vitatott a Spengleré, amit A 
Nyugat bukásá-ban épített ki, s ami 
eddig talán valamennyi között a 
legmonumentálisabb történelem
koncepció. Az emberiség nem tár
sadalmakban, hanem külön kultú
rákban, és nem egyetemesen, egy
szerre, hanem régiókban fejlődik, 
és minden kultúrának megvan a 
maga külön életfolyamata, így ha
nyatlása és halála is. Ilyen kultúrák 
voltak — melyeknek alakulása azo
nos receptek szerint ment végbe— az 
ókínai, óegyiptomi, mezopotámiai, a 
görög-római, az arab és legvégül a 
nyugat-európai, amelynek fejlődése 
szintén befejeződött e század elején, 
és most várjuk, hogy mi lesz?

Voltak azonban olyan elméle
tek, amelyek e változások lényegét 
nem ciklikus katasztrófákban, ha
nem az emberi cselekedeteket irá
nyító mentalitások és érzületek hul
lámszerű ide-oda mozgásában, 
lengésében vélték feltalálni. Ilyen 
volt még a boldog békeidőkben 
Bodnár Zsigmond is, akinek felfo
gását e cikksorozat egy régebbi da
rabjában említettem, valamint azt 
is, hogy Noszlopi Lászlónak, egy 
ugyancsak érdemtelenül elhallga
tott magyar filozófusnak 1938-ban 
megjelent, de általam sajnos csak 
pár éve kézbevett műve alapján ju
tottam hozzá (A világnézetek lélekta
na). Ezalkalommal is, elsősorban 
Noszlopi értékelésén keresztül s 
részben az ő megfogalmazásaival 
ismertetem Bodnár elméletét.

Szerinte a világhoz viszonyuló 
emberi magatartásnak két alapvető 
változata van: az idealizmus és a rea
lizmus. Az első eszmékhez és esz
ményekhez igazodik, a másik 
pedig a hasznosság és kellemesség 
elvét követi (így talán inkább lehet
ne pragmatizmusnak, vagy hedo- 
nizmusnak nevezni). Véglegesség

szempontjából azonban mind a két 
attitűd tarthatatlan, mert "veszé
lyes", és ezért hullámzik a történe
lem közöttük ide-oda.

"A realista... a tények szerint tá
jékozódik" — írja Noszlopi László 
—, "és ezeken mindig valami külső, 
anyagi természetű dolgot ért... Az 
idealizmus eszmékhez és eszmé
nyekhez méri a valóságot, mindig 
azt nézi, mit adhatna hozzá vagy 
mit vehetne el a valóságból."

"Amig az idealizmus veszedel
me, hogy idegenné válik az élettől, 
merevvé, addig a realizmust a kao- 
dkusság fenyegeti és az a cinizmus, 
amely szerint a siker mindent iga
zol, mindennek egyetlen mértéke."

"Bodnár Zsigmond, akinek épp 
az idealizmus kettőssége és válta
kozása lett a vesszőparipája, és 
ezért gondolatai feledésbe merül
tek, helyesen különböztet meg a 
történetben inkább-idealista és in- 
kább-realista korokat" — értékel 
Noszlopi László, akinek termé
szetesen a központi eszménye az 
isteni harmónia keresése, szemben 
a "démoni" zűrzavarral.

Szerintem azonban Bodnár 
Zsigmondnak nem is az a legna
gyobb érdeme, hogy a viszonylagos
ság mozzanatát hangsúlyozza; in
kább az, ahogy bemutatja: bizo
nyos álláspontok és felfogások mi
lyen szükségszerűen vonnak ma
guk után másokat! Olyanokat, a- 
melyeknek látszólag nem is kellene 
összetartozniok; nem értjük, miért 
is függenek össze?

Bodnár szerint az idealizmus 
következménye az egyén fölötti te
kintélynek a megnövekedése. E je
lenségen belül a családban növek
szik az atyának a tisztelete, a nemek 
közül a férfiaknak, az egyházban a 
papoknak, a társadalomban a ne
mességnek (az elitnek) és a hadse
regnek a kultusza, növekszik a val
lásosság. A művészet a tekintély
tiszteletet és az önfeláldozást, a le
mondást dicsőíti. A nő szerény, 
házias, ájtatos, a gyermek engedel
mes, a nevelés szigorú. A gazdasági 
életben az agrárizmus irányzata 
erősödik, és háttérbe szorul a mer
kantil gondolkodás (vagyis az üzle
tiesség, a haszonelvűség).

Ezzel szemben a realizmus 
uralmának tetőpontján az egyház
ban a hívek tekintélyesebbek lesz
nek, mint a papok; a családban a 
nők és gyermekek érdekeiért kez
denek rajongani, a társadalomban a 
dolgozó néptömegekért, általában 
a szabadságért és önállóságért. "El
vetjük a tekintélyi morált, amely Is
tenben találja meg az erkölcsi érték 
forrását. Lelkesedünk előbb a spe
kulatív bölcseletért, majd a tapasz

talati tudományokért és a poziti
vizmusért"... és most különösen fi
gyeljünk az alábbiakra: A 
büntetőjog terén a determinizmus 
hangsúlyozódik; kedveznek a vád
lottnak; a beszámíthatóság körét le
szűkítik, általában hasznossági, 
társadalmi és gazdasági alapon ér
telmezik a jogot.

Küzdelem indul a nő emanci
pációjáért; gyengédséget követel
nek a gyermekek iránt; az okta
tásban a szemléltetés módszere ke
rül középpontba. Nő a szociális 
gondoskodás mértéke, a szegény 
ember védelme, a munkás biztosí
tása, az általános jótékonyság. A 
szerelemben az érzékiség a döntő 
mozzanat. Miután főleg az anyagi 
szempont áll az emberi szándékok 
homlokterében, virágzik ipar és ke
reskedelem, tömérdek lesz az isko
la; múzeumk, írók, mesterek — 
paloták, fény, pompa, kényelem...

Ugyanakkor azonban, mindez
zel együttjáróan, sajnos: bomlik a 
családi és vallásos élet, uralkodik 
az egyéni féktelenség, amelynek 
örökös szórakozásra, játékra, a 
sport mindenféle fajtájára, utazás
ra, fürdőzésre, nyaralásra (turiz
musra) és főleg zenére van szüksége, 
hogy idegeit megnyugtassa. TO- 
mérdek a válóper és a másféle per 
is, növekszik a bűnözők száma, sok 
a kiskorú közöttük. (Ne feledjük: 
mindezt száz évvel ezelőtt írják!) 
Ugyanígy gyarapodik az őrültek és 
öngyilkosok száma, terjed az ide
gesség és a tömegpszichózisok.

Gyakoriak a zendülések, láza
dások, gyakran szörnyű forradal
mak törnek ki, amikor újra jelent
kezik az idealizmus, hogy menedé
ket nyújtson...

"Á realizmus az idealizmus 
uralmát keménynek és kegyetlen
nek mondja, mégis, ez az uralom a 
lélek egészségét, nyugalmát és bol
dogságát jelenti, a realizmus ellen
ben az elmezavart"...

Mindez elég lesújtó, sőt elkese
rítő, és az ember okvetlenül arra 
gondol, hogy jó volna egy megsze
lídített, némi idealizmussal feljaví
tott realizmust kialakítani.

A fenti gondolatsorban feltű
nik, hogy a Bodnár Zsigmond ész
járása milyen közel jár a Madá- 
chéhoz s talán onnét is meríti ihle
tét. Különben, ha hozzávesszük, 
hogy szerinte is a történelem során 
az idealista hullámok egyre gyen
gülnek, a realista hullámok pedig 
erősödnek — már a kereszténység 
is egy fokkal realistább lett, mint a 
pogányság volt, mondja ugyanő.

Viszont a válasz arra, hogy mind
ez miért van éppen így? — Túlságo
san költői, ha van-e egyáltalán: "az 
ember végzete" és a többi...

Mindezt elhűlve vetíthetjük rá 
napjainkra, és az ötlik eszünkbe, 
hogy talán már az inga —fékezett — 
visszalengésének vagyunk tanúi.

A válaszhoz talán az is hozzáse
gítene, valamennyire, ha nemcsak a 
tömegek pszichológiáját, hanem — 
a dolgokét is tanulmányoznánk. 
Hiszen Kondor Béla azt mondta: 
"szeressétek a hülyéket, a dolgok 
testvéreit"... Vagy — fordítva?
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EGYED EMESE

M esék
Telerajzolta a falakat és csak 

akkor hagyta abba a festést, ami
kor elköltözött a szülői házból. 
Anyja, húga sohasem tudta elfo
gadni a gondolatot, hogy más 
főz, más mos rá már ezután és 
hogy nem találkoznak vele na
ponta.

Nem vett többször ecsetet a 
kezébe, de a mímesek között, úgy 
tűnik, megtalálta a helyét. Arcki- 
fejezése komor volt, de a maszk 
mögött ki vette volna ezt észre? 
És ha bábut mozgatott, arra fi
gyeltek persze; esetleg rövid, iz
m os ujjai m eglepően könnyű  
mozgására.

Egyszer mégis kilépett a hát
térfalak elé álarc nélkül, birka
bőrből ügyesen kialakított bá- 
rányformájú bábbal a hóna alatt; 
akkor láttuk mosolyogni.

Hír jött nem sokkal ezután, 
hogy nem él s tán nem akart élni; 
és hogy a faliszekrényből hiá
nyoznak a fájdalom enyhítésére 
szánt porok, valamennyi bőrtok
ból. Fia, asszonya hallgat. Anyja 
ágynak esik, rég visszavonult hú
ga gyászruhába öltözik. Énekes
nő volt, de ezután szentségtörés 
minden dal, a gyászének is.

Hisztrió? Annak hitték, töb
ben hittük; de mostanra világos, 
hogy nem álarca, bábui: képei, 
díszített falfelületei mögül szem
lélte volna szívesen a mindenes
től idegen világot. N e firtassátok, 
el akart menni: nézzétek a képe
ket: egy elnémult asszony él az 
árnyékukban, akárha a színek ár
nyékbirodalmában.

Sokan jöttek az ünnepre, egy
más után kötöttek ki a csónakok 
a cölöpháznál. Hallatszott a lánc 
csörömpölése, ahogy a karikán 
végigszalad; mindannyiszor rán- 
dult egyet a vízi építmény. Min- 
denik hajóban volt idegenvezető 
vagy idősebb személy, nem kel
lett attól tartani, hogy bárki is el
téved a tömegben.

Az utak szélén kisebb csopor
tok pihentek, itt több asszonyt le
hetett látni mint a legnépesebb 
vásárban. És szebben öltöztek: 
ékszereiket sem féltek magukra 
ölteni, fejükön gyöngyös szala
gos fejdísz vagy csak koszorú: ki
nek mire tellett. A fürdők előtt 
talpalatnyi hely sem maradt, éj
szaka is fűtötték a kemencéket és 
a sorukra várók nem is vették 
észre a napszakot; továbbmenni
ük csak innen volt szabad. Az 
állatok karámja a sziget másik 
végében volt, aki akart, innen kí
sérhette kiválasztott barmát a kö
vekhez.

Egész kutyafalka szimatolt a 
szemétdomb közelében, ők ma
rakodtak a kihajított belső része

ken; ilyenkor nagyobb falat jutott 
nekik is. De a patákat és a szarva
kat külön szellős helyre hordták, 
oda csak a szolgák léphettek be; 
áztatták és csiszolták a szaru tár
gyakat, ebből gyűlt valamennyi 
értékük a családalapításra.

ó k  a köröm színéből, rajzola
tából éppoly sokat olvastak ki sa
ját jövendőjükre nézve, mint 
odabenn a jós a máj titkos jeladá
saiból; ha valami nem vált be, sa- 
ját tudatlanságukkal m agya
rázták, ha sorsuk jobbra fordult, 
hálát adtak a körmök, májak és 
tollatlan teremtmények gondvi
selőjének.

Éz a háború, ez az egészség, 
ez a szerelem területe, ez a család 
anyagi virágzásáé, ez a körülöt
tünk lebegő szellemeké: melyik 
ép, melyik rossz hír hozója?

(Miklósnak akkoron sok máj 
a da tott vala— énekli egy későbbi 
történethordó. Mert Miklósban 
csak az éhes szájat, az állati erőt 
és a szegénységet látják. Vagy a 
kóbor és mit sem értő idegent.)

— Rég nem hallottam a kicsi 
Alexandrosról és a testvéréről; 
megvannak még?

— Egyikük sem él már, egy

évvel élte túl Emma az öccsét. De 
azt mondják a falubeliek, nagy 
csoda volt a ház kitakarítása, 
mert miután az asszony testét is 
kivitték, mert a legendás sze
génységnek csak a híre maradt.

Az egyik ládában több tucat 
asztalneműt találtak, a legfinomabb 
mívűeket. A másikban mhák, ágy
nemű, teljesen használatlanok. Ke
led szőnyeg is volt az ágy mögött 
szorosan fdtekerve, hatalmas bar
na levelek belecsavarva; bizonyára 
a molyok ellen.

De már nem lehetett a két kis
termetű embernek feltenni a kér
dést; hogy minek hagyják az 
utcára könyökölni, már-már ösz- 
szeroskadni az akkurátusán kék
re meszelt boronaházat, miért 
járnak rongyokban, miért alusz
nak egy ágyban testvérpár létük
re. Miért nem fúrnak ők maguk 
vagy nem fúratnak az udvarukra 
kutat, ha már mindenki azt teszi;

miért járnak a szomszédok nya
kára? Miért maradnak meg a 
számkivetettek sorában, ha te
kintélyt válthatnának maguknak 
berendezésükkel, felmutatott va
gyontárgyaikkal?

Szegények voltak, sírjuk he
lyét kérésre megmutatja a mező
őr; de sírjelre nem futotta a 
szomszédok gondoskodásából.

Valaha a városban dolgoztak, 
szokásokra és ismeretekre tettek 
szert, amelyekkel aztán nem tud
tak vagy nem akartak bármit is 
kezdeni hazakerülve. Maradtak 
csodabogarak a falu hangadói 
szem ében, helytelen életűek, 
akik halálukkal életüket is ma
gukkal vitték, mert egy akkorka 
gyerek sem maradt utánuk, mint 
egy mákszem és mit is kezdtek 
volna vele, elaggott vásott köly
kök.

Arról nem szól a fáma, kihez 
vándoroltak a gazdátlan tárgyak 
és lakik-e ma valaki a házban 
vagy összedőlt, mint a hiú re
ménység építménye.

... Arra szerződtettek, hogy éj
jelente az istállóban aludjam a lo
vak közt. Mert az újabb haramiák 
nagyonis értenek a lovak megba-

bonázásához és úgy el tudják 
kötni a legélesebb szimatú, a legi
degesebb sörényest is a jászol 
mellől, hogy a gazda még a másik 
oldalára sem fordul a sejtelemtől; 
nemhogy bármit is meghallana. 
Itt meg nem akármilyen gebéket 
tartanak, hanem a rang kötelező 
és m egbecsült velejáróit. Azt 
hagytad olvasnom a múltkor, 
hogy az értelem mentes minden 
hatástól és vegyítetlen, de mi az, 
ami mentes lehet itt a hatásoktól? 
Lásd, én is szenvedtem valaha a 
szúnyogcsípéstől kezdve a rossz 
álmokig mindentől, most meg (te 
lennél az oka?) ha megkorbácsol
nak, sem érzem magam kelle
metlenül. Az egyik csikót nem
rég magam segítettem a világra, 
a kanca majdnem beledöglött a 
kínlódásba, látod, az nekem is 
valósággal fájt; de aznap megtil
tották, hogy felköltsük a gazdát, 
az öreglegény meg házon kívül

töltötte az éjszakát.
Szép csikó, már a fűre is kivit

ték. De akkor nem én vagyok 
mellette.

Mostanában sehogy sem in
dulhatok látásodra, mert egy  
egész évre vették meg szabad
ságom at. Ha nem restelled s 
egészséged is megengedi, a ló 
farkánál, ahogy mondani lehet
ne, találkozhatnánk. És megmos
nám a lábadat.

Az agglegény egyedül élt és 
egyre szőkébb helyen zajlott az 
élete. A körtefa még meghozta 
rendes évi termését és a fecskék 
is visszajárnak az ereszbe, de a 
ház eleje megrepedt, azt nem ja
vította meg senki, a sütőház be
omlott, úgy maradt az is.

Rágcsáltuk a körtét a tenyér
nyi szobában.

A kutat sem használta már a 
borostás gazda. Szerinte megvas
tagodott a vize, nem való inni. 
Hoz ő jót a szomszédból. Csak 
legyenek otthon.

— Mi az, hogy megvastago
dott? — erősködtem, mert a gye
rek szomjas volt és valaha nem 
volt ennek a kútnak az égvilágon 
semmi baja.

— Hát amióta a fekete tyúk 
beleszökött. Későn vettem észre.

— Szóval beleszökött a tyúk.
— Igen, a fekete. De aztán ész

revettem, kihúztam. Ez utána 
vagy hat nappal is lehetett. És 
eladtam oda né, a harmadik falu
ba. Megvették a szegényembe
rek. Azoknak jó. Kiforrázzák. 
Azok megeszik a dögöt is. Azt 
mondtam, éppen aznap szökött 
volt bele.

Elköszöntünk. Majd iszunk 
otthon.

... Cytheris hajnalban harma
tot szedett a liget szélén. Végig
húzta lenvászon ágytakaróját a 
virágos gyepen. Vigyázott, hogy 
ne lássa meg senki. Nem boszor
kányságból, csak óvatosságból. 
És a harmat az égiektől jön, segít 
a bajban.

Baj van: a források vize el
apadt az utolsó szélviharkor. 
Nemcsak az öreg fák dőltek ki, 
hanem a kapulábak is megrogy- 
gyantak és más medret keresett 
magának a folyó. Meg is csap
pant a vize.

Az Am o tavasszal amúgy is 
színesebb: de ilyenkor is szokott 
benne víz lenni, odajárnak mosni 
az asszonyok a medencére; most 
a legalsó lépcső is hófehér és izzik 
a melegtől.

De Cytheris otthon is tud 
mosni; nem a mosómedence ag
gasztja. Ha nincs folyóvíz a köze
léb en , fái is k iszáradnak , 
életkedve megfogyatkozik. Meg 
hát a tejet is visszahozza a har
matgyűjtés: m indenféle éltető 
nedvet a világba. Ha ért hozzá, 
meg kell tennie.
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LÁSZLÓFFY CSABA

S zázéves történet
Hogyan történhetett meg, hogy Demay kis

asszony, a népszerű sanzonénekesnő, akinek 
mint köztudomású volt, kivételes bája a főúri 
soirékon (feltéve, ha nem éppen sikamlós kup- 
lékat adott elő) természetes kíváncsiságából és 
észjárásából eredt — egy robogó vonaton kezet 
csókolt Renannak, a híres teológusnak és törté
nésznek? A kétes férfitársaságban megforduló, 
ünnepelt dívát — még hogyha az újságok ked
ves naivságokat adtak is a szájába és kisasz- 
szonyként emlegették is — nehezen téveszt
hette volna össze bárki egy liliomszállal. De
may kisasszony ráadásul kövérkés teremtés 
volt, termetére nézve egészen a szüleire ütött.

Renan különös ember hírében állott, igaz, 
de éppenséggel nem hasonlított egy prófétára. 
(Egy férfira sem nyilván; simára borotvált, to
kás képével s a bő, fekete lebemyegben akkori
ban úgy festett, mint egy elhízott vénasszony.) 
Távol állt attól mindenesetre, hogy a Fennvaló 
földi helytartójának tekinthették volna — vagy 
akár egy bíborosnak —; márpedig a halandó 
lények azoknak szokták csókkal illetni a gyűrű
jét. A pápa meg a Vatikán egyenesen háborút 
viselt a történész és a vallásfilozófus Renan 
ellen, amióta a Jézus életéről szóló nagyhatású 
könyvét megírta.

