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LÁSZLÓFFY ALADÁR

A tiszta költő
Vannak határidőink, melyek csak letel

nek, nem sürgetnek. Dyenek azok a hihetet
len évfordulók, mikor a koránhaltak érnek 
el lehetetlen életkorokat, vesznek fel pátri
árkái rangot az emlékezetben. Szilágyi Do
mokos hatvan éves, mondhatnánk így, 
egyszerű és jelentőségteljes jelenidőben, 
mivelhogy fölötte is eljárt az idő. De az O 
ideje, minthacsak egy más fogaskerék- 
rendszerbe kapcsolódott volna hirtelen, 
egy sűrűbb fogazatúba — immár huszon
két éve nem egyszerre jár a miénkkel. Oscar 
Wilde szépséges metaforájából sugárzik 
szét a "boldog költő" kicsit ironikus fogal
ma, mélabús fogalma, és hódolattal hasz
nálható a becsületben megőszült alkotókra 
az, hogy "Goethe-i kor"... Szilágyi Domo
kos sorsa egyikhez sem közeledett, nem 
találhatott menedéket: se boldog, se gőthei 
nem vala. Azaz hogy részidők alatt mind
kettő mégis: megfürdött a boldogsában 
sokszor, mert legendás hallgatagsága mel
lett jóhumorú, mélyen szerető s forrón éle- 
tet-élvező ember volt. És zsenialitásában 
Petrarca-i és Goethei-i magaslatokat, a ma
ga szilágyidomokosi csúcsait megjárta, on
nan sugározza ránk örökre a maga "vándor

éji dala" üzeneteit és szentenciáit. Külön
ben nem bíbelődnénk Vele annyit, mint jó- 
lelkiismeretünkkel, azóta is. Szünet nélkül 
és évforduló híján is. Mert lehet a kor a 
szenvedés kora, a tehetség sosem mostoha, 
a tehetség a teljesség vigaszát, sosem-sze- 
mélyes paradicsomát képes ajándé- kozni 
környezetének, korának és utókorának. 
Szilágyi Domokosnak is, mondjuk, adha
tott volna 60 vagy 83 évet a sors — ahogy 
Balassitól, Petőfitől, József Attilától is meg
tagadta —, egyéb mellett annak a valami
nek az elvégzésére, amit ő sokkal korábban 
elvégzett, befejezett, teljesített. A többit — 
időként, életadagként — a tőle megszokott 
aszkéta mozdulattal elhárította, visszaad
ta. Mert lehet, hogy tehetségünk sosem 
mostoha, de még vele, érte, általa élve is 
lehet korunk a szenvedés kora. Amit vi
szont ő korábban befejezett, elvégzett, teljes 
kincsünkké tett, a magyar poézis szatmári, 
nagysomkúti, bukaresti és kolozsvári tarto
mányává, arról az juthat eszünkbe — az 
ilyen évfordulókon is —, hogy végre ismét 
van valaminek, ami nemcsak gyász, pa
nasz, letargia, de tartós és tartásos ünnep, a 
tisztaságé. És erről ilyen fohász tódul jogo
san a nyelvünkre, hogy érte, miatta, az ő 
áldozata révén is GYONYÖRÜLJ rajtunk, 
Úristen! Bármilyenek voltunk közben, de 
Szilágyi Domokosok is vagyunk. Uram, 
gyönyörülj rajtunk.

KIRÁLY LÁSZLÓ 
H aláletető

(Sz. D . 60-ik születésnapján)
Közönséges reggelek.
Sehol egy hang, csak vers helyett 
üvegvágó gyémánt az ablakon.
Hajnali sikoly, az is pen taton.
Vagy hexaton, a francba, heptaton. 
Lengő lovasok, disznók erdőn-makkon. 
Rút érzelmek a Szamos-parton.
Eladom — hallom — az ősi kardom.
De a puskámat megtartom.
Eső — fennvalók fellege hull.
A Vasmacskában ferde tengerészek. 
Hatalmi hányinger, omló címerkarton. 
Vérrontó szerelem újlatinul.
Elfogy a nóta, mindenki részeg.
Te lét-zengó, ki más kárán úgyse tanul. 
Költő — jól meg lehet élni belőled.
Csak te nem élsz meg.

Itt fenn, itt lenn, nálunkéknál minden 
pörög, kémlel, árul — ágaskodik s eldől.

Nyomdakész vér buzzan naprakész sebből. 
Jövés-menés a damaszkuszi úton.
Fordulj ki hétpróbás köpeny egedből.
Szart együnk bár — de nekik ne jusson. 
Hőzöngő tücsök, sürgő hangya.
Dühét ez, nyomorát az nem hagyja. 
Senyved és sápad, s nem bánt, nem öl. 
Hőstett — mint lemondani egy keddről 
szerda reggel... S a hú, vigyázó tündér.
La butta libba — mondod.
Ló farka.
Isten haragja.

S akkor a szellem. Nyáj. Vulgáris esték 
behemót testén ökölnyi fej.
Szádból a gyémánt szót kilesték. 
Ridegszüzek, hájcemendék, tessék, tessék. 
Pimpimpáré, retyerutya, hej.
Ribanc arcokon olvadó festék.
S nem ébred a város, nem robban a tej. 
Toporogsz hú kutyáddal menny kapujában. 
Isten szülessen, ki ezt megérti.
Életünk afféle vak menettérti 
vállalkozás itt, öntudatlan áram. 
Semmiből-mindenbe-semmibe lágyan.

Vagy lázadozva — veszendő férfi. 
Nyugalmat álmodó, lángoló ágyban. 
"Ringó felhőimen lányos olajág van. 
Surlódik hitem az örök vándorlásban. 
Szerelmem foglya, bogaj asszonyka. 
Mosd meg a lábam."

Zárom üzenetem siető szóval.
A cirkusz itt van, tábornokom.
Valahány aréna sistergő sóder.
Millió bohóca bátor rokon.
Kuruzslóink kuruzsa lobogó fényben.
Mi halálig bízunk a vaktöltényben.
Mi: nem adjuk meg. Mi: megadjuk. 
Adunk rézkilincset. Bécsi hattyút. 
Mindegy, esküjüknek mi az ára. 
Lealkusszuk negyedére, tizenharmadára. 
Jönnek, jöhetnek, pogányok, hajdúk. 
Kiegyezünk, beegyezünk, úgyse hagyjuk. 
Jövőnket sasokként kiragadjuk 
könyveikből....
A miből? — kérdem.
Nem engedünk a kilencvennyócból. 
Táncoló laposkő-sereg a vízen.
Miénk az érdem.

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!
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Vissza a Forrásokhoz 5
Szilágyi D om okos az irodalmi kánonokban
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kerekasztal-beszélgetés, meghívottak: 
Cs. Gyímesi Éva, Szilágyi Júlia, Szilágyi Ist
ván, Nagy Mária, Visky András, a Láthatat
lan Kollégium tutorai és diákjai

Czintos Emese: Kihasználva azt a szeren
csés körülményt, hogy meghívottaink, Cs. Gyíme
si Éva és Szilágyi Júlia egyszerre voltak Szilágyi 
Domokosnak és az első Forrás-nemzedéknek kor
társai és kritikusai, kérdéseinknek egy része álta
lában az első Forrás-nemzedék kanonizációjára és 
befogadástörténetére vonatkozik, és ezzel össze
függésben Szilágyi Domokosra.

Lászlóffy Aladár azt mondta a vele készített 
interjúban a Forrás-nemzedékről, hogy fontos 
volt, hogy találkozott néhány ember, akik, nem 
programszerűen ugyan, de másképp képzelték el a 
verset. Miben állt ez a "másképp " Szilágyi Domo
kos, illetve a kritikus számára? Milyen értékkate
góriák alapján kanonizálta a kritika Szilágyi 
Domokost?

Szilágyi Júlia: Azt hiszem, nem egészen 
mindegy, hogy egy költői-írói pálya mikor 
indult. Tehát én nem tudom a szöveget és a 
szöveget létrehozó embert kiszakítani az idő
ből, amikor az az ember él, és tudatára ébred 
annak, hogy valamilyen elhivatottsága van. 
Talán a történelem fintora volt, vagy esélye, 
hogy '56 táján jöttünk rá, hogy valamit más
ként látunk az irodalomban, és nemcsak az 
irodalomban, mint az a társadalom, amibe 
beleszülettünk, és amelyik útnak indított 
bennünket egy bizonyos értékkészlettel. En
nek az értékkészletnek egy részét vita nélkül 
elfogadtuk, mindenki a maga módján termé
szetesen, egy részét pedig kritikai vizsgálat 
tárgyává tettük, többé vagy kevésbé tudato
san. Volt, aki ezt zajosan csinálta; félre ne 
értsétek, nagyon zajongani nem volt szokás, 
az ellenvetések és kételyek nem nagyon lát
ványosan fogalmazódtak meg, de hát arra 
való az irodalom, hogy megtalálja azt a nyel
vet, amin ki lehet mondani azt is, ami az élet 
különböző más területein súlyos tilalom alá 
esik. En azt hiszem, hogy volt egy egészen 
hamar beálló, gyorsan lezajló átalakulás: a 
verseszmény átalakulása, amely egyszerre 
volt szemléleti, tehát a társadalomra irányuló 
reflexió, és az esztétikumra vonatkozó, bár a 
mi kultúránk hosszú évekig kezdetleges, sze
gényes volt. Mi nem jutottunk hozzá egy cso
mó mindenhez - volt, amiről hallottunk, volt, 
amiről nem is hallottunk. Az az "elméletkész
let", amivel bennünket az életrajzi adataink 
útnak indítottak, körülírhatók voltak néhány 
jelzős szerkezettel, úgy mint: szocialista rea
lizmus, pártos költészet. Ezek voltak azok a 
fogalmak, amelyekkel az egyetemi iroda- 
lomoktaásban, és az irodalmi sajtóban is na
ponta találkoztunk. Nyilvánvaló, hogy min
denkinek, aki akkor kezdte az irodalmi pá
lyáját, kihatott az indulására.

Lezajlik egy olyan csendes forradalom, 
amit nevezhetünk a forma forradalmának is, 
mert a forma egy gyanús dolog volt abban a 
hivatalos irodalmi közvélekedésben, ahol 
szétválasztották a formát és a tartalmat. Talán 
nevetségesnek hangzik, de a mi esztétikai 
képzésünknek ezek voltak az alapfogalmai, 
ezek mentén kellett egy műelemzést elvégez
ni. Ez alól kellett felszabadulni, de úgy, hogy 
ez a felszabadulás ne legyen annyira feltűnő,

hogy egyből belénk fojtsák azt a szót, ami 
még elég bizonytalan volt: nem egészen tud
tuk még, hogy mi az a más, amit akarunk. 
Valószínűleg többet tudtunk arról, hogy mi 
az, amivel nem értünk egyet. Ha a forma 
forradalmát emlegetem, akkor azért emlege
tem, mert egy más minőségeszmény kezdett 
körvonalazódni: addig a műveltség is épp 
olyan gyanús volt, mint a forma. Ekkor már 
a mi számunkra eléggé nyilvánvaló volt, 
amikor minden héten kinyitottuk az Utunkat, 
hogy jó verset olvasunk, vagy rossz verset 
olvasunk. Ez valamilyen elhatárolódási vo
nal is volt, hogy ehhez képest mi az, amit Ah 
ír, amit Szisz ír, vagy akar írni.

Cs. Gyímesi Éva: Kezdettől fogva más 
szituációból szemléltük a nemzedéket Julika 
meg én. Fontosnak tartom tudatosítani, hogy 
nem tartozom ehhez a nemzedékhez. Nem 
tartozom egyik nemzedékhez sem. ASzilágyi 
Dom okoshoz való viszonyom at viszont 
meghatározta már a Forrás-nemzedének né
hány tagja, és elsősorban a kritikusok, de 
Láng Gusztáv is, aki kezdő tanár volt, amikor 
én utolsó éves voltam, s az ő értékszemlélete 
hatni kezdett. Az az értékszemlélet már egy 
nagyon jól megalapozott esztétikai és iroda
lomtörténészi tudással és energiával határoz
ta meg aztán a nemzedékek irodalomszem
léletét. Abban, hogy más lett a mi iroda
lomszemléletünk, nagy szerepe volt neki.

Mégsem csak a Láng irodalomszemlélete 
volt meghatározó számomra, huszonegy 
éves koromtól "individualista" lettem, s a sze
mélyes szabadságot, s ezen belül a művé
szetet mint a szem élyes alkotó energia 
megnyilatkozását tartottam nagyon fontos
nak. Ezt a szabóságot véltem felfedezni Szi
lágyi Domokosban és nemzedéktársaiban, 
végre a mi irodalmi hagyományunkban: a 
felszabadulást a kollektivista értékrend alól. 
Ez nem azt jelenti, hogy nem néztem kritku- 
san a Szilágyi Domokos pártverseit, de hál' 
Istennek volt szemem meglátni azt, ami eb
ben egészen elüt a szokványostól. Az is meg
határozó élmény volt, hogy az esztétikum- és 
szabadságközpontú értékrendszer, amely 
ebben a költészetben számomra vonzó volt,

párosult azzal, amit most úgy nevezek, hogy 
metafizikai szomjúság. Szüágyi Domokos az 
a költő, aki - talán Lászlóffyt ldvéve - még az 
összmagyar irodalomban is ritka módon me
tafizikus költő.

Czintos Emese: Beszélhetünk-e arról, hogy 
a Forrás-nemzedéknek —legalábbis utólag — ki
alakult egyfajta nemzedéktudata?

Szilágyi István: Ha Szilágyi Domokos 
egyáltalán hajlandó lenne erről megszólalni, 
valószínűleg azt mondaná, hogy nem volt 
"Forrás-nemzedék", vagy méla undorral azt 
mondaná: Ezt hagyjuk. Én sem emlékszem 
semmiféle nemzedéki tudatra akkor. Hogy 
aztán modellként a mából vagy tíz év távla
tából ezt visszevetítettük önmagunkra, az 
más kérdés. Az első négy esztendejében a 
Forrás-sorozatnak például megjelenik húsz 
kötete. Ezeknek a szerzői általában mit sem 
tudtak egymásról. Van egy kiadói szándék, 
amely szerint évente megjelenik három-négy 
kötet. Ha azt nézzük, hogy kik jelentek meg 
azokban az években, évjárat szerint semmi
képpen nem tekinthetjük egy nemzedéknek. 
Persze Aladár körül mindig vibrált az élet, 
mert ő maga is vibrált, de Szüágyi Domokos 
irodalomról szóló fecsegésekben nem vett 
részt, mert mélységesen utálta az üyesmit. 
Foglalkozott viszont amolyan "ki-hitte-vol- 
na" kipécéző kritikával, de nem versesköte
tekről írt. Xántus János tudománynépsze
rűsítő könyvét például úgy verte szét, hogy 
valami rettenetes. Vagy Marosi Ildikó készí
tett a legöregebb nemzedékkel egy interjúso
rozatot, és annak a visszásságait is kipéoézte. 
Ady Endrét sem szerette, nem is szerethette, 
mert ő maga minden költői póztól távol állt. 
Adynak a harsánysága, túlfűtöttsége rettene
tesen idegesítette...

A Forrás-nemzedékek között van azon
ban egy olyan társaság, amely már akkor 
tudván tudta, hogy ő nemzedék. Ez a Király 
László, Farkas Árpád, Molnos Lajos nemze
déke. Utána majd volt még egy nemzedéki 
képződmény: a filozoptereink, tehát Tamás 
Gáspár Miklós, Molnár Gusztáv, akik már 
diákkorukban együttműmödtek a Tóth Sa
nyi bácsi kollégiumában.

Czintos Emese: Az első Forrás-nemzedék 
öntudata tehát utólag alakult ki... Akkor arra 
kérdeznék rá, hogy milyen erővonalak mentén 
alakult ki ez a tudat.
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Darabos Enikő: Talán az is idetartozna, 
hogy mi hívta életre a kritikusban azt az igényt, 
hogy értékként mutassa fel Szilágyi és az első 
Forrás-nemzedék költészetét...

Cs. Gyímesi Éva: Azt hiszem, hogy nem 
szabad elhanyagolni két tényezőt. Az egyik 
az, hogy Kántor Lajosnak óriási kifutási le
hetőséget biztosított mint kritkusnak, hogy
ha ő egy ilyen markáns egyéniségeket 
magába foglaló korosztálynak az ideológu
sává lesz. Ezt nem ironikus szándékkal mon
dom, hiszen ez a világon mindenhol így 
történik. A költői csoportosulások mellett 
vannak menedzser-típusú, jó szerkesztő, jó 
szervező, és ebben saját karrierjüket építő 
személyiségek, akiknek a szerepe az, hogy 
értékként vigyék be a köztudatba azt, amit 
az általa képviselt társaság produkált. Az 
irodalomtörténészi nézőpont más, bár ha
sonlít ehhez. Minden irodalomtörténetírás, 
akárcsak a történetírás, konstrukció. Mi, 
akik történetiségükben szemléljük ezeket a 
folyam atokat, utólagosan konstruálunk  
összefüggéseket ott, ahol lehetséges. Bor
zasztó nehéz elválasztani egymástól a tényt 
és a jelentést, amit a ténynek tulajdonítunk. 
Az utólagos konstrukcióban benne van az, 
hogy milyen kor, milyen hatalom, müyen 
közösségbeli elváráshorizontok határozzák 
meg valamiképpen az irodalomnak a meg
nyilatkozásait, maga az irodalom hogyan 
hat vissza arra, ahogyan a közönség az iro
dalomhoz fog viszonyulni a továbbiakban, 
hogyan alakul ki termékeny kölcsönhatás a 
társadalom és a művészetek között. Ebbe 
épül bele az irodalomtörténész mint kont- 
ruktőr. A kérdés az, hogy ez milyen társadal
mi szükségletet elégít ki, vajon kielégít-e, és 
ha igen, akkor hogyan.

Szeretnék kísérletet tenni a válaszadásra. 
Nagyon fontosnak tartom, amit Szilágyi Pis
ta mondott Szilágyi Domokos viszonyáról 
az Ady-féle költőszerephez. Ha jól megfi
gyeljük a magyar irodalomtörténet-szemlé
let alakulását Toldy Ferenc óta, akkor azt 
látjuk, hogy azokat a költő- és írószerepeket 
kanonizálta az irodalomtörténetünk, ame
lyek szerint a költő feladata, hogy felvállaja 
a közösség értékeinek és érdekeinek képvis
eletét. Dávidházi Péter szerint a nagy elma
radt eposzt, amelyet Arany Jánostól vártak a 
kortársak, tulajdonképpen irodalomtörténet 
formájában Toldy Ferenc írta meg. Ebben a 
Nagy Elbeszélésben a nemzetünkről azok a 
költőszerepek a dominánsak, amelyek a vá- 
teszi, prófétai stb. funkciót töltik be. A mi 
irodalmunkban Szilágyi Domokos az első 
igazán markáns folytatója annak a kételke
dő, rezignált, önironikus szerepmodellnek, 
amlyet Babits képviselt a Nyugatnál. Egy 
egészen más írói szerepmodeÚről van szó. A 
huszadik század végén már nem lehet ártat
lanul vallani azt, hogy a szó hatalma valami 
háborút, vérontást megakadályozhat. Az 
irodalomtörténész, amikor kanonizál egy 
ilyen költőt, akkor azt a funkciót tölti be, 
hogy pluralizálja az olvasó értékérzékenysé
gét.

Szilágyi Júlia: Szilágyi Domokos az ér
telmiségi szerepekből éppen a kételkedést 
vállaja fel, alkati adottságként is, meg lévén 
rendkívül tudatos és művelt ember, nagyon 
is megfontoltan. Ehhez szigorúan kapcsoló
dik az, hogy Szilágyi Domokos minden te
kintélyelvű magatartást szóban és tettben 
elutasított. Szóban a költésztével, tettben az 
életével - a halálával is, ha úgy tetszik. Nem
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volt hajlandó bizonyos normák közé szelídí
teni a személyiségét. Nagyon fontosnak ér
zem azt, hogy ő egyáltalán nem egy nem
zedék tagjaként deflrúálta önmagát. Most mi 
Forrás-nemzedékekről beszélünk, de ami
kor ők indultak, még egyáltalán nem volt 
Forrás-sorozat. Farkas Árpiék már indulhat
tak egy paradigma nyomában, ami már léte
zett. Műidig voltak jó és rossz írók, szol- 
galelkűek és lázadók, de itt tényleg valami új 
történt. Életrajzi véletlenek összejátszása 
kortársakká tett, ugyanaz a tananyag, u- 
gyanazok a tapasztalatok, ugyanaz a lelke
sedés és csüggedés és egy bizonyos közeg 
azonos természetű allergiája tette lehetővé a 
különbözést, és kovácsolt egységet, dacosat, 
de kevéssé tartósat.

Czintos Emese: Mennyire vált dominánssá 
ez a kánon, és mennyiben ütközött ellenállásba, 
például akkor, amikor a fiatalabb nemzedék in
dult?

Szilágyi Júlia: A fiatal nemzedék számá
ra az előttük járó korosztály a teljesítményé
vel példaértékű volt. De soha sincs úgy, hogy 
mindenkinek mindenki tetszik. Termé
szetes, hogy azok számára volt rokonszen
ves a mi nemzedékünk, akik nem előíté
letesen közeledtek a dologhoz. Azt is téves 
lenne hinni, hogy az induló Szilágyi Domo
kos vagy Lászlóffy Aladár világképe azonos 
lett volna azzal, amit ők vagy tíz év múlva 
érettebben, csalódottabban vagy tapasz
taltabban képviseltek. Nem volt egyöntetű 
elfogadottság. Ha volt valami programszerű 
ennek a társaságnak az elveiben, az éppen a 
kollektivizmusnak az egyre tudatosabb el
utasítása volt. A szolidaritás, amely olyan 
embereket köt össze, akiknek lépten-nyo- 
mon visszautasítják a kéziratait, nyüvánva- 
lóan kialakít egy véd- és dacszövetséget. De 
a lényeg, nem biztos, hogy ez, mert itt kör
vonalazott egyéniségekről van szó.

A kritikus és az irodalomtörténész nyil
ván hozott anyagból dolgozik. A hozott

anyag az, ami már kialakult, és erre reflektál 
mint kortárs vagy mint utókor. De nem sza
bad annyira eltávolodnunk a folyamattól, 
hogy az eredmények teljesen elmossák az 
indulás és alakulás körülményeit.

Czintos Emese: Kántor Lajos és Cs. Gyíme
si Éva beszélnek Szilágyi Domokos költészetének 
egyfajta — elsősorban szellemi —  fejlődéséről. 
Szilágyi Júliának A mindenség felezőideje c. 
írásából idézek: "Szilágyi Domokos nem fejlődik, 
hanem épít, pontosabban épül." Itt egyfajta ellen
tétet érzek, és erre szeretnék rákérdezni.

Cs. Gyímesi Éva: így, hogy "szellemi fej
lődés” sehol, ahol írtam Szilágyi Domokos
ról, nem említődik. Ha jól értem Szilágyi 
Domokos költészetének első korszakát, ak
kor ott hiteles meggyőződésként rajzolódik 
ki az ő jövőbe vetett hite, egyfajta tökéletes 
társadalom eljövetelébe vetett hite. Ez nála 
nem pusztán egy kommunista ideológiai ha
tásnak a lenyomata, hanem egy olyan filozó
fiai kategóriákban megragadható történe
lemszemlélet, amelyet a Felvilágosodás óta 
tapasztalhatunk, amelyet célelvű, ideologi
kus történelemszemléletnek tekintünk, és 
amely struktúrájában azóta is ugyanaz: 
hogy van az emberiségnek evilági célja. Szi
lágyi Domokos költészetében ez a hit bomlik 
le. Ézt a szellemi változást eszmetörténeti-fi
lozófiai szempontból másfajta beállítódás 
jellemzi. Ez érdekes módon poétikai sajátos
ságokkal társul a költészetében, amelyeket 
sajnos nem tudtam a könyvemben eléggé 
hangsúlyosan demezni. Verseinek az a line- 
aritása, kompozídóinak az a hagyományos 
jellegzetessége, hogy a versnek a kezdettől a 
végéig van egy teleológiája, lebomlik, és 
mellérendelő, alineáris szerkezetté válik. Ez 
a verstípus megköveteli az olvasás oszdllá- 
dójának egy olyan formáját, ami összefügg 
a világszemléleti sajátosságokkal. Ez tehát 
nem egyszerű formai kísérlet.

Szilágyi Júlia: Ezt még annyival egészít- 
ném ki, hogy Szisz humanista volt, vagyis 
"drukkolt" az embernek. Féltette az embert. 
Képzdjük el egy olyan költő drámáját, aki 
pesszimista, és megpróbál optimista lenni, ó  
ebben a feszültségben is keresett valamilyen 
fogódzót, kereste az esélyt. Azt hiszem, hogy 
verseinek a retorikájában ahol iróniát talá
lunk, a legerősebb a reményigény, és ott a 
legerősebb a nem bevallott humanizmus, 
amely őszintén vagy kijátszva egy hagyo
mánytól örökölt kártyát, úgy tesz, mintha az 
emberért cselekedne. Szilágyi Domokos 
megpróbált egy olyan ars poeticát kidolgoz
ni, amelyben az értékpozídók legerősebbike 
ez a küzddem lenne az emberért.

Szilágyi István: Talán tévedés lenne va
lamiféle stiláris ellenzékiséget tulajdonítani 
neki. ó  tulajdonképpen megjdenhetett, ha a 
tematika az akkor szerkesztett folyóirat ak
tuális számába belefért. Sokkal több baja volt 
az elődöknek Lászlóffy Aladárral, akire jel
lemző volt egy borzas, neoavantgárd meg- 
áradás. Ilyen soroktól például, hogy "és 
tapsol az ideges ipszilon" Székdy Jánostól 
Márki Zoltánig kétségbe estek. Szilágyi Do
mokostól nem kellett kétségbeesni, pont 
azért, mert ő szinte d ső  pillanattól doctusa 
volt a versnek, ó  kívül állt mindenféle ideo
lógián. Szerintem a Szilágyi Domokos-vers- 
sorok igazítanak el a legjobban; arról, hogy 
"rögös az út a föld alá", önmagában mikro- 
esszét lehetne írni.

folytatás a 4. oldalon
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HELIKON

» » >  folytatás a 3. oldalról

Czintos Emese: Itt felemerül a modem- 
posztmodem problematika is, amelyről Cs. Gyí- 
mesi Éva beszél az Álom és értelemben. Ehhez 
elsősorban egy történeti jellegű kérdésem lenne: 
ez csupán utólagos rávetítésként működik-e, 
vagy lehetett már erről hallani a hetvenes évek 
végén? Másrészt: mi történik egy életművel ak
kor, ha átemelődik egy más — posztmodem — 
kánonba? Hogyan hat ez a műre, egyáltalán: 
hogyan lehet Szilágyi Domokost így olvasni?

Cs. G yímesi Éva: Az a krédés, hogy mi 
az, ami alakítja a kultúrát, és ez mindig az 
életmű, és az életmű befogadóinak új és új 
átörökítő gesztusa. Csak az a befogadó örö
kítheti át a Szilágyi Domokos értékeit, aki 
érzékenyen tudta őt befogadni, aki újraértel
mezte, sőt, termékenyen félreértette őt. Ami
kor én Szilágyi Domokos életművével fog
lalkoztam, a posztmodemről nemcsak halla
ni lehetett, hanem rengeteget olvastam is ró
la. A dolog vitatható, és vitatható az is, amit 
a kötetben mondtam róla, de amire alapoz
tam, az elsősorban a világszemlélet. Szilágyi 
Domokos talán a posztmodem határán van, 
mert ahelyett a teleologikus történelem- 
szemlélet és utópia helyett, amellyel már fia
talkorában leszámolt, nem állít semmilyen 
utópiát, hanem az értékrelativizálódásnak a 
folyamata kezdődik el, nincs centruma az 
értékrendjének, amely köré az értékek hie
rarchikusan rendeződnének: minden relatív
- élet, halál, személyiség, erkölcs. Az értékek 
viszonylagosítása posztmodem sajátosság, 
túlmutat a modemen. Ez a történelem vége, 
amikor már nem tűzünk ki evilági célt, ami 
felé törekszünk. Ebben véltem felfedezni, 
hogy a posztmodem küszöbén van, nem for
mai sajátosságokban.

Darabos Enikő: Hogyan lehet ma Szilágyi 
Domokost olvasni, másképpen olvassuk-e most, 
mint ahogyan akkor olvasták?

Szilágyi István: Szerintem a legkevesebb 
dolog változott az ő olvashatóságában. A 
Szilágyi Domokos-versnek ha üzenete, ér- 
tékhozadéka volt, az egy furcsa, permanens 
evidencia volt, a versek megjelenésétől 
mindmáig. A szellemi felmenőiről beszélte
tek az egyik előző kérdés kapcsán, hogy Ba
bits igen és Ady nem. Azonkívül Szilágyinak
— és különösen Lászlóffynak — Szabó Lő
rinc volt nagy élménye, és még inkább József 
Attila. Szisz nyilván végigússza az Ómagyar 
Mária-siralomtól T. S. Eliotig az összes vers
formát, de érdekes, hogy, nem annyira a köl
tői eszménye, mint inkább a költői mun- ka- 
eszménye, érzésem szerint, a tizenkilence
dik századi nagyjainké. Ha valaki mai szem
m el elolvassa az Arany János-kismono- 
gráfiáját, akkor abból kiderül, hogy hogyan 
kell verset csinálni, hogy hogyan kell a köl
tőnek viszonyulnia a költészethez, munká
hoz. És az sem véletlen, hogy élete végére 
visszakanyarodik a Vörösmarty-parafrázi- 
sokhoz. Valami furcsa, lényeglátó tisztulás
hoz jut el ekkor, a magyar irodalom nagy
jainak ehhez a vonulatához kapcsolódva.

Szilágyi Júlia: Hogy hogyan lehet ma 
Szilágyi Domokost olvasni, azt elsősorban 
nektek kellene megmondanotok. Mi így-úgy 
néhány olvasatot, munkahipotézist letet
tünk az asztalra. Van, amivel ma már vitat
kozom, de ez, azt hiszem, minden embernek 
alapvető tulajdonsága. A kritikus talán egy 
pidt tudatosabban műveli az olvasatok re-

videálását. A véletlen úgy hozta, hogy alkal
mam volt egy bizonyos cél érdekében, tehát 
nem magamnak, hanem egy elképzelt olva
sóközönség szemével újraolvasni Szilágyi 
Domokost, szükségképpen többféle olvasói 
igénynek elébe menve. Áz a Szilágyi Domo- 
kos-kötet, amelyet szerkesztettem, éppen 
azokat a szerepverseket hozta előtérbe, ame
lyekről Pista beszélt, tehát azt az újraélt ha
gyományt, amelyben Szilágyi Domokos 
újrafogamazza önmagát, viszonyát a világ
hoz, és magát a világot: a Bartók-verstől a 
Vörösmarty- és Csokonai-versekig. Ezek a 
versek olvashatók úgy is, mint a nagyon 
divatos keresések közül az, amit azonosság-, 
önazonoság-, identitás-keresésnek neve
zünk.

Cs. Gyímesi Éva: Nem tudom, ki hallott 
arról a merész, és valószínűleg hiú álmom
ról, hogy én írok még egy Szilágyi-monográ
fiát, amelyik egészen más lesz. Amit mai 
szemmel, mai olvasói érzékenységemmel ki
emelnék ebből a költészetből, az az, ami na
gyon közel viszi Szilágyi Domokos utolsó 
korszakának verseit a Rorty üzenetéhez a 
szolidaritásról. Az emberiség mindmáig 
megoldhatatlannak tetsző problémája az in

dividuum és közösség viszonya, az egyén
központú értékrend és a közösségközpontú 
értékrend összebékíthetősége, és az a köz
helynek tetsző megállapítás, hogy mennyi 
szenvedés van a világban, és hogy ebben a 
sok szenvedésben mennyire egymásra va
gyunk utalva. Ha van Szilágyi Domokos 
utolsó verseiben valami nosztalgikusan  
megidézett érték, ha nem is teljes bizton
ságot adó érték, az az én és a másik dialógu
sa. Ilyen vers például a Gyöngyöm-társam, és 
még néhány olyan szöveg, amelyre keveset 
szokás hivatkozni. Azt hiszem, ha új köny
vet írnék, akkor a szolidaritásnak ezeket a 
rezdüléseit sokkal érzékenyebben tudnám 
megragadni.

Czintos Emese: Végezetül azt szeretném 
még megkérdezni, hogy mit gondolt Szilágyi Do
mokos a kritikus szerepéről, egyáltalán hogyan 
reagált a róla írott kritikákról?

Szilágyi István: ó  maga nem törődött a 
kritikával, de amikor ő írt valakiről kritikát, 
akkor a szellemi ápolatlanságot pécézte ki 
leginkább...

Nagy Mária: Amikor ő kritikát írt, akkor 
azt teljes felbuzdulásból, feldühödésből, 
vagy nagy tetszésből tette. Soha nem írt kri
tikát penzumszerűen; nagyon komolyan és 
nagyon tömören írt, tehát ott soha nem volt 
papír- vagy időpazarlás. Azt mondta el min
dig, amit gondolt, kímélet nélkül, a dolgok 
velejéig hatóan, de dvilizáltan. Valóban "kri
tizált", tehát nem elmélkedett, finomkodott 
vagy feltételezett. A tettek embere volt ilyen 
szempontból.

Szilágyi Júlia: Igen, a kritikához való vi
szonya általában olyan volt, ahogy Nagy 
Mária tanúsága igazolja. Általában a kriti
kusról nem volt nagy véleménnyel, és teljes 
joggal. Egyetlenegyszer tudott helyeselni 
valamit, amit írtam, egy mondatot, amely 
így hangzott: A kritika a legszerénytelenebb 
foglalkozás; valaki kinevezi magát mások 
bírájául, és ezt választja foglalkozásnak. Ez
zel ő is egyetértett. Valóban pofátlanság, 
mondta, és ebben maradtunk.

Selyem Zsuzsa: Én azért kívéncsi lennék 
arra is, hogy ti, Enikő és Emese, akik most nyil
ván "frissen " elővettétek a Szilágyi-köteteket, ho
gyan olvassátok őt. Volt-e valamiféle törté
netisége ennek a friss olvasatnak? Egyáltalán: a 
ti korosztályotokat elérte még tizenévesen a Szi
lágyi Domokos-divat, amihez képest most újraol
vashattátok ót?

Czintos Emese: Igen, ez a divat még min
ket is érintett valamennyire. A modren- 
posztmodem kérdésem egyébként nem volt 
véletlen. Tizenévesen még nem igazán tud
tam, hogy mi az a posztmodem, inkább o- 
lyasvalami volt bennem, aminek útolag 
tudtam csak nevet adni. Úgy godolom, hogy 
Szilágyi Domokos költészetének azaz olvas
hatóbb és élőbb része, amire Éva azt mondja, 
hogy posztmodem — tehát költészetének 
második fele. Én ebből a szempontból látom 
értelmezhetőnek például Szilágyi Domokos 
iróniáját, játékait: nagyon erősen nyelvi 
szempontból. Kántor Lajos a Kényszerle szál
lás előszavában beszél Szilágyi Domokos já
tékairól, viszont én nem érzem ott tisztá
zottnak azt, hogy: milyen játékokról van szó; 
hogy ez tartalmi dolog, formai dolog, netán 
nyelvi dolog. Számomra Szilágyi Domokos 
a nyelv felől olvasható és értelmezhető.

Darabos Enikő: Én azt hiszem, az iróni
ával mint olyannal Szilágyi Domokosnál ta
lálkoztam először. Ha felidézem azt, hogy 
hogyan olvastam azokat a verseit, amelyek
ben a jövőtudat és a biztos jövőbe vetett hit 
még ott él, emlékezetem szerint azokat is 
ironikusan olvastam. A későbbi versek alap
ján kiépült bennem egy Szilágyi-kép, és ak
kor már "ő olvasta önmagát".

Balázs Imre József: Én azt tartom fan
tasztikus dolognak, hogy nagyon sok "hely
ről" lehet Szilágyi Domokost olvasni. Ami
kor valamit keresek: szövegeket keresek, 
vagy magamban keresek valamit, akkor Szi
lágyi Domokosnál mindig lehet találni vala
mit. Egészen használati dolgokat is például 
arról, hogy mi az, hogy vers, mi az, hogy ér
teni valamit — csak el kell olvasni a Hogyan 
írjunk verset paragrafusait —, vagy hogy mi
lyen a kamaszkor, és mihez kezdjek vele.

A játékaival kapcsolatban m ég annyit 
szeretnék mondani, hogy egyre inkább 
hajlamosak vagyunk arra, hogy valam i
féle metafizikus játékokat lássunk itt. De 
az is Szilágyi Dom okos játéka, amikor a 
szom széd  asztalnál ü lő lányokról írja,
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hogym indig a szomszéd asztalnál ülnek...
Vallasek Júlia: Az én találkozásom Szilá

gyi Domokossal paradox módon történt, 
roppant ellenérzésekkel vettem kezembe a 
kötetet, mert mint minden rendes kamasz, 
én is lázadtam minden kanonizált érték el
len. Számomra az volt élményszerű, hogy a 
kötet ezt a nagyon éretlen és nagyon megala
pozatlan lázadást mennyire meg tudta szün
tetni néhány vers során. "Nem hagyta 
magát." Az történt, mint amikor valaki a 
na-lássalak-nagy-ember-attitűddel kezd ol
vasni, és egyszer csak rádöbben arra, hogy 
mennyire Öcsi ez a hozzáállás.

Visky András: Én egy másfajta olvasat 
perspektíváját kínálom fel, ami összefügg 
egy kicsit az én Szilágyi Domokos-élmé- 
nyemmel. Szilágyi lelkészcsaládból szárma
zott, protestáns, ami nagyon fontos. Amikor 
középiskolásként magam is őt kezdtem ol
vasni, azt a lehetőséget láttam benne, hogy 
azt a bizonyos "száras pipájú" protestantiz
must egyfajta nagyon drámai és egyéníthető 
hitélmény megkeresésével helyettesítse. Szi
lágyi Pista talán említette a tragikumot és az 
életigenlést. Én azt mondanám, hogy ez a 
kettő tökéletesen egybeesik egy tragikus 
életérzésben. Szilágyi Domokos a saját, köz
vetlen hagyományával vívott egy kimutat
hatóan egyénített küzdelmet; az úgyne
vezett jövőbe vetett hitét ebből a perspektí
vából még kevésbé lehet komolyan venni. 
Ha pedig komolyan lehet venni, akkor csak 
úgy lehet komolyan venni, mint egy tükör
szituációt, amlyet megteremt magának.

Még van ennek egy dimenziója: a protest 
song-ok, amelyeket ír Szilágyi Domokos, és 
amelyek a kort nagyon erőteljesen hozzák 
magukkal: én például Szilágyit Allen Gins- 
berggel együtt olvastam. Az a fajta metafizi
kus távlat, am elyet Éva m egnyitott a 
Szilágyi-versek értelmezésében, bejáratlan 
út. Ilyen értelemben egy kicsit az iróniát is 
egy másfajta értelmezés horizontjából lehet
ne szem lélni, a szom széd-asztalnál-ülő- 
lány-helyzetet ő létállapotként fogja föl. 
Ezeket mindig lehet talán egy antimetafizi- 
kus protestáns hagyomány felől is szemlélni: 
szembehelyezkedésként egy hangosan ki
mondott imaformával, protestánsként, föl
keresésként. Ezeknek a végigvitele Szilágyi 
Domokos költészete.

Balázs Imre József: Én arra a bizonyos 
Sőni-epizódra szeretnék rákérdezni, amelyet Ju-
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lika néni már megírt A költő életeiben - amikor 
Sóni Pál és mindenki más a Szilágyi Domokos 
környezetében tudta, hogy 6 akár saját magát is 
húzhatná vizsgatételként. Arra lennék kíváncsi, 
hogy megragadható-e az, ahogy a környezet szá
mára nyilvánvalóvá válik a kolléga, barát vizsga
tétellé válásának lehetősége.

Szilágyi Júlia: Úgy gondolom, hogy az 
első folyóiratbeli közléstől az utolsó vizsgáig 
azok a versek, amelyek a folyóiratokban 
megjelentek — legalábbis a mindennapi 
érintkezés közvetlen közegében: a magyar 
szak, az alattunk járók és a fogékonyabb, 
kulturáltabb tanárok számára — kétségte
lenné tették, hogy egy rendkívüli tehetség 
van közöttünk. Éz volt az első spontán és 
korai "kanonizálás". A Sóni magatartását 
azon a bizonyos vizsgán úgy értelmeztük, 
rögtön a vizsga után is, hogy megpróbálta 
ezt a képtelen helyezetet — hogy Szilágyi 
Domokos kivonul a vizsgáról anélkül, hogy 
felelne — elkerülni, kezelni. Szilágyi Domo
kosnak ez volt az első hivatalos helyzetben, 
vizsgahelyzetben megnyilatkozó ellenkezé
se kanonizálási szempontokkal, egy olyan 
szerzővel, aki embléma tikus figurája volt 
egy korszak irodalmának. Nem volt igaz, 
hogy Szisz nem olvasta Nagy István "felsza
badulás előtti" prózáját, hiszen emlékeztem, 
hogy beszélgettünk egy-két nagyon jó no
velláról. Ezzel a gesztussal tehát ő tudatosan 
szembehelyezkedett egy értékrenddel, mint 
egy másik értékrend képviselője. Sőni szá
mára a kínos az volt, hogy ő egy Szilágyi Do
mokost megbuktasson.

Szilágyi István: Igen, ez nem lehetett egy 
kéj számára. Akkor volt az is, hogy Csehi 
elbuktatta az államvizsgán Lászlóffy Ala
dárt. Nyüván Csehi is, és Sőni is tudták, hogy 
kikről van szó, de azt hiszem, hogy itt tulaj
donképpen Szilágyi Domokos büntette Ső- 
nit a Nagy István-kanonizádó miatt, ha én 
jól értelmezem ezt a helyzetet. Ráadásul volt 
egy olyasmi is, hogy: Mi, két öreg "zsidóbá
csi" professzorok hogy legyünk két ilyen te
hetséges magyar gyereknek a Horger An- 
talai... Tehát itt nem Sőni volt a rossz ember, 
inkább Szilágyi Domokos volt a kíméletlen 
vele szemben, amikor jelezte, hogy Nagy 
István nem író számára...

Szilágyi Júlia: Ehhez még annyit tennék 
hozzá, hogy Szilágyi Domokos végig jeles 
tanuló, jeles diák volt. Ali viszont nonkon
formista módon viselkedett mint diák is. 
Szisz mégiscsak egy papilakból jött, és bizo
nyos normákat betartott, Ali viszont a láza
dást alkatilag is inkább megengedte ma
gának. A tanár magatartása a jeles diák iránt, 
illetve a lázadó iránt, aki sokat hiányzik, aki 
szemmel látható iróniával hallgatja az előa
dást, nem egészen ugyanaz. Itt tehát egy
szerre zajló eseményekről, ráadásul két

jóbarátról van szó, de két teljesen különböző 
emberről is. Ami lezajlott, az ilyen szem
pontból is értelmezendő.

Selyem Zsuzsa: Egyszer beszélgettünk ar
ról, hogy Szilágyi Domokosnak milyen tartása 
volt diákként, az egyetemen, hogy bizonyos sze
repeket nem volt hajlandó eljátszani... Erről sze
retném megkérdezni a kortársakat.

Szilágyi Júlia: Kétségtelen, hogy nagyon 
szigorú etikai normarendje volt, amit, szá
munkra úgy tűnt, ő maga állított fel. Ez iga
zította őt d  az egyes helyzetekben, és éppen 
azért véthetett az illem ellen, mert ez egy más 
értékrend volt, amely az alkalmazkodás bi
zonyos formáit nem vállalta. Olyan helyze
tekben állt viszont ki, és olyan helyzeteket 
tett szimbolikus értékűvé, amelyek fölött so
kunknak elsiklott volna figyelme, amit pél
dául a "Felháborodom, tehát vagyok" című 
faliújságcikkben, amikor arról írt, hogy az 
órarend miatt bentlakó kolléganőink délig 
éheznek. Ez az írás túlmutatott az amúgy 
sem jelentéktelen ügyön, és valahogy egy 
egész emberi helyzetről, mindnyájunk ki
szolgáltatottságáról szólt, amelybe bdeér- 
tendő a testi igényeink minimuma iránti 
közöny is. Abban a korban, abban a hdyzet- 
ben ez nagy visszhangot kdtett. Hogy mi 
mennyire súlyos, fontos gesztus, az mindig 
az adott kontextusban az, vagy nem az.

Tóth Zsombor: Visszatérnék egy kicsit a 
szerep-kérdéshez, és ahhoz, amit Cs. Gyímesi Éva 
mondott arról, hogy Szilágyi Domokos az egyik 
olyan költő, aki számára nincs szerep a Toldy által 
elindított nagy nemzeti "eposzban ". Én azt hi
szem, hogy itt egy kicsit átestünk a ló túlsó olda
lára. Beszélünkkanonizációról, és már el is indult 
az újabb kanonizáció, hogy kitaláljuk az újabb 
szerepeket... Az én olvasatom megmaradt annál 
a Szilágyi Domokosnál, akinek volt képe s tehet
sége úgy verset írni, hogy egy adott pillanatban 
azt érezzem, hogy az egész magyar irodalom és 
világirodalom lábjegyzet az 6 verseihez. Én per
sze nem azt ajánlom fel, hogy ez a legjobb Szilágyi 
Domokos-kép, de azon kellene elgondolkozzunk, 
hogy ha tudjuk, hogy ót annyira nem érdekelné a 
kanonizáció, és talán ez a beszélgetés sem, nem 
kellene őt meghagynunk kívüliségében, és nem 
újabb szerepeket kitalálni számára?

Szilágyi István: Valahol a szerep-nélkü
liség is egy szerep...

Szilágyi Júlia: Annyit fűznék még ehhez 
hozzá, hogy egyetlen életmű sem kerülehü 
el a kisajátítás sorsát. Nem lehet őrt állítani 
az életmű elé, hogy: tilos az értelmezés. A 
félreértés is elkerülhetetlen; nem lehet meg
tiltani. Attól Szilágyi Domokos az marad, aki 
volt, de közben alakul is. És ez a fantasztikus, 
hogy közben alakul, mindattól, amit beleol
vasunk, és ez az önkényesség elkerülhetet
len. Csak a jelentéktelen életművek kerülik 
el, csakhogy a jdentéktden életmű nem élet
mű, és a jelentéktelen költő nem költő. Ter- 
mésztes az, hogy ezek az esetleges túlzások 
is beleférnek az utóéletbe, és talán az lenne a 
legnagyobb baj, ha valaki kijelentené, hogy: 
Ez az utolsó és megfellebbezhetetlen Szilá
gyi Domokos-értdmezés, ennél maradunk, 
és többé soha senki egy szót se szóljon erről.