Amennyiben hitelt érdemlő feljegyzés, do
kumentum nem maradt fenn az esetről — az 
útról, amelyet együtt, egymás titkai, emberi mi
nősége felé is megtettek —, meg kell eléged
nünk a képzelet rajzolatával: a síkok, foltok 
mögöttit is, a legfőbb titkot (saját tökéletlensé
günket) láttató fénnyel. Olyan az, mint a "kísér
tet", aki — ahogyan Renan mondaná — nem 
felejt el figyelmeztetni arra, miszerint "az embe
riség mindmáig tévedésről tévedésre bukdá
csolt". Balgaság azt hinni, hogy a mi kivételes 
nemzedékünk mutatja fel majd az igazságot.

Most pedig, mint amikor valaki belép egy 
sűrű bozótba, képzeljük el, hogy őáltaluk talán 
velünk is történni fog valami.

x
— Ezek szerint, világnézetté válhat a féle

lem is?...
Az idős férfi ezt nem is kérdésnek, inkább 

tűnődésnek szánta. Ha netalán egy harmadik 
személy egy gúnyos kedvű Lucifer— tartózko
dott volna a fülkéjükben, megkockáztathatta 
volna magában a feltevést, hogy: "okosan véde
kezik az öreg a rámenős bestia valóságos csör- 
téje (asszója) után!"

Demay kisasszony ugyanis, amennyire egy 
élénk észjárású, de naiv hajadontól csak telhet 
(kiváló énekmesterek tanították meg a helyes 
lélegzetvételre), hihetetlen sebességgel ostro
molta kérdéseivel a nagy embert. Káprázatos 
kockázatvállalással, hogy kiszemelt beszélgető 
partnere esetleg kineveti, vagy megsértődik, vagy 
elájul, a képtelen helyzettől és a nem várt készte
tésektől ingerelve egyszer csak fölnyerít, avagy 
szó nélkül felugrik és kimenekül a folyosóra.

A nagy testtömegéhez szokott Renan azon
ban trottyantan, jó ideig leszegett fővel ült, és 
hallgatott; legfeljebb pislogása árulta el rendkí
vüli zavarát, melyet a komor hangulatú, ho
mályba vesző vonatfülkét uraló partnemője 
akár megilletődöttségnek is vehetett. Az akár
milyen új szituációval meglehetősen nehezen 
barátkozó ember a megismerkedés kínos perce
iben már esetlenül igyekezett a kabátja szárnyá
ba rejteni kövér kezét; később egy nagy 
zsebkendőt halászott elő zsebéből (ez is a zavar 
leküzdésének spontán eszköze lett volna?), és 
törölgetni kezdte vele a homlokára kiütő verí- 
tékcseppeket.

Kezdetben maga a sanzonénekesnő is bajo
san tudta volna eldönteni, hogy egy csupa túl
zott dicsérethez szokott híresség ül vele 
szemben; vagy pedig ez a sarokba húzódó, ko
pottas alak valójában egy közönséges valaki, 
aki nem alaptalanul vált durva támadások cél
pontjává.

Jóllehet a kurtizán csapongva, teljesen ötlet
szerűen rukkolt elő témáival, mint ahogyan a 
hangulatemberek szokták — a legtöbb monda
tot, amibe belekezdett, be sem fejezte —, Renan 
hosszú ideig úgy viselkedett, ahogy azt egy 
illedelemes, sőt hálás hallgató(ság)tól el lehet 
várni, nem próbált meg közbekotyogni, nagy 
sokára hagyta el száját egy-egy szolid hümmö- 
gés, s midőn egy ízben hangtalan, szinte sze
mérmes nevetésre fakadt, kezével eltakarta 
száját, feltehetően nem a rossz fogai miatt, ha
nem hogy a rosszmájúságnak még a látszatától 
is megóvja azt a bizarr intimitást, amely közte 
és ismeretlen ismerőse közt, az Ég vagy inkább 
a vasúti társaság akaratának (tévedésének?) kö
szönhetően, létrejött.

— Hol is vagyunk most? Egy dombon?!... 
Mintha emelkednénk; ön is úgy találja? — A 
púderező pamacs közben könnyedén szaladgál 
a hölgy kecses ormyergén és a kétfelőli mélye
désben. (Még nem igazi ámyékárkok, inkább 
csak hullám-ingerek.) — Kár, hogy nem Vé- 
nusz-dombon robogunk. — Kis, csilingelő ka
caj. — "Megmártóznék a tavában!"... Ezt egyik 
első hódolóm suttogta a fülembe... Mifelénk 
úgy mondják: tengerszem!

A Renan húsos arcába ágyazott kicsi, ke
mény szemgolyókban hirtelen megvillant vala
mi. Egy szikra. Nemigen hasonlított ahhoz a 
melegséghez, gyöngédséghez, amelynek a tu
dós, a hitoktató toleráns hírét köszönhette.

Demay kisasszony túl volt már a vadnyulak 
kártevésein, a kastélyfalakra felfutó, haszonta
lan repkényen, a néger faj kiművelt egyedeinek 
arcátlanságán. Legkedvesebb, minden aktuali
tást felülmúló témája egy rajongásig fölfokozott 
felkiáltással kezdődött. "A fűző zseniális talál
mány!"... S nekirugaszkodott máris, mint aki 
elindul a táncparketten, anélkül, hogy bevárná 
partnerét. Pedig ez olyan gyors és modem 
"számnak" bizonyult, hogy a férfit mindenképp 
vezetni kellett volna (hiába lelkipásztor, a lélek 
kalauza ő, ha a nők szemével látott valóság 
síkos parkettjén — "lelki göröngyein"—bukdá
csolva bármelyik pillanatban orraeshet).

— Én ennek a fűzőellenes mozgalomnak 
nem tulajdonítok nagy jelentőséget — váltott át 
csevegésre az énekesnő. — Ön talán igen?! — A 
termetes némber egész viselkedésében (Renan
nak erre csakhamar rá kellett jönnie) volt vala
mi trécselő-hajlam. — A hölgy társadalom nyu
godt lehet, az új divat sem fogja veszélyeztetni 
a derekak karcsúságát — folytatta Demay kis
asszony. — Amiért Párizsban kitört az egész
ségért való aggodalom, a divat-radikalizmus 
kukacai sem tudják kikezdeni a fűző hétszáz 
esztendős diadalútját. — Egy molett, nagyonis 
molett nő agitációja volt ez persze. A puha ülé
sen combját kínosan szétterpesztő Renan ne 
érzett volna együtt vele, akinek hurkás hasán 
súlyos redőkben omlott alá a fekete mellény?! 
— Most egyből félteni kezdik az egészégünket, 
mi több: megpróbálják rákenni a termé
szetellenes öltözködésre az egész emberiség 
törpülését, degenerálódását... Egyáltalán: maga 
az öltözködés természetellenes és egész
ségtelen! Ezt kellene a divatszakemberek pofá
jába vágni. A férfiak szeretik a szép női 
jelenéseket, s mi, nők minél jobban akarunk 
tetszeni. Mi sem természetesebb ennél, egyetért

velem, ugye?... S hogyan állunk azzal, hogy a 
női termet a maga természetes formájában sok
kal szebb, mint a fűző által produkált karcsú
ság?!... Először is: a fűző formája megfelel a 
természet formájának; csak ott korrigál, ahol 
korrigálnivaló van. Másodszor — nem akarok 
pikánsnak tűnni, de — amikor a nők fűzőt ölte
nek, nem természetes formájukkal óhajtanak 
hódítani. Ha pedig ezt akarják, akkor nem elég
séges a fűzőt levetni... Szóval, megette a fene az 
ilyen érvelést!

— Tény, hogy a fűző világtörténelmi pro
duktum — szólalt meg félénken Renan.

— Ezt hogy érti? — nézett rá értetlenül az 
énekesnő, és hófehér fogacskáival beleharapott 
egy leves körtébe.

A filozófus habozni látszott.
— Csak annyit akartam ezzel mondani, 

hogy túlélte a középkort, az inkvizíciót, mind 
az államhatalmi, mind a házi despotizmusokat. 
Legutóbb például a cár erőszakos halála sem 
ingatta meg a fűző sok évszázados uralmát; 
sem az európai forradalmak... A szocializmus 
sanszait még nem ismerjük eléggé. Kegyednek 
erről mi a véleménye?...

Demay kisasszonyt sokkal jobban izgatta az 
új fürdőszezon. Van-e esély rá, hogy kurtuljon 
valamicskét a fürdőruha; vagy még jobban el
szaporodnak rajta a csipkék? Mert az már iga
zán túlzás volna!... Közben kissé bosszúsan 
konstatálta magában, hogy csupasz képű úti
társa mégiscsak egy fantáziátlan öregember. 
Lerí róla, hogy fázékony (lehet, hogy náthás és 
torokfájós is); a szeme ki se látszik a húsos 
redők közül, bizalmatlan tekintete mégis min
dent elér: számbavesz és mérlegel. Biztosan 
nem is gondol arra, hogy a vele egy kupéban 
ülő nyílt szívű, érzékeny, kitárulkozó leány ha
bozás nélkül kész szembenézni a világ tökélet
len voltával, s a fájdalmat okozó csalódásokkal. 
Azt a kellemetlen furunkulust a Renan nyakán 
a gallérja mögött már az első percekben meglát
ta, s mégsem fordult el finnyáskodva útitársá
tól.

"Látszik rajta, hogy nem duzzadó sihede- 
rekhez, virgonc, mosolygó kislányok apródtri- 
kóban gömbölyödő idomocskáihoz szokott — 
gondolta Demay kisasszony a mogorva öregúr
ról, miközben a lerágott körte torzsáján egyen
súlyozva rángatózó hernyót figyelte. (Hová 
tehetné feltűnés nélkül ezt a torzsát, mielőtt 
összemaszatolná vele a ruháját?) Gyermekkori 
kudarcai jutottak eszébe, a kifogástalan külsőre 
oly sokat adó úri környezetben, és egyből saj
nálni kezdte magát. Habár, szerencse folytán, 
jóval korábban tudomást szerezhetett volna ró
la ez a híres ember (persze maga is fiatalabb 
kiadásban!), láthatta volna őt, amint balettcipő
ben végigperdül a rögtönzött nyári színpadon 
a közönség előtt. A hattyútánc!... Akár egy kis 
balerina, olyan volt. Arra szabad csak gondolni! 
Mindig a jóra, a szépre. Úgyis eljön egyszer — 
az édesmama örökké ezt mondogatta — a lili
omhullás s a virágszirom-hervadás.

"Valamilyen ánizsos szeszesital; a szaglá
som még a régi — állapította meg magában 
Renan, s egyszerre fárasztónak érezte az utat, 
fülledtnek a levegőt maga körül. A fülkében 
még mindig ketten ültek; Demay kisasszony 
előbb pohárkából kortyolgatta italát, majd mint 
aki ráunt a töltögetésre s a méricskélésre, szájá
hoz vette az üveget és meghúzta. Az idős férfi 
diszkréten az ablak felé fordult, hogy ne kelljen 
odanéznie. A nem is annyira illetlenségről, in
kább mohóságról, bujaságról árulkodó jelenet 
után mintha ő is nagyobb szomjúságot érzett 
volna, mint korábban.

— Ön soha nem szokott félni? — kérdezte 
tőle váratlanul a sanzonénekesnő, és egy sóhaj 
szakadt fel belőle. Ajkán még szinte érintetlenül 
virított a rúzs, hosszú szempillájával olykor 
mintha vigigsimította volna a mozdulatlan le
vegőt; de tisztában volt azzal, hogy e külsősé-
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gekkel az olyan embert, mint amilyen Renan, 
még tartózkodóbbá teheti. Az igazság az, hogy 
fogalma sem volt arról, mi rejlik (egyáltalán 
rejlik-e) valami Ádámra visszaütő-vezethető 
férfi-örökség, vagy bár jézusi (üdvözítő) titok a 
vénasszonyos külső mögött?

A védtelenségnek azonban még a látszata is 
beláthatatlan sejtelmeket ígér. Ennek az el nem 
hárítható, hessenthető izgalomnak a légköréből 
földi halandó aligha vonhatja ki magát.

— Hallani szoktam, mikor szél kerekedik. 
Előbb csak távoli zizegés; aztán egyre erősödve 
közeledik. Felém. — Demay kisasszony rég 
tudta magáról, hogy alkatában semmi nincs 
egy szelíd pásztorleányéból; néha még a leg
szemtelenebb ficsurok is visszariadtak, ha 
szembekacagta őket ("Mi az, berezeltetek?!"), 
vagy maga elé tartotta szétteregetett kínai nád
legyezőjét. De ez a sóhaj más volt... Érezte, 
amint Renan összerezzen. Nem felriadás volt, 
hanem álomba hivogatás. A legjobbkor jött. — 
Az ágakról hullani kezdenek a levelek. Bizo
nyára ön is átélt már hasonlót. A leveleken 
gyöngyözik a víz, érzem, hogy rám tapadnak. 
Van úgy, hogy jeges szélben megyek. Halálsá
padt arcok, homlokukba húzott csuklyákkal. 
Mintha szorulna körülöttem az embergyűrű. 
Közben fák hajladoznak, öreg ágak recsegnek...
— Glutyogott torkában az ánizsos pálinka; 
csuklani kezdett tőle. Félt, hogy a teológus el 
talál aludni — pedig ő nyakait be jócskán —; 
fokozni kellett a hatást.

— Láthatja, milyen áttetsző, finom a bőröm
— ezt már suttogva mondta, közelebb hajolva 
a férfihoz. — A vámpírhistóriákra gondoltam,

szólítottam, hogy siessen, tegyen nedves ken
dőt a fejemre, mielőtt a rút kelevényt egy ke
mény férfikalap összeroncsolná...

Elhallgatott. Várta a tudós (az akármilyen 
útitárs) közeledését. Nem hihette, hogy a bölcs 
ember meg sem kíséreli a feloldást — bár a 
maga szorongása alól. Nem hagyhatja csak úgy 
kisiklani véraláfutásos kezei közül a szépséget, 
a vágyat ingerlő fiatalságot.

Renan keveset szólt hozzá eddig, de tiszta 
hangjában nem volt semmi papos kenetesség. 
Mérsékelt nyájassága nem tudatlanságból fa
kadt. Kegyetlenségből még úgysem. Legfeljebb 
semminek nem tulajdonított már nagy jelentő
séget (pláne ennek az utazásnak). A rejtőzködő 
férfi, aki még szellemi provokációra sem igen 
reagált (legfeljebb olyasformán, hogy: "Lírám 
— vagy hölgyem! — nem gondolja, hogy a mi 
alkalmi disputánk egy ökömyál súlyával sem 
vetekedhet?!"), a testiség fűtött tartományait 
régóta elkerülve, honnan tudhatta volna, hogy 
mi megy végbe ebben a kielégítetlen kövér nő
ben. Aki egyszer csak türelmét vesztve, vakul- 
tan, elkábulva, nyögve hajolt előre, és hirtelen 
könnyű csókot lehelt a Renan gyűrűs ujjára.

Renan elkapta a kezét.
— Készültem elszenderülni — mondta ké

sőbb. — Már nem emlékszem, az angyalokra 
vagy a bűnre gondolva. Most, bevallom, úgy 
zúg a fejem, mint hajdan ifjúkoromban, na- 
gyon-nagvon régen, egy váratlan és szégyentel
jes kaland után.

— Én nem sajnálok soha semmit — jelentet
te ki túlzott határozottsággal Demay kisasz- 
szony. — Nem tudom, mi a bűn... — Mintha

és elfogott a félelem. A nők számára sokkal 
kockázatosabb az élet... talán azért félnek job
ban. Kiszáradt a szája; most mégsem mert az 
üveg után nyúlni. — Van-e fogalma róla önnek 
egyáltalán, hogy mit jelentenek a szarkalábak? 
Midőn még csak alig látható gyűrődések rajzo
lódnak fel az arcbőrre, de tudod, hogy hónapról 
hónapra mélyülni fognak kérlelhetetlenül. 
Azokat az árnyékből előbújó kis kígyóvonala
kat többé nem űzheti el semmi. — Lélegzetnyi 
szünetet tartott, aztán visszafogottabb hangon 
folytatta. — Egy fürdőorvos — meglehet, hogy 
épp a bosszantásomra szánta — diétás, hideg
vizes kúrát ajánlott nekem. Aznap délután, em
lékszem, lengő vetések közt sétáltunk. A 
társaság meglehetősen frivol volt, igaz. Éjjel 
(bevallom, nem szeretek koplalni, és ez volt az 
első diétás napom), éjszaka rémek vettek körül. 
Fel akartam ébredni, de hiába ültem föl az 
ágyamban, az agyvelőm nőni kezdett; már 
olyan volt, mint egy otromba kelevény, s köz
ben sikoltozást hallottam; persze álmomban. 
Én nem éreztem az ütéseket, de tudtam, hogy 
hajadonokat korbácsolnak, s ez a kéj bizonyos 
nemével hatott rám, nem tagadom... Anyámat

habozni látszott volna. — Különben is, alázat
ból tettem. Mondtam már, hogy félek. — Nem 
nézett a férfi szemébe. — Gondoltam, az aláza
tom megvéd az alamuszi kísértetektől.

— A kísértetekkel körülbelül úgy áll a dolog 
— kezdte Renan, a vonatringással egybemosó
dó, egyenletes szomorúsággal —, hogy egy ki
csit bolond az az ember, aki elhiszi, hogy ha 
valami egyszer kiment — nevezzük léleknek — 
a világot alkotó három dimenzióból, visszatér 
valaha is, csak azért, hogy rémítgesse vagy jóra 
oktassa az utódokat. — Az est észrevétlenül 
vette birtokába a fülkét. Kiszállt szemükből az 
álom. Az öregember, miközben beszélt, szóra
kozottan libbentette föl az ablakfüggönyt, és 
kinézett a kopár dombokat lassan elveszejtő 
világba. A kemény vonalak elhomályosultak. 
Az ég alján, egy-egy ágra akasztva, mint valami 
pirosló fátyolrongyok: felhők foszlányai. — Az 
egyén rémületei, az érzékek szörnyű csalódásai 
sok félreértést okoznak — folytatta Renan. 
Hangja bensőséges volt, mégis személytelen. 
Senkit nem akart sérteni vagy lekezelni; ezt az 
énekesnő is érezte. — A kísértet ezek szerint hát 
olyan okozat, amelynek nincsen világbeli oka?!

Ha így van, akkor a kísértet fogalmának tisztá
zása megköveteli, hogy a mindenséget két rész
re osszuk fel: a világra és még valamire, ami 
kapcsolatban van ugyan a világgal, de sokkal 
megfoghatatlanabb.

Demay kisasszony derekát kihúzva meredt 
a filozófusra, és révülten mondta utána: — 
Megfoghatatlanabb!...

— Mert bennünk van — mondta Renan. — 
Az emberi logika szerint Szent Ferenc látomásai 
éppúgy kísértetek, mint mondjuk Hamlet apjá
nak szelleme.

— Bennünk van — ismételte el Demay kis
asszony, most már felvillanyozva. — Tehát ben
nem is. — Ez a magyarázat már kedvérevaló 
volt. — Minden kontaktusunk érzéki— folytat
ta élénken. — Ezt nemrég olvastam valahol, 
híres embertől. Lehetséges volna, hogy a kísér
tetek is... vagyis amiket annak hiszünk, az érzé
keinkre  ̂vagyis...

— Úgy van. Érzéki csalódások áldozatai 
vagyunk — vágta rá Renan.

— Csakhogy én az érzékire is gondolok — 
egészítette ki a mondatot, mely rég kikívánko
zott belőle, Demay kisasszony. Arcán enyhe pír 
ütött át.

Renan most döbbent rá arra, hogy milyen 
bátor beszélgetőpartnerrel hozta össze a vélet
len.

— Hát igen — nyugtázta kurtán az elhang
zott vallomást

— Önről számtalanszor kinyilatkoztatták, a 
legnagyobb elismerés hangján, hogy mindent 
elkövet, hogy ne legyen az előítéleltek rabja. A 
jólneveltség cezúráját azonban, ezt önnek is be 
kell látnia, nem könnyű túllépni...

"Egy kupléénekesnőtől mindez már soknak 
is tűnik" — ámuldozott magában az öreg tudós; 
a naivak iránt érzett ösztönös rokonszenve sze
rencsére meggátolta abban, hogy bosszankod
jék az elfecsérelt idő miatt. Demay kisasszony 
úgy látszott, elemében van:

— Ha valaki prűd környezetben nő fel, szín
lelnie kell, hogy jó a közérzete s elégedett, le kell 
tagadnia valódi természetét. — A benne fel
gyűlt szenvedélyt nehezen tudja kamatoztatni. 
— Arcvonásairól le lehetett olvasni, hogy 
mennyire kedveli ezt a kifejezést. — Ilyen ese
tekben a testtől való félelme, sőt irtózata teljesen 
érthető az illetőnek... Apám vén lókötő volt; a 
háta mögött így nevezték. Fruska koromban 
folyton az járt az eszemben: mit tegyek, hogy 
egyszer felfigyeljen már és büszke legyen 
rám?...

— Na és? — segítette ki udvarias mosollyal 
Renan.

— Nem mondom, végül sikerült — jelentet
te ki a kupléénekesnő, s elnevette magát. Majd 
kis kézitükrébe pillantva, magabiztosan vette 
szemügyre dekoltázsát.

Az út hátralevő részét szótlanul tették meg. 
Mit lehetett volna még várni a további diskur
zustól?

"A nyílt mezőn a kora délutáni fényban, úgy 
hiszem, ön is látta azt a kamáslis férfit— tehette 
volna hozzá még Demay kisasszony. — Az ő 
sétára hívogató szemlélődése, kíváncsisága ad
ta meg az első impulzust és a bátorságot ahhoz, 
hogy megszólítsam önt."

"Vajon tényleg ilyen egyszerű az egész, és 
kegyednek van igaza? — replikázhatott volna 
hangos tűnődéssel Renan.— Megérkezhetne ez 
a vonat velünk, s vajon mikor, ha időközben 
tiltó táblákat helyeznének el a sínek mentén?!..."

Az utolsó szó mégis Demay kisasszonyt il
letné meg (ő a makacsabb várakozó, nem csu
pán a beszédesebb):

"Kire, mire várunk... mint az alvilági folyón 
átkelő árnyak? Vagy a kőrisfa ágán himbálózó 
birkák ott; igen, ők még messzebb vannak attól 
a valamitől."

1998. V. 9.
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Kis rotáció
Te: gyönyörű.
Te: nagyerű.
Te: gyönyörű!
Versemből jöjj ki: menj el! 
Te, nagyerú!
Versembe jöjj be: lőni. 
Tegyönyörú!
Te? Na, nyerő...

Z SÁVOLYA ZOLTÁN VERSEI

9 E R Í N V  M U M I H 120
ha ma jd minden rabszolga nép szerkeszti:
jármát megunva olajra lép Fekete Vince 98

Hajnali Markec
Kirablom a téléjvéget, apukám, kiráblom, vazzeg!
Kirablom, minthogy éppen a magamévá is tettem itt 
már a témát. Egyebet nem sűrűn 
teszek aztán a hideg januárral. Bajosan 
végezhet mást valaki januárban. Hisz' pontosan 
ez ugró, foltos hónap, a nagy, a macs': a jan(g)uár 
marcang' mibennünk ezt-azt, emberek! Nagyon sokat 
pusztít bennünk a január. A január.

Jól bírom, szóval, e kirablott téléjvéget, jól bírom.
M ert otthonos. És nagyon is. Troli iraml 
ik (ugrik) el mellőlem, motra visít. A  pesti ürg 
e műszakba siet. Bölcsődé
be viszi az ivadékot. Ésatöbbi. Hát, jól bírom, 
ahhoz képest, hogy pusztán ezekért 
a befagyott tócsákért, nyüzsgő álmosak 
ért, gyorsbüfék placcai- 
ért keltem fel ilyen korán (tíz-tizenegy 
év után először)! Ja: anyagot 
gyűjteni, egyszer. Nos: jól bírom, 
határozottan lelki rázkódtatás nekúl, e ki, e ki, 
a kirablott januári hajnal durvaságát, apukám.

N előjf íjam
Ne lőj, fijam, hisz én is ott neszez
ek majd. Hogy melyik oldalon, még nem tudom. De ne lőjél.
Csak erre kérlek, egyedül. Ez a lényeg. A zt 
is elmondom néked, mért ne lőjjed 
az elleneset. M ert nem biztos, 
tudod, egyáltalán nem tudni, melyik fél győz.
S így (végül) maga az ellenesed se egy biztos
pont: netán én is lehetnék. (Szóval: jobbára jobb, ha nem lősz.)

Másrészről, okosan teszed, fijam, ha mégis lősz.
Már hogyha más kiutat nem látsz semmiképp
a dologból. Ha biztosra veheted, hogy örök ellenesed
nem biztos ember, és ha például: 6 nem lő, te pedig
lősz, az jó  pont lehet a végén. Ilyenkor akár
énrám is lőhetsz (esetleg) (s jobb, ha már így teszel, hiszen
akkor mondogathatod, hogy még a családod sem
érdekelt). Én kész vagyok feláldozni magam a klánunkért, mert

nekünk nyernünk kell, legalább: nem-veszíteni, végre értsd meg! 
Nekünk menőn kell plántálódni tovább, az kurva élet!

Macskafejes
Nyilván a műugrás macskaezüstje a macskafejes.
De már hogy a macskaezüst mi a szar, arról visszajelezz; 
a csúszós, mohás tető-szótár ahogy becsapod, mielőtt lefeküdsz 
a lendülettől egy sekély tócsába, és már végtelenülsz.
Macskák közül, odefentről a gravitác (h)a mint leragad, áthoz: 
legkésőbb mikor a betonon landolsz, erről pofázz ott!

Visionary Thing
"Elgázolsz" itt az esti tűnődésben.

Hogyan is lehet lány, kérdezem, egy ilyen 
felnyírt hajú vadállat?, kinek a jövő 
a bakancsában bakkant. Ki csikorog felém 
szegecses talpakon. Vigyorog. S ha együtt 
zuhanyoznánk, hirtelen egyedül és gyámol
talanul találom magam a fürdőszobában. Te, te:

elgázosítsz az esti tűnődésben.

Fehér
Képek guanója 
havaz bele mindent 
a mozdulatlan 
elme-szembe.

Zsavojnyik Z so lti eltűnőd
(dklus lehetősége merül fel)

Hány éve is?, egy'tizede?, 
hogy Szajlát nyomja Oravecz Imre. 
Folyóiratot hogyha én 
felütök: Oravecz?: ott a regény.
S olyanny' megszoktam, íme, ezt, 
ha vége lesz, hát, jaj, mi lesz?
Egyszer történt már velem ilyen: 
lezárult "Három az ötödiken"!
(Penig szon'ttekbe bújt bele, 
sokba, bölcselmény embere.)
Akkor szívem is majd kihúnyt.
Mi marad, elvetél a múlt?, 
merült fel bennem (ködbe'!). Lám, 
szép penzum tehetné munkám: 
mindig rögzítni, min tűnőd 
öm, s már kész, kész, kész az etűd 
aznapra. Fekvenc. Reggelig 
az ihlet-üveg újra megtelik, 
így élni aztán. Z so ltjá t 
hagyni!!, hadd tematizálja magát. 
Kivárni, míg végül, méla egyed,

Zsajovnyik Z soltis nSoks(z)oros”
Feslett Vadon!, egyszer, Feslett 
Vadon!, kétszer, Feslett Vadon!, há
rem szór, négyszer, ötször, s így 
tovább, hosszan. A zt hiszem, 
el tudod képzelni a véghetetlen 
sorolást: Soks(z)orosom  Ehelyett 
annyit mondok csak: szeretek 
gyakran szeretni bizonyos 
finom-könnyű perszónákat.
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Rom
A szovjetunió története (1)

"Mondjátok, kedveseim, 
milyen évezredet írunk? "
Borisz Pasztemak: E versekről

Ha egy W iepersdorf nevű, Berlintől 
nem  túl távoli keletném et falvacskában 
fölülsz a biciklidre, és az egyik rendesen 
karbantartott, térképen nem  jelölt földú
ton nekieredsz, egyszercsak valamelyik  
szovjet katonai támaszpontra bukkansz. 
Olyan, m int a mese. Ha nem  is az. Hanem  
egy  valahai szovjet bázis romjai.

Berlin körül a háború vége óta, úgy  
negyvenöt év ig  folyamatosan egy miihó 
szovjet katona állomásozott. Legalábbis a 
wiespersdorfi kocsmáros szerint. Nyilván  
nem  számolta m eg őket, és, szerintem, az 
éveket se nagyon, mert minek a fasznak. 
Ott senki se szám olt, a szovjetek maguk  
sem , vagyis ők biztosan számoltak, min
den erősen szám on volt tartva, viszont 
m inden rosszul. Biztos, hogy rosszul szá
moltak, mert nem  számoltak jól, és ezért 
van a ro m  Ez a romhalmaz, akárhova 
nézel. Csak el kell indulnod tetszőleges 
irányban. 1 m illió, maradjunk ennél a 
szép, kerek összegnél. Az hány nulla?

Én nem  komcsiztam ki m agam  Azt 
hiszem , nem  is tudok. Elfelejtettem, m i
előtt m ég igazából megtanultam volna, és 
m ost ki kellene találnom, azután kitalálni 
hozzá azt is, amire vonatkozott. A formát, 
amiben cirka negyven évig éltem, és ami 
ú gy  hullott szét, eltűnt, az em lékezetből 
tűnt el, hogy csak a képzelet segíthet. A 
tódítás. Mese.

A m ozgalm i dalokat nem  ismertem. Ez 
gyereküdültetéskor derült ki, a Pilisben, 
Zsíros hegyen, egy  úttörő-táborozásnál. A 
tábortűz m ellett énekeltünk, óvodás apró 
kom m unisták, és mindenki ismerte a da
lokat, kivéve engem , mert én, pedig na
gyon  de nagyon szerettem volna, ha is
merném, nem  ismerem. Honnan tudták? 
A többiek? Anyukája otthon énekelte neki 
a Warsawiankát? H ogy avanti poppoló? 
Karéneken se tanultuk, hanem már azon
nal énekeltük is, m inden gyerek fújta, csak 
én nem. Kivétel én. A dallam ot igen, szép  
dallam ok, fájdalmas, diadalmas, gyorsan 
m egjegyeztem  a szovjet him nuszt, aztán 
odafigyeltem , és m egjegyeztem  a szöve
get is. Félig-m eddig. Kovácsolta frigy. Egy
sége, hatalma. N éhány fehér folt a szö
vegtesten. De honnan vette a Takács Gá
bor? A zsaarnoksááág d66 zsööltéés ül te torát 
és száz ezrek vérévelfes tettebíí borát, ez tény
leg szép. N em  derült ki, hogy honnan. 
Persze, ők kom m unisták, és onnan, von  
H aus aus, engem  m eg kihagytak. Kívül 
ped ig pocsék rossz. Kívül vagy, de azt

nem szeretnéd és nem  érted, miért. Em
lékszem  egy karácsony délutáni vitára, 
ahogy a keresztanyámmal vitatkozom  a 
kommunizmusról, az is pocsék rossz volt. 
Néha beleszólt az anyám, aztán fölállt az 
asztaltól, kiment, visszajött, leült szemben  
velem , azt mondta, hogy most már hagy
juk abba. N em  hagytam abba. Kiment a 
konyhába mosogatni. Bejött megint. Kis
fiam, hagyd abba, jó? De miért?

Miért kéne abbahagynom? Azért, mert 
igazam van? Azért, mert ők biztos kívül 
vannak, és miattuk kívül rekedtem én is?

A reménytelen hülyeségük miatt?

V ilágos, h ogy  am it m ondanak, az 
nagyjából hülyeség. Urak nincsenek. Urak 
ugyanis egyáltalán nincsenek, mert mitől 
volna úr bárki a másikhoz képest. Miért jó, 
ha nekünk több ezer hold földünk van, 
másoknak m eg semmi, hogy lehetne abba 
belenyugodni? Miért hagyná az isten. Mi
ért lenne isten. A keresztanyám férje Bu
d ap est helyőrségparancsnoka a tizes  
években, a családot kitelepítették. Abból 
élt a keresztanyám, hogy nyelveket taní
tott, angolt, németet és franciát, a háború 
után megtanult oroszul is. Egy gim názi
umban orosztanár. A nagyapám mérnök, 
a Fővárosi Villamosművek műszaki főfel-

Albut Levente fotografikája

ügyelője, Klagenfurtban született, német 
anyanyelvű, örült az Anschlussnak, hall
gatta lelkesen Hitler beszédeit a rádióban. 
A háború után a Ganz-műveknél villany- 
szerelő, brigád vezető. Brigád. Volt brigád- 
n ap lóju k . A z an yám  b u d a i úrilány, 
nagyjából bálozással foglalkozott, benne 
van a fényképe egy csomó Színházi élet
ben. Amikor születtem, a sertésvágóhídon  
dolgozott, itthon pedig, munkaidő után, 
az apámmal pulóvereket kötöttek. Az 
apám hivatásos katonatiszt, főhadnagy, a 
székesfehérvári 2. gyalogezred I. zászlóal
ja 1. századának parancsnoka. Ukrajná
ban, a brjanszki erdőben úgynevezett 
partizánvadász, súlyos sebesült, Ném et
országba vitték, ott került fogságba, 46-

ban jött haza. Aztán á llam osították  a 
nagybátyja likőrüzemét, ahol dolgozott, 
és nem  kapott állást. Az apám unokatest
vérei katonatisztek, földbirtokosok, gaz
dálkodók, tisztviselők. M eg ehhez hason
lók. Urak.

így  nehéz komcsizni, szerintem. N em  
könnyű.

Tulajdonképpen nekik kéne, a komcsik
nak saját maguknak, vagy nem? Nekik  
kellene elkezdeni, elintézni ezt az egészet, 
m indenkinek a sajátját. De nem, mert m in
denki, m ivel szerinte a másiknak eszébe 
se jut, és ez tényleg így is van, mind a 
mások dolgát intézi el, másokat intéz el. 
N álunk például a csütörtök esti bridzs- 
partik folyton a viszonyok, azt hiszem, 
m eglehetősen lapos, noha jogos taglalásá
val voltak elegyítve. Szidták a rendszert, 
főleg a Miki bácsi m eg a Loli néni, de az 
anyám is. Dühítő. Dühített. Akkor fogal
mam  se volt, mi az, ami nem  tetszik, de ha 
előtte vagy néha vagy csak egyetlen egy
szer is a saját tévedéseiket, hülyeségeiket 
és szarságukat vették volna sorra, hirtelen 
nem lett volna min dühöngenem . Mert azt 
meg nekik kellett volna, vagy hogy is, de 
eszükbe se jutott.

Az apám  nem  komcsizott. Ezt vala
hogy kihagyta, nem  szólt bele, írta a rob- 
bereket, szám olta, hogy  ki nyert. Egy 
filléres alapon. N em  mintha más lett volna 
a vélem én ye. N em  m intha m agasabb  
színvonalhoz ragaszkodott volna, hanem, 
mondjuk úgy, szeméremből nem. Én sem  
hiszem, hogy ez színvonal kérdése lenne, 
minden jogos, minden alig artikulált in
dulat, m égis legjobb olyankor elm enni on
nan. Érted, de nem  tetszik neked, és ami 
nem  tetszik, azt hogy tarthatnád igaznak?

Miért, az a dal tetszik? A  zsarnokság 
dőzsölt? Csak egy kérdés.

(2 )

"Washington, Wien, London és Czegléd,
Rossz ember ugyiscsak mutatóba lesz még."

József Attila: Jónál jobb
Először is valahogy oda bekerülsz. Ha 

be akarsz jutni egy elhagyott orosz kato
nai támaszpontra, át keü m ásznod egy  
földhányás tetején fahasábokból össze
hordott, szögesdróttal megerősített, már 
csaknem  teljesen összed ő lt, elkorhadt, 
mohos kerítésen. A lig látható ösvény, le
szaggatott drótháló, széjjelhajtogatod, le
hajolsz és bebújsz. Na m ost ott, bent az 
már biztosan a szovjetónió. Épp olyan, 
ahogy Andrej Tarkovszkij fényképezte a 
Sztalkerban. A  szovjetónió az, hogy ha el
indulnál bármely irányba, ha nekiindulsz, 
kisvártatva belekerülsz a Sztalker cím ű  
filmbe. Az a szovjetónió, amikor nem  go  
n oszságból, b utaságból vagy  tréfából, 
nem is azért, mert kitalálták, hogy ők  ek
képp szórakoznának, m indent, de m in
dent elpusztítanak, és az, amit a pusztulás 
helyére építenek, az is m ind, nincs semm:

>  folytatás a 10. oldalon
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kivétel, csupa pusztítás. N em  épp terv 
szerint, nem  azért történik így, mert így 
van tervbe véve, csak ilyen a rend. Ez a for
ma. Ha pedig a szovjetek valahonnan ki
vonulnak, akkor, nyilván így szól a pa
rancs, m indent összetörnek, amit nem  
visznek magukkal, és csak a szovjetónió 
marad, azt nem  viszik  magukkal.

A z orosz kom m unizm us, írta Jászi 
Oszkár (Magyar kálvária, magyar feltáma
dás) egyrészt felosztotta a latifundiumo
kat, am i "eminenter individualista, anti- 
kommunista cselekedet", másrészt a kapita
lizm ust despotikus szocializm ussal, "he
lyesebben" állam kapitalizm ussal helyet
tesítette. "A szabad verseny legális formáit 
ugyan megszüntették (s ennek ára az olykor 
12 órára fölemelt munkadió, a Taylor-rend- 
szer, a munkaüzemek katonai vasfegyelme s 
mindenekfölött a munkásság költözködési jo
gának elkobzása —  a röghözkötöttség egy új 
rendszere — a sajtó- és lánckereskedelem soha 
nem is sejtett jelentőségre jutottak." A profit 
m egszűnt, a többletértéket viszont nem  a 
m unkásság élvezi (ellenkezőleg, "a nagy 
tömegek standardja nagyon lesüllyed"), ha
nem  "a vörös militarizmus, bürokrácia és pro
pagandaszervezet —  az új arisztokrácia —  
táplálására fordíttatik." Jászi szerint. 1920- 
ban. Vagy lehet, hogy már 1919-ben leírta.

Ebből csak a "Taylor-rendszer" avultéi. 
Mert, istenem , Taylor! Mit tudhatott az a 
Taylor.

M eg aztán nem  volt m ég kollektivizá
lás, csa k 1 932-ben volt, és a kkor 6 millióan 
éhen haltak, ám de az m ég odébb van.

"A magyar kommün tapasztalatai —  így 
Jászi - mindezeket a levezetéseket és megfigye
léseket csak megerősítették. Persze a kísérlet 
túl rövid volt arra, semhogy a rendszernek 
minden logikai következménye eljusson végső 
eredményéhez, azonban mindenki, aki nem fa
natizált vagy nem rosszhiszemű, teljes vilá
gossággal láthatja a bolsevista kísérlet összes 
tanulságait." Na most. Ama 133 nap után 
(ezt a szám ot, ugyebár bizonyos évjáratok 
felett, valam ennyi m agyar ismeri) így 
tudható már, jóval Sztálin előtt. A kon
centrációs táborok előtt. Kelet-Európa 
orosz m egszállása, Rákosiék, a koncepci
ós perek, a felkelések vérbe tiprása, a hi
hetetlen  nyom orúság, m indenre kiter
jedő, elképesztő bom írtság, a szabadság 
évtizedekre szóló teljes beszüntetése előtt. 
Dimitrij Merezskovszkij: Jövendő csőcselék, 
1906. "Egy dologtól féljetek, a rabságtól, és 
minden rabság legrosszabbikától, a nyárspol- 
gáriságtól, és minden nyárspolgáriság leg
rosszabbikától, a durvaságtól, merthogy az 
uralkodóvá lett rab maga a bárdolatlan fatus- 
kó." Persze, hisznek. Hitt, persze, József 
Attila is. Arthur Koestler és Sinkó Ervin és 
m illiók, "Páris, Berlin, Moszkva és Szeged". 
De hogy valakinek, ilyeneket lehet olvas
ni, csak 1956 vagy a 68-as prágai bevonu
lás nyitotta volna fel, úgym ond, a szemét, 
akkor nagyon be volt ragadva. Az a szem. 
Vagy azér' lép be a pártba, hogy ő majd

belülről megváltoztatja.