Czintos Emese: Köszönjük szépen a beszél
getést.

Szerkesztette:
CZINTOS EMESE ÉS 
BALÁZS IMRE JÓZSEF

-  HELIKON----------------------
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SZŐCS ISTVÁN

Minek is az őstörténet? III.
A különböző tudományos területek egy

mással való ellentmondásait merészen ak
názza ki Meszlényi Róbert Imre (már em
lített Azóeurópai nyelv dm ű összefoglaló váz
latában). Nemcsak azt mondja ki, hogy "az 
őshaza szúkebb megjelölésére a nyelvészet ugyan
úgy alkalmatlan, mint bármely más tudo
mányág" — hanem azt is, hogy "Az őshaza 
keresése és pontos megjelölése csupán egy kalan
dos, tudománytalan vállalkozás”; mert például: 
"A finnugor népek őshazája a jégkorszak mi
att eltolódott klimazónán belül az Uraitól 
nyugatra mindenütt lehetett!!! Amozgásban 
lévő vadász-társadalmak tartózkodási he
lyét a nagyvadak vonulási útja szabta meg. 
A finnugor népek ezek szerint nem lakhattak 
mai szálláshelyükön."

Elméletének a lényege talán a következő 
(azzal az előrebocsátott figyelemeztetéssel, 
hogy miután tanulmánya különben is na
gyon  tömör, a további kivonatkészítés 
szimplifikálással, torzítással járhat együtt).

— Az árják, azaz indogermánok csak idő
számításunk előtt kétezertől kezdve áraszt
ják el Európát (Európa neolit- és rézkora nem 
indogermán volt, írja M.Gimbutas), és aho
gyan a Kárpát-medencében 8000 évvel eze
lő tt b izon y íto ttan  nem  indogerm án  
nyelveket beszéltek... (Meid, 1989), ugyan
úgy elképzelhető az, hogy a Kárpát-meden
cében az emberiség első faluépítői mos
tanáig megtartották "nem indogermán" ősi 
nyelvüket egy helyben maradásuk miatt. A 
viharos évezredek alatt a békés földműve
lőkre különböző elnyomók telepedtek, akik
ről a térség lakóit más és más névvel illették 
az utókor történészei. A jól szervezett harco
sok beköltözései után mindig két különböző 
kultúrájú nép állt szemben egymással, me
lyek közül a hódítók — célszerűségből — 
hamar eltanulták az autochtonok nyelvét és 
így a két nép közti etnikai differencia idővel 
társadalmi különbségre változott".

— Meszlényinek szükségszerűen érinte
nie kell a szkíta-hun kérdést; ezenbelül meg
állapítja, hogy e két nagy állattartó nép nem 
mongolos, hanem europid jellegű, egymással 
azonos és ezen belül A finnugor nyelvű fehér 
hunok a germánok, a fekete hunok a töröknyelvű 
népek elődei voltak.

— A népvándorlásnak ismert jelenség, 
mint olyan, nem létezett, hanem arról volt 
szó, hogy a szabad pusztai népek úgyszól
ván felszabadító háborúkat folytattak a nagy 
rabszolgatartó birodalmak ellen — elsősor
ban Kína és a Római birodalom ellen, illetve 
azok további terjeszkedését megakadályoz
ni akarták. "Az emberi kultúra eredete a ma
gyarság csodaszarvas legendájára vezethető 
vissza. AMagor név a földművelésre, Hunor 
a legeltetésre utal. Magor népe a Kárpát-me
dencében és Európa többi földművelésre al
kalmas területein telepedett le. Egy részük 
rabszolgaságba esve elvesztette eredeti nyel
vét, majd idővel — az ún. hógörgeteg effek
tus által — a Görög és Római birodalmak 
emberanyagát képezte." (Am — honnét jött? 
Erről semmi!)

— A magyar őstörténet tudomány "leg
nagyobb problémája az, hogy Árpád hon
foglalói Szkítiából származó törökös (turk) 
nép volt, ugyanakkor magyar nyelvünk 
finnugor eredetű és csak kevéssé törökös.

Nyelvészeink álláspontja szilárd tényekre 
alapozódik, arról vitatkozni értelmetlen do
log, egyel szemben őstörténeti emlékeink ge
rincét olyan megbízható kútfőadatok, kró
nikák és régészeti leletek alkotják, amelyek 
törökös m űveltségű elődöket igazolnak, 
amit szintén lehetetlen megkérdőjelezni. 
Ezeket az ellentmondásos tényeket a mai 
napig nem tudták kielégítő módon közös 
nevezőre hozni."

"A hivatalos álláspont szerint nyelvünk 
azért finnugor eredetű, mert a honfoglalók 
hét törzse között lehetett(!) egy vagy két 
finnugor törzs, akik nyelvét örököltük... így 
bővült ki őstörténetünk bizonyítás nélkül 
»adatokkal», mint pl. igazolhatatlan vonulá
si irányokkal, vélt lakóhelyekkel, kései ősha
zával, rekonstruált protourali nyelvvel, 
fantáziadús menekülési mesékkel és a hihe
tetlen jövevényszavakkal. Történészeink vé
gül egy olyan kaotikusán bonyolult őstör
ténelmet alkottak, amit már maguk sem hi
hetnek el. Az elképesztő tételek megcáfolá
sára egyre újabb és újabb elméletek szü
letnek ex adverso alapon."

"Azonban, ahogy a hivatalos eredetelmé
letünket könnyű megdönteni, ugyanúgy a 
magyar nép keletkezéséről felállított számos 
más teória sem állja meg a helyét, miáltal 
őstörténetünk még mindig titokzatosnak tű
nik."

Meszlényi tanulmányának ezek az utol
jára idézett passzusai — az utolsó gondolat
jeltől kezdve — azok, amelyekkel száz szá
zalékig egyetérthetek. Még számos más kér
dést is érint, i.emkevésbé messzire mutató
kat s igyekszik felvázolni a nyelvcserék 
lehetséges modelleit. E kérdések azonban ki
mutatnak pillanatnyi érdeklődésünk köré
ből, ezért legfennebb futólag érintjük őket, 
méghozzá a továbbiak során azzal a mód
szerrel élve, hogy megpróbálom tűhegyre 
szedni Meszlényi írásának azokat a pontjait, 
amelyek mai ismereteinkkel nem fémek 
össze, bármennyire is nyitottak vagyunk a 
hivatalos elméletek cáfolatai iránt.

*
A nyelvek eredetének problématikájáról szól

va a szerző említi Fogarasi János 1834-ben 
megjelent A magyar nyelv metaphysikája... cí
mű könyvét, majd azt írja, Fogarasi olyan 
elmarasztaló kritikákat kapott, hogy sokáig 
senki sem mert a vonalon tovább kutakod
ni,csak majd száz év múlva a költő Erdélyi

József, majd napjainkban az ugyancsak költő 
Kiss Dénes.

Ez azonban így nem igaz; nem hivatkoz- 
hatom Engel Józsefre, miután az ő művei 
elvesztek (ám tudjuk, hogy ezt az utat járta), 
de anélkül is, hogy kimerítő áttekintéssel 
próbálkoznék, csak megemlítem Velics An
talt, aki egyik művében (Ungarische als 
Ursprache) a század első évtizedében "hang
metafizikai" megközelítéssel tárgyalja a hwi, 
hwa, hwu ősfonémákat, melyek közül az első 
a kicsi, kellemes, barátságos, közeli, a máso
dik a nagy, hatalmas, távoli, a harmadik az 
ijesztő, barátságtalan dolgokat jelölő szavak 
végtelen sorozatait nemzette. Ha nem is 
rendszeresen, de költők és kritikusaik még 
sokan foglalkoztak a hangszimbolikával, 
alapvető munka azonban csak Bállá Zoltán 
1946-os műve, A szemléletes gondolkodás logi
kája; Balia a továbbiak során is évtizedeken 
át kutatta objektív hangelemző módszerekkel a 
kérdést; így 1986-ban előadást tartott a ma
gyar Tudományos Akadémián is. Nem ér
dektelen Kemény Ferenc munkája sem, aki 
az itipiti, a szexualitással kapcsolatos hang
csoportból eredezteti számtalan nyelv szám
talan szavát stb. stb.

Ugyanígy nem hivatkozik azokra a szer
zőkre sem, akik már jóval ő előtte beszélnek 
Európa finn, vagy "finnszerű", "árja előtti" 
őslakosságáról (pl. Sachs), vagy a Kárpát
medence magyar őslakosságáról. Hogy e té
ren nem utal Magyar Adorjánra, az érthető, 
hiszen őt a hivatalos tudományosság nem 
vette soha tudomásul (az irodalom, sőt az 
ifjúsági irodalom sem, amely pedig annyira 
mohón szokott ráharapni merész őstörténeti 
elképzelésekre), viszont elfogadhatatlan, 
hogy nem említi Marjalaki Kiss Lajos munká
ját a Kárpát-medence folyóneveinek magyar 
eredetéről, Anonymus kapcsán, holott ezt 
olyan rangos helyen is közölték; annakide
jén, mint a Nyugat folyóirat és döntő hatással 
volt Móricz Zsigmond őstörténeti elképzelé
seire, amelyek a hódító és meghódított nép 
nyelvi viszonyára nézve is oly közel állanak 
a Meszlényi Róbertéhez, többek közt lásd a 
Tüzes gép c. elbeszélést, vagy levelezését és 
halála előtti irodalmi terveit. Am nem említ 
olyan műveket sem, mint a tárgyalt amerikai 
Krantz.

Mint mellékes apróságot teszem szóvá, 
hogy szerinte "a nem indogermán óeurópai 
népekből a mérsékelt égövön csak a magya
rok őrizték meg eredeti nyelvüket", holott 
általános vélemény szerint a baszkok is ezek 
közé tartoznak s ez talán magyarázná a 
baszk nyelv néhány érdekes kis hasonlósá
gát finnugor nyelvekkel, mindenekelőtt a 
magyarral. Ide tartoznának még egyes kau-
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kázusi nyelvek is; és végleg nem vonja be a 
tárgyalások körébe az ún. déli-finnugor 
nyelveket, (pl. munda-khol.) stb.

Amilyen érdekes, olyan problematikus, 
hogy a fehér hunok szerinte finnugorokból 
germanizálódtak, mint mondja: "a népván
dorlások idején a fehér hunokat — a rabszol- 
gatartó  b irodalm ak  lev er ése  után — 
Kelet-európáből központilag telepítették át a 
legyőzöttek közé, miáltal a hódítók — tör
vényszerűen — átvették az autochtonok már 
indogermanizálódott nyelvét, amely további 
nyelvekre kreolizálódott." Lévén azonban, 
hogy már a "népvándorlás" előttről, sőt idő
számításunk előttről is ismerünk a római bi
rodalomtól északra germán és germani- 
zálódott kelta népcsoportokat, ugyancsak 
erőteljes megjelenésben; ez legalábbis — ma
gyarázat-kísérletekre szorult volna.

Kétségtelen, hogy a hun háborúk és kö
vetkezményeik Európában megadták a ke
gyelemdöfést a Nyugat-római birodalom
nak, és hogy a birodalom bukásával a rab
szolgarendszer is összeomlott, de az a sum- 
más kijelentés, hogy a hunok háborúi rab
szolga-ellenes "felszabadító" háborúk vol
tak, bizonyos egykori szovjet ifjúsági iroda
lomra em lékeztet, másrészt Dürrenmatt 
Nagy Romulusára, aholis éjszakánként meg
jelennek Rómában a feliratok: Jobbágyrend
szert akarunk!

A kérdés lényegéhez azonban hozzátar
tozik, hogy Rómával csak a rabszolgarendszer 
mint olyan dőlt meg, a rabszolgaság, ha kisebb 
mértékben is,de még sokáig megmaradt — 
mint kiegészítő, avagy háztáji gyakorlat —; 
Franciaország például az idén ünnepli a rab
szolgaság eltörlésének mindössze 150. évfor
dulóját, az Amerikai Egyesült Államok csak 
a következő évezred második tizedében fog
ja ugyanezt ünnepelni.

Egyébként hogy a germán törzsek közel 
egyesek pl. a gótok: hun, illetve hungaroid 
eredetűek lettek volna (valamint a szászok és 
a türingek is), Horváth Istvánnál már felme
rül, bár az utóbbiak esetében lehet, hogy csak 
egy félreolvasás folytán; de Meszlényi őt sem 
ismeri.

Az a tétele, hogy kőépítmények nélkül rab
szolga-társadalmak pedig nem létezhettek (s 
ezért nem voltak a szkíták-hunok rabszolga
pártiak), megint csak azzal a kiegészítéssel 
lehet igaz, hogy bár rabszolga-társadalom 
ugyan nem, de rabszolgatartás, különböző 
létszámokban és arányokban a lovasnomád 
társadalmakban is létezett, sőt rabszolga-ke
reskedelem is.

Még megvitatandó lett volna Meszlényi- 
nél a Hunor és Magor és a Csodaszarvas legen
dakor összefüggése más mitológiai ikerpá
rokkal (még akkor is, ha az asztrológiai vonat

kozásoktól eltekintünk), és az a kérdés is, 
amellyel magyar őstörténészek sokat foglal
koznak, hogy valóban az avarok telepítették- 
e maguk köré a szlávokat, puffer-zónaként? 
Ugyanis, más szempontból, úgy tűnik, a déli 
szlávok letelepítésében, behívásában nagy 
szerepe volt a bizánci császárságnak. (Az 
avarok jelentőségét e kérdésben inkább úgy 
jelölném meg, hogy miattuk nem népesíthet
ték be a szlávok a Kárpát-medence közepét.

Jó nehány Meszlényi etimologizálás is za
varba hozza az olvasót, érdemes lesz más 
alkalommal esetleg megvitatni őket, vala
mint azt a kérdést is: ha a germán nyelvek a 
finnugorból kreolizálódtak, nem történhe
tett meg ugyanez a török nyelv és más nyel
vek viszonylatában is? Ugyanis akárhány 
török "kölcsönszavunkat" könnyebb, a török
ben is, a magyarból vagy a szumírból levezet
ni, mint viszont.

A magyar etnogenezis török ágának vo- 
natkozában ugyan említi Vámbéry Armin 
művét — a bibliográfiai jegyzetben, viszont 
a tárgyalás során nem hivatkozik rá olyan 
súllyal, mint amennyire támaszkodik néze
teire.

Legsúlyosabb könyvészeti kifogásom, 
hogy egyáltalán nem folyamodik Götz Lász
ló eleddig legnagyobb kitekintésű rend
szerezési kísérletéhez, (Keleten kél a nap), 
amely öt kötetben nemcsak az őstörténe
tünkre vonatkozó nyelvészeti vitákat tekinti 
át, de a régészetieket is, és ez utóbbi még 
akkor is érdem, ha egyesek azt vallják, a ré
gészek azok, akik mindent megtalálnak, 
amihez van képük.

Végezetül az a Vámbery-típusú felfogás, 
hogy a magyar nemzet a Kárpát-medencé
ben alakult ki finnugor "népi" és törökös "úri" 
elemekből, szintén nem ad magyarázatot a 
bizánciaktól maradt adatra, amely szerint a 
honfoglalók Mnyelvűek lettek volna: figye
lem, nem az autochtonok és a honfoglalók 
kétnyelvűségéről volt szó, hanem a bejövö
kéről, az allochtonokéról, ahogy Meszlényi 
mondja... És ezzel szemben a magyar króni
kákból nem hogy két, de egyetlen más nyelv
re sem lehet következtetni. Anonymus sze
rint, legalábbis szójátékai és utalásai szerint 
(fecerunt magnum áldomás) a bejövök is ma
gyarul beszéltek; akárcsak a török nyelven 
fennmaradt "magyar történet" szerint. A tö
rökös személynevek s egyes katonai műsza
vak nem irányadók, azokat mindég a kor
divat határozza meg; gondoljunk a sok mai 
Erika, Andrea, stb. nevekre, a kereskedelem 
s egyes technológiák angolszász szódivatjá
ra.

(Ezzel kapcsolatban nem tartható Mesz- 
lényinek az az állítása sem, hogy "Hunor né
pe utoljára a 896-os honfoglalással kevere
dett össze Magor rokonnyelvű népével, akik 
leszármazottai a mai magyarok." Úgy tűnik, 
megfeledkezett besenyő s főleg kun testvére
inkről; ez utóbbiak nagyrészt a XIII. század
ban maradtak itt végleg, és akiknek legalább 
olyan leszármazottai vagyunk, mint bár
mely ősurali társaságnak. Furcsa, hogy az 
őstörténeti elméletek mindég csak az unoka
húgoktól, de sohasem az unkaöcsöktől is 
származtatják a népeket, vagy legjobb eset
ben csak a nagyanyai örökségre tartják jogo
sultnak az embert, a nagyapaira soha? És 
végül, ki fogja valaha is a lelke mélyén elhin
ni, hacsak nem részesült uráli agymosásban, 
hogy a sereg, a vezér, a gyomor nem magyar 
szó?)

LÁSZLÓ GYULA
(1910 — 1998)

Meghalt a polihisztor, halála út
közben érte, a szülőföld felé utaztá- 
ban. Fiatalabb és látszatok szerint 
m ozgékonyabb életkorok jellem ző
je az ilyen halál. De m ég romantikus 
régi korokban is ritkán esik m eg a 
papírforma szerint olyan letörhetet- 
len óriásként m űködő aggastyá
nokkal, hogy a dilizsánsz közbeeső 
állom ásán egyszerű  m egpihenés  
helyett az örökálmot bocsátja rájuk 
a sors. Meghalt nagyjából félúton  
Budapest és a szülőváros, Kőhalom  
között, m elynek m ég az O gyer
mekkorában nagyot fordult sorsát a 
H im n u sz  szö v eg ét parafrazálva  
tudta csak pontosan m egfogalm az
ni a kor feketehumora: "Vár állott 
ott, m ost Rupea..." Talán az egyetlen  
igazi vigaszunk ebben a gyászban, 
h ogy László G yula, szarkofágok  
grófja, ásatások hercege, örökre há
n yato tt h o n fo g la lá s-e lm éle tü n k  
Werbőczyje, a lászlógyulaság vé
gigjárt, egészen m egtett, teljesen le
zárt útjával és idejével a háta m ö
gött állt m eg pihenni. Mint a na
gyon nagy, m égis egy  (száz, ezer) 
elviselhetetlen határon túl már csak 
m egkövülő szívek. Felépült m űvet 
hagy hátra: mi vég ig  kőhalom  volt, 
most várként áll ott örökre.

LÁSZLÓFFY ALADÁR
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(A hallgatásom at 
nem tudod...)
A hallgatásomat nem tudod 
nem elfogadni.
Neked adom.
Mától a tied.
Egy befejezésből

Pislogás a homokban. írok.

LIVIU ANTONESEI 
Mintha csak

Radu Petrescu emlékének
Mintha csak 6 ereszkedett volna alá az agyagos völgyben, 
a szoknyája alját kezében tartva, lefolyó apró gyöngyökkel 
az arcán (nem túlságos következetességgel mégis ez a 
kép reggelenként emlékeimből gyakran visszatér, 
és nagyszabásúan teremti meg önállóságát, mindjárt 
az ébrenléti állapot kezdetén, mintha egy régi filmben, 
mondjuk A z Andalúziái Kutya idejéből, a tömött, fekete 
sávok között időnként áttűnne ugyanaz a kép, mintha egy 
csomó másolatot készítettek volna róla) elcsúszik kissé 
és felhorzsolja a térdét, de nem esik el, sikerül 
visszanyernie az egyensúlyát, és egy óriás fekete 
madár egy pillanatra árnyékba vonja az arcát, és átdöfi 
a láthatárt valahol a víztorony fölött; de föntről, a 
partról látcsővel követem (vagy lehet a felvevőgép len
cséje az), visszakeresem a képet a lassítóval, és aztán 
a vetítőszerkezet elindul ellentett irányban, és 6 
megint mellettem van — tenyerébe fogja a szoknyája 
alját, és elindul leereszkedni, és a folyékony gyöngyök 
csillognak az arcán, és én félek, hogy a madár újból 
eljön és elsötäiti a képet, és akkor szeretnék a 
fejéhez csapni a felvevőgéppel, és kézülök is megten
ni épp abban a pillanatban, amikor a dombok fölött 
összegyűlt felhők átszakítják gátjaikat, é  ömlik a 
haragos víz, hatalmas folyékony tömbök, bőrig ázva fu
tunk a fűben, elzuhanunk, elterülünk a zöld lapályon, 
akkor egy gyerek (a vonatból, mely mint egy fekete nyíl 
tűnik fel a kép baloldalán, az esőfüggöny tompította 
dübörgései, vonat, mely a forgatókönyvhöz képest így is 
majdnem egy percet késik), egy gyerek, tehát, jelt ad a 
kezével, mint aki régóta ismer minket, aztán, nem tudom 
mennyi idő múlva, líbériás kocsissal a bakján négy feke
te ló vontatta hintó közeledik lassan, é  két hosszú, 
földig leérő köpenyes férfi, kesztyűsen, állig begombol
kozva, leszáll é  felemel, befektetnek a kék bársonykana
pékra, é  egy lapos üveg száját préelik a fogunk közé, 
mire aromás é  forró ital áramlik át belénk, akkor meg, 
épp az álom előtti pillanatban, ami közeledik, nos, akkor 
a mondat, amelyikre ébredtem reggel, a mondat, amelyik 
felkavart egész napra, megjeleni feliratként egy kék, 
zománcozott felületen, é  teljes világosságában ragyog, 
s én megnyugodva alszom el, míg Morei, akit egy sziget
re száműztek, csibéz módjára rámkacsint...
És lehet, az égész nem egyéb, mint naiv é  reménytelen 
próbálkozás, hogy definiáljam, hogy nevén nevezve 
űzzem el a bovarizmus rémét...

AUREL PÁNTÉ A 
Concetti
Havas eső. Elsüllyed a hang a látszatokban, a kereteken 
belül, a leszerelt csontvázakban béketárgyalásokat tartunk.
Víz, ezt a bestiát minden tökéletlenségünkben megtalálni, 
és fogalmunk sincs szigetlakói feltételeinkről, rád gondoltam, 
szerelmem, de az agyhártyán kísértőn lebegett egy nagyon 
festői korszak, gyakran megtörténik velem, és mikor vissza
tértem erős tócsaszagot árasztott, te mosolyogtál rám a 
csíkhalak közül, ondina palustra — mondtam neked és zúgolódva 
feküdtem le a mondat végébe, az apámat találtam ott, a hibái
mat halászta — meghalt és azóta minden éjjel együtt építünk 
egy házat, neked adnám, de kiszenved a mondattan ha hozzáérek, 
csak különlegesen fontos személyek léphetnek be, mi nem, 
civilizált halmai az értetlenkedésnek, meg aztán ez a 
folyékony és semleges uralkodó, a nyakigláb, a szeles és 
elsődleges bármikor helyettesíteni tud, és akkor majd az 
emlékekből mosolygok rád, a vizekből, ha eljön a sorom.

BOGDAN GHIU
*

(Es mégis, annyian 
vannak közel)
És mégis, annyian vannak közel. 
Annyian a jók, és a szépek, és a nagyok. 
Mikor egy felsorolásban az "és" kötőszó 
ismétlődd, kitehetjük 
a vesszőt.
Ez egy bizonyosság. Annyian 
a jók, és a szépek, és a nagyok.
Csak én - sehol.