M égis, mit változtatna meg? Ott belül?

Csak azért m ondom  ezt, mert itt egyet
len pardon m ég el nem hangzott. Azért 
ilyen ciki hely Magyarország, a komcsija- 
ival m eg a kom csizóival együtt, azzal 
együtt, hogy nem lehet komcsizni, és ahogy 
mégiscsak csinálják, mert elfelejtettünk 
egym ástól bocsánatot kérni. Magunkon 
kezdeni el.

Most nem  azokra gondolok, akik vala
mit csináltak, nem  a fanatizáltaVxa vagy a 
rosszhiszemúekre, mert azokra nem  gon
dolok. H anem  azokra, akik nem  csinálnak 
semmit. Vagy majdnem semmit. Keveset. 
Sokat, de nem eleget. Azokra, akik csak 
úgy, miközben reggel szépen fölkeltek, az
után pedig estve lefeküdtek, legitimálták 
a rendszert. Meg m ég álmukban is. Egy 
levegőt szívtak vele. Hogy, m ost marad
junk a példa kedvéért azoknál, akik írás
sal foglalkoznak, abból élnek, épp ők ne 
tudták volna: belőlük él, belőlük is, a 
rendszer, minden, de minden megjelent 
írásukból is. Szöveg pedig, az aztán volt 
elég. Volt és van szövegelés, ám, jól tu
dom, Nádas Péter Sasha Andersonján túl, 
egyetlen tisztázó szöveg sem. Meg Rubin 
Szilárd 1982-es (november 26., Élet és Iro
dalom) Derűs borzalmaiam  kívül, de arra 
m eg ki emlékszik, mert én ugyan nem. 
Földényi F. László mutatta egyszer, mint 
unikumot, eltette magának. Tehát, hogy, 
mondjuk, bárki leírta volna: én így és így 
csináltam, nem  magyarázom meg, hogy  
miért, és bocsánatot kérek, hisz csak bo
csánat lehetséges, és minden magyarázat 
lehetetlen. Például, hogy most ezt a példát 
hozzam , az én annak idején megjelent 
verseim, függetlenül attól, milyenek vol
tak, a rendszert legitimálták.

Emlékszem rá, ahogyan legitimáltam.

Ú gy csináltam, hogy először is lead
tam az anyagot, aztán örültem, hogy elfo
gadják, aztán  m eg  örü ltem , am ikor  
megjelent. Még fizettek is. Fizettek érte, 
én pedig örültem és féltem, így együtt, és 
volt, amikor annak örültem, amitől fél
nem kellett volna: "én, aki jelentéktelen s ne
vetséges dolgok miatt szorongtam, /  megálla
pítom, hogy mindezekben nincsen társam a 
földön". (Fernando Pessoa, Kálnoky László 
fordítása) valamilyen m ódon — hűha, eb
ből balhé lesz, inkább, ha valakinek nem  
tetszik, rögtön vissza is vonom  —  m ég a 
hazai szamizdat is legitimált, amennyi
ben fölmérték, mit kockáztatnak. Pedig  
ők tényleg csak ráfizettek. Mert kizárólag 
— ha szabad ilyet m ondanom  — az 56-os 
hősök és Jan Palach nem  legitimáltak, hát 
ne nagyon ugassunk, minden komcsizó 
m eg aczélozó, ha nem veszi bele magát, az ő 
emléküket gyalázza meg.

N em  mintha ez így nem volna már túl 
sok. Nagy szavak, túlzottan kis helyen. 
Irtó kicsi helyen élünk, és bizonyos sza
vak egyszerűen nem arányosak ide, de ezt

csak úgy m ondom , nem igen szeretném  
bizonygatni.

(3)
"És monda a király: Hozzatok nékem 
kardot! És mikor oda hozák 

a kardot a király elé, //
Monda a király: Vágjátok két részre 
az eleven gyermeket, és adjátok 
az egyik részt egyiknek, a másikat 
pedig a másiknak."

lKir 3,24-25
"Az első számú ellenség a természet."

Ötéves tervünk: béketerv. 1951.
Népművelési Minisztérium

A kard alatt a Duna van. Kettévágva, 
kétfelé cibálva. Ezek m égiscsak gátat ép í
tenek a Dunakanyarban, nincs m ese, hiá
ba, unalm as, fárasztó, elég, Istenem, m eg
építik, nyugi, megépítik, ne ugrálj, nem  ér 
annyit, minek ugrándoznál, haver. "Mosf 
megnyugszol örökre". Tudod jól, csöppet 
sem  éri m eg nem  m egnyugodni, "semmi 
meg nem éri / a szív verését, —  sóhajra se 
méltó /  a föld, unalom, s keserűség /  tanyája a 
lét, nem több." (Giacomo Leopardi: Önma
gához. Fordította Rába György) M ég csak 
sokkal rosszabb se lesz, biztos nem, aztán 
m eg egyszer majd úgyis szétszedik, ha 
lesz hozzá pénzük. Rájönnek, hogy mi 
van, lebontják, azzal is csak telik az idő, 
elfoglalják magukat valamivel. Miért ne 
jönnének rá? Miért ne lenne pénzük? az 
viszont már egy másik történet lesz, m á
sokat illet: ez a m ese m ég mirólunk szól.

Marhára nem  érdekelnek vízügyek. 
Leírtam elégszer, amit le, elegem  van, 
nincs kedvem  kiismerni magam, nem  he
lyettesítek vízügyi hivatalt, és így  tovább. 
De ez mégiscsak nagyon ide tartozik. Na- 
gyon-nagyon. A nagymarosi gát története 
a szovjetónió története. Történéseknek  
persze se vége, se hossza, mindenre ne is 
kerüljön sor, erre azonban m égiscsak ke
rüljön. Annyira szovjet. Annyira elvtárs. 
De annyira, hogy ilyen nincs is. Lehetsé
ges, hogy ez a \egmagyar-szovjetebb, igazi 
fordítsuk vissza a folyó-elvtársakat-program, 
és a gáthoz képest m inden más rombolás, 
az összes vas-és-acél lenin- és sztalinváro
sok, mind apró, rozsdásodó sem miség.

Aztán m eg hallom, hogy mégiscsak  
fölépítik. Ráadásul. Mert nincsen vége. 
Nincs vége, és ez a ráadás, nem  a felejtés 
ellen írsz, nem  múlt idő, nem  m úlik el, 
nem  rozsda, nem, mert fölépítik. Unal
mas.

Ez unalmas. Jó, rossz, lankasztó, her
vadt, vidám , unalmas. Jobb, rosszabb, ne
ked igen, neki m eg nem, így van kide- 
kázva, nem  is tud sokkal rosszabb lenni, 
ahogy nagyjából sokkal jobb se. Kataszt
rófa, ugyan már. Világ vége, ott leülsz  
szépen, ü ldögélsz, lógázod lefelé a lába
dat, ugyan. Ha egyszer igazán véget ér, 
majd nem  lesz akkor, nincs már m eg abból 
sem m i, aminek vége. 1944 telén, visszavo
nuláskor, ez a Józsi nagybátyám története, 
századparancsnok az orosz fronton, tehát 
amikor egy szép reggel végigjárta az arc-
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vonalat, szem le végeztével az altiszt jelen
tette neki, m egbeszélték  a többiekkel, 
hogy ők átállnak az oroszokhoz. Már min
denki át is szökött, mondta az őrmester, 
ahogy a százados úr tovább indult a kö
vetkező lövészteknőhöz, az ellenőrzött 
katona átszaladt, és m ost ő is kér enge
délyt. És tényleg, kettőjükön kívül már 
nem  volt ott senki más. H át, menjen, 
mondta a Józsi bácsi, és az őrmester is 
eltűnt. És soha, a százvalahány emberből 
soha egyetlen egy sem  került elő többet. 
Akkor nem  volt már m eg sem m i abból, 
ami véget ért. Ez azonban nem  ide tarto
zik.

A Dunán, Bős és Nagymaros között 
gátrendszert építenek. A folyamszakasz, 
úgy rémlik, egykor Magyarországhoz tar
tozott. A ztán, valam ilyen oknál fogva, 
1920-ban egy másik országhoz csatolták. 
M agyar városokat és falvakat, és így to
vább, régi m ese, csak úgy m esélem  A vá
ros, ahol egy ország királyait koronázták, 
m ost egy m ásik állam fővárosa. Van ilyen? 
Van hát, és m éghozzá így van, rendben, 
legyen így. Az óváros nagy részét, az egy
kori zsid ónegyed et letarolták, autóutat 
vezettek  keresztbe, gyorsforgalm i utat, 
pont a koronázási tem plom tól néhány lé
pésnyire. Miért? Azért, hogy a miiitat vég
képp eltöröljék. Azért, persze, mert nem  
az övék. A z övék teljesen, így is marad, 
nincs esély, hogy m ásképp megkaparint
hassák, lebontják a várost és lebetonozzák  
a Dunát, így vélik m egszerezni, ami akkor 
már végképp nincs is, mert csak roncsok 
maradnak, puszta rom  "A másik pedig azt 
módja vala: Se enyim, se tied ne legyen; vágjá
tok ketté." (lK ir 3,26) A múlt az, amit kije
lölök, csupán az a kérdés marad, hogy mit 
szám ítok oda. Azt törlőm el, amit előtte 
m ég m egjelöltem  és fölírtam magamnak. 
M ind mást szám ít bele, máshol másképp 
éneklik az Intemácionálét, mindenki más 
múltat, m ásnak a múltját igyekszik eltö
rölni.

Én nem  akarok a Felvidékre bevonulni. 
Inkább csak úgy odautaznék, és ott nagy 
nyugodtan sétafikálnék. Az apám részt 
vett a kassai bevonulásban, sírtak az em 
berek, m esélte, hatalmas tömeg, zokogtak  
a boldogságtól, a lovát, a csizmája szárat 
csókolgatták. Ja, biztosan, azok lehettek a 
magyarok. Mert a tótok biztos nem, tőlük 
szerintem  nem igen kérdezték m eg, m i le
gyen. Nekik akkor rosszul alakult: előbb 
rosszul alakult, aztán m eg jól. Ahhoz pe
d ig , hogy fölálljanak, csak egy másikba ka
paszkodhattak, m ifelénk néhány náció 
eleve épp a magyarokba fogódzva, tapos
va és átkozódva csinálta m eg magát, hát 
legyen. Erre különben bármely berendez
kedés és ideológia, cseh polgári demokrá
cia és sz lo v á k  fa sizm u s, cseh sz lovák  
sztálinizm us, szocializm us, délszláv tito- 
izm us és nacionalizm us, román királyság 
és nem zeti kom m unizm us remekül m eg
felelt. "Vesd meg magad, a sorsot,/a rejtettar- 
cu végzet /  rút hatalmát, mely nyomorunkra 
térdel, /  s mindenben a végtelen semmiséget." 
A zt a belvárost már nem  lehet visszacsi

nálni. Pozsony, az Bratislava, jó. Nekik, de  
nem  nekem, mert nekem Pozsony. U gyan
is tőlem m eg ezt felejtették el m egkéniez- 
ni. A Dunakanyar azonban nem  ipari táj, 
nem  lesz az, nem mintha kérdezett volna 
bárki, csak úgy minden kérdezés nélkül 
mondom. Ha nagyon megéri, akkor se, 
mert tegyük fel, hogy piszokul megéri, 
valaki kifizet helyettünk fejenként har
mincezret, nem pusztul ki sem m i, lesz 
ivóvíz Pesten dögivei, dől az áram, hajóz
nak, mint a pinty. Tegyük föl, de ne enged
jük m eg sem m iképp, ne legyen ipar a 
Duna, mert ne, és kész. H úzzatok el, bol- 
sik. Bolsik, ne emeljétek a sajtos pogi árát, 
mert baj lesz.

A kard alatt a Duna van. Az ítélet sze
rint széjjelvágva. Úgy szól az ítélet, hogy 
vágjátok ketté, ahhoz viszont, hogy tény
leg kétfelé ráncigálják, végképp tönkre te
gyék, két fél kell. "Ekkor monda az az 
asszony, a kié vala az éló gyermek, a királynak, 
mert megindult szíve gyermekén: Kérlek, 
uram, adjátok neki az éló gyermeket, és ne 
öljétek meg ót." (lKir 3,26) A Duna lelki ügy,

Szalai József: Építőtelep

a szív ügye. Ha tényleg a miénk, egysze
rűen csak nem állunk oda. Vagy odaál- 
lunk mégis?

(4)
A bolsevik  puccs 80 éves. Beszart, 

ahogy mondják. Rezeg a feje. Olyan, mint 
am ikor előkaparnak valahonnan Dél- 
Amerikából egy aggastyán nácit, százak 
meggyilkolásában bűnöst, mutogatják a 
tévében, egy trotty szemét a kamera előtt, 
alig áll a lábán, a könnye összefolyik a 
nyálával, itt van, ő az: de tényleg ő? 
Ugyanaz, vagy ki a fene? Egészen és csöp
pet sem  ő. Mit kellene csinálni vele, mégis,

mi volna a helyes és van-e olyan. Nincs 
helyes. Látszik az idő. Csak látszik az idő, 
és én nem  tudom , mit jelent, látom, de 
nem értem, hogy mi a csoda az idő. Túl
visz mindenen az idő.

Á llítólag, kom oly tanulm ányok sze
rint, 100 m illió áldozata van annak a ha
talmi szisztémának, amit az egyszerűség  
kedvéért, vagy minek a kedvéért, kom
m unizm usnak szokás nevezni. Százm illió  
ember, és akkor az volna a feladat, hogy  
valahogy felfogjuk. Ezt a szám ot először  
Dosztojevszkij írta le az Ördögöknek úgy  a 
közepe táján (Makai Imre fordítása): "ha 
radikálisan levágunk százmillió fejet, és ezál
tal könnyítünk magunkon, biztosan átugorjuk 
az árkot." Radikálisan, hát igen. Á tugom i 
az árkot. "Kétségtelenül gyönyörű gondolat, 
de legalább annyira összeegyeztethetetlen a 
valósággal, mint" stb. Mint mi? Persze, 
ilyen m ennyiségeket nem  lehet felfogni. 
N em  ennyit, de igazából sem ennyit sem, 
nem  veszed be. Embereket mennyiségileg 
megölnek. Embereket politikai m egfonto
lásból m egölnek, olyan politikai formáci
ók jönnek létre, am elyekben m eggyil
kolnak embereket, hogy ez, ugye, szoká
sos történet, ez volna a szokás, rendben 
van, eddig valahogy sikerül. A számokat 
pedig, összeg, sorminta, egy csom ó unal
mas nulla, a szám okat hagynod kéne a 
francba. Áztán m eg m égsem  hagyod.
100.000.000. "Százmillió fej levágását ugyan
olyan nehéz véghezvinni, mint propagandával 
átalakítani a világot. Sót, talán nehezebb is, 
kivált Oroszországban ", írta Dosztojevszkij. 
Ezt találta ki, ilyesm iket, m ég 1872-ben. 
"Egy ilyen vérfürdőt a legjobb körülmények 
között sem lehet ötven, vagy mondjuk, har
minc évnél hamarább befejezni, mivel mégse 
birkák azok, úgyhogy bizonyára nem hagyják 
csak úgy lemészárolni magukat", mondja az 
egyik muki, "negyvenöt éves sánta gimnázi
umi tanár". Mondja ez a sánta. Mondta 
Fjodor Dosztojevszkij, ő gondolta ki. De 
honnan vette? Oroszországra mutat "egy 
titokzatos index, mint olyan országra, mely a 
leginkább képes a nagy feladat elvégzésére." 
Honnan tudta? "Az emberiséget osszuk két 
egyenlőtlen részre. Egy tized része személyes 
szabadságot kap és korlátlan jogot, hogy ren
delkezzék a többi kilenctizeddel. Azok pedig 
szükségképpen elveszítik személyiségüket, és 
valamiféle nyájjá változnak". így  valahogy. 
Birkák, sánta tanító, mese.

Mert ez az egész az Ördögök a százm il
lióval együtt, m égis csak regény. Regény, 
szép regényes, kötve, fűzve. "Tömörüljünk 
és szervezzünk csoportokat az általános rom
bolás végett", persze, ilyesm i mondatok, 
ámde sem mi vérszag. És ezek is itt, az én 
mondataim, ezeknek sincs sem m i közük  
ahhoz, és aki leírja, annak sincs fogalma 
arról, milyen az a szag. N em  tudja, mit 
jelent az, hogy elvisznek embereket, és 
m egölik őket. Él viszik, m eg ölik, egy em 
ber, kettő, néhány tucat, irdatlan tömegek, 
hogy hol van a határ és mi az igazság. 
Teljesen mindegy, igaz-e, mert m ilyen ér-

folytatás a 12. oldalon
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telem ben igaz vagy nem, hogy az oroszok  
m ég 1956-ban is vagonszámra vitték el 
innen a gyermekeket, hogy árvaházakat, 
javítóintézeteket ürítettek ki. Tény vagy 
nem, bebizonyítják vagy nem, mindegy.

N em  mintha akkor pedig csupán hall
gatni volna lehetséges. Legjobb volna, 
persze, egy szó nélkül. Hallgatni tuti, ha 
n em  b eszé lsz , legalább nem  hazudsz, 
vagy nem  úgy hazudozol. Úgy, mint a 
vízfolyás. De hát beszélünk, nem? Min
denki mondja, nem?, a magáét, és egy  
van, m éghozzá az az egy van, hogy nem  
szabad nagyon elhinned, m ég saját ma
gadnak sem , csak kicsit szabad elhinned, 
akkor talán valami mégiscsak lesz belőle. 
N em  elhinni, hogy te majd leírnád szé
pen, leírod a te nyelveden azt, ami van.

A m últkor láttam a televízióban egy 
öreg magyart, aki negyvenhat vagy öt
venhat vagy hány esztendőt töltött szov
jet koncentrációs táborokban.

Próbált valamit elmagyarázni. Elfelej
tettem, hogy 45 év  vagy m ennyi év, tíz 
ide-oda, nem  tétel. N yilván nem  figyel
tem  oda rendesen.

M otyorog az orra alatt, ide-oda járt a 
szem e, próbálta elm ondani azt a micso
dát. Van neki egy cirill betűs paszportja, 
bum ázska, azt szorongatja, néha belem u
tatja a képedbe. Tud ez m ég egyáltalán 
magyarul? Mi a szart lehetne mondania, 
m it tudsz, öreg, amit bárki más n em  So
rold az éveidet, azokat a helyeket, ahová 
vittek, az egész hihetetlen életed, elm o
tyogod azt, hogy m eg kell dögleni, és bá
m ulsz rám a riadt szem eddel? Embereket, 
akikkel együtt voltál, és nem  tudod, mi 
lett velük? Mi lenne, mit gondolsz, hát 
m eghaltak , baszd  m eg, és elkaparták  
őket. H allgass inkább. Aludj inkább, kis 
öregem

Átugrani az árkot.