AUREL DUMURA§CU 
A könyvből érkező asszony
Olykor megír egy képeslapot és a konyha 
asztalán hagyja szégyentelenül tetszetős 
mosollyal.
Természetesen most sem fogom tudni 
megsejtetni a hajszálat ami az asszonyi 
életet a férfiétől elválasztja.
Újból lapozok az égöv felett némán sírok 
egy köveset egy fekete kapu előtt a fa
kulccsal kezemben.
Nem fogok félni (a szövegben levő vadság 
számomra vers lesz) azt mondom tehát: 
a vakok sírása körbeéri a földet de csak 
a hamu tart számon mindent.
Talán nagy víz érkezik halakkal kacsákkal 
és kintornákkal talán egy teljes napig 
az ég egy könyvben fog masírozni. Lehet 
az élő sejtekben szomorú vadász leszek 
és a konyhában fáradtan asztalhoz ülök 
olvasok majd. A megértésből csak annyit 
amennyit megérdemlek.
A kivilágított ablakokba egy asszony 
körvonala csendesen beleharap.

Kocsis Előd szobra

Valami más
Az egyetlen kiváltság: veled maradtam és boldog 
voltam mint a kövek a folyóparton.
Nem tudtam ki vagy. Víz ember vagy szó.
Együtt voltam veled elégedetten hogy láthatok 
a partról hogy hallhatok.
Őrködésem a lápok felett. Szerettem volna hogy 
asszony legyél de madár voltál szerettem volna 
hogy víz legyél de te madár voltál szerettem 
volna hogy szó legyél és madarak elcsigázott 
láthatára voltál.
Vágóhíd — fiatal flamingókkal. Más voltál 
a halál pusztaságot kíván aranyló borokat az 
iránytűkben. Nyöszörgő zengés.
Egy másik évszakban mint egy zúgolódó nép 
a kezem a derekadon.
Nem voltál asszony és víz sem és sohasem 
voltál szó. Valami más lehettél valami más.
Az egyetlen kiváltság: veled maradtam és boldog 
voltam mint a kövek a folyóparton.

Folyamodvány a hanghoz
A versekben már mindenki hallgat. A királyokat bohócokat 
és őrülteket megszelídítettem

talán túlontúl is — rendre
elküldték köszönetnyilvánításaikat leragasztott borítékban 

szabadkikötős bélyegekkel.
Egy aprócska szomorúság érkezett az első strófával 
majdnem mondhatni úgy is: nyüzsögnek a lapon a hozomány 

nélküli lányok.
Sok éve már hogy alig-alig fordulok meg a vásárokon és csak 
nagyritkán mosolygok az újságokban — vágóhídra viszem 

a bárányaim...
És szeretem őket. Elrejtve hazudom 

nekik hogy mostantól halottak. Egyedül szelídítettem meg a 
királyt a bohócot és az őrülteket de mindnyájuk számára van 
még egy rettenetes hírem. Megírtam a víznek: ne vegyél 
számba egy szomorú szellem bőrébe bújtam melyben a mértan 

is megvakulóban
hát szabad vagyok. És mit gondolnak rólam a jámbor hóhérok 
vajon miről beszélnek asszonyaikkal hajnalokig?
Elérkeznek majd a versig akár a hallgatáshoz házam minden 
ajtaja nyitva marad. De ne kérdezzétek soha kinek olvasom 

fel a verset
mialatt ők imáik mormolják ne kérdezzétek tőlem ezt soha.
A némaság üvöltőé ébreszti fel anyátlan gyermekeit.

JA.NK KAROLY fordításai
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M A R IA N A  C O D R U J  

Falubolondja és az Ideológiai Angyal
1) -199... -ben egy teliholdas éjjelen
(ami a néphittel megegyező általános tömegvonzás
törvénye szerint megjósolja avagy kedvez
a tektonikai és szociális mozgásoknak)
egy céltalan-bolyongásos városi séta után
a nemzeti falu Bolondja
nekilátott hernyóvá változni

(a dicső felnőttkort és a bolygót illetően 
úgyszintén érintő —  még az érzelmeket is 
nyilvántartásba helyező — könyvelési mánia 
teljében Falubolondját nem foglalja magába 
egyetlenegy hivatalos statisztika sem. 
habár a falu a legkörmönfontabb 
kommunikációs eszközöket birtokolja 
és könyvtárakat írtak már tele 
a kommunikáció hiper-tökéletesedéséről 
magával a jelenséggel azért 
valami mégsincs rendben:
Falubolondja egymagában beszél 
persze túlzás lenne azt kijelenteni 
hogy csak 6 beszél egymagában 
meg hogy ez egy kortünet

kimondottan a mi évszázadunké 
avagy kizárólag a mi áldott nemzeti közegünké:
—  beszélik hogy sok esztendővel ezelőtt 
másvalakik akaratgyenge Bolondja 
Athén külvárosában lődörögvén 
gyerekektől haj szol tan és kutyáktól ugatottan 
épp hangosan szóba elegyedett önmagával 
midőn valami becsiccsent fickók arra jártukban 
megsajnálták és megkérdezték tőle mi baja.
"Falubolondja vagyok" mondta emberünk 
mintegy bocsánatkérőleg.
"lehetnél akár Miskin herceg is —  így a válasz —  
no jer oszt' igyunk egy kupicával 
hogy átmelegedjél. "*)

*)külvárosi közegekben terjedő kétes 
hitelű kimutatások értelmében ez egyszer 
történt meg hogy Falubolondját valaki 
igazándiból emberszámba vette és mindezt 
csupán a Jóisten hasonlatosságára 
teremtett ábrázatjának betudhatóan.

2) —  az újságíró vagy tévéoperatór jelenlététől megkímélt 
esemény az Unirea** vendéglő szomszédságában történt 
ahonnan messzire visszahangzottak egy honpolgári 
mulatérozás háttérzajai: 
egynéhány szép női meg férfihang 
átérzéssel danolta hogy "ekként vedelnek a jóemberek" 
meg hogy "everybody likes to be a cat" 
s a tartáros bifsztek hidegrózsaszín fénye eközben meg 
puhán végigmotozott az ablakokon ez volt a Bolond 
hernyóba váltó metamorfózisának kísérete.

(persze fölteheted a kérdést na és hogyan is 
kellene a Bolondot komolyan venni: 
hisz időtlen idők óta mindenbe beleüti az orrát, 
akár egy gyerek folyton csak azt kérdi "miért? " 
és folyton-folyvást bocsánatért esedez: 
azért is hogy a Föld kerek no meg a gazdasági 
krízisekért meg a tunguz jelenségért vagy 
a bányászok igazságtevő hadjáratáért 
kik fölrohanva a föld alól lerohanták 
a városlakókat

—  mint valami bolyból kirajzott hangyák 
kik tücsökhullára bukkantanak. 
holott —  tudvalevőleg —  a világ fejlődött oda hogy 
manapság minden jelenségnek politikai oka van 
—  vagyis "felsőbb érdekek" szerint megy végbe —  
s a "szabadkozás önvádat sejtet" képletet pedig 
ugyanúgy aranybetúkkel írták ki a Parlament 
épületére akárcsak az utolsó falusi lelkész vityillójára.

és —  nyakat tehettek rá —  
itt az emberi faj konoksága és következetessége 
a csúcsára hág senki sem hibás semmiért tehát 
senki aki valamicskét is ad magára 
nem gyakorolja ezt az anakronikus és veszteséges 
főhajtást: "bocsáss meg vétettem").

3) — a Bolond Angyala — a metamorfózis 
egyetlen és nélkülözhetetlen nézője —
a beporosodott vízmedence (mely látványosan 
életrekel az elnöki látogatásokkor) szélén ülvén 
lógatta lábait és az áldozat úgynevezett 
végrendeletét olvasta egy tükörnek szónokló 
színész gesztusait alkalmazva:

"majd' negyven évesen decemberben 
beleszerettem egy váetlenségből kezemre 
vetülő fény foltba "
— ígéretes ígéretes — kommentált az Angyal.

Bergyajevet és Csehovot olvastam 
de a vegytiszta anekdotizmusnak is szabad teret adtam.

— hasonló naivitással hittem a mindennapok 
hősiességét és a szeplőtlen önzetlenséget
mint serdülőkorom idején

— meglátszik hogy Istennek is megvan a saját 
kis cinizmusa — érkezett rögvest a kommentár.
"— szóval majd' negyven évesen oly átlátszó voltam 
mintha kizárólag csak levegővel táplálkoztam volna: 
az utcán jártamban levél se rezzent sem emberi szem 
meg nem láthatott

akárha levegőből lettem volna."
— nos látod? leszámítva azon eseteket 

amikor az Elnöknek szolgálsz
fölösleges vagy fölösleges fölösleges! mondá a kárászponty.
"... íme miért érzem úgy hogy hernyóvá változom 
akár a ka fkai Gregor Samsa bogárrá".
— nem is dukál más egy fajtádbélinek.
mintsem hogy szárnyas teremtmény létére taposottan vonszolódjék.
"higgy és ne kutakodj! higgy és ne kutakodj!"
üvöltötte (olybá tűnt hogy gyűlölettel telten) az Angyal
a Falubolondjának nevezett egyénnek.
emez meg kínkeservesen magába gyömöszöl te szárnyait
az Unirea vendéglő szomszédságában, aztán meg
testének árnyalatai is — melyek normális körülmények között
kvantifikálhatatlan hullámhosszakat bocsájtottak ki — lassacskán
visszahúzódtak a zsigerekbe: előbb az isteni ibolya
majd a harmatos indigó aztán meg az égkék stb...

(mellőzött lévén léte
az idő túlnyomó részében 

hogyan tudható hát meg hogy milyen fajhoz 
tartozik Falubolondja vagy hogy hány egyedet 
számlál efaj ahhoz hogy a végeredmény bemérhetővé 
váljék a hivatalos kimutatások

és a nemzeti büdzsé számára egyaránt? 
persze hogy amint a tömeg kitolul az utcára 
és toporzékolva kenyeret és odút követel 
az Élnek a Bolondot veti közéjük

meggyőzvén őket hogy 6 az egyedüli bűnös 
ki ezennel szertartásos táncban tiporható el 
a Jóisten ábrázatjára való hasonlatossága ellenére, 
ha meg mindennek jó a vége 
és a tömeg kielégülten hazatér 
az Elnök koktélpartit rendez amihez emberei 

visszaguberálják a Bolondot 
kivikszolják jóistenesen 
szekfút tűznek gomblyukába 
és a külföldi vendégek elébe állítják 

hogy magasztalja az egyeduralmat 
szabadságot és alkotóelmét.)

4) — te nem is szeretsz engem! ordított a Bolond 
Angyalára ki visszatért hogy távozzék
(az utolsó villamosa behúzott a megállóba) 
te nem is tudod mi a szeretet, halott vagy!
... de valójában te vagy-é az én Angyalom? 
pusmogta még Falubolondja 

végére érvén a metamorfózisnak.
"jaj a te tiszta fényednek 

mi mértéktelenül világol!"
— morogta megébredvén szakállába az Angyal 
majd ijedten tekintett körbe a kocsmában:
két asztalnyira őélőtte Falubolondja 
békésen iddogált párálló csészéjéből, 
no de semmi jelét sem adta annak 
hogy hernyóvá méltóztatna változni, 

a francba!
GERGELY EDIT fordítása

a. m. Egyesülés
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DUMITRU JEPENEAG

Pont des arts
— regényrészlet —
Az ablakon át Maryse-t lá

tom, amint Valérie-vel lefele jön
nek a lépcsőn, és eszembe jut, 
hogy teaidő van, pontosabban a 
délutáni csemegézés ideje. Mari
anne a teraszon van. Olvas. Me
gyek, és megkérdem, hogy teát 
kér vagy kávét. Ma kávét kér. — 
Presszó vagy török? — Török, de 
ne csináld túl erősre, és túl kese
rűre se, mert úgy nem tudom 
meginni. Megígérem neki, hogy 
úgy csinálom, ahogy szereti, és a 
konyhába megyek. A kandúr jön 
utánam. Tudom, mit akar: egy 
"kanárit". De várnia kell egy ke
veset. Látom, amint fejét az ajtó
hoz súrolja. — Ki akarsz menni, 
ezt akarod? Hogy hancúrozz a 
padláson... Gyászosan nyávog. 
Amióta felnőtt, nem értem őt. 
Visszafordulok a kávésbögréhez, 
és figyelem, ahogy fő. A hátam 
mögül hallom, ahogy a Sziámi 
fejét a lengőajtóhoz üti. Dühös, 
amiért nem nyitom ki neki. Nem  
veszem  komolyan, tudom én, 
hogy vigyáz arra, nehogy túl erő
sen üsse oda magát. Nyávog, 
egyébként nem bután...

Kitöltőm a kávét, a csészéket 
tálcára teszem, hozzá a cukortar
tót, a kekszet, az elmaradhatatlan 
meggybefőttet — és a teraszra 
megyek, sarkamban a kandúrral 
és nyávogásával.

— Nem kell keksz, és befőtt 
se, tiltakozik Marianne. Nem ve
szed észre, hogy egy kicsit sokat 
eszünk?

— M egszokásból hoztam... 
próbálok védekezni, noha tu
dom, hogy nincs esélyem. Föl
emelem a tálcáról a kekszes ko
sárkát és a befőttesüveget, hogy 
vissza vigyem a konyhába.

— És neki se adj. Úgy elhízott, 
mint egy disznó. Rólad nem is 
beszélve!

Rossz a kedve, ideges. Bizto
san valami bosszantó dologra 
bukkant abban a regényben. Egy 
női szereplőre, akinek, vélemé
nye szerint, túlzott fontosságot 
tulajdonítok. Visszamegyek a te
raszra. Várom, hogy mondjon 
valamit. Kihasználom a pillana
tot, amikor a kávéját issza, magá
ra, keksz nélkül, és ezért meg
fordítja a könyvet, borítóval föl
fele, és a mellette lévő karos
székre teszi. Állva maradok, hát
tal Maryse kertjének, aki valószí
nűleg még nem tért vissza, sétál
tatja a kutyáját az utcákon, meg
áll vele a parkosított téren, hagyja 
Valérie-t, hogy megkerülje Cha
teaubriand szobrát, és egy utolsó 
vizeléssel befejezze produkcióját.

— Szépen haladsz, töröm  
meg a csendet, és várom a reakci
ót, amely nem is késik.

— Hallod, mondja, 
ezzel a ringyóval, Aná- 
val, végül is lefeküdtél? 
Igen vagy nem? Mondd 
az igazat!...

— Hát nem írja a könyvben?
— Hagyjuk azt, amit ír. Én azt 

akarom tudni, ami a valóságban 
történt, és nem a regényben.

— Nem létezik más, csupán... 
de megállók itt: majdnem bele
kezdtem egy elméletbe, melyet 
egyszer már kifejtettem neki, si
kertelenül. Kegyetlenül össze
vesztünk, és több mint egy hétig 
nem beszéltünk egymással. Nyil
vánvalóan nem ismeri el, hogy 
nem létezik más, csupán az, ami 
tisztán meg van írva.

— Azt mondod, írja a könyv
ben? Nos, pont a könyvben, a re
gényben, nem épp te mondod az 
egyik fejezet elején, hogy követ
kezik, hogy beleszeress mindket
tőbe: Mariába is, meg Anába is? 
Nézd, itt van... és veszi a köny
vet, fellapozza, megkeresi a ne
vezett fejezetet. H ogy szeress 
bele mindkettőbe? Ez nevetsé
ges. És valótlan a te korodban, én 
mondom...

— Na, látod? Csak te mon
dod. Meghallgattalak. Megfo
gadtam a tanácsodat. Akkor 
most miért idegesíted magad?...

— Mert nem hiszek neked. 
Szemrebbenés nélkül hazudsz. 
Ha nem volt semmi köztetek, ak
kor miért telefonált folyton?  
Mondván, hogy a Követség ne
vében telefonál.

— így is volt. Mihai odatette, 
hogy telefonáljon. Em lékezz 
csak, Mihai azt akarta, hogy írjak 
egy rendszerpárti cikket.

— Mihai is a Követségen dol
gozott?

— Persze. Utána ment Mün
chenbe.

— Miért Münchenbe?
— Hát Münchenbe, ahol még 

létezett a Free Europe. Ana utá
nament. Szegény Roger meg...

— A sofőr?
— ... úgy kereste egész Euró

pában, mint egy őrült.
— Mmigen... Csakhogy én 

még nem tartok ott.
— Akkor légy türelemmel. 

Beszélünk, miután elolvasod.
Itt be kéne fejeznem ezt a be

szélgetést, amely semmi jóra nem 
vezethet. Érzem, hogy jelen pilla
natban Marianne inkább hajlan
dó hitelt adni nekem. N incs 
szüksége arra, hogy ki is mondja. 
Elegendő az, hogy nem mond 
többé ellent nekem, hogy egy pár 
m ásod p ercig  gondolkodóba  
esik. Ez olyan, mint egy győze
lem, megadás vagy behódoló 
nyilatkozat nélkül. ígyhát nem 
kell megpróbálnom kihasználni 
a megszerzett előnyt, és még e- 
lőrébb taszítanom a szegény pa
rasztot, aki egyedül maradna, és 
legyengülne. Áz előretolt és elszi

getelt paraszt gyenge paraszttá 
válik. Éz egy jól ismert elv a sakk
ban: egy kulcsfontosságú elv, és 
nemcsak az Alehin-féle védeke
zésben... Vinném inkább a kony
hába a tálcát, rajta az üres kávés
kannával, csészékkel. Szerényen, 
szolgálatkészen. így kellene ten
nem. És akkor mégis mi az ördög
nek hallom magam, amint győze
delmes hangon azt mondom:

— Én a te helyedben nem csi
nálnék olyan nagy ügyet a sze
replők közti kapcsolatból.

Amilyen fenyegető, annyira 
fö lösleges mondat. Ráadásul 
rosszul időzített! Túl korai... In
dulok is a konyha irányába a tál
cával. így  elkerülöm a gyors 
visszavágást. Ezt a taktikát tőle 
tanultam. Időközben a másik rá
un, és lemond az összeszólalko- 
zásról. A konyhában maradok, 
hogy elmosogassam a csészéket. 
Szándékosan nem teszem a mo
sogatógépbe. A szivacsot be
csúsztatom a csészébe, és hosz- 
szasan súrolom, mintha nem ká
vé, de libazsír, vagy juhfaggyú 
lett volna benne. Hátranézek. A 
szemem sarkából figyelem az aj
tót. Nem, nem jön utánam. A tera
szon marad. Az enyém lett volna az 
utolsó szó? Amikor újra a teraszra 
megyek, már nincs ott. Nyilván a 
szobájába ment. A regény a földön, 
a fonott karosszék mellett.

Leteszem a tollat, és arra gon
dolok, hogy vennem kéne egy 
szám ítógépet. Kalkulátort, a- 
hogy Romániában mondanák. 
Personal computer. Ú gy tűnik, 
hogy egyszerű írógépként (a tra- 
itement de texte) is csodás elő
nyökkel kecsegtet. Elsősorban 
sokkal gyorsabb, mint bármely 
más írógép. Gyors és kényelmes 
korrektúrát tesz lehetővé. Egész 
mondatokat, szövegrészieteket 
szúrhatsz be, föl is cserélheted a 
sorrendet. És épp ilyen egyszerű
en megsemmisítheted őket. A ré
gi szövegből egy vonás sem  
marad, a lap üres, és nincs rajta 
törlés, pipálás, bekarikázás, ho
rog, nyfl, és egyéb útbaigazító jel. 
Nem szakítod el a papírt, és nem 
dobod többé, összegyűrve, a pa
pírkosárba. Nem vagy kénytelen 
átírni a régi szöveget, mely a te
mérdek belejavítástól olvashatat
lan lett. A szöveg egy egyszerű 
gombnyomásra dtűnik, ha nem 
vagy vele megelégedve. Amikor 
a kiadóhoz kerül, a könyv olyan 
már, mintha diktálták volna, 
mintha a múzsák mondták volna 
tollba, vagy a .... szentlélek. Ami 
igaz, igaz, ily módon dtűnik az, 
amit kéziratnak nevezünk. Nem  
marad semmi abból a munkából, 
amit a hajdanvolt szerzők végez
tek a szövegen libatollal, ceruzá
val, töltőtollal. Még az se marad 
meg, amit egy olyan szerző hágy 
hátra, aki egyenesen gépbe ír. És 
akkor, kérdem én, mivel fognak a

jövő irodalomtudósai foglalkoz
ni? Változatok, és a tökélyhez ve
zető fokozatok, isten veletek! 
Nem magyarázzák többé a nagy 
írók habozásait, és azt az erőfe
szítést sem, amellyel a legmegfe
lelőbb kifejezést keresték. Nem  
lesz többé, aki gondozza a kézira
tokat, aki tanulmányozza őket, és 
a nehezen átlátható helyzetekben 
eldöntse, melyik is a legbiztosabb 
változat. Még a nyomdai hibák 
is, ezek a Kirkék, akik disznóvá 
változtatják a gondolatokat (a- 
hogy Blaga mondta), még ők is 
egyre kevesebb számban lesznek 
jden. A korrektúrát gép végzi, a 
korrektorok mehetnek koldulni, 
maga a korrektori és könyvszer
k esztő i m esterség  is eltűnik  
majd. És a könyvek? A szövegek 
az interneten fognak közlekedni, 
CD-romok formájában, nem lesz 
már szükség könyvekre, kiadók
ra. Az olvasók, vagyis az internet 
használói, egy adott ponton ké
pesek lesznek beleavatkozni a 
szövegbe, változtatásokat eszkö
zölni rajta, úgyhogy a végén  
majd a szerzők maguk is eltűn
nek, zsen ia litásuk  igén yével 
együtt: az olvasók lesznek egy
ben az írók is. A könyvtáraló-a 
csak azért lesz szükség, hogy  
ereklyeként, forradalmi idők ér
dekességeként megőrizzék a ré
gi, pár évszázaddal azelőtt fo
galmazott, immár elavult köny
veket, melyek semmiben sem  
fognak az új felfogásnak megfe
lelni. És így, több mint kétezer év 
írott irodalma után visszatérünk 
egy többé-kevésbé irodalmias, 
interaktív szóbeliséghez, mely
nek egyetlen igénye csupán az 
idő múlása lesz.

Leteszem a tollat a papírra. 
Ezek a sötét gondolatok kissé föl
kavartak. Fölállok az asztaltól, és 
végigdőlök az ágyon. Az éjjeli- 
szek rén yb en , m ely  eg y  k is  
könyvtárnak is helyet ad, egy 
könyvet keresek, amit olvassak. 
Egy Kafka-kötetet veszek kézbe 
(Gracchus, a vadász, Afegyencgyar- 
maton stb.), egy pár oldal elolva
sása után az arcomra helyezem, 
de nem jutok odáig, hogy úgy 
istenigazából elszenderedjek, 
mert m egszólal a telefon. Az 
egyik készülék pont a szobám
ban van: a helyzettől függően hol 
az íróasztalra, hol az éjjeliszek
rényre teszem. Most, persze, az 
éjjeliszekrényen van. Kinyújtom 
a karomat és fölveszem a kagy
lót. Ismerős a hang, de távolról 
hallom, és nem ismerem fel rög
tön: Halló! Hogy vagy?

— Ki az?
— Meg sem ismersz már?
— De igen. Várj. Te vagy az? 

Dimov?
— Kitaláltad? Hogy vagy? 

Miért nem látogatsz már meg?
Nem tudok mit válaszolni.

» » » » » »
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» » » » » »
Magamban megjegyzem, igen, tö
kéletesen igaza van, mi a fenének 
nem keresem fel...

— Halló! Halló!
Már nem hallom. Vagy letette, 

vagy megszakadt. Visszateszem a 
kagylót a villára, és amikor egészen 
fölébredek, továbbra, mégha csak 
néhány pillanatra is, szemrehányá
sokkal illetem magam, amiért nem 
kerestem fel. Oly régen nem láttuk 
már egymást... Mióta is? És hirtelen 
elfog a rettegés. Nem lehet! Nem  
lehet! Babonás félelem. Te jóságos 
Isten, elvégre ateista vagyok, vagy 
mi a nyavalya! És a szomszédos 
szobába, Marianne szobájába roha
nok, anélkül, hogy kopognék, esze
ment módra rontok be:

— D im ow al beszéltem a telefo
non!

Marianne ágyban van, olvas. 
Félreteszi a könyvet, és inkább 
ámultán, mint dühösen néz rám.

— Mit beszélsz? Mit motyogsz 
itt össze-vissza?

— Fölhívott Dimov. Most, egy 
pár perce.

Teljesen nyugodt marad. Sőt, 
mosolyog is. Szeretem, ha így mo
solyog, elnyúlva, mint valami há
remhölgy, egy valószínűleg angol 
nyelvű regénnyel a hasán.

— Én nem hallottam a telefont, 
mondja, és továbbra is úgy moso
lyog, mint egy gyerekre, aki álmában 
megrémült, és meg kell vigasztalni.

— Nem hallottad, mert olvastál, 
belemerültél az olvasásba. Te, ami
kor olvasol, benne vagy a könyv
ben, nem hallod, mi történik kö
rülötted, erősködök immár bizony
talan hangon, és behízelgő hanglej
té sse l. Talán már az előbbi, a 
teraszon történt győzedelmeskedé
semet készülök helyrehozni.

— Légy észnél, teszi hozzá. 
Hogy telefonálhatna neked Dimov, 
amikor már több mint tíz éve halott.

Igaza van. Nyilván álmodtam. 
Álmodtam a telefon hangját, bará
tom hangfekvését [a nagy költőét, 
aki a rendszerváltás előtt tűnt el (ez 
a megjegyzés a francia nyelvű ki
adás részére szól)], de ha álmodtam 
is mindezt, miért nem volt hosszabb 
a beszélgetésünk, miért nem volt 
gazdagabb, ha csak most, annyi év 
után álmodok vele, miért nem ka
pok az alkalmon, hogy többet be
széljek vele, és miért vágja a fe
jemhez azt, hogy nem látogatom 
meg, ahelyett, hogy magáról adna 
hírt, hiszen abban az időben, amikor 
még élt, és együtt laktunk Bukarest
ben, egész álló nap együtt voltunk, 
azt akarom mondani, hogy ez a 
szemrehányás nem lehet egy régi te
lefonbeszélgetés maradványa.

— Mit csinálsz? kérdi Marianne. 
Mit állsz ott, mint egy ütődött?

— Melléd jöhetek?
— Gyere.

K U D E L Á SZ  NO BEL
fordítása

A D R I A N  SUCI U VERSEI
I. ÉJSZAKA  
A koldusokat űzve
Átölellek a zölddió illatú ágyneműn.
A háborúknak régen vége és nekem nem kell 
harcolnom. Mondod: Csupán a dolgok megjelenése

változik,
olykor. A dolgok lelke
mozdulatlan, akár régvolt lepkék a borostyánban.

És lángol
az éger az ablak előtt, üveges hideg kúszik 
karod kígyó-hűvösébe. Läegzel, akár a tenger 
melyet szörnyek dúlnak: 
hallod te is mint vonulnak telelni a halandók?
Fölkavar az öröm és sírsz.
Fölkavar az öröm engem is: egy óránk maradt még 
s az álom győzni fog valahogyan!
Elaludtam szemedből messze űzve a koldusokat.
Nem hallatszottak többé kesergő harmonikák 
az átjárókban
s ezen az éjen, tétován, a csend lakta be csontjainkat.
Az a gondolat ébresztett, hogy az éj emlékei elveszhetnek. 
Úgy esett, hogy együtt cigarettáztam anyával. Cigarettája 
a sárba szúrva szófogadóan végigégett.
Te álmokat már nem ismersz, de a teáskanna
úgy remeg kezedben, mint halál az űzött vad szemében.

I. N A P
Szelíd fáradtság
És a nap elmúlt akár az átok. Ugyanaz 
az apró eső esett, ázott szalmával megrakott 
szekerek jártak és fájdalmas udvara volt minden 
hajlatodnak. A meztelenség csak a fényben folttalan.

Szelíd
fáradtságom sem rejt titkokat: a délután elválaszt, 
élesen, mindent, mi látható.
Ám a szív estefele
árnyas helyeken kívánna térdre borulni.

II. ÉJSZAKA  
Rákvörös bor
Amikor éjjel keserű szájízzd megébredtem, te 
a szobában tévelyegtél. Lámpát gyújtottam és nagy 
verejtékgyöngyök
reszkettek sápadtan homlokodon és kezeiden.

Egy kérdés kínoz,
mondtad, az ágy szélére telepedve. Ott rejtőzik 
a válaszban, akárha rákvörös bor lenne egy üvegben 
s már nem tudod, hogy a vérszínű hullámok a borból 
vagy a palackból erednek.
Gyermeket hordozok, mely nem a méhben,

de itt fent gyötrődik 
szemem mellett és forró húsa 
elborítja elmémet. Flullámokon suhanok s te alszol, 
közönyös világítótorony életemre törő vizek partjain.

II. N A P
Ostoba metaforák, 
semmi más
Kávétól keserű a csésze ajka. A reggel 
rendszerint semmi jót nem ígér.
A kávéház a számúzöttek földje: melletted ülve 
megesküdnék, hogy idegenek vagyunk.

Vértnél hidegebb
selyembe zárt combod nem őrzi már nyomait 
az elmúlt éjszakának. A füst ellenségesen örvénylik

közöttünk.
És a nap váratlanul torkon ragad minket.

"Köröm a héjba mdyesztve —- az első kipattanó gomb. 
Mezítelen narancs — mezítelen nő."

Ostoba metaforák, mondtad. 
Minden létező csak önmagáról szól, és semmi másról.

Kocsis Előd: Sámánok

III. ÉJSZAKA
Sós folyók őrizte álom
Tudod, a világ már nem olyan mint volt. Szeretnék 
vadakat fogni neked, de minden ami vad körös-körül 
az csupán az éj kétségbeesett útja a tiszta csend felé. 
Denevért ölnék
s a szikla szívében vetnék neked ágyat, ahol 
a források születnek és a fagyökerek álmodnak:
Milyen lehet a lángok, gőzfelhők és sós folyók 
őrizte álom?

III. N A P
A düh fa la t emel közénk
Ha a düh falat emel közénk, mi marad nekem? Ha minden 
emlékem maga a tehetetlenség, tévelyegni fogsz köztük sokáig, 
tépett zászló. Míg leáldoz a piszkos Hajnalcsillag

és hangját veszíti 
a fuvola, mely titkait őrizte. És megvénülsz egyedül, 
az örök ünnep közepén.

IV. ÉJSZAKA  
A forró lap
Föltéptem az utolsó kaput, sikoltottak a lakatok. A gyerekkor, 
álom az angyalokkal és a hársfa. Alszanak a vérbe zártan.
Ha létezne visszaút, már régen szélszaggattam volna 
rajta lábbelimet. Por igázta le az átjárókat, a hold 
hallgat és hazudik. Nem az álom hív a meleg szobába: 
pihenés helyett egy madár szárnyát töri 
az éj derekán.
Marad mindaz, mit elhaladva megsimogatok és emészt, 
emészt a halál. Gyűlölet, gőg, bosszú és emészt,

emészt a halál.
A forró lap, melyet kiolt a toll és emészt, emészt a halál.

IV. N A P
őrülten szegény
őrülten szegény vagyok, egyetlen dalom sincs. A télen 
a ház szíve egyetlen szobában dobogott.
Ahol a nyárra omlott almafák égtek. Ahol

a nagyszülők meséltek
a tejről, a búzáról és a tovatűnt legényekről. Álmuk, 
a fű álma.
Ami engem illet, itt az idő, hogy őrületemet hallgassam.
Ha jössz, óvatosan járj, föl ne riaszd.

K U D E LÁ SZ NO BE L ford ítása i
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HELIKON

LÁSZLÓFFY CSABA

Erdőd, verofényben
Vigyázz magadra. Valami borzasztó 
dolog készül... Nem tudni ki ellen.

R é k á n a k
A civil diszkréten követte tekinetével 

Csák m inden mozdulatát. Az a lúd tej re
m egett a kiskanálon, amint kezét a szájá
hoz emelte. Épp az járt az eszében az i- 
mént, hogy jó lenne Szendrey Ignác irodá
jában is körülnézni Erdődön, ott, ahol a 
költő önérzetesen kijelentette: őt a gazda
sági intéző ("felügyelő") úr válasza nem  
elégíti ki, és m ivel Juliska szerelméhez 
sem  fér kétség többé, követek a leány ki
adását...

"Félős, hogy most megette a fene a to- 
vábi töprengést, az ilyen játszadozást" —  
gondolta bosszúsan Csák. Félt, hogy rö
vidre szabott magányában megint annak 
a sz.-i fiatalembernek a esete, a neve tola
kodik elő (az arcát szerencsére nem  látta), 
akit a késő esti órákban összevertek "pro
vokáció áldozata lett", úgym ond.

Lehet, hogy az ő ismerősei is (egy szer
kesztő m eg egy történész) ezért mondták 
le —  elfoglaltságukra hivatkozva — a vele 
való találkozást, mert félnek elkísérni Er
d őd re—  a "jövevényt". Mindegy; fő, hogy  
a jármű elindult (nem  hivatkoztak ez al
kalom mal is benzinhiányra); m ost hát van 
ideje, egy  félórácskányit legalább, szundi
kálni ez után a hitvány éjszaka után. "Még 
kiderül, hogy rossz alvó vagyok" —  gon
d o lta , és hátrafelé p islantott abba az 
irányba, ahol sejtelme szerint a Kárpátok 
hegy vonulata némán tartja vállán a ráne
hezülő eget. "Itt az alföldön nyilván má
sokat illik  álmodni; egy Petőfi-rajongó 
egy ennyit tudhatna. Ha nem  is délibábo
kat..."

D e sem m iképp sem  olyasm it, hogy  
koldus hever a puszta földön. Térdig sár
ban caplatsz mellette, mire elkapja a nad
rágodat, és savanykás vigyorát, mint aki 
citromot nyalt, valósággal reád tapasztja. 
N em  tudsz tőle szabadulni. "Ez útonálló, 
nem  kéregétől"... Futásnak eredsz, majd
hogynem  hasra esel. "Hé, ki vagy?" — szól 
egy hang (vagy csupán a szél?) utánad. 
"En Földönfutó, S te?” "Én? A földnek, ame
lyen heversz, fejedelme!”*

Csák fölriadt, a Noé-korára em lékezte
tő autóbusz istentelenül berregett az árok 
szélén, kissé jobboldalára dőlve — egy  
dögnagy traktor miatt, amelyiknek orosz 
fülessapkás vezetője állítólag elfelejtett je
lezni az útelágazásnál.

"Ne zavard az álmaimat — dünnyögte  
Csák. —  Ú gyis ritkán alhatom."

Abban az időben legalábbis így volt 
v e le  O, a "nagyothalló gazember" mintha 
szuperérzékennyé vált volna a zajokra, a 
bajokra. Utóbb m ég az olyan suttogásra is, 
hogy: "Menj innen, menj a vár környéké
ről, a vidékről! Elég nagy az ország! Miért 
éppen m inket akarsz gyanúba keverni?”... 
Talán inkább az esdeklő tekintetek tették 
próbára az ingerküszöbét, riasztották do

boló erővel agyát, mint va
lami meghibásodott szerke
zet. A kiabálásra, a nyílt 
elutasításra lehet, hogy da
cosan  reagált volna. íg y  
azonban...?

Ott álltak előtte — idős 
ember, virgonc, szőke srác, 

béna hadfi (pap, ifjú aktivista vagy tanár, 
s a harangozó) —  feszengve, de néma, 
titkolt együttérzéssel, mintha a különös 
megalázkodástól kellene tartaniuk

Csák úgy érezte, túlvan már a nehezén. 
N em  remélhetett többet; nem várhatta, 
hogy valamelyikük a neve hallatára felka
cagjon. "A nyakam ba ugorjon, és azt 
mondja: szeretlek!... Petőfi járhatott így 
annakidején a jövendőbeli ipa előtt. Rá
adásul, én nem  leánykérőbe jöttem."

Már jól bennejártak a délelőttben , 
m égis mintha nem  akart volna pirkadni 
Erdőd felett. Rosszul érezte magát —  ben
zinbűz? rázás? éhség? — ; legszívesebben  
hanyatt feküdt volna a lócán. Templom
ban, iskolában, kápolnában. Ez a nap, úgy  
látszik, késve indul. Mi az, amit m ég látni 
lehet itt?!...

Hányingeren, epegörcsön m ég az éjjel 
túlesett. Az undor állandósult benne, 
igaz; de ez nem  függött össze az étkezés
sel vagy az ivással... Erdődtől gyöngé- 
debb hangulatot remélt, ha nem  is m eg
hatottságot. Először járt erre, annyi külső 
gátlás, kerülő, kényszer után.

"Vajon nem  attól félsz megint, ami az 
ébredéssel rád szakadhat?" —  eszm élt föl 
aznap kora reggel valmilyen furcsa zubo- 
gásra (kiderült, hogy a falban a csövek). A 
szem e égett, keze vaskapocsként markol
ta a lepedőt. Tudta, hogy egy belső kény
szer — a tehetetlenség-érzet —  teszi ezt s 
mondatja vele.

M ily szolgaság, milyen hízelgés'....
"Igen, költőm, de ma feléd megyek!"
B otcsinálta ven d ég látó i m in dentől 

óvakodni látszottak, egyedül attól nem, 
hogy a sírgödörból kikéi a megbántott halott.

Csák úgy érezte: ez az a kor, amikor az 
emberben váratlanul, szinte érthetetlenül 
megszakad valami. Mint amikor Sámsont 
elhagyta a fennvaló, és megcsonkíttatás 
várt rá.

"Eljöttél a romlás em lékeit felkutatni 
— hergelte magát.— Változtat-e ez va- 
lammit is azon, hogy a filiszteusok rabsá
gában élsz?!"

Nyugat felé fordult; oda szerette volna 
kiáltani: "Fontoljuk ezt meg, elvált ma
gyarok!" De zárva maradt az ajka. Aztán 
a saját lélegzetét hallgatta. Kár volna fö
löslegesen máris kifárasztania magát. A 
szőke, selym es frizurájú ifjú aktivista (le
het, hogy ő a "megbízott"?) mintha kissé 
gyanakvón nézne rá. Nagykárolyból szár
mazik, m elyet Petőfi "kietlen próza város
nak" nevezett volt. N em  csoda, hisz a 
konzervatív párt kortesei agyon akarták 
verni, ha igaz. N o, de ott pillantotta meg 
legelőször Júliát a kastélykert fái alatt.

Kísérője arcán az üde, korallszín pír 
kalauzolta Csákot. Lányos képű legény; 
m ég szerencsére elszólta magát, hogy ko

rán nősült. A  vár felé vezető elhanyagolt 
ösvényen Csák várta, hogy előretessékel
jék; egy ideig botladozva, egym ás lábára 
lépve haladtak. A hogy Csák kifulladva 
megállt, a helybéliek kelekótya Lajikája 
tapsikolva körülugrálta. Mint valami m ű
történelmi szoborra, úgy  öltögette rá pi
ros nyelvét a tubarózsa-vágy. A Lajika 
hangja trombita-recsegés, mindazonáltal 
ártalmatlan jószág az ilyen, mártírkorona- 
kísértetét megcsaholó. N em  őrá vadász
tak Erdődön.

Az infantilis vigyor senkit sem  irritált. 
Ha utánozni lehetne LajikátL. "Ez min
den d ilem m ám — gondolta C sák  —  Elhi
tetni velük, h ogy m arkodban, m elyet 
zsebedbe rejtesz, nem  hozol rájuk dög
vészt! Értsd: békétlenkedést."

S a költő szavait deklamálva, bátran
vállalta az idétlenkedést:

"Mit tudta, hovámegyen ősapánk, midőn
A paradicsomból kiűzve lön..."

A színhely, ahonnan őt Szendrey kiűz
te. H osszú  folyosó vezetett a felügyelői 
lakásba. Az em eleti ablakból a vadaskert
re látni... Már csak ábránd. Északra erdős 
rónaság, keletre szőlődom bok, távolban  
magas hegyek. A várfalak omladozóban.

A költő, kezében rugós tetejű kalappal; 
de ökle jobban rugózott ama pillanatban, 
m időn az irodát elhagyta. Ő sszel járt elő
ször itt; s valahányszor visszatért, nagy 
belső hevületet érzett.

H ogy is ne akadt volna m eg ő, mint 
halszálka keresztben, a Szendrey Ignác 
torkában, amikor Júliának a szatmárme- 
gyei földbirtokos és alszolgabíró, Ury 
Endre teszi a szépet?! Ilyen vő vei akar egy  
senkiházi, egy kalandor költő konkurál
ni? Akinek a nevét az Ellenzék szerkesztője 
mikor a Kossuth Lajoséval együtt merte 
em legetni (alig két esztendővel azelőtt), 
Kossuth visszakérte cikkét, hogy ő am o
lyan színészféle emberekkel nem  óhajt 
egy lapba írni...

Szendrey Ignác persze, jól ismerve le
ánya heves, fantaszta természetét, előre 
látta a veszélyt. Azért bánt olyan kemé
nyen, gorombán a betolakodóval.

Á m  a szerelem  már gyökeret vert Júlia 
szívében. A verseken kívül a tiltás, a ve
szély is besegített az "ostromlónak". Csak 
hát ettől a vad szenvedélytől ki ne riadna 
meg? Egy tizenhét éves úrilánynak egy  
m in d en  zsa rn o k sá g g a l és e lő íté le tte l  
szem beszálló költővel kell m egosztania a 
"zajló érzéseket". H ogyne félne az örvény
től, am ely önkéntelen elsodorhatja, s "így 
talán magát fogja megsemmisíteni"!

S a sértett önérzetű, a megrágalmazott 
(iszákos, korhely, vagyonra éhes kalan
dor!) hasonló kem énységgel válaszolt az 
átkot hörgő atyának: "Juliska úgyis az 
enyém  lesz!"...

H ol a kert, a tópart? Az örök hűség  
színhelye! A hol Sándor rá akarta venni 
Júliát, hogy szökjenek meg. ("De most, 
mint a nyílvesszővel a zaklatott, /  Meg
sebzett oroszlán, úgy  m egyek el veled.")

"Ez igaz —  szólal m eg a selym es hajú- 
szakállú ifjú kalauz kis, m olett felesége. —
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Júlia azonban  n em  m ondhatott m ást, 
mint azt, hogy: Megígértem atyámnak, hogy 
egy évig várni fogokl... A vagyon őt sem  
érdekelte."

Már fedél alatt folyik a társalgás. Ü n
nepélyesen kom oly terített asztalnál. Az 
asztalfőn Csák ül. Akinek nem  egy visz- 
szatérő álom  volt ez az egész. Inkább egy
fajta menekülés; vágyá lom  Hallani már 
Júlia kifakadását: "Hiszen csak ne akarják, 
hogy elmenjen az eszem , s hogy mi több, 
ne legyek boldog sem  ezen, sem a m ásvi
lágon... Elég volt fél év  és két hó, én nem  
várhatom tovább összetett kezekkel az 
idő ajándékát..."

Ez az. (Pláne m ost, m időn m inden út 
bizonytalan. A lét is bizonytalan.) Jó bor 
mellett, m elegben is megborzongatja oly
kor az ember lelkét a halott hely szelleme, 
az om ladékos, elhanyagolt ösvényen a 
"ködborulat". H őseink helyett, morfondí
roz magában Csák, bűneink kísérnek el 
m indenüvé. Vagy egyenesen a bűntudat.

Este már a sz .-i á llom ás halijának  
üvegtábláin keresztül bámul ki a szélfu- 
vásba. M enekülő járókelők a nyakukba 
zúduló levél- és szemétzuhatagtól.

M enekülni a sok kosztól s minden pro
vokációtól! M egúszni!... A z em lékezés is 
gyanús lehet. Százados platánok árnyéká
ban egy-egy roskatag odú. Ennyi a múlt.

A civilizíció-óra évek, évtizedek óta 
félbeszakadt.

A hogy elhagyta Erdődöt, nem  kerülte 
el figyelm ét, hogy a sötét házakból, a le
függönyözött ablakok m ögül sok szem 
pár figyelte titokban.

A látszólagos nem törődöm ség és a 
szorongás között megtalálni azt a töré
keny pallót, tűnődött Csák; ez a legnehe
zebb.

A szállodában is. "Visszajött? Szobát 
szeretne?" "Igen, egy éjszakára megint." A  
szolgálatos férfi a körmét piszkálja: "Hová 
is tegyem  —  dünnyögi — , hogy ne legyen  
baj." "Hogy magának is jó legyen" —  vi
gyorog Csák. N em  állja m eg a bizarr foly- 
ta tá s  n é lk ü l: "E rdődről jö v ö k , az  
esküvőmről." "Igazán? —  nyerít föl a sűrű 
szem öldökű férfi, majd hirtelen elkom o
rul.

"Aztán, ha ő m ost ú gy  tenne, mint 
mondja... —  Csák megpróbál visszaem lé
kezni a női hangra — , s csupa visszator- 
lásból, hogy sértsen, hogy megmutassa a 
világnak, m ily keveset gondol velem , ha 
szerelem  nélkül venne el egy parasztle
ányt, egy nőt, ki lelkének fönségét nem  
érthetné, nem  sejthetné: m i lenne belőle? 
Egy szerencsétlen egész életén át, s ennek 
oka én!! akkor m egérdem elném , hogy  
sújtson az ég  haragja, hogy ne tudjam, mi 
a boldogság."

S ző k e buk lék , m eredt, v ilágosk ék  
(víz)szem ű, a Szendrey-leánnyal m inden
ben ellenkező típusú, alkatú nőszem ély  
mondja Júlia szövegét; nem  úgy, mint egy  
m onológot, hanem  dramatizált imádság  
gyanánt. A különös szellem idézés részt
vevő i sem m itm ondó kifejezéssel állnak 
Csák körül, ellágyította őket a házibor.

A pap kimentette magát; az ő ajkán,

gyomrában is valami belső remegés, inger 
fújt visszavonulást, néma riadót az össze
verődött társaság láttán. "A terror nem  
képes önm aga nélkül funkcionálni" —  
súgta a szája elé tartott pohárral Csáknak. 
Megnyalintotta a gyöngyöző bort, de egy
szer sem  koccintott.

"Akkor engem  —  em lékezik vissza  
Csák —  beteges izgalom  tartott fogva, a 
játéké. Velem történt-történik mindez... Er
dőd, Kohó, Szatmár. N em  kellett különös 
agy torna, feszültség hozzá.

Tünem ények, látványok. Egy tizen
éves árny követ fehér leikével, piros arcá
val. N em  kísértet. M esszi ködben ká
polna, várromok... De Erdődöt elhagyva 
is ostobán azt remélem, hogy valamelyik  
házból kiszalad és velem  jön. Már nem az 
apai tiltás, hanem a történelem szigora 
tartja vissza. És mégis!...

Nem megyek külfödre... nincs annyi lel
kem, barátom, hogy Júliámat oly távol hagy
jam... M int akit száz gyilokkal döfnek át s 
aztán a túzokádó torkába vetik. Élet-halál har
cát küzdőm.