(5)
"az égen pedig örökké lángolna a nap,
mint valami látható közigazgatási központ" 

Andrej Platonov: Gradov városa 
(Fordította Gellért György)

M inden ünnep változtat azon, aki elfo
gadja. Legalább azt az egy-két napját biz
tos átalaldtja, kicseréli benne a levegőt, a 
zajokat, állagot vált, alaposan levesz a fe
szültségből, vagy hogy. Kisepri, feldíszíti. 
Engem  biztos megváltoztat, azért foga
dom  el. A z ünnepeket egyesek kitalálják, 
kijelölik, és ezt aztán, mert nem  is tehet 
m ást, m indenki elismeri, de tényleg a leg
hülyébb kiagyalásokat is. N em  tudod le 
kerülni, tehát tudom ásul veszed. M ond
juk április negyediké, vegyük ezt, merő 
fikció, annyira fikció, hogy nagyon, sem 
m i a világon nincs mögötte, tradíció és 
vágyakozás, se lélek, se anyag, egy durva 
u ralom váltás jelképe, o lyan  uralom é, 
am elyet sokan felszabadulásnak, mások 
csak kegyetlen elnyom ásnak éreztek, és

Szabó Tamás fotografikája

ez az április negyediké, ettől függetlenül, 
m indentől valamiként függetlenül ün
nep. Ünnepély, ünnepi, ünnepélyes. Az 
idióta tankfelvonulásával meg diszörseég 
'gyásszaival. Begördül egy tíz méter hosz- 
szú Csajka nevű szovjet Chevrolettel egy  
C zinege nevű magyar ember a Dózsa  
György útra, adja élesben a televízió, köz
vetítik, megáll a díszegységek előtt ez a Czi
n ege a Csajkájával, és belekiabálja a 
m ikrofonba, hogy jónapot, elvtársak. A 
díszegység pedig visszakiabál, erős, egész
séges vezérezredes elvtárs. így  zengedeznek, 
tényleg zeng a város, van huzata, remeg
nek az ablakok, és mindenki ezt bámulja, 
mert vagy odamegy, vagy benyomja a té
véjét, ez a műsor, más műsor nincsen. Má
jus elsején pedig, munkásosztály nem
zetközi marhára nagy ünnepe, mennek 
töm egesen felvonulni. De igazán a töm e
gek, és java részük eleve félig-m eddig biz
tos muszájból, viszont boldogan, mert 
inkább mégiscsak az a felállás, hogy némi
leg cinikus kommentárokkal szemérme
sen leplezik, amit elfogadnak. Elfogadták 
és megváltoztak. A z biztos, hogy a m un
kásosztály ünnepe volt, akkor pedig az 
szép volt ott, szép lehetett oda tartozni, a 
dekorációhoz illeszkedni, m egváltódni 
valahogy, sör és virsli, jelmondatok és szí
nes luftballonok között, más emberek, a 
többi ember között.

Mi nem  m entün k  fe lv o n u ln i. Ez,

mondjuk, föl se merült. Hanem , ha sütött 
a nap, reggel kinevezett a család a telekre. 
M ivelhogy nem  tartoztunk oda. Abba az 
osztályba.

A zok a m egem elt hangon zengő pate- 
tikus jelszavak, az, hogy dolgozó nép m eg  
satöbbi, ránk, ezt tudom ásul kellett venni, 
nem  vonatkoztak. Ilyen egyszerű. Lelkes 
arcok és integető tribün, ők ünnepelnek, 
és te nem. Irigyled őket, mert kihagynak  
belőle, azt hiszed, hogy kim aradsz, és 
tényleg úgy is van, mert úgy  találod. Hát 
akkor te nem  vagy dolgozók? Nép? Sze
rinted ne éljen május elseje? Énekszó és tánc 
köszöntse? Ez nem  volt olyan jó érzés, ha
nem, de azért csak picit, rossz volt. Mert 
mások igen, rájuk vonatkozik, és ők örül
nek is, és tudják, hogy minek, oda tartoz
nak ahhoz a m icsodához, virsli is van  
mustárral, integet a Központi Bizottság, 
szép színes és zajos, felvonulók kérték, ez  
igazi, vagy nem?

D ehogynem

Egy az utunk, de csak nekik egy. A  Párt
tal, a Néppel, mi viszont a hévvel kizötyög- 
tünk Szentistvántelepre, és az is nagyon  
remek volt, május elsején m in d ig  (de 
tényleg "mindig") sütött a nap, röpdöstek  
a cserebogarak, cseresznyevirágzás, ol
vastam a nyugszékben, délután kibicik
liztem  a pályára focizni. Jó, csak épp nem  
ünnep. H anem  másoké. Ünnep, és m ég  
azonldvül ruhagyár is. Mert május elsejé
ről a komcsik, ezt ma már, egészen más 
típusú hülyeségek között élve, elég nehéz 
elképzelni, ruhagyárat neveznek el.

A Hermina utat, téeszcséket, mozikat, 
tulajdonképpen bármit. Jobban mondva  
nem elnevezik, mert nem  teremtik meg, 
ők semmit nem  teremtenek, hanem csak 
megváltoztatják a nevét, hogy m egszerez
zék. Ruhagyár.

Vagy cipőgyár volt, és a ruhagyárat 
októberről nevezték Vörös Októbernek? 
Május 1. filmszínház, e z  egy ünnepélyes ba
romság, olyan, hogy most akkor nem  tu
dod eldönteni, sírjál inkább vagy neves
sél, na igen, és aztán nyugodtan beülsz, 
vagy izgatottan, de beülsz a Május egybe, 
és m egnézted az Eper és vért. Tehát hogy  
emberek egy szép napon, munkából és 
hivatástudatból, fizetésért azt találták ki, 
hogy mostantól nevezzük át az Átrium  
mozit stb., és úgy is történt, ez a hihetetlen  
idétlenség, de aztán azon te nem  baszod  
fel folyton magadat, lehet, hogy egyálta
lán nem  is baszod fel magadat, hanem  
szépen m egy m inden tovább, és ez lenne 
a kom onizm us, ez a m inden m egy tovább. 
Pont ez a m indennapi ünnepélyes ízléste
lenség a szovjetónió. H ogy akármit bead
nak neked, mert m egünnepeltetik veled, 
és te beveszed, vagy legalábbis elfogadod, 
mert nem  tudsz az ünnep elől kitérni, és 
ez a szovjetónió. Legapróbb hülyeségeket 
és legnagyobb gaztetteket, az ugyanaz a 
lánc. N e hidd, hogy ne. N e hidd el. 

(folytatjuk)
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Egy rendkívüli versgyűjtemény margójára
TED HUGHES 
A bagoly
Világomat a te szemeddel láttam újra,
Mintha újra látnám gyerekeid szemével.
A te szemeddel nézve minden idegen volt.
Közönséges galagonya-sövények különös úrlakók.
Fura hagyományok és szokások titkai.
Minden, ami lábon járt és vadon, felkiáltó
jelet vert szemedben, mintha 
Vacsoravendégek előtt jelent volna meg 
Az asztal kellős közepén. Egyszerű vadkacsák 
Már-már földöntúli jelenségek voltak,
S udvarló játékuk olyan álomba-ringató film,
Amit a folyó forgatott. Lehetetlen 
Volt megértened, hogy lehet lábuk otthonos 
Jéghideg vízben. Kamera voltál, ami 
Minden képet megörökít, amit nem ért.
Világomat bűvöltem: a legtöbbet nyújtsa néked.
S te ezt oly hitetlenkedő örömmel fogadtad,
Mint egy anya, akinek a bába éppen
Átadja újszülöttjét. Szédültem vad örömödtől.
Felébresztette bennem tizenöt évvel korábbi
Korom szótlan eksztázisát. De a legremekebb
Mégis egy sötét éjszaka történt a Grantchester Roadon.
Egy nyúl rekedt nyöszörgését szoptam ki
Ujjaim nedves közéből egy bozótos
Mellett, ahol egy rőt bagoly figyelt.
Hirtelen fölrepült, arcomba vájva karmait,
Mivelhogy azt képzelte: egy szál pózna vagyok.

G Ö M Ö R I G YÖ RG Y ford ítása

A n glia i levé l
Talán minden szökőévben egyszer fordul 

elő, hogy egy verseskötetről a lapok első 
oldalán írjanak Angliában; az még nagyobb 
ritkaság, hogy ugyanez a könyv hetekig ve
zető helyen legyen a keménykötésben meg
jelent könyvek ún. "best-seller", vagyis ke
reslet-listáján. Ez m égis megadatott Ted 
Hughes, jelenlegi angol Koszorús Költő (Po
et Laureate) számára. Könyvének dm e Birth
day Letters, azaz 'Születésnapi levelek', de a 
címben szereplő születésnap nem a szerzőé, 
hanem valaki másé: Hughes első feleségét 
idézi, akit Sylvia Plathnak hívtak. Aki csak 
kicsit járatos az újabbkori angol-amerikai 
irodalomban, ismeri ezt a nevet. Akadhat 
viszont, aki nem ismeri, ezért néhány szóban 
mondjuk el, ki volt Sylvia Plath.

Egy német bevándorló apa és amerikai 
anya gyermeke, Sylvia az amerikai New  
Englandben nőtt fel, Fulbright-ösztöndíjjal 
került Angliába. Itt Cambridge-ben 1956- 
ban, 22 éves korában találkozott a már tehet
séges költőként számontartott Ted H ughes- 
zal és hamarosan hozzáment feleségül. Két 
gyermekük született, Sylvia 1960-ban kiadta 
első verseskötetét, egy ideig Londonban, 
majd Devonban laktak, végül a házasság fel
bomlott és 1963-ban a gyermekeivel egyedül 
élő fiatalasszony öngyilkos lett. Halála után 
sorra jelentek meg versgyűjteményei és pró
zai írásai, rohamosan növekedett hírneve — 
utóbbihoz Plath költői kvalitásain kívül hoz
zájárult az is, hogy a feministák egyrésze 
felhasználta tragédiáját és az "ügy mártírja
ként" igyekezett Sylviát feltüntetni, akit férje 
önzése és hűtlensége üldözött halálba. Eze
ket az ádáz "plathistákat" nem érdekelték a 
tények, az, hogy Sylvia posztumusz kiadvá
nyainak éppen az a Hughes volt a gondozó
ja, aki szerintük halálát okozta, de az sem, 
hogy Sylvia Plath súlyosan terhelt ember 
volt, aki 1963 előtt már két ízben próbált 
öngyilkosságot elkövetni. Az utolsó kísérlet 
sikerült és kísérteties módon ezt a "sikert" 
megelőzte a költőnőnek egy rendkívül ter
mékeny, sikeres éve, amikor (már házassága

romjain) lázasan írta legrö- 
geszmésebb, de talán legmara
dandóbb verseit.

Hughes pedig harmincöt 
évig hallgatott. Méltánytalan
nak tartotta a védekezést?
Meglehet. A látszat is ellene 
szólt, hiszen második felesége,
Assia is önkezével vetett véget 
életének és Hughes csak egy 
harmadik nő mellett találta 
meg azt a lelki nyugalmat, amit 
alighanem korábban is igé
nyelt. De a most kiadott köteté
ből, a Birthday Letters-bői ki
derült, milyen mélyen és hosz- 
szan foglalkoztatta ezt a költőt 
első házasságának története, a 
Sylvia-kapcsolat alakulása, s 
mennyire megrázta, ahogy ez a 
tehetséges, de nagyratörő fiata
lasszony mindinkább belebo
nyolódott szörnyű rögeszmé
inek hálójába, hogy végül áldo- 
zatául essen  a saját kény
szerk ép zete ib ő l e lőh ívott 
Apa-Szellem hívásának.

A 88 versből álló ciklus ér
dekessége, hogy többfélekép
pen olvasható: eseménytör
ténetként, ami végigvezet ben
nünket az első, londoni pillan
tástól a cambridge-i megis
merkedésen s a szerelem fel
lángolásán át az együtt töltött 
amerikai és angliai évekig, 
hogy aztán a halál által elrabolt lény emléké
nek idézésével záruljon (Emlékszem az ujja- 
idra; Piros). A másik olvasat nem esemény-, 
hanem már mítosztörténeti. Már a kapcsolat 
legelején Hughes érzi, hogy választottja ab
szolút érzésekben gondolkodik, és az egyik 
versben (The Shot) utal is ennek az eltökélt
ségnek a hátterére: "Imádatod istent igé
nyelt. /  Ahol nem is volt, ott is találtál." Majd 
később ugyanebben a versben: "...igazi cél
pontod /  Mögöttem lapult. Apád volt az. /  
A füstölgő pisztoly istene.” Úgy tűnik, Sylvia 
sohasem heverte igazán ki apja elvesztését és 
a Hughes által felvázolt mitikus történésben 
felesége először őt tekinti annak, aki talán 
megmentheti az Alvilági Szellem (a halott 
apa) szüntelen kísértésétől. Ehhez viszont 
olyan feltétlen ragaszkodásra és szeretetre 
van szükség, amelyre csak nagyon kivételes 
emberek képesek. A menekülés egy másik 
módja egy gyermek világra hozatala — a 
vers, amely erről szól, a "Remission" címet 
viseli —, visszatérés ez a halálból, Hughes 
szavaival "inkognitóban": "... a halálból, 
amely már kiült vonásaidra. /  Apád álcázott 
maszkja". Megrendítő a küzdelem a Halot
tal, aki végül is feljön a kútból és elviszi 
magával lányát; a magyar olvasónak önkén
telenül is József Attila jut eszébe, pontosan 
ezek a sorok: "majd eljön értem a halott, /  ki 
szült, ki dajkált énekelve..." Nem véletlenül 
idéztem József Attilát, aki szintén 32 éves 
korában lett öngyilkos. Sylvia Plath az anya
kom plexussal küszködő magyar prole
tárköltő fordítottja, apa-rögeszmés meg
felelője.

A formailag rendkívül változatos Birth
day Letters-ben Ted Hughes orfeuszi szerep

ben lép elénk: Sylvia az ő Eurüdikéje, akinek 
emlékét lantjával elővarázsolja a múlt hűvös 
Hádeszéből. De egyszersmind tragikus hős 
is, mivel kezdetben azt hiszi, a szerelem és a 
kölcsönös megbecsülés elég ahhoz, hogy át
hidalja a kettejük között létező igen jelentős 
kulturális-szokásbeli különbségeket és fe
ledtesse az egész kapcsolatot mindvégig át
szövő költői rivalizálást. És mivel Hughes 
tehetségében és lírájában mindig több volt a 
természetes erő, mint Sylviáéban, utóbbi ezt 
a hátrányt csak külön mítoszteremtéssel, s a 
tudatalattiból teremtett istenségnek hozott 
áldozattal tudta "behozni". így lett a patriar
chális term észettudósból nád  Gauleiter 
Sylvia tudatában, s belőle magából pedig 
Áldozati Bárány. A költői kiteljesedéshez 
szükséges mítosszal Hughes már nem tudott 
megbirkózni; mint a ciklus egyik későbbi 
versében mondja: "S én sajgó szemmel csak 
ültem /  Bámulva, hogyan tűnik el minden /  
Áldozati tüzed lángjaiban, /  Ami a végén 
téged is elkapott, s akkor /  Eltűntél, felrob
banva /  Istened legendájának lángjai közt, 
m iközben ez az isten m agához ölelt /  
Anyáddal és apáddal együtt..." (The God). 
Az utolsó emlék Sylviáról szín-emlék: "Piros 
volt a te színed. /  Vagy ha nem piros — 
fehér..." s bár a versből kiderül, Hughes job
ban szerette Sylvia "kék-lényét", azt a szel
lemi tartalmat, amit a kék szín testesít meg, 
vagy jelképez, az olvasóban legélénkebben 
az a sárgával foltozott égőpiros szín marad 
meg, ami Hughes új verseskötetének borító
lapján látható. — Á címlapot pedig Frieda 
Hughes, Ted és Sylvia leánya tervezte.
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HELIKON

Vissza a Forrásokhoz 6
B e s z é l g e t é s  J a nc s i k  Pá l l a l
Szabó Levente:Mind dsókötetének, a Szomjas 

tengernek a felvezetője, mind a Fűszálon csillagnak 
a fülszövegezője úgy ír Jancsik Pálról, mint aki kü
lönbözik a nemzedéktársaitól. Arra szeretnék rákér
dezni, hogy valóban így van-e ez, s ha igen, akkor 
miben különbözik tólük?

Jancsik Pál: Nyilván Kiss Jenőnek az elősza
vára utal ez a kérdés, és az is nyilvánvaló, hogy 
valamennyien, akik akkoriban indultunk, és a 
Forrás első nemzedékéhez tartoztunk, valami
lyen formában különböztünk és különbözünk 
is, tehát mindenikünknek sajátos arcéle volt és 
alakult ki még inkább az idők folyamán. Hogy 
én miben különböztem a társaktól? Valószínű
leg a mívesség, a cizelláltabb verskezelés dolgá
ban, ami annak tulajdonítható, hogy talán 
jobban ragaszkodtam a hagyományokhoz a 
versformát illetően. Ez lehet, hogy csak most 
tűnik megkülönböztető, mondjuk nem kirívó, 
de kiütköző jellemvonásnak, mikor annyi a mo
dem vagy annak nevezett költő, és az a kivétel, 
aki a hagyományos kötöttségekhez ragaszko
dik, aki érthető, az már eltérő úton jár. Persze 
még sok mindenbem különböztem vagy külön
bözhettünk egymástól. Lászlóffy Aladár — és 
ezt jó értelemben mondom — az újítás vonalán 
indult és ezt az utat követte. Ebben nyilván 
különbségek adódtak kettőnk versírásában. 
Szilágyi Domokos ugyanakkor teljes birtoká
ban volt a versíráshoz szükséges fegyverzetnek, 
de ebből a hagyományból építkezve ugyancsak 
újítóként, a vers megújítójaként teljesítette ki 
költészetét.

Szabó Levente: Milyen előnyöket vagy hátrá
nyokat jelentett ez a különbözés? Gondolok például 
Szőcs István támadó élű kritikájára az első kötet 
kapcsán.

Jancsik Pál: Hát igen. Ez egyrészt Szőcsnek 
a saját hangja; ki az, akit ő nem kezdett ki vala
milyen formában? Másrészt sok dologban iga
zat is kell adnom neki, mert ő olyasmit is 
emlegetett, amit el kellett fogadnom; a túlságo
san elkoptatott jelzők — ha jól tudom, olyano
kat emlegetett, hogy "hűs", "friss" — elég 
gyakran előfordultak verseimben. Tényleg, ha 
ezek funkció nélkül, a rutin folytán vannak je
len, akkor joggal kifogásolhatók. De ha jól em
lékszem, Szőcs olyan értelemben is írt a 
verseimről, ahogy azt akkoriban megkövetel
ték. Ez már proletkultos beütés volt az ő kritikai 
hozzáállásában — gondolom én.

Balázs Imre József: Ha létezik egy ilyen külön
bözés, akkor nem ad ez lehetőséget egy, a többiekre 
való rálátásra ? A versújítóknak a költészete hogy néz 
ki egy ilyen cizelláltabb versforma felől?

Jancsik Pál: Hát ezt a kritikusoknak kell 
megítélniük. Én azt az újítót, aki birtokolja a 
versformát és a nyelvi kifejezést, és ennek az 
alakzatain tud újítani, nagyon becsülöm. Szilá
gyi Domokost említeném itt vagy Aladárt, nem 
mindig egységes színvonalon, de sokszor ere
ded és tényleg kifejező verssé válik ez az újító 
hozzáállás. Viszont nem mindenkinél történik 
így. Lehet, hogy az irigység mondatja ezt velem, 
de ez a mostani beállítottságomból is adódik, 
hiszen az első Forrás-nemzedék keretében gon
dolkodtam, amikor eljöttem erre a találkozóra. 
Lehet a második Forrás-nemzedék tagjairól is 
beszélni: Király László és mások, akik újítóként 
írnak jó verset.

Szabó Levente: Bálint Tibor mondja, hogy a 
Kántor—Láng irodalomtörténet nagy vállalkozás 
volt, és hogy mondatokban kellett engedményeket 
tenni, ám az értékeléssel a mai napig egyetért. Arról

kérdezném Jancsik Pált, hogy egyetértett-e és egyet- 
ért-e a Kántor-Láng-féle értékeléssel?

Jancsik Pál: Igen, sőt talán néhol túlságosan 
is kedvező, olyan értelemben, hogy Dsidát és 
Áprilyt emlegeti, mint olyanokat, akiktől tanul
tam, akiknek a nyomdokain járok. És ez így is 
van, ezt én is így érzem. Ezt a "skatulyázást" 
szívesen veszem, másrészt meg szeretném ki
teljesíteni. Ez nemcsak értékelést, hanem fel
adatot is jelent.

Szabó Levente Fellapoztam a Jancsik Pál által 
válogatott Szabó Lőrinc-válogatáskötetet, s abban 
azt állítja, hogy Szabó Lőrincet bizonnyal előkelő 
hely illetné meg egy olyan számbavételben, amely a 
Forrás-sorozat költőinek stílusát, vers el és i módját 
vizsgálná. Mennyire jelentős eza hatás és miben látja 
Jancsik Pál ezt?

Jancsik Pál: Szabó Lőrinc a maga idejében 
szintén újító és míves költő is volt, persze nem 
olyan értelemben, mint Tóth Árpád. A modem 
nyelv- és rímkezelés dolgában, amilyen 
igénnyel és hozzáállással a Forrás-nemzedék is 
közeledett a költészethez — látom ezt a rokon
ságot. Ilyen értelemben például Lászlóffy Ala
dár sem véletlenül választotta államvizs
ga-dolgozatának a témájául; Szilágyi Domo
kosnál is néha érezni, hogy tőle tanult, például 
abból, ahogyan Szabó Lőrinc kezeli a jambust.

Szilágyi Júlia: Szabó Lőrinc, úgy tűnik, hogy 
több nemzedék mestere itt Erdélyben is. Székely Já
nos bevallottan, de ha nem vallotta volna be, akkor is 
felismerhetően járt hozzá iskolába, és — egyáltalán 
— úgy tűnik, hogy megkerülhetetlen volt a Szabó 
Lőrinc-hatás egy egész irodalmi korszak számára. 
Jancsik Pál, lényegében ár ellen úszott, amikor 
avantgarde lázadások közepette a klasszikus hagyo
mány halk, makacs szavát hallatta azok számára, 
akik a kevésbé harsány költészetre figyeltek — és ez 
egy zajos kor volt, s a zajban elég sok mesterségesen 
keltett handabanda is volt. Itt azok maradtak meg, 
akik tudtak különbözni, akik azt a hangot, amit le
ütöttek, nem megtagadták, hanem kiteljesítették, 
megtartották. Itt egy egész komplex hatásegyüttesre 
gondolok. Azt hiszem, hogy a Nyugat két-három 
nemzedéke és a magyar avantgarde együttesen ho
zott létre egy olyan költői érékenységet, ami Erdély
ben feldúsult sajátos színekkel; nem véletlen tehát 
Jancsik Pál költői formakultúrájának összekapcsoló
dása olyan elődökkel, mint Áprily vagy Dsida. Én 
még ehhez hozzátennék annyit, hogy: jöttetek egypá- 
ran Brassóból. Úgy tűnt akkor, hogy Brassóban van 
egy sajátos barcasági kultúra, valamilyen módon 
különböző attól, amely a székelységből, a Partiumból, 
Kolozsvár környékéről szívta a műveltségben nedve
it. Ez akkor egy megtévesztő látszat volt?

Jancsik Pál: Arra, hogy lett volna egy ilyen 
brassói kultúra, nem mondhatok határozott 
igent. Egy irodalmi kör, az volt. Kétségkívül 
volt jelentősége, de azért nem túl nagy. Többet 
jelentett az iskola. Bár az sem volt kielégítő, 
hiszen tíz osztály után érettségiztünk. Szikszay 
Jenő volt a magyartanárunk, egy sok minden
ben eszményi magyartanár; egy kicsit riguró- 
zus volt, de ez nem is ártott; az alapokat 
megtanította, az biztos. És ez kétségkívül segí
tett. Végső soron hárman voltunk az évfolya
mon brassói költők: Szemlér Éva, vagyis 
Lendvay Éva, Miess János, aki Ritoók János 
néven írt, és jómagam. (Negyediknek meg kell 
említenem Szépréti Lillát, aki prózaíró volt.) Jó 
műfordítók is voltunk mind a hárman, és ez 
valami mívességet, formai adottságot, elmé- 
lyültséget jelentett. Még néhány szót az irodal
mi körről. Az írószövetség helyi fiókja mellett

működött, ahova eljött Molter Károly például; 
az ötvenes években Szemlér még Brassóban élt, 
ott volt Sipos Bella jeles újságíró, eljött Kiss 
Jenő, ott ismerkedtem meg vele, ő közölte első 
verseimet az Utunkban. Tehát volt egyfajta iro
dalmi élet. Később megjelent a megyei lap, az 
Új Idő, majd a Brassói Lapok. Ami irodalmi kör 
címen működött, az áttevődött a lap köré. Iro
dalmi élet létezett később is, Ritoók János, majd 
Apáthy Géza dolgozott a lapnál. Most Szemlér 
Éva az, aki ebből a nemzedékből tartja a zászlót; 
ő az, aki visszament Brassóba, és évtizedek óta 
ott él, és vannak fiatal tehetségek is a lap körül.

Balázs Imre József: Szeretnék rákérdezni az 
átmenetre, ahol az író és az olvasó átmegy egymásba: 
mi történik akkor, amikor mondjuk Kányádi Sándor
nak a kötetét válogatja a váloga tó— szerző ? Ilyenkor 
a költő is válogat, vagy van egy Olvasó? Mi szerint 
lehet válogatni?

Jancsik Pál: És nyilván a szerkesztő is. És az 
evvel együtt járó gyakorlat. Ez egy ízlést, egy 
elképzelést is jelent. Kányádit említetted. Az ő 
esetében ő maga is besegített. Adott egy cím
jegyzéket, amelyet átnéztem, és a megjelent 
verseit. Nem is értett mindenben egyet velem. 
Nyilván, neki is mint szerzőnek, szava volt saját 
kötetének összeállításakor; tekintettel is voltam 
rá. Úgy nagyjából megegyeztünk. De én példá
ul bevettem volna egy-két olyan versét, ame
lyek ma úgymond nem fontosak, tartalmuk 
miatt elavultak. Nem azért, hogy ezzel őt rossz 
színben tüntessem fel, hanem azt bizonyítandó, 
hogy ezek között is volt jó vers. Persze: nem 
nagy vers, mert valahol ez beszűkülést is jelen
tett — maga a téma, az elvárás, amelynek nyo
mán ezek a versek íródtak. De volt bennük 
őszinteség, lendület, amely kétségkívül verssé 
tette őket. Ma már nem aktuálisak, de bennük 
van az akkori embernek a hite, az építő munka 
iránti megbecsülése, egyebekről való elképze
lése.

Szabó Levente: Salamon László 1967-es köte
téről írott kritikájában olvastam a szép és a jó versről, 
mint a kötetre alkalmazható kategóriákról. Mitől 
szép és jó egy vers?

Jancsik Pál: Ezek olyan egészen általános 
kategóriák. Amikor megszorítják az embert, ak
kor nehéz elmondani. En Salamon Lászlóban is 
megtaláltam — hogy is mondta Páskándi: min
denkiben megtalálni, ami szép — a szépet. Ő

14



nem volt jeles költőink közül való, de becsületes 
és tehetséges forgatója volt a költői tolinak.

Hogy mitől jó és szép a vers? Attól, hogy 
egyszerűen mondja el a szépet, vagy pedig bo
nyolultan mondja el, és attól is lehet szép. Ez 
ilyen bonyolult, vagy ilyen egyszerű.

Balázs Imre József: A hatvanas-hetvenes 
években voltak antológiák; a Varázslataink például
— amelyeket Jancsik Pál állított össze. Ha megnéz
zük ezeket az antológiákat utólag, akkor érezhetó-e 
egy irodalmában való beemelő funkció— hisz példá
ul a Varázslatainkban olyan szerzők vannak jelen, 
mint Szőcs Géza, Markó Béla —, és ennek a gesztus
nak a felelőssége?

Jancsik Pál: Inkább a megtisztelő oldalát 
éreztem; olyan szerencsém volt, hogy könyvki
adóhoz kerültem, ahol olyan könyvek, könyv- 
sorozatok jelentek meg, mint a Tanulók 
Könyvtára, vagy a mai szerzők verseskötetei, 
antológiák. Ezt a munkát nyilván szívesen és 
örömmel végezte az ember. Egy ilyen kötetnek 
a megszerkesztése eléggé minuciózus munka, 
mert például a Vitorla-ének esetében Aladár el
végezte a nagyját, és a felelősség meg az elkép
zelés az övé, de aztán azt versről versre meg 
kellett szerkeszteni. Volt persze ott is míves 
költő; például a Varázslataink esetében Markó 
Béla, aki a helyesírás, a központozás tekinteté
ben is rendbe tette a verseit; de nem mindenki 
adja így ki a verset a kezéből. Ám ez a "pepecse
lés" együtt jár a szerkesztői munkával.

Balázs Imre József: Ha már itt tartunk, sze
retném megkérdezni: hogy lesz egy kéziratból könyv, 
illetve hogy lett egy kéziratból könyv?

Jancsik Pál: A "boldogabb" időkben úgy 
ment, hogy a szerző letette a művet az asztalra, 
a lektor elolvasta és elmondta, hogy véleménye 
szerint lehet-e belőle könyv vagy sem. Ezután 
be kellett kerülnie a kiadói tervbe. Ez azt jelen
tette általában, hogy a következő évre, hisz az 
az évi terv már készen volt. A tervet körülhor
dozták a könyvterjesztőknél, a könyterjesztő 
központokban, és a bemutató szöveg, oldalszá
mok, ár alapján bejött egy bizonyos példány- 
számú rendelés. Általában magasabb példány
számban rendelték meg, mint amennyiben 
megjelent; ez így volt a kortárs szerzők esetében 
is és a klasszikusokkal is, mert azt mondták, 
hogy nincs elég papír, nem tudnak annyi pénzt 
adni. Meg a magyar könyveket "nem jó", ha 
százezres példányszámban jelentetik meg. Bár 
néhány száz akkor ritkán volt. Esetleg a verses- 
kötetek esetében; azokat akkor sem lehetett el
adni olyan óriási példányban. Persze a klasz- 
szikusok kivételek voltak. De olyan siralmas 
példányszámok nem voltak, mint manapság.

Miután volt rá rendelés, a kéziratot meg 
kellett szerkeszteni és elküldeni Bukarestbe. Ott
— többek között — egy Pezderka nevű elvtárs 
olvasta el és mondta meg, hogy közölhető-e a 
"magas" szempontok szerint vagy nem. Voltak 
engedékenyebb időszakok, amikor kevesebb 
kifogást emeltek. Voltak ilyesmik is: azt írta a 
szerző, hogy "Egy szép napon ez és ez tör
tént...". Erre a bukaresti főszerkesztő hölgy azt 
írta, hogy: "Augusztus 23-án...". Tehát az "egy 
szép nap" kijavíttatott. Ez a cenzúra az idők 
folyamán, tehát '89-hez közeledve egyre va
dabb lett. Igaz, hogy én már a Korunknál vol
tam abban az időszakban. De már azelőtt, már 
'85 előtt megtörtént ez a "szigorodás". '85-ig 
még lehetett a Tanulók Könyvtárában egy jó Vö- 
rösmarty-kötetet kiadni, de az volt az utolsó. 
Már azután nem engedték Krúdyt, mert ma
gyarországi, Móriczot, mert szintén magyaror
szági, Dsidát nem lehetett, mert klerikális; 
tulajdonképpen már nem akarták engedni a 
sorozatot.

Ez most már nem így megy, legalábbis a 
cenzúrát illetően; nem kell sehova sem elkülde
ni a kéziratot jóváhagyás végett. Persze a Dada

Kiadó sokat változott. A hetvenes, nyolcvanas 
években volt egy jól működő magyar-német 
részlege. És létezett egy könyvterjesztő hálózat. 
Most a régi hálózat fölbomlóban van, de az új 
még nem alakult ki. A nemzetiségi szerkesztők 
közül meg magam maradtam "utolsó mohikán
nak". Annak se sokáig.

Szabó Levente: Visszatérnék Jancsik Pál írása
ihoz. A Csipike-kötetekről írott kritikájában Jancsik 
Pál arról beszél, hogy a legszebb mesék mindig a 
nagy-nagy fájdalomból születnek. Értsem ezt úgy, 
hogy a fájdalom, a szenvedés érték Jancsik Pál sza
mára?

Jancsik Pál: A versírás, a mű szempontjából 
kétségkívül. Nyilván egy mély nyomot hagyó 
érzés, élmény — ezt most hűvös esztétaként, 
külső emberként mondom —, olyasvalami, 
amiből vers, sőt egy egész költészet sarjadhat. 
Nyilván az olvasóban is mélyebb nyomot hagy, 
jobban megragadja a fájdalomból született és az 
emberi szenvedést boncolgató mű. Persze, ez 
viszonylagos. Az öröm is lehet versforrás.

Szabó Levente: Jancsik Pálnak gyermekvers
kötetei is jelentek meg. Hogy él együtt Jancsik Pálnál 
a gyermekvers a verssel, milyen a viszonyuk?

Jancsik Pál: Ez is végigkísért, egészen az 
utóbbi időkig. Most vagy két éve tulajdonkép
pen nem írtam. A gyermekversírás játékosság
ból, gyermekkorból megőrzött hangulatokból, 
emlékekből táplálkozik, mert az ember örök 
gyermek marad. Sajnos, sok minden kopik is 
ebből a gyermekkorból.

Szabó Levente: És ezek a gyermekversek befo
lyásolták a verseit. Gondolok például arra, hogy a 
harmadik, a Szavak, szemek című kötetében kétféle 
verstípus leledzik egymás mellett.

Jancsik Pál: Volt gyermekvers az első köte
temben is, és később is. Kányádi olyan ügyesen 
és szépen el tudja mondani, hogy gyermekvers 
és felnőttvers között tulajdonképpen nincs kü
lönbség. Értékben az a jó gyermekvers, amely 
versként állja meg a helyét.

Balázs Imre József: Az évek során voltak-e 
olyan könyvek, kortársak írásai, amelyek fontosnak, 
kiemelkedőnek tűntek, vagy valamit megváltoztat
tak?

Jancsik Pál: Kányádit említettem már az 
előbb. Népi oldalról jött az irodalomba; népi 
származású költő, és ezt például irigylem és 
irigyeltem is mindig tőle, mert ez egy határozott 
világot, gazdag nyersanyagot jelent — így ér
zem én, aki városon születtem, és alkalmilag 
voltam csak falun. Közvetlen, egyszerű, kifeje
ző a költészete.

Páskándit említettem még. Nem mondom, 
hogy költészete hatással lett volna rám, de volt 
egy szerencsés korszaka ifjúságomnak, amikor 
együtt laktunk. Ő az előző éven járt az egyetem
re, majd másodéven hozzánk csatlakozott. Tőle 
sok mindent tanultam. Sokfele járt, sok min
dent ismert. Úgy egy kicsit be is vezetett az 
irodalomba.

HELIKON

És persze Kiss Jenő, aki zsenge ifjúságomtól 
irányította lépteimet, első kötetemet szárnyra 
bocsátotta. Ők mind egy kicsit iroda
lomszervezők is voltak. A magam módján, ki
adói szerkesztőként én is igyekeztem ezt a 
feladatot teljesíteni.

Balázs Imre József.: A levegőben volt, hogy 
kire kell majd odafigyelni? Hogy ez a Kányádi-, 
vagy Szilágyi Domokos-könyv érdekes lesz?

Jancsik Pál: Igen, a Forrás-nemzedék élt és 
működött. Baráti szálak is összefűztek bennün
ket. Tudtunk egymásról, arról, hogy ki készül 
kiadni egy újabb kötetet. Páskándi első kötete, 
a Piros madár például esemény volt. Pontosab
ban lett volna, mert még megjelenése előtt be
vonták, bezúzták, őt meg letartóztatták. Van 
annak az első kötetének egy sajátos varázsa is. 
Mert utóbb modernebb, esetleg nehezebben kö
vethető is a költészete. De ez az első kötete 
sokkal közvetlenebb. Aztán a költői vonalát te
kintve, az én ízlésemhez képest túl modernné 
is vált — ha szabad ezt így mondanom. De ez 
nem jelenti azt, hogy nem érték, bár a drámái 
szerintem kétségkívül fontosabbak.

Balázs Imre József: Milyen volt Jancsik Pál 
viszonya a kritikához? Csak vélemények számítot
tak, vagy az is, hogy ki mondja?

Jancsik Pál: Verseskötetem sem jelent meg 
túl sok, de a kritika se kényeztetett túlságosan 
el. Nyilván, ha többet írtam volna, többet írtak 
volna a kritikusok is.

A tágabb értelemben vett kritikáról azt sze
retném mondani, hogy egyáltalán létezett a kri
tika mint olyan. Minden megjelent kötetre 
reagált. Akár dicsérő, akár elmarasztaló volt, de 
volt. A mai irodalmi életünkből ez teljességgel 
hiányzik, amennyire én ezt látom; legalábbis a 
Helikon nem azt az utat követi, amelyet követett, 
amikor Marosi Péter figyelte a megjelenéseket.

Szilágyi Júlia: Marosi Péter úgy szervezett és 
szerkesztett kritikát az Utunknál, hogy a könyv már 
megjelenése előtt odakerült a füzetébe, mint feladat. 
Vagy felhívta a kritikust, vagy levelet írt neki. Ez — 
véleményem szerint — tudatos irodalomtörténeti 
gesztus volt. Nagyon jó érzéke volt az iránt, hogy 
kivel miről kell kritikát íratni. Sokszor elképedtem, 
hogy olyan szerzőkről, akikről soha nem beszélget
tünk, honnan tudja, hogy véleményem van. Ez a 
kritikai szerkesztő, az irodalomszervező kritikus egy 
irodalmi lapnál; ilyen dolgokat megérez, vagy any- 
nyira figyeli az irodalmi-szellemi mozgásokat, hogy 
akkor nyomja meg a megfelelő gombot, amikor tény
leg kipattanhat valami fontos. Valóban ez hiányzik a 
mostani irodalmi életből.

Szabó Levente: Kevés szó esett Jancsik Pál 
műfordításairól. Hogyan válogatta azokat, akiktől 
fordított.

Jancsik Pál: Túloznék, ha azt mondanám, 
hogy kimondottan a szimpátia alapján. Volt 
olyan eset is, amikor a lapoknak szükségük volt 
tematikus versre, és a verset is kiválasztották. 
Sőt, az egyetemi évek alatt még inkább prolet- 
kultos időszak uralkodott, a Korunknak pl. 
szüksége volt orosz versekre... De nem voltak 
azok azért olyan rossz versek, nem szégyenkez
ném miattuk; sőt: Jevtusenko, Voznyeszenszkij, 
Ahmadulina is volt közöttük. Aztán volt olyan, 
akit én választottam. Brassói lévén, nem ártott 
volna komolyabban venni például a német köl
tőket és a német tudást. De azért fordítottam, 
Hölderlint vagy Hodjakot például, akinek a kö
tetét előbb Ritoók János, majd az ő halála után 
én fordítottam és szerkesztettem. Román költő
ket is fordítottam, de kötetre menően csak loan 
Alexandrut, szívesen, noha a világa eléggé kü
lönbözik az enyémtől.

Szabó Levente: Köszönjük a beszélgetést.

Szerkesztette: SZABÓ LEVENTE
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Szó'cs István
Sziklából fakasztani vizet, jel

képül fogadott régi tényekből jó
reményt, az időt mint a nyelv, a 
nemzet fontos vitaminját kezelni 
s e multivitamin előállításáért, 
összeállításáért, az adagoláshoz a 
legelképesztőbb távolságokban 
leledző adatelixírek után nyúlni, 
biztos kézzel venni le olyan pol
cokról őket, melyek már maguk is 
rég leromlottak, s csak valami jó- 
ga-figyelem-fegyelem varázslata 
biztosítja hologramm-létüket... 
Ennél sokkal többet jelent az a ki
tartó tu d ós-szorga lom , m ely  
Szőcs Istvánnak, annyi minden 
után, kialakult, megtalált fő-fő 
irányát jelenti. Mennyiségben is 
tekintélyes ezerirányú életmű-ré
sze már.

Szőcs István az a szerző, aki
nek minden újabb tanulmánya 
vagy cikksorozata alatt, jegyzete
lése közben, de a végén biztosan 
vitázni, lelkesedni, bírálni, kötőd
ni szeretne az ember. Imi róla. írni 
arról a szintézisről, mely lehet ép
pen közismertségük miatt felis- 
merhetetlen tény- és adatmoza
ikokban leli fel az ő valaha megér- 
zett és azóta keresett Atlantiszá
nak lappangó maradékát. Eleven 
archeológiáját csodálni lehet, 
mint a nagy feltalálókét.

Most, hogy Szőcs István, aki
nek sok a tisztelője és sok az ellen
fele kultúmyilvánosságunkban, 
most, hogy hetvenéves és semmi
vel sem szelídebb, legfennebb 
arányai, hangsúlyai másak mai 
munkásságának — nem azt sze
retnénk mérlegelni, hogy igaza 
volt, nem volt igaza, elég annyi, 
hogy végig ő volt az igazi kritikus, 
az okos és tenyérbemászó, aki leg
alább koherens szempontrend
szert is tudott ajánlani mindig a 
legelfogultabb, az úgynevezett 
"kinyíró kritika" alá is.

Baráti szeretettel emlékezem 
egy nagyon régi méltatására, mi
kor kedvenc költőjének nevezett 
és gyöngéd kibelezésére, mikor 
kimondta egyik könyvem kap
csán, hogy az is hülye, aki negy
ven en  fe lü l nek iü l m ég ver- 
sifikálni. Bár biztos mindig igaza 
volt, élők és holtak sokan viseljük 
a vele való találkozás párbajforra
dásait. Most, hogy Cyrano-i vagy 
Vajda János-i indulatai mögött 
nem ugyanolyan izmú vívó kezeli 
a tőrt, meg kell vallanunk, hogy 
akkor is elismerést, sőt csodálatot 
váltott ki, mikor a mutatványával 
nem tudtunk egyetérteni, és a fi
zikai erőnlétünk hivatalos, élet
korhoz kapcsolódó csökkenése az 
ő ese téb en  sem  jelenti sz e l
lem i erélyének visszafejlődését. 
Akkor miért is bíbelődnénk a kö
telező "Isten éltessén" túl ezzel a 
hetvenedik csörtével? Mert Szőcs 
István egyike mindig utolsóknak

világszínpada

tételezett, ám hagyományosan 
mindig újra felbukkanó erdélyi 
polihisztorainknak, s ezt nem 
szokták elmondani róla. Valaki 
mással kapcsolatban olvastam a 
napokban a szellemes megállapí
tást, hogy ebben a műfajban, ab
ban az ágazatban ilyen  m eg  
olyan, ám a pentatlonban verhe
tetlen. Ez a sportból kölcsönzött, 
de a teljesítményre más téren is 
találó metafora fedi a (szerintem 
kiváló, méltatlanul visszhangta- 
lan s el is hallgatott) regényíró, a 
túlságosan is visszhangba fullasz- 
tani próbált erélyesen bunkózó 
színikritikus, a közéleti riporter, a 
publicista, az egyetemről (nem 
egészen nyüvános: miféle fúrási 
telitalálattal) eltávolított gondo
latébresztő kultúrtörténész, a sok 
hivatásosnál nyilvánvalóbban  
nyelvész, s végül az elhalgatha- 
tatlan "délibábos", zseniálisan  
szintetizáló, szimfonikusán hang
szerelő teoretikus teljes tett-skálá
ját. Illeszkedik hozzá, mint külön 
színfolt, a sokat ironizált naiv fes
tő is.

Régi szép hamis szenzációk, 
felültetések, csinos kis botrányok 
és ellenbotrányok modorában 
most azt közölhetném, hogy a 
marosszentannai templom firmá
mén túrnának restaurálásakor egy 
rovásírással díszített vajdarabra 
bukkantak, mely azok fején ma
rad ebben a rendkívül meleg szü
letésnapi nyárban, akik sosem  
bírták az ilyen alakokat, irodalmi 
Koppányokat, stilisztikai Vatákat, 
teátrumi Zách Feliciánokat, tan
székostromló Petúr bánokat, még 
hogyha mindig be is bizonyoso
dott, hogy Ugocsa is coronat, sőt 
egyes esetekben igazán Ugocsa 
tudta feltenni a koronát oda, 
ahonnan másoknak csak fityinget 
mutattak a múzsák. De csupán 
azt közlöm, hogy áldást kívánva 
ezutáni törődéseire is, tisztelettel 
olvastam legutóbbi cikkeit is. Fő
leg a Helikonban. Egy egész ben
nünket igazoló világmindenség 
díszlik fel mindig az ő kihívó in
tellektusa mögött.

LÁSZLÓFFY ALADÁR

KELEMEN H U N O R  
A rokon látogatása
Csendes napszakban ajtómon kopogtat: bebocsátásra 
vár a messzi vidékről érkező fáradt rokon.
Ismerős illatot hoz hajában, rögtön felismerem.
Mintha csak tegnap láttam volna. Mintha én lennék 6. 
Ismerjük egymás hangját és egymás hallgatását. 
Ugyanabban a mondatban vagyunk alany és állítmány: 
alanya és állítmánya a kitalált történetnek, amelyből 
nincs kiút. Csak befele vezető út van: egyirányú. 
Évszaktalan napfény süt, sima szél, velem a rokon.
Víz, levegő, tűz — tűz, levegő, víz. A langyos kövekre 
sárga képek kerülnek: farkasszemet nézünk a nemlétezővel, 
az elképzelt idő kimerevített pillanatával. Az igeidők 
az ujjbegyeinkben vannak. Akár a születés és a halál, 
mondja 6, s én bólintok. Erre mit is válaszolhatnék?
Az első kakashang hasította résen autóval a város 
fölé megyünk. A hegyre. Föl a tiszta fénybe. Onnan 
mindenre rálátni. Mellettem a messzi vidékről jött 
fáradt rokon, akinek hajából és bőréből ismerős illatot 
szorít ki a hajnali harmat, és aki a várost, akár 
a tenyerét, úgy ismeri. Akár a tájat, ahonnan egy 
csendes napszakban megérkezett. Állunk bokáig 
a hideg verejtékben. Bennem a rokon és őbenne én: 
egyetlen fellobbanó láng, örök hullámzás.

A hátvédek hatalma
A hátvédek mindent látnak: 
övék a tudás szomorúsága.
Társaságukban feszélyezve érzem 
magam: humortalan férfiak.
Ezerszer elmesélnek mindent.
Az egészet keresik a részben, 
türelmes, lomha lények.
Figyelmük mindenre kiterjed, 
gyakran kérdeznek: érted?
A hátvédek mindig harcra 
készek. Alternatívákat álmodnak, 
egyszerre többfele néznek.
A terepet naponta bejárják, 
mint az órát a pontos percek.
Kérésem számukra parancs, és 
ók vigyáznak titkaimra. Ez 
alapos ok lehet a félelemre.
Gondoskodom róluk: legyenek 
jó erőben. Hűségük határa 
tudásuk terjedelme.
A hátvédek szíve jéghideg. Csak 
a vért nyomja a testbe körbe.
Érzelmeikre nem számíthatok, 
hisz évekig nem néznek tükörbe.
A hátvédek nyugalma felbosszant.
Stratégiát isznak és taktikát 
vizelnek. Kitartóan szövik 
a szőnyeget, s titkaikra hiába 
lesek, mert a hátvédek mindenkit 
vidáman túlélnek.

Muhi Sándor: A kastély
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BOGDÁN LÁSZLÓ
ÁTIRATOK MÚZEUMA

*
a Bodor Adám -névtár

"hogy lássam mi történik velem" 
rokonaink szaga a gyötrelem többé ki nem költözik 
ki tudja hol van máraz elejei Weisz Gizella 
Göb Manyevutz (vagy Manyevuc?) Lamos 
Issekutz Menye Isse Emma Szilárd 
úrmenyétek és hölgymenyétek Mukkerman Gajzágó 
Bubenkó Sorbán Kaliger Súbert Mester 
az elnyúhetetlen Menyhárt doki Barbara di Anatolia 
professzor Alexander villogó kések Titi Bock 
doktor Mauzi Mücke Petke Puha a settenkedő fócsatomamester 
Dodó Erna Pohl Jumbercsák Vazul a Féder fiúk 
Strom Bahleda Géza Obrád Simon Vasile Ureche 
Max Bordán Horst Csaba Jékely Kopf Leon Patrubán 
Jancsi Veka Johnnie Kuptor (volt és jelenlegi szénégetők)
Nopritz Andrea Nopritz Marius Rabuzzin Jóska Bundás Rekk 
Szaniszló Ödönke a nagy Onaga elvtárs és persze Woff 
aki nem szeret lábtól alunni (miért ki szeret?)
Mollgorzata Stein Éva Morskie és persze a liftbe rekedt asszony 
persze az ön volt férje is a Vörös tér a Zangezur hegység 
a krétaszag eredete kicsi Bocz Péter egy repülő esernyő 
Bajnesz a benzinkutas jereváni naplementék az öreg Steckó 
tisztelgés kialudt vulkánok előtt a Timis lány Balinkó 
Dzsoni és Bili és Mimi (barátok a fénylépész előtt) 
a sterilizált indiánok a szürke gúriárok Hank Ottó 
beavatás egy mesterség titkaiba Semolina Pilchard 
Zoltán Mozakján Ottmar Plaffa teslőrparancsnok magánya 
Puiu Borcan ezredes Brekk Paula égővörös haja 
Mustafa Mukkerman a hatszázkét kilós kamionsofőr 
Szergej Adam Losteiner kombinéban Bocz Vera 
az egyik pánt lecsúszik milyen is egy hágó? 
járvány csőd félelem Géza Kökény 
a névmás délutánjai Spiridon Aranka Westim 
borzok rókák fülesbaglyok egyfél\klipp (ki tudja honnan?)
Coca Mavrodin Mahmudia ezredes Nikifor Tescovina
Géza Hutira füle Béla Bundassian a menekülő
Connie Illafeld Vili Dunka Zoltán Marmorstein
Titus Tomoioaga ezredes később csapos (minden múlandó!)
Severin Spiridon a fold felett a csonttollú madár
kutyaviadalok Dolinán és Rotundán Dobrin City
Bebe Tescovina lángoló haja a Sinistra körzet
Hamza Petrica tárkonyfű illat Öleinek doki
és megint élőiről! Pantelimon pópa Toni Waldhütter
Áron Wargitzky (valahonnan a mélyből) Petra Konnert
nevek a forradalmi menetoszlopból a liga emberei
tudnivalók a szénégetőkről megérkezés északra prikulicsok
kirakatüvegen táncoló árnyak egy idegen városban
távoli füttyszó dobogtatások a Tirrén-tenger fényei
a Baba Rotunda hágó Gábriel Dunka a berezelt törpe
elgurult fénylő golyó olajos tócsában emberi szem
minden pénteken képviselőfánk a hely ahol vagyunk
parázsló szemű leopárdok talpa nyoma a visszajáró Andrej Bodor
a tengerfenekére süllyedő magyarázat fagyosszentek
egy hely ami nincs is egy hely ahol kosarakat fonnak
mi történik amikor nem történik semmi? utasemberek
az átvilágított káosz a padlástér vendégei rokonaink szaga

1998. július 11.

Dobrecovic Adriana: A fa

az asszociáció elemei
- átirat az elveszettnek hitt, 1976-os
zöld füzetből -

akkor hát az asszociáció elemei ha már ez is közös
legelöl svejk a környék tréfamestere
mögötte hírhedett politikusok között mária királynő
hüvellyel szerzett birodalmat nem karddal
utánuk somfordálhat franz kafka is
caragiale ady rilke beszédszúnőben
tőrkés botját lóbálva peckesen egyenes derékkal
vonulhat el a balacsászár is mindannyiunk nagyatyja
két szerb összeesküvő rugdoshat egy horvát rendőrt
csenevész bukaresti milicisták bilincselhetnek meg
szálfatermetú oltyán parasztokat - la sectie! -
perspektíváról gajdolhatnák kapatos bécsi egyetemisták
a világ mindaz aminek esete fennáll így a filozófus
a történelemnek szüksége van ránk a történelem hívni fog bennünket
így egy másik perspektíva pörgés
klim festményeinek nőalakjai megelevenednek
sör és humanizmus isten veled monarchia!
megint a pálffy palota megint a gráben
magyar cigányok batyuzó galíciai zsidók
a dzsentri csak a duna-tisza közén terem meg
cseh államférfiak tót atyafiak jó palócok masaryk már alkot
felépül pest a tülekvésnek ködbevész a tabán
régi tangók bolgár folklór és teremtói nyomor krleza ír
a történelem történelem a nyomor nyomor

alulnézetből felülnézetből 
lila ruhás nők éttermek évektől koszos falába zárva 
szar az utcasarkon itthon vagyunk a kék duna 
egy zágrábi tér napsütésben Szarajevó brossá lemberg 
egymásra izzadó párok egy kocsmában egykre és koronázó templomok 
zárás után egymáshoz simulva tűnnek el a párok 
táncolnak a poharak zárás után parasztok fogják és urak 
hogyhogy egyetlen étteremben sincsen tükör? 
polgár sincs a polgárt be kell hozni ferbli-párbajok 
bizonyos szalonokban azért már nyugat a divat 
hangolnak immár krúdy tücskei is hetedíziglen nyírségiek 
nemcsak a vigyázók vetik párizsra a szemük a dámák is 
de párizs nincs is párizs bennünk van vélekedik krleza 
vagy bennünk sincs pánszláv kongresszusok 
kákániában a törvény előtt minden polgár egyenlő volt 
csak nem számított mindenki polgárnak nevet musil 
hetedik hónapban a pogrom
konkrét idegen hazánk érzékeltünk már kezdhetjük a filmet
véletlen hogy pontosan ezt mielőtt még azonosságba békülne minden
rengeteg változata van folytatható ez az egész
életünk másolatok és variációk ócska gyűjteménye
mint ahogy folytatódni is fog bizonnyal
a miénk csak egy a sorból és nem is vers!
mindez nem is vers! miért lenne éppen vers?
egy hazátlan tudat töredelmes vallomása inkább
a confessió balkáni paródiája
illedemesen hölgyeim és uraim illedemesen c' est la vie!
ó és mielőtt elfelejtenénk a volksbundot
a német töredékek is itt tolonganak a német szórványtelepek
dunántúl nagyszeben bánát bácska beszterce
és az álmok városa a misztériumok színhelye aranyos prága
a gólem elindul a sikátorba eszelősen néz ránk
és adria is a három tenger közül az egyik
esetleg partjáról abházia! abházzia!
egy elveszettnek hitt szeretkezés rituális mozgását

figyelembe véve
ahhoz alkalmazkodva indíthatnánk 
mindenekelőtt megint és újult erővel perspektíva-vágta! 
miről beszélgethetnek a nők szinnyei merse majálisán? 
de jöhetne rögtön ellenpontként mondjuk a szülőföld is 
bardóci temetők foroghatnának napfényben ragyoghatna 
kimerevedve az időből a szentgyörgyi promenád 
ringlispílen ülünk és az életünk elforog elforog
1998. márdus 23.
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SZABÓ GYÖRGY

Barátok, pályatársak panorámája
Bodor András

Régi barátom vagy, Bodor András, régi időknek 
jó  kutatója, köszönt, szakmai társad, ime.

Gáli Ernő
Rég nem láttalak, Ernő, hogy szolgál az egészség?
M ost is szívügyed a társadalomtudomány?

Imreh István
Erdély sorsát búvárolja serényen a Pista, 
sűrűn emlegeti tolla a székelyeket.

Létay Lajos
írj ezután is sok szép verset, drága barátom, 

várják számosán ezt, várja a versszerető.
Sombori Sándor

Szép a te prózád, székely atyámfia, Sombori Sándor, 
jöjjön az új köteted, szívesen olvas a nép.

Kékedy László
Mindig nagyra becsülte az ókort Kékedy László, 

ámde a vegytan a nagy, régi szerelme neki.
Faragó József

Jóskával (Faragóval) a néprajz embere áll itt, 
szakmáját szereti, mesterien műveli.

Kiss András
Régi családok után nyomoz archívumba Kiss András, 

mindenkit kisegít, hordja a jó anyagot.
Benkő András

Jársz operába barátom, András, vagy csak időnként? 
Téged a klasszikusok vonzanak úgy igazán!

Csetri Elek
Sokszor írt már Csetri a nagyról, kit Csomakőrös 
szü lt e világra nekünk, áldjuk a hős utazót.

Antal Árpád
Szívből jö tt sorokat rótt Árpád Áron atyáról,

Nyújtód büszke lehet hú fia érdemire.
Dávid Gyula

Sok jó  ügyben emelt szót már Dávid Gyula nálunk, 
szívügye minden előtt mégis a könyvkiadás.

Vámszer Márta
Márta a Tárat nappal és éjjel szakszerűséggel 

írja, a munka halad, kész a kilencedik is.
Benkő Samu

Nyárádmente szülötte, te Benkő, zárod e verset, 
Múzeum Egyleti sok munka a vállaidon.

Elnézést kér szerző, mert eme felsorolásban 
sok lesz bíz a hiány, véges az emberi ész.

CZEGŐ ZOLTÁN  
Születésnapomra

Az erdélyi magyar irodalom ún. második
Forrás-nemezdékének, annyi minden után.

Akkor még szinte mindenből vers lett 
akkor még nem volt sem asszony sem gyermek 
Érintésünk az Isten ujját idézte 
December a tavaszt decisleg kimérte 
Magunk kínjaiban más sebeit nyaltuk 
Kedvünk vigalomban fájdalomra halkult 
Köszöntésre válasz —  Minden a régi 
A zt vallottuk hogy a halál megéri 
Ödv urak Békesség Molto bene 
A z igazság mintha közöttünk delelne 
Számunkra akkor a közöny is köz volt 
Vélünk zárt a kocsma s kinyílott a mennybolt 
A lét kódjain babráltunk magas lázban 
Egy nép rítt köröttünk — Nem vacsoráztam 
A  voltak voltunk adakozó veszett dalnokok 
Rózsakeresztes láncszemek a sötét sem alhatott 
Szemmel vertünk bolyhos ágyékot igézve 
Pancsoltunk a jövő magzatvizében 
Seblázban érkeztem nincs mit letagadnom 
ím  úr lett a jelen a téren szobroz a sablon 
Gazdag voltam hisz' csak így veszíthettem 
M i Atyánk ki vakon matatsz a mennyekben 
Nem bírom megvárni a teremtés befejeztét 
Óvd a maradékot s feledd el ezt az estét 
Budapest, 1998. máj. 22.

Októberi évfordulók
1 — 120 éve született Vasile Demetrius román író
— 190 éve halt meg Thomas Thorild svéd költő

2 — 120 éve született Kristóf György irodalomtörténész
3 — 60 éve halt meg Antonin Klastersky cseh költő
4 — 20 éve halt meg Erdélyi József költő
5 — 100 éve született Sinkó Ervin délvidéki író
6 — 175 éve született George Henry Boker amerikai író
7 — 25 éve halt meg Gödör József költő
— 370 éve született Joachim Oudaen holland költő
— 10 éve halt meg Sőtér István irodalomtörténész

8 — 310 éve született Johann Ulrich König német költő
— 30 éve halt meg Emil Petrovid román nyelvész
— 560 éve született Bemardo Púid olasz költő

9 — 25 éve halt meg Gabriel Marcel franda író
10 — 60 éve született Szilágyi István író
11 — 90 éve született Csontos Vilmos felvidéki költő

— 90 éve született Alexandru Sahia román író
12 — 50 éve halt meg Alfred Kerr német író
13 — 175 éve született Lisznyai Damó Kálmán költő

— 100 éve született George Mihail Zamfirescu román író
14 — 360 éve halt meg Gabriel Chiabrera olasz költő

— 110 éve született Katherine Mansfield amerikai írónő
15 — 75 éve született Italo Calvino olasz író

— 80 éve született Constantin Giurescu román történész
— 250 éve született Christian Stolberg svéd költő

16 — 25 éve halt meg Ingeborg Bachmann osztrák költőnő
— 290 éve született Albrecht von Haller svájci költő 
— 110 éve született Eugene O'Neill amerikai drámaíró

17 — 60 éve halt meg Kari Kautsky német politológus
— 100 éve született Simon Vestdijk holland író

18 — 30 éve halt meg Gereblyés László költő
19 — 60 éve halt meg Borisz Sztyepanovics Zsitkov orosz író 
2 0 — 120 éve született Barta Lajos író 0
21 — 75 éve született Mihail Gafita román kritikus 

— 120 éve született Krúdy Gyula író
— 290 éve halt meg Petrőczi Kata Szidónia költőnő
— 440 éve halt meg Giulio Cesare Scaligero olasz humanista

22 — 60 éve halt meg Ernőd Tamás író
— 180 éve született Leconte de Lisle franda költő

23 — 310 éve halt meg Charles Du Gange franda történész 
— 125 éve született Lampérth Géza író

24 — 200 éve született Massimo D'Azeglio olasz író 
— 180 éve született Dimitrie Gusti román író
— 440 éve született Szymon Szymonovicz lengyel költő

25 — 30 éve halt meg Jean Schlumberger franda író 
— 130 éve született Tokutomi Róka japán író
— 75 éve született Tóth István költő

26 — 325 éve született Dimitrie Cantemir román tudós
27 — 450 éve halt meg Jan Dantyszek lengyd költő

— 260 éve született James Macpherson skót költő
— 100 éve halt meg Nagy István történész

28 — 90 éve született Albert Maltz amerikai író
— 330 éve halt meg Augustin Moreto y Cabana spanyol író

29 — 125 éve halt meg Georges Feydeau franda író
— 380 éve halt meg Walter Raleigh angol író

30 — 110 éve született Jiri Hausman cseh író
— 140 éve született Duiliu Zamfirescu román író

31 — 20 éve halt meg Becsky Andor író
— 250 éve született Iglesias de la Casa spanyol költő 
— 110 éve született Szentmihályiné Szabó Mária írónő
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‘KPWEX
— M it gondol, mennyire tárgyszerű a magyar történetírás?
—  Vannak olyan területek, ahol elfogultsággal vádol

nak bennünket. A magyar történetírással kapcsolatban 
a legfontosabb globális vád szom szédaink részéről: egy
fajta "birodalmi" koncepcióban gondolkozik. Ezt vállal
n u n k  kell! Ez n em  azért van , m ert napjainkban  
visszavágyjuk a Trianon előtti Magyarországot, hanem  
egyszerűen azért, mert 1918-ig —  de jure 1920. június 
4-ig, a békeszerződés aláírásáig —  egy nagy történelmi 
M agyarország létezett. Bennünket attól eltiltani, hogy a 
saját történelmünket kutassuk és tanítsuk, nem szabad. 
Nekünk nemcsak arra van elidegeníthetetlen jogunk, 
hogy Afrikát, Bizáncot, Japánt vagy épp Kamcsatkát 
kutassuk, de m éginkább jogunk, sőt kötelességünk, 
hogy Erdélyt, a Felvidéket, a Délvidéket vagy épp Bur- 
genlandot kutassuk, mert a magyar múlt szervesebb 
részét képezik. M egértem a szom széd országokat is. 
V iszonylag tűrhetően ismerem például a szlovák törté
netírást. Pályám elején intenzíven foglalkoztam Csák 
Mátéval, két könyvet is publikáltam róla, s az ő kedvéért 
tanultam m eg annyira szlovákul, hogy a szakirodalmat 
m ég ma is egy kissé, de harminc évvel ezelőtt folyama
tosan tudtam olvasni. A  szlovák történetírást m élysége
sen  m egértem , tudniillik  Szlovákia fiatal állam. A 
szlovák nem zet ezekben az évtizedekben formálódik ki, 
és keresi a gyökereit. M inden nem zet átment ezen a 
fázison, amikor megpróbálta a történelembe minél mé
lyebben beleereszteni a gyökereit. Ez a ma szempontjá
ból esetleg irritáló lehet. De ne felejtsük el, hogy amikor 
a 18-19. században mi is mélyen beleeresztettük gyöke
reinket a múltba, akkor ez az osztrákokat irritálta! De 
Ausztriának is el kellett fogadnia, hogy nagy keleti vé
gein  él egy nem  német nyelvű, nem  azzal az azonosság- 
tudattal rendelkező, más mentalitású népesség. Most 
nekünk is el kell fogadnunk: a mi "nagy magyarbirodal
munk" újkori, legújabb kori történelmében a sors, a de
mográfia így hozta, hogy más népek alakítottak államot, 
vagy csatlakoztak Kárpát-medencén kívüli nyelv- és 
mentalitástestvéreik államához. Ezek most a történelmi- 
ségben próbálnak gyökeret ereszteni. Ezek a folyamatok 
idővel le fognak tisztulni, de ez nem  azt jelenti, hogy 
m ost időnként, alkalmanként ne figyelm eztessük őket. 
Mint ahogyan ők is figyelm eztetnek bennünket. Ebben 
az esetek nagy részében nincs igazuk. Mert nekünk 
Japánt kutatni jogunk, de a Kárpát-medencét kutatni 
kötelességünk. A történettudományban nincsenek kicö- 
vekelt dolgok, mindent szabad kutatni. A szom szédos 
országok történészeinek sem  kell rossz néven venniük 
azt, hogy az ő történelmükbe vágó dolgokat kutatunk. 
Mert nem  is biztos, hogy az ő történelmükbe vág. Quo 
jure? Másrészt ped ig a kutatás szabadsága itt ma már 
m esszem enő. Ars poeticám, hogy a középkori magyar 
történelmet egyszerre kell nem zetközi összefüggések
ben, ugyanakkor szigorúan a forrásokra építve kutatni. 
Erre törekedtem például a magyar állam m egszületésé
ről szóló könyvem ben, vagy például a magyar nemzet 
m egszületését tárgyaló kötetem el sem  készülhetett vol
na tág horizontú európai tabló felvázolása nélkül.

R észlet KRISTÓ GYULA professzornak a Tiszatáj 
1998. jú liu si szám ában m egjelent interjújából.

IÔ VTJC

CSODÁLATOS 20. SZÁZAD A ZENÉBEN 5.
A század "utolsó" dalai

Élt a szá za d u n k b a n  eg y  
nagyhírű zeneszerző, de akit 
valahogyan mindnyájan visz- 
szahelyeztünk a 19. századba. 
Talán azért, mert majd minden 
fényképén, amit róla nyomta
tásban közöltek, joviális, arisz
tokratikus öregúrként jelenik 
meg. Egyébként is híres volt lel
ki nyugalmáról, kedvességéről, 
k ia p a d h a ta tla n  h um oráró l. 
Amikor egy felhevült zenekari 
játékosa (k la r in éto s!) azza l 
ment hozzá próba után, hogy 
ezt a szólamot legfeljebb csak 
zongorán lehetne lejátszani, bé
kés jósággal nyugtatta meg: —  
N yugodjon m eg, fiatal bará
tom, zongorán sem  lehet elját
szani. Persze saját művéről volt 
szó, zenekari orgiáinak valame
lyikéről.

Mert ORGIÁKAT írt zene
karra — igazában erről volt hí
res. S z im fo n ik u s  k ö lte m é 
nyeknek nevezte nagy zenekari 
tablóit és így közvetlenül kap
csolódott Liszthez. A mai hang
versen yéletb en  gyakran fe l
tűnnek ezek az akció-szimfóni
ák: a huszonnégy évesen kom
ponált Don Juan (op. 20), a Halál 
és megdicsőülés (op. 24), a Till 
Eulenspiegel (op. 28), az Imigyen 
szála Zarathustra (op. 30), a Don 
Quijote (op. 35), a Hősi élet (op. 
40). E remekműsorozat tíz év  
alatt készült, 1888 és 1898 kö
zött. Tehát minden ma játszott 
nagy m űve 19. századi alkotás. 
A fiatal Bartókra elementáris 
erővel hat az Ein Helden leben... 
— végre valami új!... Manapság 
már alig hat újszerűnek, még 
történeti vonatkozásában sem. 
Mégis őt tekintették a m odem  
zene atyjának. Ma már nehéz 
m egérteni, miért őt és miért 
nem Debussyt érezték m eg ha
marább a századeleji új utakra 
lépő alkotók. Pedig Debussy vei 
volt kortárs (m indössze két év
vel volt fiatalabb Debussynél!).

A 20. század i zen e  nagy  
ÖREG APÓ JA v o lt  ő: RI
CHARD STRAUSS. Még a ne
ve is v issza u ta l a nagy z e 
nész-dinasztiára, de rokonsági 
kapcsolat nem fűzte a Walzer-

ki- rályhoz. Bár ő maga csoda
szép  keringőm uzsikával kap
cso lódott nagy elődjének v i
lágához a Rózsalovag című ope
rájában.

Apropó: Strauss-operák!
1905-től a Salome egyfelvo- 

násosától (op. 54) rövid időkö
zökben egym ásután születnek  
m eg operái: Electra (op. 54), Der 
Rosenkavalier (op. 59), Ariadne 
Naxosban (op. 60), Die Frau ohne 
Schatten (op. 65), Arabella (op. 
79), Capriccio (op. 85). Ezek a 
m űvek 1905 és 1914 között ke
rülnek ki Strauss alkotóm űhe
lyéből, tehát időben valódi 20. 
századi alkotások. D e— sajnos! 
—  stílusukban , zen e i tartal
m u k b a n , m in d e n  m o d ern  
pompájuk ellenére visszanyúl
nak a 19. századba. Fantaszti
kus k e ttő ssé g e :  itt la k n i a 
m od ern  k orb an , és a lk o tn i 
v issza k ö ltö zn i (id őn k én t) a 
gyönyörűséges ifjúkori em lé
kek 19. századába? Igazából 
ilyennek érezzük Richard Stra- 
usst. Valahogy éppen ezért is 
szeretjük őt és muzsikáját. Két 
hatalmas zenei korszak közé  
vert majd csupa remekműből 
ékkövekkel díszített acélhidat.

És... ha könyvtárak, lem ez
tárak kartoték-lapjai közt kuta
tu n k  m ű v e i u tá n , fu rcsa  
benyomás hatalmasodik el raj
tunk: m induntalan beleütkö
zünk DALAIBA. Ezek a néha 
hatalmas zenekari apparátus
sal is kísért dalok ízig-vérig  
megmaradtak DALNAK. N em  
lett belőlük drámai jelenet, ze 
nés pantomimjáték, filozófiai 
esszé vagy éppenséggel m elo
dráma.

NEM! Stauss dalai m éltó
képpen folytatták és lezárták a 
nagy német romantikus daliro
dalmat Schuberttól a 20. század  
közepéig. N em  véletlen, hogy  
az utolsó, a búcsúzó m ű is a Vier 
letzte Lieder (1948!) címet viseli. 
A dalszerző Richard Strauss int 
búcsút ezzel a gesztussal egy  
végleg  elm últ zenei korszak
nak. Az utolsó dalban a négy  
közül visszautal a Halál és meg
dicsőülés c. szimfonikus költe
ményére. Szimbolikus gesztus: 
bezárul a kör, am elyet ő nyitott 
ki fél évszázaddal korábban. A 
zenekari orgiák nagym estere  
dalokkal lép át a halhatatlanság 
b irod a lm áb a . A kkor ép p en  
1949-et írunk, új világ kezdetét 
dátumozzuk.

TERÉNYI EDE
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MOL.
A  Magyar Közélet legfrissebb (július-au

gusztusi összevont számának tartalmából: a 
Dokumentum rovatban Markó Béla, az 
RMDSZ szövetségi elnökének Hogyan tovább 
avagy kivel tovább, mivel tovább, merre tovább? 
politikai helyzetelemzése, Tőkés László tisz
teletbeli elnöknek Tisztítsuk meg sorainkat a be
súgóktól! felhívása, valamint a Szövetségi 
Képviselők Tanácsának Határozata és Nyilatkoza
ta olvasható. A mindennapjainkat valamilyen 
formában befolyásoló tarsadalmi-politiííai- 
gazdasági-kulturális történésekre-jelenségek- 
re reflektál Sütő András (Sírkövek), Csoóri 
Sándor (Hitványulás), Fodor Sándor (Télelem 
Koszooótól), Molnos Lajos (Megalakult az új ma
gyar kormány), Hadházy Zsuzsa (A Variációk a 
szabadságra), Rónaszegi Miklós (A másságról), 
Dankó László (Ha az apám feltámadna), Hor
váth Árpád (Magyar diák, svájci diák, európai 
diák). Nemzeti ünnepünk, Augusztus 20. kap
csán meditál Kelemen András (Keresztény nép 
államalapítója), Wér Vilmos (Esküt a Szent Ko
ronára), és Tóth Sándor (Szent kenyér). Az Or
szág Házát Csorba László és Szalay Zoltán 
mutatja be szóban, illetve képben. A szerkesz
tőség által meghirdetett pályázatra beküldött, 
ez alkalomból közölt írások szerzői: Jancsó 
Miklós, Somogyi Botond, Böjöni Domokos, 
Sepsi Fazakas István, Tamy Ákos, Szombati

István, Vitus K. György, Sárközi Csaba, Gúzs 
Imre, Gábor Ferenc, B. Kovács András, Cseres 
Ferenc, Bíró Péter, Váry O. Péter, István Anikó, 
Debreceni Ferenc. Tamási Áron (Árnyas szülő
föld), Bázsa S. Loránd (Ez meg az) című írása, 
az RMDSZ EMKE eseménynaptára, valamint 
Szilágyi Domokos-vers olvasható még a lap
ban.

A z újrainduló Családi Tükör 1-es számá
nak szerzői: Fodor Sándor, Lászlóffy Aladár, 
Nagy Olga, Jakab Márta, Molnár Judit, Oláh- 
Gál Elvira, Vaigha Jenő-László, Nagy Anna
mária, Soós Eait, Várhegyi Júlia, Szőke Éva, 
Lővyy Maya, Grósz Emese, Molnár Attila, dr. 
Erdős Gyöngyi, dr. Nagy Lajos, Hegedűs Csil
la, Brassai László, Szakács Nagy Zsuzsa, We
iss Erika.

A  C. E. T. (Central European Time) 8. szá
mában olvasható egyebek mellett Lászlóffy 
Csaba Ódon búcsú és Vészkijárat című verse.

A Tiszatáj 7. számában interjú olvasható 
Lászlóffy Aladárral. A lap közli a költő Május 
18 és Husvét című versét.

A  jelenkor július-augusztusi száma közli 
Lázáry René Sándor Wolfgang Amadeus Mozart 
Prágában dmű versciklusát.

Monoszlóy Dezsőnek a Magyar Köztársa
ság Érdemrend Középkeresztje kitüntetést Peisch 
Sándor nagykövet adta át a Bécsi Magyar

Nagykövetségen. Az ünnepségen Pomogáts 
Béla mondott köszöntőt. A Karmán József Tár
saságot Szitányi Gyrörgy elnök képviselte.

Szántó Piroska festőművésznő, író, életé
nek 85. évében, augusztus 2-án elhunyt.

Rákosy Gergely József Attila-díjas író 74 
éves korában hunyt el.

Életének 76. évében meghalt Szeberényi 
Lehel háromszoros József Attila díjas író.

YLermész-díjai kapott a tíz éve működő 
debreceni Csokonai Kiadó Könyvesboltja.

Nádas Péter kapta idén Szlovéniában a 
Vilenca Nemzetközi Irodalmi Díjat, mellyel kö
zép-európai témájú műveit, a II. világháború 
utáni korszak magyarországi és európai tör
ténéseit tükröző munkásságát ismerték el.

A  Pro Literatura díjakat július 9-én adta át 
a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete. 
A díjazottak: Bisztray Ádám (kispróza), Dar- 
vasi László (irodalmi publicisztika). Földényi 
F. László (esszé), Reményi József Tamás (kriti
ka), Tímár György (műfordítás), Nagy Berna
dett és az írók Boltjának dolgozói (irodalom- 
szervezés).

-MI

M egh ívó  az operába
VÍZSZINTES: 1. Richard Wagner zene

dráma-trilógiája. 18. Az Embersors írója. 20. 
Orosz-kínai határfolyó. 22. Tíltószó. 23. 
Mózes öt könyve. 24. Mezei vad, fordítva. 
25. Tromf. 26. Mésszel beken. 27. Numero. 
28. KISZ-előd. 30. Alban Berg operája. 31. 
Fluor és indium vegyjele. 32. Azonos ma
gánhangzók. 33. Gallium és arzén vegyje
le. 34. Kubai és osztrák kocsik betűjele. 35. 
.. crucis, keresztút. 36. Becézett férfinév. 
37. Kosztolányi Dezső regénye. 40. Csak 
részben kitartó. 42. Juttat. 43. Ajak egyne
mű hangzói. 45. C. R. P. 46. Köröndi festő
költő névbetűi. 47. Gyakorlati jártasság. 
48. Költemény is van ilyen. 49. Kertkapu 
határai. 4 9 /a. Fordított állóvíz. 50. ... és 
kunyhó (Petőfi-vers). 51. Határozó rag 52. 
Ők — franciául. 53. A küzdelem. 56. Zenei 
rövidítés. 58. Ambrus Lajos-féle "néző
edény". 61. Román író (1819—1859). 62. 
Testét edzi. 63. Papírmérték. 64. Igekötő. 
65. Jőzsa Áron. 66. Bizet 4 felvonásáé operája.
69. Női név. 71.1. Y. 72. Az orosz parlament 
neve. 74. Bárium és prazeodimium vegy
jele. 75. Kanca — románul. 76. E. K. 77. 
Asztalos István novellája. 81. ...lógia, orr
gyógyászat. 83. Részben kecmereg. 84. 
Rimszkij-Korszakav 4 felvonásos operája. 87. 
A bibliai Boáz és Ruth fia. 88. Nemzetközi 
segélykérő jel. 89. Oskola-falak. 91. Nem 
egészen brutális. 9Z Nyárád..., Maros me
gyei község. 96. O. A. 97. Csapadék. 99. 
Gumicső. 100. Puccini-opera. 102. L. U. 103. 
Nálunk is beruházó magyar RT. 105. Ka
cag — románul. 108. Brailai kocsijel. 109. 
Toldalék, a -nek párja. 110. Verdi-opera. 111. 
Ez a "katona" madár. 112. Norvég kocsijel.
113.... megvénülünk Jókai-regény. 114. Er
kel Ferenc-opera. 116. Hatszáz római szám

mal. 117. Botswanái és máltai kocsijel. 118. 
Laló-opera. 121. Pedagógus-munka. 223. 
Richard Strauss egyfelvonásos műve. 124. Be
ethoven operája. 126.... Blandiana, költőnő.

FÜGGŐLEGES: 1. G. Verdi ötfelvonásos 
operája. 2. Vincenzo Bellini legnagyobb sikerű 
operája. 3.... Péter, a Toldiról szóló históriás 
ének szerzője. 4. Ismert operett-herceg. 5. 
Kérdőszó. 6. Mozdulj! 7. Nyelvcsap. 8. 
Verdi-opera, 1842-ben mutatták be először. 9. 
Szegmens-darab. 10. Kaucsuk. 11. Ittrium.
12.... kő! Egye fene! 13.... Banda, fúvósze
nekar. 14. Kis tüzérségi egység. 15. Csaj
kovszkij egyfelvonásos operája. 16. Ez a 
Verdi-opera F. M. Piave librettója alapján ké
szült. 17. Poldini Ede háromfelvonásos vígope
rája. 19. Progesszív. 21. ... a lelke 
mindennek. 29. Újság. 31. Hegy Korond 
fölött. 37. Nem éppen! 38. Elcsenni. 39. 
Szaporodás. 41. G. Rossini operája. 44. Rá
kóczi katonája. 46. Magyar "atom'Város. 
47. Vés. 49. Akol. 51. W. A. Mozart 3 felvo
násos operája. 53. Fehérítőszer. 54. H. Ú. 55. 
"Dalos " királyfi. 57. Pumpál, falun. 59. Jókai 
feleségének személyneve. 60. Neamt megyei 
kocsijel. 65. Mitológiai alak. 67. Méhcsalád.
68. Falu Marosvásárhely mellett. 70. hantán. 
72. Penészes. 73. A. ]. 78. Dálnoki Péter. 79. 
Indíték. 80. Szelén. 82. Olasz és Belga kocsijel. 
85. Fizikai mértékegység. 86. Üvegfúvó mű
hely. 90. ... Camus, a Pestis írója. 91. Méhes 
György 'komédiája ". 92. A szervezetet ért erős 
megrázkódtatás. 93. Csipkés fodordísz. 94. Ó- 
... hazai település. 95. Elárusítani. 98. Kis 
Ödön. 101. Részben glaciális. 103. Flotow- 
opera. 104. Férfinév. 106. Imreh Márton. 
107. Majtényi..., hazai költő. 109. Lakásán. 
115. Nyárádi Ferenc. 119. S. L. 120. Ó-pa
lesztin település (AI). 121. Személyes név
más. 122. S. A. 125. Ötven római számmal.
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