Kibotorkálok a dűlőútra, s keresztül
vágok a mezőn. M ögöttem az erdő m eg
nyúlt árnyéka. Az infantilizmus bizton
ságával érzem, tudom , hogy valaki követ; 
futva közeledik. Szem em  sarkában lán
gocskák és szelíd füstgomolygás. Sötét 
szőlőfürtöket lehűtő naplem entében a 
kertek hamvadó avarcsomóiról különös, 
csípős illatokat fognak, ölelnek körül."

Csáknak este nincs kedve lecsutakolni 
magáról a sarat, bár a pantalló szárát ki
kefélni. Kibe botlik bele megint a bárban? 
Ki érinti m eg érdes kézfejét? Ismerős ar
cok, nevek... Jobb, ha elfelejti őket.

A hónaljfülledtségű, párás késő dél
utánból csak néhány, sebtében letört ma- 
dárberkenyeág szúrós hűsége üzen. S az 
alacsony fákon gubbasztó, felriasztott 
tyúkok kotkodácsa — a nemlétező (csak a 
gyermekkor képzelgéseiben szálló) pa
csirtadal helyett.

Az ágya szélén ezen az estén m égsem  
provokátor ült. A szállodaszoba meleg  
homályából kibontakozó nőiességa legtö
kéletesebb mintául szolgálhatott volna 
egy angyalfestő előtt. Csák, mint ilyenkor 
általában, szeretett volna komoly, ünne
pélyes arcot ölteni. De sehogysem  sike
rült. (Mint ahogy Sándornak és Juliskának 
sem  akkor, az esküvői hókusz-pókusz  
alatt, midőn széles vigyorral lesték a pil
lanatot, hogy rögtön kocsira ülhessenek
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és elvágtassanak Kohóra.) N em  rikító, o l
csó pongyolából tűntek elő a kihívón in
gerlő idomok. H anem  az elérhetetlenség  
hadakozott ott valósággal a kihűlt kalori- 
ferű sivár kalizka tucatberendezése előtt: 
fehér selyemruhában, keblén tearózsával, 
fején mirtuszkoszorúval. Reszkető kézzel 
Júlia vetkőzött, mint akinek ajkáról nem  
törölte le m ég a hűség esküjét se fájdalom, 
se könnyelm űség, sem  a m egszokás. Csák 
hallotta az alsószoknyák zizegését.

Később, hanyatt fektében nem  egy ho
telszobában, nem  értette a különös ke
gyet. Mint ahogy a bukott rendszer erejét 
sem  értette utólag. Mely utcán, iskolában, 
szerkesztőségi szobában, tem plom ban, 
börtönben egyaránt ott kísértett. M ég a 
kopasz fák közt, a romos feljárón is azon  
az erdődi tájon — talán a szélzúgás miatt?!

Ki gondolt akkor az infarktus-veszély
re (Csák legalábbis nem), ha fojtott izga
lommal vette tudomásul, hogy egy újabb 
levele három hétig elakadt, vagy ha össz
népi zárlat volt a határon. A m últ esélyeit 
— ma már látja —  kiszámíthatatlan ese
m ények alakították olykor. A napi véletle
nek tették próbára igazán a fantáziát. A  
papíron sercegő toll a fagyos csendben  
gyötrelmesebb képekkel riasztott, m int a 
telefoncsengés s a kagylóban a gyanúsan  
időzített kattogás, am elyhez hang nem  
társult. Hát m ég a fölöslegesen őszinte  
szóm enés a lehallgatott vonalon, am ely  
akár egy provokáló incidenssel is felért.

A bezártsággal járó kétely órái. Az ola
jos fényű szá llod afo lyosó  falán szinte  
m egirigyelted a keresztül-kasul futkározó 
ruszlik vakmerőségét. De a szabadban is 
m egvolt az állandó veszély, hogy eloroz 
valamit —  nemcsak a sorban szerzett to
jást — felebarátaid orra elől. Önellátásra 
szoktatott mindenkit a gondviselés.

Egyedül a sírásók (hamleti individuu
mok) vagy inkább a sírfosztogatók iránt 
érzett Csák némi irigységgel fűszerezett 
csodálatot akkoriban. N éhány piros tíze
sért koponyacsontot vehettél tőlük. Egyik  
alkalommal fia osztálytársa kínálta éppen  
"szakképesített" faterja portékáját. A ned
ves szemüregben, mint kásás csipa, fris
sen lapátolt hom okszem csék.

"Borzalmas őszök, télutók em léke —  
gondolja Csák. —  Azért (hiába, én ilyen  
sült bolond vagyok) visszatérnék abba a 
völgybe m ég, m eg arra a romos tetőre, 
amelyet talán csak kitaláltam magamnak  
egykor, hogy eljuthassak valahová —  ma
gamig, vagy m ég tovább. H ogy a lapuló  
töm eget ne lássam."

Földre rogyni az ürességben. A vihar 
előtti csendes verőfényben. S mi marad 
abból holnap vagy azután, ami m ég tisz
tán látható... Ki mondja meg?

Az sz.-i szállodát újfent fölkereste. A 
foltos falakon túl ugyanaz a rekedt, krá- 
kogásszerű hang fogadta. Talán m egint 
elvették a vizet. De valahogy már az sem  
(az emlék sem) a régi.

1998. III. 24.

Petőfi: Tigris és hiéna
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Tanúságtétel — távolból
Váratlanul levelet kaptam Tatabányáról. Feladója Balogh 

László nyugdíjas tanár, aki Zabolán született (1913. szept. 17.), 
ifjúsága éveit Erdélyben élte, a negyvenes évek elején a ko
lozsvári Állami Gyakorló Gimnáziumban tanított magyar 
irodalmat, olyan kollégák között, mint például Mikecs László. 
(Mikecs m oldvai csángókról írt könyvét máig joggal emlegeti 
a szakirodalom.) A számomra különösen kedves —  apám  
igazgatói arcát és közvetve az én gyermekkoromat idéző —  
levélnek folytatása lett: a folyamatos em lékezés és emlékez- 
tetés már-már m űvé alakul, amelyben egy régi Kolozsvár 
alakjai elevenednek meg.

Szabédi László a nála hat évvel fiatalabb tanárjelölt, majd 
irodalomtanár, Termés-munkatárs emlékeiben különös ele
venséggel él. A kérésemre leírt (egy készülő Szabédi-könyv- 
ben fe lh aszn álan d ó) találkozások, Szabédi-m ozzanatok  
m indegyike megérdem elné a nyilvánosságot, mert hitelesen 
világítanak m eg egy-egy sajátos vonást, vitatható történést, 
változást. Az irodalmi lexikonokból kimaradt Balogh László

nem  csupán jó emberismerőnek, hanem m egbízható iroda
lomértőnek is bizonyul. Ennek bizonyításaként idézem  a pé
csi Sorsunk 1943 májusi számában közölt, az induláson éppen  
túljutott kolozsvári Termést bemutató tanulmányát; Szabédi, 
"aki mint költő terhessé zsúfolta verseit —  írja Balogh — , 
prózaíróként is többet nyújt, mint amennyit vár, sőt többet, 
mint amennyit elbír az átlagos olvasó. Talán higgadás szük
séges a költő nyugodt, alkotó egyensúlyának a kialakulásá
hoz. Valószínűleg ilyen fékező, egyensú lyozó  szolgálatot 
teljesítenek azok a tnaulmányok, cikkek és bírálatok, amelyek
kel ez a nyugtalanítóan gazdag szellem  újabban foglalkozik."

A lezárt Szabédi-életmű ismeretében túl szigorú ez a jel
lemzés, ám kétségtelen, hogy a fiatal Szabédi László m űvei
ben a túlbonyolítás, a túl-indoklás nem egyszer szembetűnik. 
Közösségszolgálatában az aggályos erkölcsiség volt a m egha
tározó. Ez, a látszatok ellenére, a rendszerváltó évekre is 
érvényes. Tulajdonképpen az itt következő em lékezés-részlet 
is ezt igazolja.

KÁNTOR LAJOS

BALOGH LÁSZLÓ

Szabédira
emlékezve
Mikor 1955 nyarán —  korábban nem  

adtak útlevelet —  felkerestem a nagy örö
memre boldog házasságban élő Szabédit 
és feleségét — , a Református Teológiától 
nem  m essze, a Postakert utcában laktak  
N em  hoztuk elő, hogy 1947-ben [a szovjet 
fogságban] mit láttam és hogyan láttam  
N agyon érdekelte a mi kinti életünk, a 
sorsunk alakulása. Sokat beszéltem  neki 
N agy Imréről. H ogy 1953-ban, az ő élreke- 
rülésekor voltam  hajlandó elfogadni a 
gim názium i igazgatóságot, amit addig  
legalább háromszor utasítottam vissza, s 
m ost éppen  úgy vagyok K olozsváron, 
hogy lem ondtam  az igazgatóságról. Beje
lentettem  a m egyei pedagógus főnökség
nek, h ogy én N agy Imrével jöttem és N agy  
Imrével m egyek  N agy mérgükre a Me
gyei Pártbizottság urainak és hölgyeinek, 
nem  zárhattak ki a pártból, mert soha nem  
voltam  benne. Legjobb barátomat küldték 
ki, persze egy főpribékkel párban, hogy  
elcsapásom hoz elégséges bűnlajstromot 
állítsanak össze. Én azonban nem  vártam  
m eg a procedúra végét, ajánlottam nekik, 
ki legyen az utódom , s m ivel megkaptuk  
az útlevelet, itt vagyunk a gyerekekkel 
együtt és nem  is m együnk haza a tanév 
kezdetéig.

—  Te elégedetlen vagy az új világgal, a 
gyökeres változásokkal? —  kérdezte Laci 
nagyon komolyan.

—  N em  vagyok elégedetlen! — felel
tem  én is őszintén. — De utálom a hazug
sá g o t, a sze n tesk e d ő  k ép m u tatást, a 
nyalizást és a pöffeszkedő ostobaságot.

—  De hiszen te mindezeket gyűlölted  
a H orthy korszakban is, és gondolom , 
gyű lö ln éd  és utálnád bármilyen rend
szerben —  próbált sarokba szorítani Sza
bédi. —  Miért vagy m ost olyan türel
m etlen ezekkel az alapjában véve termé
szetes jelenségekkel szemben?

—  Azért — m érgelődtem  — , mert egy

népet, egy egész országot lehet tönkre ten
ni, nem is ezekkel az undorító tulajdonsá
gokkal, hanem azoknak az értékelésével, 
mondhatnám: honorálásával. Ha valaki 
régen vagy bármely kultúrtársadalomban 
harsányan tudott éljenezni, azt elkönyvel
ték jó éljenzőnek, és jutalmul kapott egy  
pohár bort vagy egy egész litert, akár tíz 
litert is, és minden rendben volt. Most 
azonban, nálunk, ha valaki úgy éljenzi 
Sztálint és Rákosit, hogy habzik a szája, 
azt egyszer s mindenkorra "jó elvtársinak  
nyilvánítják és lesz belőle téesz elnök, 
gyárigazgató, tábornok, m inisztérium i 
osztályvezető vagy bármi, amit akarsz és 
főleg, amit akarnak belőle csinálni, olykor 
akarata ellenére is. És kitörheti a legjobb 
szakember nyakát is, de pályáját biztosan  
tönkreteheti, ha rájön, hogy csak tátogat, 
de hangot nem  ad a Sztálin és Rákosi elv
társak éljenzése céljából rendezett társas 
foglalkozásokon.

— De hát nem  érted, hogy az effélék  
csak m úló jelenségek, m elyeknek vége  
van, mihelyt az igazán fontosra, a terme
lésre kerül sor?

—  Hát éppen az a baj —  mérgelődtem  
— , hogy nincs végük. —  És kezdtem  rész
letezn i a sza lm aszá llítási m ozgalm at, 
mert elutazásunk körül éppen azzal csú- 
folódtak az újságok Csak úgy sorjáztak a 
bálázott szalmával rakott tehervonatok  
Békésből Baranyába, a Dunántúlról az Al- 
födre és vissza. De úgy is mondhatnám: 
össze-vissza. Valami nagyhangú habzó
szájúból lett m ezőgazdasági hatalmasság 
Nyergesújfalun kiirtatott KemstokKároly 
gyönyörű kertjében minden fát és ritka, 
értékes bokrot, hogy felszántathassa. Vol
tam cséplő-ellenőr is; napokon át tudnék  
beszélni arról, milyen felháborító, aljas és 
pofátlan zaklatásoknak van kitéve napról 
napra a parasztság.

Egyszer aztán Szabédi könyörgő han
gon, szinte kétségbeesve szakított félbe:

— De hát mondd m eg igazán! Semmi? 
Az égvilágon semmi nincs, ami jó lenne? 
A szocializm us valóban nem hozott volna 
sem mi jót?

— Jaj, dehogyis nem! — mondtam,

mintegy felébredve és nagyon szégyen
kezve. — Sok jót, úgy is mondhatnám, 
soha nem  remélt, csodálatos változásokat 
hozott. Kiszabadította reménytelen, rab
szolga helyzetéből a puszták népét. Már 
nincs csodára szükség ahhoz, hogy az 
Illyés Gyuláénál sokkal kisebb tehetségű  
fiúk és lányok is jó iskolába kerülhessenek  
a pusztáról, és lehessenek mérnökök, gaz- 
dászok, tanárok, bírák, orvosok és tanács
elnökök. Eltüntette, persze, ez az új világ  
a puszták soha nem  látott urait, tulajdo
nosait is, és kisöpörte, ennek talán m ég  
jobban örülök, a nyakló nélkül basáskodó 
kiskirályokat, az öreg cselédeket sem  kí
mélő, pofozkodó praxikat, a "pofozószo- 
bák"-nak nevezett csendőr-pihenőkben  
rendszeresen folyó, tisztességtudásra ne
velés módját, eltüntette kegyelm eséket és 
méltóságosékat, m ég az olyan jegyzőket 
is, akik úgy bántak a faluval, mintha őse
iktől örökölt, saját birtokuk volna.

—  Mi tehát m égis az oka —  kérdezte 
Szabédi, már szinte szigorúan —, hogy  
elégedetlen vagy? H ogy nem  találod iga
zán a helyedet? H ogy  lépten-nyom on  
m indig a hibákat veszed észre? Félsz va
lamitől? Tényleg félsz?

—  Soha nem  gondoltam  rá, hogy félek. 
De m ost, ahogy kérded, elképzelhetőnek  
tartom, hogy valóban a félelem  az, ami az 
igazságtalanságok, a visszásságok láttán 
elfog. De nem  maga az igazságtalan vagy  
akár embertelen tény aggaszt, hanem a 
hatása, ami csak későn, évek, évtizedek  
múlva jelentkezik. Attól az emberfajtától 
félek, am ely ebben az új világban nő majd 
fel. Egy olyan világban, ahol a P Á R T  és 
a P A R T  S Z  A V  A pótolni vagy inkább 
helyettesíteni akarja az isteni törvényeket, 
a vallást és tanításait, az illendőséget, az 
ízlést, a modort, az érintkezés szabályait, 
az ösztönös emberi érzelmeket és indula
tokat, ... és ...mindezekkel összefüggés
ben, k ö te lező v é  te sz i a g y ű lö le te t , a 
családtagoktól elvárja, hogy a társadalom  
érdekében feljelentsék egym ást, a hivatal
nokoktól azt, hogy a haza érdekében, a 
hazaszeretet tényleges gyakorlásaként tu
datosan üldözzenek olyan állampolgáro-
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kát, akiket a P Á R T  S Z A V A  ellenség
ként jelöl m eg, és az embert a maga emberi 
mivoltában is m egalázó kegyetlenkedés
re, emberkínzásra késztet olyan egyenru
h á so k a t, ak ik  abban  a h ied e lem b en  
kezdték foglalkozásukat, hogy a rendet és 
igazságot szolgálják.

—  Igazán furcsa nekem ez a félelmed  
—  mondta m inden m eghatottság nélkül, 
sőt, mintha m osoly bujkált volna a szem é
ben. — Tehát, ha jól értettem, attól az egész 
magyarságot fenyegető erkölcsi romlás
tól, értelmi-gondolati-erkölcsi süllyedés
től félsz, am elyet olyan igazságtalanságok  
m egtörténte, ténye és tudata alakít ki, 
am elyet a nem zet százezrei a maguk igaz
ságérzetét elnyom va, csak kelletlenül, a 
Párt szavának engedelm eskedve hajtottak 
végre? Am ilyen volt például a parasztság
nak, elsősorban persze: a kulákságnak a 
megtörése?

— Hát, ha nem  is ilyen pontosan fogal
m azva, de effélére gondoltam.

—  És arra nem  gondoltál, hogy van a 
dolgoknak másik oldala is, ami annak a 
következm énye, hogy az emberek nem  
szeretik, ha m egalázzák őket. De ez talán 
nem  is elég, ezért javítok: szerintem egye
nesen rühellik, ha m egalázzák őket. Pa
rancsra elkövetni valamit, amiről tudjuk, 
hogy csúnya, m egvetendő és igazságta
lan, az sérti emberméltóságunkat. Lehe
tetlennek tartom azt például, hogy egy  
ember m egkínzása után a kínzást végre
hajtó pribék, hacsak nem  beteg, ne szé- 
gyellje magát, mert emberhez méltatlan 
dolgot végzett. Ha egy zsarnokság sok 
hívétől, köztük haszonélvezőjétől is m eg
kívánja, hogy kedve ellenére igazságta
lan ságot, em berhez m éltatlan tetteket 
kövessen el, megérheti, hogy a m egdönté
sére indulók legelső sorában egykori, leg
félelmetesebb párthívei állnak. Csak mert 
szabadulni akarnak a megalázottság érzé

sétől. De hadd mondjam el inkább egy  
tegnapelőtti találkozásomat — fordult fe
lénk váratlanul, mint aki változtatni akar 
a beszélgetés témáján. — Összefutottam  
egy barátommal, aki m ost szabadult a csa
tornától. Arról érdeklődtem, hogy volt-e 
egyáltalán tárgyalása, és végül is megtud- 

* ta-e, hogy mi a bűne. Válaszra azonban 
nem maradt idő, mert hozzánk lépett egy  
alak a m ég ki sem  mondott parancsot is 
meghallok és buzgó végrehajtók közül, 
aki im igyen fejezte ki barátom iránti saj
nálkozását:

—  Rettenetes lehetett neked rablók, 
gyilkosok és tolvajok között!

—  Érted? Figyeled? M ilyen okos és 
óvatos! —  fordult felém Szabédi már szin
te m osolyogva. —  N em  azért sajnálja, 
mert kényszermunkára vitték, m inden bi
zonnyal ártatlanul, mert az a Párt tudtával 
történt. Igazi kommunistaként csak azért 
sajnálhatta, amiben ártatlan volt a Párt. 
Mert arról, ugyebár, nem  tehet a Párt, ha 
egy ellensége, am íg büntetését tölti, nem  
gyűjtheti maga köré a hasonszőrű elítélte
ket. Gondolta az okos. De jól megjárta! 
Mert a csatornától jött barátom, igazi, na
iv, gyermeki ártatlansággal ezt mondta: —  
De nem, nem! H iggyétek el nekem, ott 
ilyesmi nem  volt! Meg is esküszöm , ha 
kívánjátok, én ott m indig, m indenütt 
kommunistákkal voltam  együtt! —  Hát ez  
betalált! — ütött a térdére jókedvűen, szin
te diadalmasan Szabédi. —  Ez olyan volt, 
mint egy bomba. Mindhárman megné- 
multunk, de a sajnálkozó megdermedt. 
Azonnal felfogta, milyen baljós lehet szá
mára ez a mondat, amelynek puszta el
hangzása is megrendítheti, sőt tönkre is 
teheti egy ilyen minta-elvtársnak a hitelét. 
H iszen, mondhatják az irigyei, micsoda 
kom m unista az, akinek a jelenlétében  
ilyen szörnyű rágalom elhangozhatott. A  
párt iránti föltétien bizalomnak ilyen aljas,

nyílt támadását meghallani is bűn. Ez tra
gédia! Mi m enthet meg? Segítene-e vajon, 
ha rögtön jelentené? Mert hátha éppen  
ezzel indítják el a lejáratását? Ó, bárcsak 
m eg nem történtté lehetne tenni az egé
szet! H ogy miért is engedték el azt az 
alakot a csatornától! És miért is m entem  
én oda. Miért is akartam én nagylelkű  
lenni!

Szabédinak egyre jobb kedve lett, mire 
a történet végére ért.

— Két éjszaka telt el azóta, de biztos 
vagyok benne, hogy a példa-elvtárs két 
éjszakán át csak tépelődött, hogy jelent
sen-e, vagy ne jelentsen. H ány ezerszer 
tehette fel a kérdést: "Mi lenne jó nekem? 
Úristen, mit tegyek, hogy jó legyen ne
kem?"

Ez az utolsó em lékem  róla. Erős volt, 
határozott, derűs és bizakodó. Mi történt 
vele? Mi volt az, az a halálos csalódás, 
amit az ő nemes baloldalisága már nem  
tudott elv iseln i?  Am ire józan, logikus 
gondolkodással számítani sem  lehetett? 
Felismerte azt a határt, amit —  bár közé
leti szereplése közben kényszerült néha 
kompormisszumokra — át nem  lépett és 
át nem  léphetett soha? A szocializm us si
keres építéséhez nélkülözhetetlen együtt
m űködés érdekében  m egtanult türel
mesnek lenni és türelemmel harcolni a 
legváltozatosabb hibákkal és akadályok
kal. Megbékélt, ha m ásképpen nem  ment, 
az önérdek lovagjaival, a karrieristákkal, 
ha muszáj volt, tán a korruptokkal, a ha
talmat pusztán a hatalom kedvéért sóvár- 
gók hadával, sőt a m űveletlenséggel és az 
ostobasággal is, de a szocialista álarcban 
támadó sovén nacionalizm ussal szemben  
tehetetlen volt. És persze védtelen és fegy
vertelen is.

Csak egyet tehetett. Egyetlenegyet: a 
soha fel nem  adható célért folyó harc egy  
szom orú, vesztes csatája után, amikor 
harcolni már nem  lehetett, utolsó, gyö
nyörű haditetteként tiltakozott. Valami 
hasonló m ódon ahhoz, ahogyan a japán 
harcosok az atombomba kényszere alatt, 
de csak császáruk parancsa után, végre
hajtották a fegyverletételt. Szabályos, ün
nepélyes katonai alakzatba sorakozva, 
kézigránátjaik felrobbantásával végeztek  
magukkal, miközben a sorok élén, vezére
ik harakirit követtek el.

A japán nép, ha nem  is em legetik tán 
hangosan , b izon yosan  em lékezetében  
tartja fiainak az adott körülm ények között 
egyedül lehetséges tiltakozását. Churchill 
—  ellentétben az amerikai elnökkel, aki 
nem  tudta megbocsátani Pearl Harbort —  
nagyon m eg tudta érteni ezeket a japán 
katonákat. Ám int annak idején, pár évvel 
korábban, értette és értékelte Teleki Pál 
áldozatát is.
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Memento
Mikes után, hűtlen hűséggel, szabadon: 

"Amitől tartottunk, abban már benne va
gyunk. Az Isten, árvaságra téve bennünket, 
és kivévé ma közölünk a mi édes" fiúnkat, 
egyetlen gyermekünket, GERZSONT. "Hul
lassuk bővséggel könnyeinket, mert a kese
rűségnek ködje valóságoson réánk szállott." 
De ne gyermekünket sirassuk, "mert őtet az 
Isten annyi szenvedés után a mennyei lakoda
lomba vitte, ahol a gyönyörűségnek és az 
örömnek poharából itatja, hanem mi magun
kat sirassuk, kik nagy árvaságra jutottunk"... 
Önfájdalmunkba roskadva azoknak megy 
ez a gyászjelentést pótló, rövid szóra fogott 
híradás, akik ismerték, szerették vagy ked
velték, értették vagy nem, elfogadták vagy 
megítélték, de akik számára testi és szellemi 
valójában létezett... Hisszük — létezni fog.

Még a legszűkebbre fogott tények logiká
ja is szigorú, kérlelhetetlen és megváltozhat- 
lan: Gerzson, 1998. május 20-án, szerdán 
reggel negyed hét és háromnegyed hét óra 
között öngyilkos lett, leugrott tömbházunk 
tizedik emeletéről a levegőző beton aknába, 
mely lakásunk ajtajától jobbra, épp a máso
dik lakó emeleten ér véget. Háromnegyed 
hétkor ébredvén, nyitva találván szobája aj
taját — mellyel jelezni szokta, hogy ő  már 
ébren van — bepillantottam: ágya üres volt. 
Gondoltam, a fürdőszobában van. Rövid vá
rakozás után, semmi hangot nem hallván, 
csendben benyitottam. Nem volt ott. Őrlő 
aggyal kerestem a magyarázatot, hiszen fél
éve nem járt ki a lakásból, idejét ágyban 
töltötte, csak a közös étkezésekre kelt fel, 
orvosát, jó barátaink látogatását "fogadta", 
de rohamos fizikai és lelki-szellemi leépülé
sében rajtunk kívül maga körül senkit nem 
kívánt: "Nem akarom, hogy roncsként lássa
nak." Közben felkelt édesanyja, ő  is azonnal 
rádöbbent hiányára; "hová mehetett, miután 
jártányi ereje is alig volt?" Talán a lépcsőház
ba indult — ki tudja miért? —, gondoltuk, 
valahol összecsuklott, miként már annyiszor 
az elmúlt hónapok során. Keresésére indul
tam, s egy szemvillanás alatt meg is találtam; 
ott feküdt békésen, csendesen, jobb oldalán, 
a levegőző akna jobb hátsó sarkában, mint 
aki erejét hagyottan egyszerűen elpihent. 
Nem  volt semmilyen külsérelmi nyom rajta. 
Megtapogattam, orcáját megsimogattam — 
még gyengén langymeleg volt, szeme csuk
va, mintha aludna aléltan, de már — ez utó
lagos orvosi és rendőrségi diagnózis — nem 
élt. Agóniája, a szakértők szerint, maximum, 
két-három másodpercig tartott. A másnapi 
boncolás bizonyította, hogy a húszméteres 
zuhanást követő becsapódás után szerveze
tének belsejében "minden összetört". (Bal 
combja, medencecsontja, vállcsontja, összes 
— tüdejébe fúródó —bordái; mellürege, 
gyomra tele vérrel, zúzódott máj, elszakadt 
fő-vénák; csodák csodája, fején semmi külsé
relmi nyom, felszeletelt agyán semmi koráb
bi kóros vagy jelenlegi változás, törés, 
zúzódás.)

Orvosa tíz perc alatt érkezett, ő  hívta a 
mentőket — de már csak a halott testét szál
líthatták a kórházba.

A megfellebbezhetetlen és megmásítha
tatlan diagnózis utáni dermedtségből ocsúd
va, Ibolya körbetelefonálta a legszűkebb 
baráti kört. Én, miután egy előre bejelentett, 
kidolgozott nyugati magyar írói delegáció

érkezése volt előkészítve, minden értelmi 
képességemet összeszedve a vállalt bemuta
tó nyersfogalmazványát véglegesítettem, de 
újraolvasni máig sem tudtam — elnézést ké
rek az érintettektől a beszüremkedett hibá
kért! —, a kéziratot, a halotti értesítésre hívás 
nélkül azonnal megjelent Domokos Géza 
barátom olvasta el, javította ki, így jelent 
meg a HÁROMSZÉK szombati számában.

Ismételten, kiemelten köszönetét kell 
mondanom, mindazoknak akik dermedt, er
kölcsileg és anyagilag való felkészületlensé
günk tehetetlenségében, mindvégig, az első 
perctől kezdve mellettünk votlak: Barátaink
nak, Dr. Várhelyi Etele orvosnak és Főcze 
Gyula vállalkozónak, nemkülönben mind
azoknak, akik személyesen, telefonon, írásos 
üzenetükkel felkerestek, utóbbiak közül a 
negyven esztendő óta eszmetársnak és ba
rátnak, Sütő Andrásnak szívmeleg soraiért. 
Száraz Hajnalka, valamint Csősz József 
nyújtottak soha meg nem hálálható segítsé
get.

Eligazító közbevetés. Gerzson hosszú  
évek óta drámaian ingadozó, szélsőségek 
közt lengő, bipoláris depresszióban szenve
dett. Betegsége — a "látható sötétség" — ál
landóan, visszafordíthatatlanul mélyült, 
menthetetlen volt, régen készült a halálra. 
Az elmúlt év végén még összeállította és 
leadta új kötetét, a Sebzó időbeni, de az utóbbi 
hetekben már az idén megjelent verseit sem 
olvasta el, senki, semmi nem érdekelte, csak 
a mi gondoskodó szeretetünk, melyet őszin
tén viszonzott, de tudata mélyén a befeje
zettség, elvégzettség — nem is nagyon 
titkolt — éntudatával. Édesanyja és én meg
tettünk mindent, amit emberileg, szülőként 
egyáltalán megtehettünk. Ha majd egyszer 
még erőm lesz, megírom negyvenkét éve 
személyes, de tanulságaiban közérdekű tör
ténetét, hiszen egy nemzedék képviselője és 
mártírja volt, tágan véve a soviniszta kom
munizmus egyik áldozata. Miként Bibó Ist
ván írta: "a kisebbségi élet megszűnik teljes 
értékű emberi élet lenni, háttérbe szorított, 
nyomott életté válik, melyet egy reális vagy 
kevésbé reális remény kompenzál, a fajtest
vérekkel való egyesülés reménye. A remény
ből élésnek ez az állapota pedig, ha a remény 
hamarosan nem valósul meg, állandó kilen
gést jelent a hiú fantazmagóriák és a csüggedt 
letargia között, s tartósan elviselhetetlen."

Gerzson nem tudta elviselni, két évtized
re az alkoholba menekült, mint megannyi 
nagytehetségű, éltét korán befejező nemze
déktársa, három felrúgott házasságba, az 
utóbbi évek teljes absztinenciájában is az ön
gyötrő tudat lélekpusztító örvényeiben: aki 
sokáig az örvénybe néz, arra az visszanéz rá 
— magába is rántja. Dekoncentrációit, emlé
kezetkieséseit, anarchikus rögtönzéseit, me
nekülési pánik-gesztusait sokan nem értették, 
s nem is érthették meg: a rádó nem tudta 
áttömi ennek a meghasonlásnak— melynek 
mi napi jeleit tapasztalhattuk, tehetetlenül 
— kérgét, hiszen oly sokszor teljesen normá
lisan viselkedett, kitisztult elmével, de mely 
mögött ott volt a lélek és idegrendszer im
már rendezhetetlen zűrzavara, az öngyilkos- 
ságba hajszoló ösztönzés. Fájdalmunk 
rettenetes, de kényszerűen ki kell monda
nunk, hogy a halál számára "megoldás" volt: 
minden, ami következhetett, csak sokkalta 
rosszabb lett volna, így hát— ama reggeli órán 
ép elmével, letisztult tudattal — maga döntött 
önmaga sorsafelett, mindent meggondolva s ta-

VERESS GERZSON 

hívogat férgek birodalma
e miorítikus lapály  
hínárosan a mélybe rántana 
o tt porlad már a fö ld  a la tt  
megannyi ősöm:garmada

nem félek már távozni sem 
bár egyre inkább hívogat 
annyi sorscsapástól megáldva 
járok porladó sírokat

hisz "sírtávlatú minden élet" 
kháron ladikja elvihet 
nem jártam  még a bermudákon 
csalogatnak de nem megyek

búvok rejtező fészkemen 
hol földi rontás nem zavar 
bújdoklom erdőn és mezőn 
zizzen léptem nyomán avar

e miorítikus lapály  
hínárral ölelőn fogad 
i t t  helyem i t t  e délkörön 
míg puccos halál elragad

vígabbat is a vég(t)ire 
sújtassam  nem hagyom a té t 
holnapra százszorszép leszek 
felülkerekedik: á l é t

Ián megfontolva is. Verseiből is mindez kiol
vasható.

Temetésére május 22-én, pénteken dél
után került sor. Meghökkentően nagy tömeg 
zarándokolt koporsójához a percenként bo
rongó, esőt gomolyogtató órán. Nagytiszte
letű Incze Sándor esperes úr búcsúztatta, 
szívből szakadt — a dálnoki Veress családot 
is méltató — beszédében, hogy a vasárnapi 
istentiszteleten is m egem lékezzék az el
hunytról, akit tényszerűen igazolhatóan  
(nekrológok a lapokban, még a temetés esté
jén a helyi tévében elhangzott emlékműsor) 
oly sokan szerettek és becsültek. Ezt igazolta 
a teljes kriptát beborító koszorú- és csokor
rengeteg is, futó szemrevételre — hiszen ki 
tudott bármire is összpontosítani a kondole- 
álók gyűrűjében! — harmincnál több. (Köz
ben a helyi tévé filmezett, ígérték, hogy 
másolatot adnak, ezen már a gyászmenet is 
látszik.)

Két nap telt el a temetés óta. Ketten ma
radtunk, két öreg, beteg, megtört ember — 
közös életünk négy és fél évtizedében millió 
elviselhetetlennek tűnő dolgot átélve —, és 
most, egymásért felelősen, mindent átgon
dolva, újra kell kezdenünk. Alternatívák nin
csenek: vállalni, ami ránk méretett, azt, ami 
van, és tovább csinálni mindazt, amit lelkiis
meretünk, hitünk, hivatástudatunk — s a 
Gerzson fölött felolvasott Pál apostol szere- 
tet-textusa diktál. Egymás mellett és egymá
sért megtartott eddig — jaj, mennyire Ger- 
zsonért! —, megtart ezután is egymásért, 
bízván a sokszor rejtetten működő Minden
ható gondviselésben.

Áldjon Isten benneteket,
VERESS DÁNIEL
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Márton János
1921—1998

— Nem  szívesen foglalko
zom színháztörténettel — mond
ta egy alkalommal Pécsett élő 
profeszor-rokonom —> mert a 
színháztörténet adatai szubjekti
vek. Két, teljesen egyforma kriti
kát nem olvashatunk régi korok 
előadásairól — a mostaniakról 
sem, természetesen. A színház- 
történet végül is előadások törté
nete. A színház, tudjuk, valahol a 
perc művészete. Hogy lehet an
nak lényegét pontosan megfogal
mazni és visszaadni érdemben, 
ami minden emberből mást vált 
ki — estéről estére? Amíg aztán 
az előadás lekerül a műsorról és 
megfoghatatlan emlék lesz, akár
csak a benne játszó színészek ala
kításai.

Színházsors, színészsors. —
Jó harminc éve ismertem Márton 
Jánost, a kolozsvári színház im
már elhunyt m űvészét — de 
most, hogy írók róla, olyan nez- 
héz alakításait, rendezéseit minél 
igazabbul felidéznem. De hát e 
megemlékezés célja nem az ob
jektív adatrögzítés — így hát vál
lalva mindenfajta színháztörté
neti értékelés, besorolás mellőzé
sét, inkább azon tűnődöm, ami 
lényeg volt benne, a színészben, 
ami alakításait éltette. Sajnos, 
nem láttam őt a Svejk előadásá
ban, mondják, remek volt, de em
lékszem, ha halványan is, a Bo
lyai Párisi per zsúfolt házára, a 
nagy tömegre — amit a Babes- 
Bolyai diákjai mutattak be Már
ton János rendezésében.

írták róla, nemegyszer, hogy 
a zetelaki tanítóból lett színész új 
színt hozott a kolozsvári szín
padra...

Vörösmarty Csongor és Tün
déjéből Balgát eljátszandó hívta 
meg őt a társulathoz az akkori 
színházigazgató Szentimrei Jenő.

Sikerrel játszott az előadás
ban — aztán sikerrel játszotta 
Szellemfit a Liliomfiban, siker 
volt a Svejk-alakítás. Nyugodtan 
leírhatom: m indenben sikere 
volt. A pályakezdéséről sokszor 
mesélt nekünk, fiatal színészek
nek. Utóbbi kedves történetet 
könnyen lehet, csak a mi mulat- 
tatásunkra találta ki. Mert a szí
nész számára a legfontosabb, 
hogy lekösse hallgatóit. És ő vér
beli színész és remek mesélő volt.

— Volt egyszer egy fiatal le
gény — kezdte történetét Jancsi 
bátyám (úgy neveztük őt mi, fia
talok, aztán később is így nevez
tük őt, pedig lassan-lassan mi is 
— hozzábátyám osodtunk) —, 
tudjátok, ez a legény nem nagyon 
volt ismerős a városon. Színház
hoz került a legény, próbált is egy 
szerepet, de akkoriban kevés 
próbalehetőség volt egy színház

ban, nem úgy, mint most, ak
kor hetek alatt ki kellett hoz
ni egy darabot, szóval kel
lettek a plusz próbák. Egy 

színésznő lakásán próbált a tár
sulat, fényes parkett, szép nagy 
szobák... Furcsán érezte itt magát 
a legény. A nagy hosszú próba 
közben ki kellett neki menni a 
toalettre. Pironkodva mondta is 
ebbeli szándékát a háziaknak, 
akik odairányították, de akkor 
jött zavarba igazán a legény, mert 
bidé is volt ott, nem tudta arról, 
mi fán terem, ahogy ott tűnődött, 
nézelődött bánatosan, csavart 
egyet a bidé-csapon, elindult a 
víz, keserves arccal, dolgavége- 
zetlen hagyott civilizált illemhe
lyet, kisietett nekibúsulva a fiú, 
még a megengedett csapot sem 
tekerte vissza ijedtében.

Másnap a fiatal művésznő 
szomorúan panaszkodott:

— Képzeljétek, az éjjel alig 
aludtam. Csőrepedés volt a für
dőben. Csak úgy spriccelt a víz a 
csapból. Reggd kijött a vízszere
lő, 200 lejért megjavította a csőre
pedést. Sok pénz, de gyorsan és

színházba. Mint színészrendező, 
a legfontosabbnak tartotta: fd- 
szabadítani a színészből a játék 
szellemét... Mert hitt abban, hogy 
a közönség megérzi, mikor ját
szik lélekből a színész. És a szín
játszásban is csak az az igazi, 
amit ldekkd csinál az ember.

... Szilvesztereste. Két Liliom- 
fi előadás. Egyiket este 7-kor 
kezdtük, a másikat este 11-kor. 
Éjfélkor — így terveztük — leáll 
az dőadás, a színészek közül — 
talán Liliomfi? vagy Szellemfi? 
— boldog újévet kíván a nézők
nek. És játsszunk tovább...

Persze, hogy volt pezsgőzés 
az öltözőben a két előadás között. 
És akkor Bencze Feri így szólt:

— Fogadjunk, hogy az esti d - 
őadáson dadogósra veszem Szil
váit. És mégse lesz hosszabb az 
előadás egy perccel sem.

Nem fogadtunk. Elkezdődött 
a második előadás. Feri mint Szil
vái professzor, megszólalt. És da
dogott. A színpadon játszó szí
nészek alig bírták visszatartani 
nevdésüket... és Feri játszott és 
dadogott. Bejött a színre Márton

ügyesen dolgozott...
— Bizony — nevetett Jancsi 

bátyám —, jól kerestek akkoriban 
a vízszerelők. Csak a csapot kel
lett elzárni.

Nevettünk a történeten, ami, 
mondom, talán meg sem tör
tént... De nem is ez volt a fontos. 
Hanem az, hogy mosolyogjunk. 
Nevessünk.

Ha Rá gondolok, a mosolygó 
Márton János jelenik meg előt
tem. Pedig nem volt könnyű éle
te. Nem volt bohém típus — a- 
hogy akkoriban sokan képzelték 
a kötelezőnek vélt színész-maga
tartás formát. Családot tartott el 
— egy fizetésből. De anyagi 
gondjairól is nagy-nagy derűvel 
beszélt.

Színész volt, akiért bejöttek a

János is, és a két komédiás ját
szott. A műszak is színpadra jött 
előadást bámulni. És akik éppen 
nem voltunk a színen, mi sem 
mentünk fel az öltözőbe. Néztük 
a nagy, ősi színészi játékot.

A nézők is észrevették: most 
nem egy betanult, hanem valami 
nagyon igazi játék történik a 
színpadon... És micsoda siker 
volt! Ugye, Jancsi bátyám?

Következett a sok vígjátéki 
szerep. De köztük Tiborc, aki ron
gyos ruhában mondja el pana
szát Bánknak, a Nagyúm ak

...Sokat játszottuk a Bánk bánt 
— mesélte egy alkalommal, és 
utaztunk is vele sokfelé. Zetela- 
kán játszottunk. Édesanyám is el
jött az előadásra, nagy sikerünk 
volt, utána vacsora a családban.

Mindenki jókedvű volt, csak sze
gény édesanyám ült némán, szo
morúan az asztalnál:

— Nem örül a fia sikerének, 
édesanyám? — kérdeztem tőle.

— De igen — mondta anyám 
—, csak sajnáltalak téged. Ilyen 
rongyos ruhában.. Hát csak eny- 
nyire vitted, mint színész, mondd, 
fiam?

Nevettek, nevettünk... Talán 
csak az őt hallgatók mulaitatásá
ra találta ki hirtelen ezt a kedves 
történetet?

Színész volt, akiért bejöttek a 
színházba... A  Zsuzsi. Rendezte 
és játszott benne. Majd mindig 
teliház az elődason. És amikor a 
II. felvonásban kintről, a színfa
lak mögül megszólalt Márton Já
nos, a teremben felzúgott a taps. 
És amikor színre lépett Orosz 
Lujzával... Taps. Taps. És siker...

A Piros bugyelláris népszín
művet sikerült úgy színre vinnie, 
(több mint 200 előadást ért meg a 
produkció), hogy mindenki él
vezte: egyetemi tanár — és egy
szerű ember. De nem sorolom 
rendezéseit, alakításait. A szín
ház 200 éves évfordulóján még 
fellépett egy kis szerepben. Majd 
a kolozsvári TV magyar adásá
ban Sebesi Karen Attila szerkesz- 
tésében-rendezésében  a sz il
veszteri kabaréban, elmondott 
egy vidám történetet. Újra a régi 
volt; a mi Jancsi bátyánk...

Próbálom felidézni alakját, 
alakításait — a sok jelmezes re
mek figurából, akiket ő vitt szín
re, mégis előtolakszik az igazi 
Márton János, örök mosolyával 
és kedvességével. Nehéz eldön- 
tenem, kit szeretünk jobban ben
ne: a remek színészt, vagy a ked
ves kollégát, a minden felvett pó
zoktól mentes bölcs, ironikus, 
önironikus — Embert?

Mi volt művészi sikereinek 
titka? Talán az, hogy soha nem 
hajszolta a sikert, semmiféle tro- 
uvaille-t nem alkalmazott. Egyé
niség volt, akit nem lehetett nem 
nézni a színpadon. A kisembert 
ábrázolta olyannak, amilyen. Tet
te ezt azzal a tehetséggel, amivel 
születni kell. Amit nem lehet 
megtanulni.

Élt 77 évet. A kolozsvári Ma
gyar Színház előcsarnokában ve
hettek búcsút tőle azok, akik 
szerették és tisztelték. A sírnál, a 
H ázsongárdi temetőben, Sen- 
kálszky Endre érdemes művész 
búcsúzott tőle a saját, a kollégák 
és a nézők nevében. Az egykori 
pályatárs fölsorolta Márton János 
szerepeit, rendezéseit. Idézte si
kereit, emlékét.

A koporsót leeresztették a sír
ba. Eleredt az eső. Az emberek 
esernyőjüket keresték. Zuhogott. 
A pap beszélt. Aztán... a többi: 
néma csend.

JANCSÓ MIKLÓS
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Alla zingara
Sokszor látjuk ezt a zenei előadásmódra vo

natkozó utasítást különösen a romantikusok, pél
dául Liszt partitúráiban. Vajon mit jelent az: 
"cigányosan" lejátszani, leénekelni egy művet? 
Legyen az előadásm ód drámai vagy frivol, tem
peram entumos vagy dinamikus, szabad vagy ex- 
tatikus, érzéki vagy érzelmes? Talán leginkább —  
m indegyik. Carmen Vasile rendezőnő és énekes
nő előadásában az "Álla zingara" eredeti, teljes 
szépségében tárulkozott fel előttünk.

A Nagyváradi Egyetem fiatal tanárnője olyan  
parázs, m ozgalm as és színes dalestet kerekített 
Terényi Ede Cigány éjek és nappalok cím ű dalciklu
sából, hogy bevallom , önző m ódon azon kezd
tem  gondolkodni, m ilyen jó lenne, ha az én  
dalaimat is Carmen rendezné és adná elő. Persze 
szerénységem  tiltja, hogy elhallgassam, Terényi 
Ede dalai rendkívül ízesek, zamatosak. Azonkí
vül színesek, szellem esek, finom  zenei ízléssel és 
egészséges drámai erővel alkotta m eg és ruházta 
fel őket a szerző. Elannyira, hogy azt is mondhat
nám, m inden m egvan bennük, amit az "Álla zin
gara" jelentés alatt az imént felsoroltam.

Amikor az ember dalestre készül, lelki szem ei 
előtt ott látja a lapozót, amint a kottát lapozza, a 
zongoristát, amint fejbólintással jelzi, hogy el le
het kezdem  énekelni, és az énekesnőt, amint a 
zongorára (esetleg a zongoristára) támaszkodva, 
összetett kézzél a torkát köszörüli. Ehhez képest 
Carmen Vasile előadása olyan volt, annyival má- 
sabb és finomabb, am ennyivel pikánsabb és elő
kelőbb  a tarhonyánál a kaviár. A m iképpen  
Alexandru Melac zongoristának sem  kellett sem  
lapozó, sem  kottahordozó ahhoz, hogy — mint 
annyiszor máskor — kitűnően zongorázzon. Ha 
néha összekacsintott az énekesnővel, azt csak 
azért, hogy a ritmus m ég ropogósabb legyen. 
Carmen Vasilének sem  kellett az énekléshez a 
torkát köszörülni. Meleg, drámai, színekben és 
intonációkban gazdag hangja a — különben elég  
ritka —  okos énekesé. Carmen Vasile a mintapél
dája annak, hogy tud egy énekes bármit értelme
sen  e lő a d n i a saját e sz é v e l irányított saját 
hangján.

N em  írom le, hogyan követte Carmen Vasile 
színpadképe a gazdagon színezett dallamokat és 
harmóniákat, m ilyen tüzesen vöröslött a ruhája, 
a d íszlet és a fény a drámai részeknél, hogyan 
derült ragyogó kékre egy égszínű Á-dúr hangzat- 
nál, hogyan ölelkeztek kromatikus dallamok, 
m ozdulatok és hangnemek. Azért nem  írom le, 
mert sokkal jobb látni és hallani az ehhez hason
lókat. Aki ped ig időnként ilyesmiket néz és hall
gat, az előbb-utóbb egyet fog érteni azzal a 
nagyon bölcs mondással, miszerint: "Nem csak 
kenyérrel él az ember..."

ANDRÁS ENIKŐ

Júliusi évfordulók
1 - 1 5 0  éve született Arvi Jännes finn költő
2 - 220 éve halt meg Jean-Jaques Rousseau francia író

- 60 éve született Szilágyi Domokos költő
3 - 170 éve halt meg Ion Cantacuzino román költő
4 - 1 5 0  éve halt meg Francois-René de Chateaubriand francia író

- 80 éve halt meg Lévay József költő
- 110 éve halt meg Theodor Storm német író

5 - 225 éve halt meg Francisco Jósé Freire portugál költő
- 75 éve született Klaniczay Tibor irodalomtörténész

6 -  175 éve született Jósé Ramón Betancourt kubai író
- 120 éve született EinoLeino finn költő

7 -  80 éve született Hotta Josie japán író
8 - 520 éve született Giangiorgio Trissino olasz költő
9 - 150 éve halt meg Jaime Luciano Balmes spanyol író

10 - 150 éve halt meg loan Barac román író
-1860 éve halt meg Hadrianus római költő
- 340 éve született Luigi Fernando Marsili olasz tudós

11 - 440 éve született Robert Greene angol író
- 275 éve született Jean-Francois Marmontel francia író

12 - 530 éve született Juan del Endna spanyol író
- 130 éve született Stefan George német költő

13 - 225 éve született Wilhelm Heinrich Wackenroder német író
14- 100 éve született Dormándi László író

- 30 éve halt meg Konsztantyin Georgijevics Pausztovszkij orosz író
15- 180 éve halt meg Dugonics András író

- 130 éve született Ritoók Emma költőnő
16 - 75 éve halt meg Theodor Rosetti román kritikus
17- 110 éve született Füst Milán író
18- 180 éve született Kazinczy Gábor író

- 120 éve született Krenner Miklós publicista
19 - 300 éve született Johann Jakob Bodmer svájci író
20 - 180 éve született Lauka Gusztáv író
21 - 190 éve született Simion Bamutiu román gondolkodó
22 - 80 éve halt meg Manuel González Prada perui író
23 - 10 éve halt meg Gálffy Mózes romániai magyar nyelvész
24 - 170 éve született Nyikolaj Gavrilovics Csemyisevszkij orosz író

- 375 éve halt meg Tulszidász indiai költő
25 - 80 éve halt meg Abonyi Árpád író
27 - 500 éve halt meg Vespasiano da Bisticd olasz humanista
28 - 540 éve született Jacopo Sannazaro olasz költő
29 - 180 éve halt meg Johan Gabriel Oxenstiema svéd költő
30 - 90 éve született Henryk Dembinsky lengyel publicista

- 130 éve halt meg Tompa Mihály költő
31 - 125 éve született Augusto César Ferreira Gil portugál költő

- 80 éve halt meg Peter Nansen dán író
- 180 éve született Joaquin Rubió i Örs katalán költő 

? - 425 éve halt meg Étienne Jodelle franda drámaíró
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Vass Albert 1908—1998.
"S utolsó jussomat, a Szót, ezt a szent, tépett lobogót kitűzöm 

fent az ormokon s a csillagoknak meglobogtatom!"
Szülőföldjén 1945-ben halálos ítéletet hirdettek ki fölötte, 

amit halála pillanatáig érvényben tartott a nem múló fekete 
gyűlölet, de a hetvenes években is több merényletet kíséreltek 
meg ellene. Magyarországon hivatalos közöny és hallgatás 
fonta körül nevét.

Gróf Czegei Wass Albert 1908. január 8-án született a Ko- 
lozs megyei Válaszúton. Tanulmányait Kolozsváron kezdte, 
ezután a Debreceni Gazdasági Akadémia, majd a párizsi Sor
bonne következett.

Wass Albert első kötete, a Virágtemetés 1928-ban jelent meg 
Kolozsvárott. Sem ez, sem a kövekező verseskönyve, az 1930- 
ban ugyancsak Kolozsvárott kiadott Fenyő a hegytetőn, nem 
keltett különösebb irodalmi szenzációt, s csupán sejtetni en
gedte, hogy sokkal többről van szó, mint egy unatkozó fiatal 
arisztokrata próbálkozásai. A következő mű egy szavalókó
rusra írt színmű volt (Marosvásárhely, 1932) A temető megindul 
címmel.

Azután három évig nem jelentkezett újabb könyvvel, 1935- 
ben az Erdélyi Szépmíves Céh kiadásában megjelent a Farkas
verem, amely egyből országosan ismertté tette a nevét irodalmi 
körökben. Az író életében ismét hosszabb hallgatás állt be. A 
következő könyvére 1940-ig kellett várni. Ekkor jelent meg 
Budapesten a Csaba, a szerző megkapta a kor legnagyobb 
irodalmi kitüntetését, a Baumgarten-díjat. 1940 ősze forduló
pontot jelentett mind személyes életében, mind írói pályájá
ban. Elsőként a Jönnek! című riportregény jelent meg, ezt 
követte 1941-ben a Mire a fák megnőnek. 1942-ben négy könyve 
jelent meg: A titokzatos óztak című novelláskötet, a Vérben és 
viharban és az Egyedül a világ ellen című regények, valamint egy 
mesegyűjtemény, a Tavak könyve. 1943-ban adták ki Amire a fák 
megnőnek folytatását. A kastély árnyékában címmel. 1944 kará
csonyára a budapesti Nemzeti Színház műsorra tűzte Tavaszi 
Szél c. színművét, az előadás azonban elmaradt. 1945-ben 
átlépte a nyugati határt és ezzel emigráns író lett. Azonban egy 
dolog nem változott. Egyszerűen "nem tudott" — s nem is 
akart — másról írni, mint Erdélyről. Minden regénye, novellá
ja, minden mondata, sora Erdélyről mesél, Erdélyért szól, 
Erdéllyel kapcsolatos. Első külföldön megjelent könyve az 
1946-ban kiadott Adjátok vissza a hegyeimet volt, ami röviddel a 
megjelenés után, az emigrádós irodalom nagy könyvsikere 
lett 1949-ben németül, 1953-ban spanyolul, 1972-ben angolul 
is napvüágot látott. Ezt követte ugyancsak 1946-ban az Erdők 
könyve, 1947-ben a Rézkígyó és a Te és a világ, aztán 1948-ban két 
verseskötet, A láthatatlan lobogó és a ma már legnagyobb köny
vészeti ritkaságnak számító, 200 számozott példányban meg
jelent Százéves dal az ismeretlen bujdosóról. Ugyanebben az 
évben adták ki hosszabb regényét, az Elvész a nyom címűt, 
melynek német és holland fordítása is nagy sikert aratott, majd 
a Tizenhárom almafát. 1950-ben jelent meg az Ember az országút 
szélén, s ez volt Európában írott utolsó könyve.

1952-ben jelent meg utolérhetetlen remekműve, a Funtineli 
boszorkány, 1954-ben A z Antikrisztus és a pásztorok című regé
nye, amit 1957-ben a Magukrahagyottak, 1964-ben az Átoksori 
kísértetek folytatott. Következik az Elvásika veres csillag. Időköz
ben, 1963-ban megalapította az Amerikai Magyar Szépmíves 
Céhet. 1964-től kezdődően 19 magyar és 43 angol nyelvű 
könyvet adott ki.

1971-ben novelláskötettel örvendeztette meg olvasóit Vala
ki tévedett címmel. 1975-ben jelent meg a Kárpát-medencei 
magyar históriába ágyazott kétkötetes családregény, a Kard és 
kasza első kötete, egy évvel később követte a második kötet. 
1985-ben került könyvpiacra a Hagyaték és 1989-ben jelent meg 
A költő és a macska című novelláskötete. Ezen kívül számos vers 
és novella jelent meg tőle különböző kiadványokban.

Kiadás előtt áll több kötetre rúgó emlékirata, ami bizonyo
san nagy érdeklődésre számíthat.

Részlet az Á talvető , 1998. márciusi számából

— I9&EX

PARAMUZIKOLÓGIA 37. 
D im en zió  n é lk ü li zene?

A zene elsősorban két dimen
zióban él: az akusztikus térben és 
a tudatunk terében. A zeneszerző 
leggyakrabban ebben a tudati tér
ben hallja a zenét, úgy is mint 
ismert zeneművek emlékképé
nek az "újrajátszását" vagy szüle
tendő művek előképének "pro- 
jekáóját". A zenét hallgatók szé
les tábora a fizikai térben felhang
zó zenét kedveli. Nem nagyon 
hihető, hogy egy rock-koncert 
után a nagyszámú fiatalság bár
melyike is újrajátszaná emlékeze
tében a hallott zeneszámok va
lamelyikét. Talán még azonosíta
ni sem tudná, ha újra hallaná más 
térben, más hallgatósággal együtt 
élve meg a hangzásfolyamatot.

Mindkét dimenziónak nagy 
szerepe van életünkben, a zené
hez való viszonyunkban. Más 
egy stadion muzsikája és más az, 
amit fejhallgató közvetít, afféle 
elektródként kapcsolva kopo
nyánk (fülünk) közvetítő csont- 
rendszeréhez (hallójáratához). 
Szűkülnek-tágulnak ezek a fizi
kai dimenziók, ízlésünk, lehető
ségeink szerint. Sokat jelent a 
minőség is, a hangátadás térbeli 
színe, ereje. Ez utóbbiból sokfélét 
kapunk manapság a legkülönfé
lébb hangszóró-együttesek (leját
szó készülékek), teremminősé
gek (vagy minősítheteüenségek!) 
révén. Soha kétszer ugyanúgy 
nem szólal m eg  és nem is halljuk 
kétszer ugyanabban a dimenzió
ban a kompozíciót.

A zeneszerző ez elől menekül, 
a különféle "közvetítő'-dimenzi- 
ók ihletölő hatása elől. A mű a 
saját fantáziájának a dimenziójá
ból erőszakosan kiszakítva már 
nem ugyanaz a mű. És ezt nagyon 
nehéz az alkotónak elviselni. 
(Nem is beszélve a különböző e- 
lőadások keltette soUc-féleségek 
romboló hatásáról.) Hajlamosak 
vagyunk a művet "visszazámi" 
abba a dimenzióba, amelyben ke

letkezett. És ezt, mi zeneszerzők 
nagyon is tudjuk, hogy milyen 
nehezen lehet megtenni; azt u- 
gyanis, hogy a mű ismét a miénk 
lehessen, eredeti szellemi OTT- 
HONában, fantáziánk egyedi di- 
meziójában találjon önmagára.

M indkét d im en zió  v a ló s , 
anyaghoz kötött, így a benne fel
hangzó mű is mintegy testet ölt. 
A szellemtudomány számon tar
totta más, nem anyaghoz kötött 
dimenzióiban is megjelenik a mű; 
egyrészt mint előkép, másrészt— 
az anyagi megvalósítás után, még 
akkor is, ha csak a fantáziánkban, 
tehát a tudatunkban jelentkezett, 
például Berlioz meg nem írt szim
fóniája, Schubert vázlatban is el
képzelt harmadik tétele a VIII-ik, 
Befejezetlen szimfóniához — mint 
szellem-dimenziójú "tárgy".

Egy műalkotásnak másfajta 
dimenziói is kell hogy legyenek. 
Például földrajzi dimenziója. De
bussy művei rendkívül beletar
toznak — nem egy práizsi vüág- 
ba! — sokkal inkább egy mediter- 
ráni tájba. Hozzák magukkal e 
tájnak minden jellegzetességét, 
olyannyira, hogy ha valaki nem 
járt ott, nem ismeri ezt a földrajzi 
tájegységet, a Debussy Egy faun 
dflutánja hallgatása után szinte 
úgy érezheti magát, mintha e tájat 
birtokba vette volna. A zene nem
csak megjelenítő erejével, de di
m enziót teremtő képességével 
teremti meg földrajzi élményün
ket is. A modem és kortárs zene 
egy része tüntetőleg lemond a 
földrajzi dimenzió megteremté
séről. Különösen a zene szenved  
kárt, ha ez a dimenziója hiányzik. 
Szokták emlegetni, hogy a ba
rokk zenében nincs ennek jelentő
sége. A ligha kell bizonyítani, 
hogy ez a tétel nem érvényes, fő
leg a kimagasló alkotókra, a re
mekművek egész sorára. Haen- 
del angol-dimenzója— engedtes
sék meg e kifejezés használata —  
német származása dacára rendkí
vül erőteljesen érvényesül; Haen- 
del értett ahhoz, hogy ezt az 
angol világot, tájat zenéje köré 
vonja, más szóval belehelyezze ze
kéjét az új környezetbe. Közeleb
bi korból Dvorak Újvilág szim
fóniáit idézzük. E műben egy
mással "vetekedve" van jelen két 
földrajzi tájegység: az ÚJ VILÁG, 
AMERIKA és a RÉGI VILÁG, 
CSEHORSZÁG. Bartók Ameriká
ban kétszeres energia-feszültség
gel töltve éli át újra és végér
vényesen élete egyik legnagyobb 
élményét, az erdélyi tájat.

A z otthon dimenziója nélkül 
nem érdemes zenét alkotni, talajt 
vesztett lesz mindörökre.

TERÉNYI EDE
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HOL-
A  Székelyföld áprilisi számában Szatmá

ri László beszélget a hatvanéves Páll Lajos
sal, akinek a lap több versét is hozza. A 
szám további szerzői: Kelemen Hunor, 
N agy Gáspár, Váry O. Péter, Sebestyén 
Irén, Fodor Sándor, Demény Lajos, Gazda 
József, Szőcs János, Szakács István Péter, 
Dávid László és György Attila. Demény 
Lajos történész-professzorral Oláh-Gál El
vira készített interjút.

A  Látó 4. számának költői: Kinde Anna
mária, Sylvia Plath (Mihálycsa Erika fordí
tásában), Pintér Lajos, Páll Lajos. Kortárs 
izraeli költőktől Kiszely Gábor tesz közzé 
válogatást. Prózai írást, esszét közöl Lász- 
lóffy Aladár, Papp Sándor Zsigmond, Mir- 
cea Iorgulescu (Vallasek Júlia fordítása), 
Tánczos Vilmos és Gálfalvi György. A Do
kumentumban Legenda Székely Jánosról dm  
alatt Albert Zsuzsa jegyezte le kortársak 
emlékezéseit. Művészvilág: Zudor Imola Al- 
ter-natíve 5.; Útvesztőben. Disputa: Tóth 
Zsombor, Visky András. Szemle: Vallasek 
Júlia A tanúnak hívott pámakönyv, Szabó Le
vente A z elmesélés szükséges és lehetetlen vol
táról, Demény Péter Hrabal futása. Dekatur. 
Balázs Imre József, Jonathan Culler. A szám 
képzőművésze Páll Lajos.

A  m agyar kulturális m iniszter az 
Ausztriában élő Antal Imrének és Ágnes
nek valamint Kónya Lajos grád operaéne
kesnek a PRO CULTURA HUNGARICA 
kitüntetéssd ismerte el érdemeit, környe
zetükben a magyar kultúra ápolásának 
szentelt kitartó tevékenységét.

M ájus 13-án a stockholm i Erdélyi 
Könyv Egylet ez évi könyvének, Lászlóffy 
Aladár: A seregek ura című 1848/49-es tár
gyú történelmi regényének budapesti be
mutatóján Medvigy Endre, a Szent László 
Akadémia dékánja, Veress Zoltán, az EKE 
vezetője és a szerző beszélt.

Május 22-én a Hollandiai Mikes Kde- 
men Kör képviseletében a kolozsvári egye
temen felolvasó estet tartott Karátson 
Endre, Kemenes Géfin László és Németh 
Gábor. Másnap a Látó meghívására Maros- 
vásárhelyen adtak elő, utána Sepsiszent- 
györgyre látogattak.

Május 5-én a bécsi magyar nagykövet
ségen Lászlóffy Aladár olvasott fel versei
ből. B evezette  dr. Peisch  Sándor  
nagykövet, valamint Balázs Tibor, a buda
pesti Littera Nova Kiadó vezetője. Közre
működött Antal Imre és Ágnes (Áusztria).

M ájus 28-án és 29-én Kolozsváron, 30- 
án Marosvásárhdyen találkozott barátai
val és tisztelőivel Heller Ágnes filozófus, 
valamint Kőbányai János, a Múlt és Jövő

zsidó kulturális folyóirat és kiadó vezetője, 
író és riporter.

Szabédi Napjai címmel antológia jelent 
meg, mely az íróra, valamint a közd évti
zedes Szabédi Napok főbb állomásaira em
lékezik Kántor Lajos szervezésében.

Június 4-én Pakson a Könyvhét '98 ren
dezvényén a Városi Művelődési Központ 
Könyvtárának vezetője Gutái Istvánná lát
ta vendégül a Helikon, illetve a Serény Mú
mia munkatársait a Központ nagyklub
jában. Nagy Mária olvasószerkesztő a He
likont mutatta be, Fekete Vince, Lakatos Mi
hály és Sántha Attila a Serény Múmia 
képviseletében írásaikból olvastak fd.

A  Művelődés dm ű folyóirat megjele
nésének félévszázadát ünnepelte május
ban, számos, a folyóirat mai eredményeit 
szemléző rendezvény keretében.

Tiestiarium címmel a kovászna-megyd 
Árkos kultúrtényezőinek támogatásával 
román-magyar nyelvű versantológia látott 
napvilágot. A kétnydvű kötetben Ruxand- 
ra Cesereanu, Adrian Sudu, Luminita Urs, 
Radu Afrim, Fekete Vince, Sántha Attila, 
Lövétei Lázár László, Orbán János Dénes 
szerepel.

-MI

Sírfelirat
Dsida Jeni versét idézzük a víszintes 1., füg

gőleges 27,5., valamint a vízszintes 22., függőle
ges 55. sorban.

VÍZSZINTES: 2. Az idézet első sora (zárt 
betűk: M, A, T). 16 Ketrec. 17. Járványos be
tegség. 18. Indulatszó. 20. Vörösmarty Mi
hály sok verset írt hozzá. 21. Amerídum. 22. 
Az idézet záró sorának első része (zárt betű: R). 
26. Uj-zélandi gyümölcs. 27. Tamás Gáspár 
novellás-kötete. 30. Hegy Brassó fölött. 32. 
Szófaj. 33. Hangtalanul tagadó. 34. EL.., el
süllyedő. 36. A tüzet szüntetem. 38. Petőfi- 
vers címe. 42. Spanyol és vatikáni kocsik 
nemzetközi betűjele. 43. Hová? 46. Útnak 
ered. 47. Kötőszó. 48. Hernyó, románul. 49. 
Határ-rag. 50. Ilyen beszélgetés is létezik. 54. 
Gallium, radon és oxigén vegyjele. 55. Olasz 
gépkocsimárka. 56. Tok 57. ... falva, Tompa 
László költő szülőfaluja. 58. Áld betűi. 59. 
Móra Ferenc-"ruhadarab". 62 Kötőszó. 63. 
Arab férfinév. 64. Iram egynemű hangzói. 65. 
Ausztráliai futómadár. 66. Hideg ital. 67. 
Egymást követő betűk az ábécében. 68. Oxi
gén és hidrogén vegyjele. 69. Arai egynemű 
hangzói. 70. Alvás, románul. 71. Részben fel
oldódik 72. Taszít. 73. Lírai műfaj. 74. Kicsi
nyítő képző. 75. Tőszámnév. 76. Idétlenül 
kacag. 79. Hivatalos értesítés. 81. A Bánk bán 
c. Erkel-opera egyik férfi-alakja. 83. Nagy 
Éva. 84. Az a helyiség, ahol a táncmulatságot 
rendezik 88. Női hangszín. 89. Zágoni Ádám. 
90. Áldását osztja. 91. Hosszúkás kendő. 93. 
Megjelenteti első kötetét. 94. Latin kettős ma
gánhangzó. 95.T.S. 96.1848;as kegyhely Har
gita megyében. 99. Simon Ágnes. 100. Puma 
egynemű hangzói 101. Fundamentum. 110. 
Román férfinév. 111. Szigligeti személyneve. 
113. Jutalmak 114. Működési engedélyt be

von. 116. E napon ludat eszünk 117. Felelet 
..., nyelvújítás kori vitairat.

FÜGGŐLEGES: 1. Spanyolországi arab.
2. Tova. 3. Igák egynemű hangzói. 4. Vagono
kat rendez. 5. Az idézet harmadik sora (zárt 
betű: N). 6. Komplex táplálék. 7. Teleorman 
megyei kocsijel. 8. spanyol, osztrák és svéd 
kocsik betűjde. 9. Marosvásárhelyi népdal
énekes volt. 10 Könnyen párolgó. 11. Nátri
um. 12. D. U. 13. a Himnusz dallamának 
szerzője. 14. Jézus e település leányát is föltá
masztotta. 15. Tantál és wolfram vegyjele. 19. 
Melegszik. 22 Bükk, románul 23. Ilyen csa
pás a jégverés is. 24. Dravida nyelvű dél-in
diai népcsoport. 25. A tanonc. 27. Az idézet 
második sora (zárt betűk I, D, E). 28. Azonos 
mássalhangzók. 29. Az angol Theodore bece
neve. 31. Fordított indíték. 35. Papírra vet. 37. 
Három, románul. 39. Gyártás. 40. Cink. 41. 
Gyomorsavval kapcsolatos. 44. Fonetikus 
mássalhangzó. 45. Alarm. 47. Mars. 48. Falat 
simító. 51.... és Izolda, Richard Wagner zene
drámája. 52. Spanyolországi folyó. 53. Ész. 
55. A 22. sor befejező része. 60. Vad ... Cooper- 
regény. 61. Strandolás. 74. Kalapáccsal püföl. 
77. Itterbium. 78. Süány, gyenge ló. 79. Porté
ka. 80. Bérc. 82. Olyan forma. 85. Szélemből 
való! 86. Lidó egynemű hangzói. 87.... goná- 
lis négyszögű. 92. Női becenév. 97. Fáj. 98. 
Fenyőfélék termése. 102. óserdei kúszónö
vény. 103. Hiányos dicsfény. 104. Rovartojás. 
105. Angliai grófság. 106. Idő, angolul. 107. 
Hangtalan téka. 108.... ma, ritka női név. 109. 
Vissza: vége a sakk-partinak. 112. "Csendes" 
folyó. 113. Német, osztrák és máltai kocsik 
nemzetközi betűjde. 115. Ezen a helyen. 118. 
Nitrogén és fluor vegyjde. 119. Ötszázegy 
római számmaL 120. Tata központjában áll! 
121. Szolmizádós hang.
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A HELIKON 11. számában közölt, Elégia dm ű rejt

vényünk megfejtése: A régi Anna jár ma / Emlékek pitva
rába, / A régi Anna szépül / Múlt májúsok ködébül.

Főszerkesztő: SZILÁGYI J$>TVÁN , Főmunkatárs: Szerkesztőség: , MÓZES ATTILA: próza, kritika
Főszerkesztőhelyettes. KIRÁLY LÁSZLÓ SZABÓ GYULA LÁSZLÓFFY ALADAR; világkultúra NAGYMAMA olvasószerkesztő
Feldes titkár SIGMOND ISTVÁN SZŐCS ISTVÁN K. JAKAB ANTAL vers, irodalomtörténet RÁKOSSY TIBOR: műszaki szerkesztő

Számítógépes tördelés NACYMÁR1A; nyomtatja a Misztótfalusi Kis Miklós református sajtóközpont- felelős vezető. TÓNK ISTVÁN 
A szerkesztőség dme: 3400 Cluj-Napoca, str. lasíior 14. Postafiók (tasuta posiala) 245 Telefon: 132309,132096

A HELIKON alapítványi támogatással jelenik meg - laadja a ROMÁNIAI ÍRÓK SZÖVETSÉGE ISSN 1220—6288


	1998-06-25 / 12. szám (266.)�����������������������������������

