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LÁSZLÓ NOÉMI 
Jó dolgokról
jó az a csend 
amiben úgy
forog a hétköznap-világ 
mint gyorsuló 
korongokon 
a formázatlan figurák

jó az utolsó 
moccanás
a tollpihék az ajkakon 
tükrön a tűnő párafolt 
a prédikálók 
monoton
danái közt a szünetek

jók az anyókák reszketeg 
fején a kendó ráncai 
az érintésen 
túljutott
kifényesedő ujjhegyek 
jók a hegyek 
a szél előtt
lehajló hangafú-sorok 
kertben az elszórt konzolok 
s az elfeledett temetők

SZILÁGYI ISTVÁN

Távolodó jégtáb lákon•  K irály L ászló versei

•  S igm on d  István novellája

•  Pom ogáts Béla:

E m lékezés Vass Albertre

•  Veress G erzson versei

•  Szócs István tanulm ánya

•  Határ G yőző: M ók u slét

•  L ászlóffy  Csaba:

V issza  a forrásokhoz 4.

•  Bogdán László:

D élető tti m agyarázkodások

•  D arabos Enikő:

Talán m égsem

•  SERÉNY M Ú M IA

Olvadáskor megpattan a jégpáncél, a fo
lyó zajlani kezd. A jégtáblák egy része rohan 
a sodrással, mások nehezen szakadnak el a 
partoktól, elmaradoznak, távolodnak a töb
bitől. Valahogy így néz ki ma Európa keleti 
térsége. Mi sem természetesebb, mondhat
nánk, hiszen a tegnapi együvétartozást a 
dermesztő Szarmata tél, vagy még inkább a 
szibériai biztosította másfél emberöltőnyi 
időre. Miután hát elkezdődött a zajlás, halad, 
sodródik mindenik saját ereje és vonzódása 
szerint új hovatartozások felé. Igen, ez bizo
nyára így természetes, a baj csak az, hogy a 
magyarság anyaországtól elszakadt nemzet
részei más-más jégtáblákon egyensúlyoz
nak, inognak; nagyobb részük ama elmara
dozókon, távolodókon. A törésvonalak per
sze rég kirajzolódtak, előrevetítődtek még az 
első világháborút követően, mikor az ország 
területének kétharmada elveszett.

A nyolcvanas-kilencvenes évek forduló
ján viszont, amikor a legutóbbi zajdulásra 
sor került és szabadabban mozoghattunk,

úgy gondoltuk, szorosabbra húzhatókká 
válnak szellemi együvétartozásunk szálai, 
függetlenül attól, hogy hol cövekelődtek or
szághatárok közénk — reménykedni kezd
tünk, ezzel, ha föl nem is oldódnak, ám az 
ezredvégre valamelyest enyhítődni fognak 
azok a bizonyos Trianon-traumák. Kétsgéte- 
len, az elmúlt esztendőkben számos a ma
gyarságot megtartani igyekvő kezdemény
nek lehettünk tanúi, mind a művelődési-ok
tatási, mind az ún. civil szféra reánkfigyelé- 
sének köszönhetően. Ezek sorában a magyar 
írószövetség vállalásai, úgy véljük, példaér
tékűek.

Valamikor az évtized elején végre ki
mondhattuk azt — ami különben minden
kori evidencia —, hogy egyetlen magyar 
kultúra létezik, egyetlen magyar irodalom, 
bárhol míveljék is, Rodostóban, vagy Toron
tóban, Bécsben, vagy Pécsett, Debrecenben, 
vagy Marosvásárhelyen — függetlenül at-

folytatás a 2. oldalon

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!
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tói, hogy hol húzódnak megye- és országhatá
rok, sajátos hagyományú magyar kultúrrégiók, 
vagy a szerte a nagyvilágban működő alkotó- 
műhelyek között. Ennek az eszmének a Magyar 
írószövetség megpróbált intézményes keretet 
teremteni. Mindez talán már a Göncz Árpád 
írószövetségi országlása idején elkezdődött, én 
legalábis az ő levelét őrzöm, ha jól emlékszem, 
'89-ből, melyben fölszólít, hogy legyünk vala
mennyien a Magyar írószövetségnek is tagjai. 
Az őt követő elnökök, Jókai Anna, Tornai József 
töretlenül folytatták ezt az intézményépítést, 
hogy Pomogáts Béla, a mostani elnök, a legtá
volabbi alkotóközösségek gondjait is megpró
bálja fö lválla ln i. Az em lített elnökök, ha 
kimondatlanul is, de talán abban reményked
tek, amennyiben mi e szervezetbe sorolunk, ez
zel valamiképp gyepűt vonunk köré, s így 
hátha lankadni fognak a közben megelevene
dett széthúzó szándékok. E várakozásban csa
latkoznunk kellett. Miközben mi a Bajza utcai 
házban szellemi otthonunkra leltünk, anyaor
szági pályatársaink közül számosán másfele 
igyekeztek.

*
Na de ezeket a gondokat nem szálalnám 

tovább — hanem vissza a jégtáblákhoz... A ri
asztó kilátásokhoz. A vízumkényszer-hírek
hez... Az elm últ esztendőkben valamelyes 
szorongás-oldódásnak kétségtelenül tanúi le
hettünk, amennyiben viszont a magyar ország
határ átjárhatósága számunkra megint kér
désessé válik, az ilyen intézkedések kilátásai 
újra azokat a "szegényembert-ág-is-húzza"-ma- 
gunkramaradás-érzeteket fogják fokozni. Per
sze nincs olyan sanyarú élethelyzet, mellyel a 
magyarság ne találkozott volna már történelme 
során. És olyan sincs, amelyből valamiképp ki 
ne vergődött volna, ha erre elszánta magát. Bi
zonyság rá az az ezer akárhány esztendő, mely 
mögöttünk maradt. A mohácsokhoz képest ez 
nyilván gondmorzsa csupán. Bizonyára újabb 
túlélés-technikákat, -stratégiákat kell kitalál
nunk ehhez is. Igaz, amelyeket eddig kipróbál
hattunk, s beváltak, azok is újra elővehetők. Ha 
tehát megint sorompók ereszkednének közénk 
— akár időlegesen is —, ez esetben a műveltség
hordozó, anyanyelvhasználatban megtartó ma
radék intézm ényeinknek kellene fölértéke
lődniük. Az iskolának, az egyházaknak, a szín
háznak, az irodalomnak. Csakhogy ezek köz
ben tovább szegényedtek, legtöbbjük támasz 
nélküli. Egy ilyen esedékes plusz terhelést, mint 
vélhető, legnehezebben a művészetek s az iro
dalom fognak elbírni. Részint gyatra támoga
tottságuk miatt, másrészt — és ráadásul— mert 
a betű-kultúra például, most, eddig soha nem 
látott válsággal küszködik. Na meg az ún. jóléti 
társadalmak felől, úgy látszik, előbb a kultúra 
elsivárosodása gyűrűzött el keletre, s majd csak 
ezután fognak egyéb áldásai— ha ugyan valaha 
is... Hiszen ma ez a félföldrésznyi régió — vala
hol Etiópia és Kalifornia között félúton —, mi
közben napi kenyérgondokkal küszködik  
(nemzeti-etnikai hovatartozás-vonzatoktól füg
getlenül), máris valami sárbaragadt konzumi- 
diotizmussal készül fölzárkózni... s a szub
kultúrák ízlésterrorjának már csak ezért is ki
szolgáltatott. így van ez ott, ahol a tisztaszobá
ban már ötnyolcvanhatos komputer s internet 
csipog, míg a ház végében még deszka klozet 
bűzölög.

Nyilván túljutunk egyszer ezeken az állapo
tokon is — mi több, majd valahonnan nosztal
giázva ide is visszakívánkozunk. Csak lassan a 
népeknek elegük lesz ebből az örök váróterem
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állapotból, és végre már nem csupán túlélni, 
élni is szeretnének.

...Közben azt is rég megszokhattuk, hogy 
nem szeretnek bennünket a Kárpát-medencé
ben a szomszédaink. Ezeregy okuk lehet rá — s 
nekünk viszont. Egyébként a szomszéd népek 
rendszerint nem szokták szeretni egymást; ah
hoz legalább két határnak — ha nem hétnek — 
kell elválasztania egymástól nemzeteket, hogy 
egymás sorsában rokonszenv-fogódzkodókat 
keressenek.

Valójában a nagyok sem kémek belőlünk. 
Elemi lélektani képlet — Freud városában miért 
is ne játszanánk el vele —: akivel szemben igaz
ságtalanok voltunk, akivel méltánytalanul bán
tunk, azt rendszerint meggyűlöljük — miköz
ben ezért nyilván magunkra neheztelünk. Ez 
bármennyire kényelmetlen is, beismeréseknél, 
elégtétel-jóvátétel ügyek fölvállalásánál még 
mindig kényelmesebb. Nyilván ilyenformán le
het mindez népek-nemzetek egymáshoz való 
viszonyában is. Ám a magyarságot mára, úgy
mond' kívülről igazából nem fenyegetik. Ha
nem maradt az ősi ellenség, önmaga. Az, hogy 
a magyar valójában saját magát nem szereti. 
Talán meggyűlölte magát kudarcai miatt; igaz, 
ebből az elmúlt három emberöltő alatt nagyon 
kijutott neki. Ezért aztán mára képtelen észre
venni, pláne megélni, adódó sikereit. Bizonyára 
ezzel magyrázható az is, hogy Magyarország 
eljövendő lakosai ma nem-megszüíetni igye
keznek. A demográfusok szerint, ha ilyen mér
tékben folytatódik a népességapadás, az ország 
lakossága tíz esztendő alatt annyival lesz keve
sebb, mint ahány magyar ma a délvidéken él. 
Újabb tíz esztendő a Kárpátalján élő magyarok 
számának kétszeresével apasztaná... Közben a 
szomszéd népek igenis szeretik önmagukat. 
Naponta tanúi lehetünk, mint őrzik, becsülik, 
gyarapítják értékeiket. S ha épp nincs kéznél 
fölmutatható, kitalálnak maglóknak értékeket. 
Sorsunk fintora, egyféle paradox késztetés lehet 
ez, hogy bennünket, "határon túliakat”, ennek a 
— néha keserves — példalátásnak kell élniaka- 
rásra tanítania. Ezeknek a tapasztalatoknak 
persze közük lehet ahhoz a féltő ragaszkodás
hoz is, s a megannyi várakozáshoz, mellyel az 
anyaország fele tekintünk. Ettől nemigen tud 
eltántorítani bennünket az a "tele van a hóci
pőnk veletek"-fogadtatás sem, mellyel nemegy
szer szembetaláljuk magunk.

Tőlem egyébként távol áll bármi számonké
rés, hisz a mai Magyarországnak akadna gond
ja nélkülünk is elég. Na meg igazságtalanok 
lennénk, ha nem vennénk észre, hogy az elmúlt 
tíz esztendőben egyetlen jelentős politikai for
máció sem tudott — s bizonyára nem is akart — 
kitérni a reánk-figyelés imperatívuszai elől. Ez 
remélhetőleg így lesz az elkövetkezőkben is. 
Függetlenül attól, hogy ebből ki mennyit írt 
zászlajára, mennyit emelt be választási jelszavai 
közé.

És persze azzal is tisztában vagyunk, Ma
gyarország eurointegrádós törekvéseinek nincs 
alternatívája akkor sem, ha ezt netán kény
szerpályának tekintenénk. Merthogy az az utol
só pillantig sem tudható, ki, miért, mekkora árat 
fizet. Annyi bizonyos, az út odafelé nem lesz 
hatsávos eurokonform autósztráda, s a forgalmi 
eszköz sem nyolchengeres limuzin. Az is való
színű, mi most Magyarország várható, remélhe
tő sikereiből kirekesztődünk valamiképp, azt 
viszont megtanulhattuk, sikertelensége, kudar
ca mindig árnyékba borítja a mi sorsunkat is.

E lhangzott 1998 április 26-án a bécsi 
"Bornemisza Társaság" által rendezett iro
dalmi gálaesten.

KIRÁLY LÁSZLÓ

CSÚFHISTÓRIÁK
Beatrix
A lánggal vicsorgó hajnalok. 
Hajnalokban a támadás.
Támadásban vihogó halál.
Marsallbottal csalogat már, s

oadaát gógös tribünök várnak.
Üsse el fejem s karom a bárd.
jó anyja voltál egy hazának, 
ki neked nem volt jó anyád.

Éh gyerekkor ringató társa.
Arám tiltotta rút karám...
Időnk se lett vigasztalásra.
S mily szépek vagyunk most — az ám!
Elangyalodva megbocsátásban —
Ágy veled! — vitorlásaid igazak.

Forró hómezőkön távolodás van, 
s igaz a látás, bár logikátlan.
Árnyékom rád! — s a távoli tavak. 
1998. május 21.

Fotográfia
Szekér Endrének 

Ciliké szép volt, kevéske aggyal.
Sok csicse-résszel, fullasztó angyal.
Ahogy asztalhoz feküdt vagy állt, 
megéli harminchat melódiát.

Mért harminchatot — sohase tudni. 
Miért a kefe — mért nem a nudli?!
Miért a kevés, mért mem a sok? 
Gazember városi fotográfusok...
Térne csak erre, bokorba lassan, 
nincs-bugyogóját hogy újra lássam!
Megnézném lábát s mind a két 
combja között a most is feketét.
Ám kék a strimfli, ma már nagyra néz. 
írókkal dörgöl, nyakai, nefenéz.
Babits-csal búból, Juhásszal hátul. 
Vészes mosolygást vet elém gátul.
Most óvj meg, Uram, mostoh' haláltul! 
1998. május 23.

Sárga Róza
a házkutatási alkalmazottak 
cseszdmegeszku és tetvessy 
szép románmagyar legények voltak

ó csiga ó biga gyere ki
van a teremtésben nyertes csak nem én 
tudtam ki fényt vet árnyékot arat 
s láttam lábam nyomán óteén szegény
miként nyalják az eszmehú sarat

őrzik azóta minden szép szavunk
bús lehangoló készülékek
mikor nem vagyunk s mikor elhagyunk
pir'-fehér-zöldet s pir'-sárga-kéket
dalolj nekik egy elfogadhatót 
k-vári utcák vén bohóca 
gonosz légy riasztó anód és katód

úgysem tudják meg ki a Sárga Róza 
1998. május 21.
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SIGMOND ISTVÁN

Bumerángia
Aszott öregasszonyokkal kö

vezték ki a lerombolt várfalak kö
zötti utakat, az iránytűk hul
lócsillagként pörögtek alá, a du
hajkodó égtájakra merednek a 
szemek, a délibáb káprázata is 
csalásból ered, ám a félholt mat
rónákból délceg dalok pattantak 
elő. A hangoknak semmi közük 
sem volt a hangrendszerekhez, 
parittyából kilőtt kövekként zu
hantak a tájra, egy ik -m ásik  
visszatért s bumerángként bele
szédült a napnyugtát követő éj
szakába. A kezdet s a vég ölelé
sében meghunyászkodott a vi
lág. De a mi öregasszonyunk to
vább énekel.

Amott dicsérik az Urat, ott, 
ott a félhomályban, ahol az a 
meggörbült kopjafa sütkérezik a 
múltban, feltámadásról beszél
nek a papok s az áhítat álarcát fel
öltő ripők udvaroncok, megszo
kott látvány: fába szorult férgek 
táncnak tűnő, egyre aléltabb vo- 
naglása. Már a káromkodásba 
fulladt ódák ideje is lejárt. Pedig 
a költőktől csak tanulni lehet, 
lám, Villon most is él, haláltáncát 
járva maszturbál a piactereken, 
hatszáz éve nézem, s ha Isten vol
nék, eldünnyögnék magamhoz

egy imát. De Isten hall
gat, s Berzsenyi lenyelné 
a tollát, ha megtudná, 
hogy létezem. De az öreg
asszony most is énekel. 

Táncolunk tovább. Én is tán
colok, Villontól nem tudtam el
lesni a figurát, járom a magam 
táncát, páros ütemben, gyors rit
musban próbálgatom a magyar 
hórát, megszegve ugyan a kör
tánc szabályát, ide azt a bütyköst, 
hadd verjem a falhoz, aztán jó 
éjszakát. Csakhogy az nem bor, 
eleink vére senyved a várak fa
lán, fakón, fénytelenül, holtan 
csordogál. A temetőkben hurrát 
bömbölnek a holtak, fülünkben 
viasz, a hurrá tovaszáll. De az 
öregasszony énekel tovább.

Röhögjetek! Én is röhögök 
rendesen, a lerothadt hús mögül 
egymásra vicsorognak a csont
váz-cimborák, itt vagyok én is 
veletek, a gondolat is halottnak 
született, a málladozó elme kép
telen kidolgozni három-négy lé
pést előre, a sakkjátékosok ideje 
lejárt, matthelyzetbe születtünk, 
bölcsőnk, nyoszolyánk, szemfe
dőnk már segítségért sem kiált.

De itt van ez az asszony, és 
még mindig énekel. Arcára nem 
szántottak barázdát az évtize
dek, szép volt, mint áhítatban el- 
rebegett ballada-csokor, mint 
virágok kelyében a napra csodál

kozás, nem volt ezen az arcon 
hiányjel, ronda pattanás, s ahogy 
a biblikus hit sugarában fürdött 
ez az arc, nem hallhattad ahogy 
Péter háromszor kukorékolt, s az 
a megtépázott kakas bolyongás 
közben is járja a maga vitustán- 
cát, nem látszottak az öngyilkos 
reményeket letaposó mentőosz
tagok, vigyázz, cél, dördülnek a 
pofonok, ihaj-csuhaj, ez itt a 
mennyek országának a klotyója, 
hugyozzátok le a végső diadalt, 
ti, szélhámos angyalok, vérfertő
zött katonák. Csak az öregasz- 
szony arcán nem hagyott nyomo
kat az idő, de hát nincs idő, nem 
volt sohasem, a végtelenségen 
már régen túl vagyunk, dőre ál
mainkban a legszebb zörej az 
óraketyegés, csakhogy a vissza
fele száguldó álombéli mánusok 
Disneylanddé aljasítják a teme
tőt, valahol megpróbálnak meg
húzni egy rozsdás harangot is, a 
végítélet bohóctréfa, gömyedtté 
vinnyogtuk magunkat rajta, és 
nézzük, hallgatjuk az öregasz- 
szony t százan, százezren, kétmil
lión. El kell hallgattatni ezt a 
hangot!; a feledés mámorában 
szobrot emeltünk a hallgatásnak, 
ez a miénk, ez kellett nekünk, ez 
adhatna értelmet a valaminek, ha 
még volna valami, de hallgatás
hoz szoktak a zsigereink, nem 
hisszük, hogy van ének, léteznek

hangok, vezényszó sincs és még
is mozdulunk, tenyerek százez
rei tapasztják be a cserepessé 
énekelt ajkakat, csakhogy a dal
lam marad, nem is dallam, vonyí- 
tássá éberült, töketlen kutyák 
szűkölnek így az égre, hol van az 
az ég, testvéreim?

Nem , ezt nem lehet. Fejét 
vesszük , belét tépjük, karját 
nyessük, apróra, egészen apróra 
szeleteljük, mindenkinek jut be
lőle, ez a mi halunk s kenyerünk, 
rothadt, büdös, émelyítő, de vég
re csend van, a saját némasá
gunkhoz zárán dokolhatunk újra, 
hozsanna.

S telnek az évek, évtizedek. 
Szobrok állnak sorfalat a félmez
telen lotyók testébe fagyva, dele
jes arcukon a kurvaság fennsége 
honol, délcegen viselik a meny- 
nyei adományt, s az útszélekről 
beintegetnek a kocsink ablakán. 
A finnyás elhajt, a kéjlovag meg
áll.

_  Sanyargass, dcuskám! Csi- 
viteld ki belőlem az egyszer
egyet, én addig elmélkedem.

A lotyónak tágul a szeme, 
nem kacsint, testet sem kínál, aj
ka nyílik, s az énekszó átvergődik 
a kocsink ablakán. A dallam most 
belőle fakad, elkezdték pénzért 
árulni a hangokat. Nincs kegye
lem.

BÍRÓ LÁSZLÓ FERENC 
A z énekmesterek
(les maítres chanteur)
1. a bőr ragozása
annyi minden száradt már rád 
hogy nem is tudod már melyik 
igazi bőröd - vidítnak már az 
áldomások melyek egyike majd 
végre szabadít - aki lépett 
már meztelen talppal tojásra 
tudja - nem gerezna - egyszer 
használható papírzsebkendő ez 
az egész szégyenletes terület

2. a hamis guru hagyatéka
a harnisch a guru a szórvány ormánya 
a szoros a zokos foszlott jégerben 
glóriában
míg zárvánnyá görcsöl min sok kis 
ferde száj szürcsöl a légypapír a 
szalagcímkén előkunkorodó harag 
tangó Fáterlánd és Máterlánd avas mancs 
hagyaték hagyomány ormán szalonzene 
a titánik orrán
- bányászkodik a Tudományos Osztály - 
mint a fingerli
oly édes a vér az álmok mezején 
édes armageddon füve - anyatej-édes 
tengerként zubog elő a zenélő dobozból 
alkonyként hámlík viszket fölfakad 
hideg golyókként rajzó méhek 
és meleg múzsák között
kimeríthetetlenébb itt a szégyen mint 
a Grál - és körbejár

3. a vas macska
ha szereti hogy számontartanak

hogy gyűl mint homok a sok apró adat 
mely piramisként
leszorítson helyemre hogy ne legyek 
semmibe kitartott űrlap 
zsákmányul a változás szelének

Trisztán és a tények
és AKKOR rajtad keresztül estem 
és AKKOR nincsen olyan isten 
ki fájna oly hamar

ha szereti hogy egyre helyre 
ha szereti -

helye márványba-zárva

4. a tücsök és a gyanta
a befagyott ér mentiben 
a farkasokhoz menni kell 
fűzővel tervezni tányért 
mindent lenyelni magáért

és akkor ott volt már az eskü 
svédasztal vérhatlan szmoking 
kokárdába darálva minden 
mi bennünk épp meging

hát NEM

a vastagbőrú tények glédája 
tenyészthetőn mint a penész 
hogy legyek újra ép egész

hogy vegyék és egyék amit megettek helyette 
szeressék orrba-fülbe 
amit elszerettek 
utazzák lássák írják és 
pofázzák 

lakják be (el)élt életét 
az "ÉN"az "ÉN"az "ÉN"potom

gyantázzák - majd táncolok 
mert hideg hideg nagyon 
mérleg nyelve odafagy 
farkasokhoz menni kell

az írások felpattintott héja 
zápult valót takar
ORSZÁG HATALOM s DICSŐSÉG 
ó lepedőnkön vakar

Után
egy viszony _ mit kezdtünk egyszer _ így folytatódik 
hogy kedden _ szerdán (?) valami más (ez bizonyos) 
így _ vagyunk tehát _ ilyen s olyan _ megnyugtatón 
(fontos ez?) inkább örüljünk _nem kifejezetten egymás 
javára: előbb volt megint _ majd szombat és vasárnap 
de be kell látni végülis rosszabb lehet mint (szóval:) 
az a cigaretta _ arról legalább tudva volt _ az 
elhamvadt (valóban) _ a látogató elégedetten meneget 
távozása különben semmi mást nem jelent még csak 
összeszeded a csikkeket szedelőzködöl viszonylag 
elégült mosoly _ aprópénzéből kihullott valamennyi _ 
s elhallgatod a többit (lásd: stb.) 
és mire a halvány boltozat majd bevilágít reggeled
nek ablakán _ két malmozó ujj mutatja újra
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POMOGÁTS BÉLA

Erdély krónikása
E m l é k e z é s  W a s s  A l b e r t r e
A nemrég meghalt Wass Al

bert írói pályáját, miként oly sok 
sorstársa életét, erőszakosan osz
tották két részre a második világ
háború végének eseményei: a 
menekülése, majd az emigráció. 
Erdélyi mágnáscsaládból szár
mazott, elődeinek négy szerep 
jutott Erdély történetében. An
nak az erdélyi arisztokráciának a 
képviselője volt, amely társadal
mi állását sohasem privilégiu
mok, hanem kötelezettségek for
rásának tekintette. Hasonlóan a 
Helikon-alapító báró Kemény Já
noshoz vagy az egész életét az 
erdélyi irodalomnak és közélet
nek áldozó gróf Bánffy Miklós
hoz, ő is az erdélyi magyarság 
önvédelmében és felemelkedésé
ben vállalt tevékeny szerepet. Az 
irodalmat is nemzete szolgálatá
nak tekintette, azért idézte fel a 
távolabbi és közelebbi erdélyi 
magyar múlt eseményeit, hogy 
tanulságokkal szolgáljon egy biz
tosabb lelki tartás és hatéko
nyabb politikai stratégia kialakí
tása végett.

A Kolozsvár és Marosvásár
hely között elterülő M ezőség  
szülötte volt. Válaszúton látta 
meg a napvüágot, s igazából e- 
gész élete során a száműzetésben 
is ennek az elhagyatott, szegény
ségbe merült tájnak a krónikása 
maradt. A Mezőség a magyarság 
nemzeti tragédiájának egyik tör
ténelmi színtere: nem véres csa
ták fűződnek hozzá, inkább lassú 
sorvadás és pusztulás. A valami
kor színmagyar vidéket török és 
tatár hordák dúlták fel, és a le
gyilkolt, elhurcolt magyar népes
ség helyére lassanként románok 
költöztek a hegyekből. A vidék 
először v eg y es lakosságúvá, 
majd román többségűvé vált, 
ahol a magyarok már csak szór
ványokban élnek. Erről a szomo
rú átalakulásról számolt be még 
a két világháború közötti időben 
Makkai Sándor Holttenger cínű 
regénye, később Sütő András 
nagy sikert aratott szociografi
kus vallomása: az Anyám könnyű 
álmot ígér. Erről a tájról, a táj fáj
dalmas történetéről adnak képet 
Wass Albert regényei és elbeszé
lései.

A válaszúti kastélyban töltött 
gyermekévek után a kolozsvári 
diákoskodás, majd a debreceni 
gazdasági akadémia kövekezett. 
Ezután Wass Albert visszatért 
nem túl nagy családi birtokára, és 
gazdálkodni kezdett, ettől a fog
lalatosságától minduntalan az 
irodalom ragadta el. Versekkel 
kezdte pályáját, már diákévei 
alatt Virágtemetés címmel megje

lent egy kisebb kötete. Hamaro
san munkatársa lett az Ifjú Erdély 
dm ű folyóiratnak, majd az Ellen
zék dm ű kolozsvári napilapnak, 
és mint a fiatal nemzedék tehet
séges képviselője kapott meghí
vást a marosvécsi várban ren
dezett írótalálkozókra: a Helikon 
írói, az Erdélyi Helikon munka
társai, az Erdélyi Szépmíves Céh 
szerzői közé.

Első nagyobb sikerét Farkas
verem dmű, 1934-ben az Erdélyi 
Szépmíves Céh gondozásában 
megjelent regényével aratta. Eb
ben a művében a Mezőségen élő 
magyar földbirtokosok életével 
vetett számot. Hősei általában 
"felesleges emberek", akárcsak a 
múlt századi orosz elbeszélő iro
dalom hősei, a megváltozott vi
lágban nem találják önmagukat, 
köznapjaikat egyedül a hagyo
mányos vadászatok teszik válto
zatosabbá. Wass Albert regényé
nek erős kritikai éle van, elutasít
ja az arisztokráda megszokott 
életformáját, a múltból átöröklött 
eszményeket. Vigasztalást egye
dül a természetben talál, már eb
ben a regényében feltűnik, hogy 
müyen kiváló érzéke van a tájleí
rásokhoz, a természetábrázolás
hoz.

Mint ifjú író, az Erdélyi Fiata
lok mozgalmában keresett társa
kat, ennek a mozgalomnak az 
erős közéleti érdeklődése, nem
zeti felelősségtudata őt is magá
val ragadta. Meggyőződése sze
rint az erdélyi birtokos rétegnek 
— az úgynevezett "történelmi 
osztály" leszármazottainak — az 
erdélyi magyar nép oldalán kell 
elkötelezett szerepet vállalnia. 
Ezt a meggyőződését fejezte ki 
Csaba című regényében, amely
ben a trianoni változások után 
felnövő nemzedék tennivalóit je
lölte meg. Jól tudta, hogy a ki
sebbségi sors fokozott készült
séget és elszántságot követel, re
gényhőse is ezzel az elszánt bá
torsággal próbálja önvédelemre 
mozgósítani a magára maradt er
délyi magyarokat.

Wass Albert írói indulásának 
az árnyalt és kö ltő i term é
szetleírás volt az egyik legna
gyobb művészi erénye, ezt ké
sőbb a biztos lélekrajz és az at
m oszfératerem tés m űvészete  
egészítette ki. A titokzatos óztak 
dm ű novelláskötete a múltból 
ittmaradt erdélyi emberek jelleg
zetes arcvonásait rajzolja meg, a 
vidéki élet hangulatát idézi fel, 
egyszersmind teret ad a szemé
lyesebb emlékezésnek és vallo
másnak. Ezekben az elbeszé
lésekben is mindig jelen van a

mezőségi táj, a természet élmé
nye és vigasza, és jelen van a tör
ténelmi emlékezés, egy messzire 
sodródott emberi világ és érték
rend nosztalgikus képe. Ennek a 
személyes nosztalgiának is epi
kai szerepe, mondhatnám, stílus
formáló jelentősége van.

Az erdélyi író bizonyára leg
nagyobb és talán legművészibb 
írói vállalkozása a Mire a fák meg
nőnek és Akastüy árnyékában dm ű  
kétkötetes családregény. Az erdé
lyi magyar irodalom — Bánffy 
Miklós, Kós Károly, Nyíró József, 
Makkai Sándor és mások művei 
révén is — mindig gondos figye
lemmel tárta fel Erdély múltját, 
ez a hagyományos írói igény je
lent meg Wass Albert családregé
nyében is. Regényének két kö
tetében egy mezőségi magyar 
mágnáscsalád életét beszéli el a 
negyvennyolcas szabadságharc 
bukásától a századfordulóig. A 
Varjassy-család története ad al
kalmat az erdélyi magyarság tör
ténetének elbeszélésére. Az író, 
hasonlóan Bánffy Miklós Erdélyi 
történet cím ű trilógiájához és 
Nyíró József Néma küzdelem dm ű  
(ugyancsak elfeledett és elhallga
tott) regényéhez, arról ad képet, 
hogy az 1918-as összeomlás nem 
a véletlen műve volt, hiszen a ki
egyezés utáni korszak erdélyi po
litikája homokra épült, az erdélyi 
magyar társadalom végzetes  
meggyengülése ekkor követke
zett be. Megfontolt nemzeti stra
tégia és határozott telepítési 
politika nélkül román bankok vá
sárolták fel a magyar birtokokat, 
a székely "népfelesleg" kivándor
lásra kényszerült, a nagyromán 
irredentát pedig csupán a min
den hatékonyságot nélkülöző  
látszatintézkedések próbálták 
megfékezni.

Wass Albertnek meggyőző
dése volt, hogy az erdélyi ma
gyarság lassanként el fog pusz
tulni a bukaresti uralom alatt. 
Ezért ünnepelte 1940 őszén Er
dély egy részének visszatérését, 
amit különben minden erdélyi 
magyar valódi felszabadulás
ként üdvözölt. Jönnek dmű köny
vében a honvédség erdélyi be
vonulásának eseményeit örökí
tette meg. Neve ekkor került a 
román nadonalisták feketelistá
jára, ezért kellett menekülnie a 
háború utolsó hónapjaiban. Eve
ken keresztül nyugat-németor
szági menekülttáborok lakója 
volt, majd Hamburgban lett éjje
liőr, 1952-ben sikerült az Egye
sült Államokban letelepednie. 
Hosszú időn át a floridai állami 
egyetemen tanította az európai 
irodalmak történetét.

Erdélyi író maradt az emigrá- 
dóban is. Ember az országút szélén 
című regényében, amely mégt 
Münchenben látott napvilágot, a 
háborús erdélyi menekültek ke

serves kálváriáját mutatta be, Ti
zenhárom almafa dm ű regényében 
a havasi székely élet derűjének 
ábrázolásával próbált menekült
társainak vigasztalást adni, A 
funtineli boszorkány romantikus 
történetében ugyancsak erdélyi 
tájakat és embereket idézett fel. 
Ez a könyve később Budapesten 
is napvilágot látott.

Wass Albert hosszú életének 
végső éveit Floridában töltötte, 
egy hatalmas kertben, amelyet 
egy róla készített televíziós fűm 
is bemutatott. Egy régi elbeszélé
sében olvasom most a következő 
sorokat: "néha arra gondoltam, 
hogyha kérhetnék Istentől a ma
gam számára valami szépet és 
nagyot, azt kérném, hogy adjon 
nekem is egy üyen egyszerű kicsi 
házat, négy szobával, vadszőlős 
tornáccal, öreg körtefával. Mo
hos legyen a teteje s olyan kicsi 
legyen, hogy ne férjen el benne 
izgalom-perpatvar-békétlenség. 
Csak én s az, akit szeretek. És a 
csönd és a béke. Öblös karosszék, 
puskaállvány, pipaszag. Legyen 
körülötte szelíd kicsi kert, fenyő, 
mogyoró, borízű alma. Fehérsző
rű, lompos kuvasz, tarka kopó, 
virágzó m ályva. Éljek benne 
csöndesen és békén, gondolkoz
zak az emberek dolgain s nézzem  
meg az órát, ha eltelt az idő s az 
este."

Ezt a békés kertet végül is si
került megszereznie, igaz, a kör
tefák helyett pálmák szűrték meg 
az őszi fényeket. Szerettük volna, 
hogy Wass Albert hazalátogas
son egyszer, ha nem is a válaszúti 
neobarokk kastélyba, ahol szüle
tett, de legalább magyarországi 
olvasói és hívei közé. Éz a kíván
ságunk végül is nem teljesült. 
Wass Albert, ahogy annak idején 
az első erdélyi elbeszélő: Mikes 
Kelemen, haláláig az emigráns 
lét foglya maradt. Régebbi és 
újabb művei mindazonáltal rész
ben hazatértek, és remélhetőleg 
teljes egészükben hazatérnek, ü- 
letve új kiadásban jelennek meg. 
Egy író élete a könyveiben marad 
fenn, és Wass Albert könyveiben 
fennmarad a magyarság és a ma
gyar történelem mitikus ország
részének: Erdélynek az élete is.

Elhangzott a Wass Albert 
em lékére rendezett ünnepsé
gen 1998. április 25-én.
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VERESS GERZSON 1956 —1998

A múlás karneválja
De fellázadnak egyszer a szavak, 
és ha a dallam nem fog szövegén, 
a szöveg változtat majd dallamán.

Baka István
Ebben a versben elvérzik a dallam, 
s vérét veszik  vérthulló fecskefűnek.
M elled szam ócáját legeli a tekintet; 
mohó a nyár is: habzsolja a fényt, 
napsugarak zizzenő za jlásá t 
a bemérhetetlen fokú délkörön
—  hol szállásunk vagyon  — ...
s ebben a versben elvérzik a táj, 
m ely Van Gogh ecsetjéért esd-eseng, 
hallod-e, te, v íg  pacsirtaröptű szép leány...?
Rendjeleiket hullantják a fák, ékeiket, 
szirm aikat a habos dáliák, látod-e?
... S a Hold, a z  örök égi vám szedő  
csónakja csobban a túlparton, 
éji folyam nak sodrása ellenében...

(Rímért kiáltnak föntebb-verssorok: 
hát légyen! —  s lön ekképpen:)

Ebben a versben elvérzett a vers, 
s vérét vették  vérthulló fecskefűnek.
M elled szamócáján m otoz a tekintet: 
átkérezkedik, á t fokán a tűnek.

Mohó a nyár is: habzsolja a fényt, 
napsugarak zizzetm ek óvó páncélzatára, 
nincs kegyelem, a rozsdamarta ősz 
diadalá t üli, m int a tá j k ivérzett futára.

Ebben a versben elalél az ősz,
Van Gogh ecsetjéért eseng szétfolyó palettája, 
rendjeleiket hullantják a fák,
Hold hangol ághegyen,

kiterítve krátersebhelyes tája.

Rimtelenül csakúgy, m int rímesen 
lázong a szó szólásra, hallottad, ugye, te, 
víg  pacsirtaröptű szép leány...?
—  m int parancsol sorakozót, á llít glédába, 
rím-feszes vigyázz!-ba, vagy lankadt 
szabadverses ámulásba áléit képeket, 
metaforákat, kellékeit e múlás-karneválnak...
M ert őszi m ajális térzenés évada zsong, 
forong a hinta falevél-konfettis rianásban, 
m ost fönn a lent, és lent a fönn, 
helyet cserél a táj átváltozóm űvésze  
a tűznyelővel, lásd: produkálja obligós 
m agánszám ait a zsibvásári csőcseléknek.

... S mi o tt vagyunk a délután hajlatában, 
gyűrűváltásra készen, engedelmes fehérben, 
vásári k ik iáltó  lármázza: jön a nagy attrakció!

... S m i o tt, igen, a délután hajlatában 
kitudja mirevárva, 
gyűrűváltásra izzíto ttan , 
mi, két vásári árva,
miközben kivérzik dallam, ősz, 
körülünk értők és értetlenek, 
lesz-e hát jegyváltásunk, édes, 
egyik m ásikát hadd jelölje meg.

Valahonnan hegedűszó lopakodik elő, 
cikom yás m elódiát cifráz télre vetkőző láza,

valaki tö lt csobbanós poharakba, 
s mi koccintunk, hogy ünnepünket ne alázza

se félsz, se tántoríthatatlanság varázsa, 
mert kézfogó és nász ez a bódult csődületben, 
víg pacsirtaröptű szép leány s fiú 
ropja táncát a sűrűit szürkületben.

(...)
K ivérzett lám: dallam, ősz ebben a versben
—  rimtelenül csakúgy, m int rímesen! —> 
szálas esők jö tté t  hírli fölöttünk a bolt, 
s m i m e g t ö r t é n ü n k  engedelmesen...

— ... levetjük kenderkóc-parókánk és -szakállunk, 
búcsút intünk a nagyérdeműnek, 
jelenését a term észet megújrázza 
évente —  így lesz intőn egy-kerek:

hogy évelő tavaszi lázadásunk
— melyben világnyin mind egyek vagyunk! —  
csak kérésziétű, jelzetes hatályú:, 
virág-éltűen — ja j!  —  elfonnyadunk,

lefutott melódiák albumába 
préseltetünk: kóválygó televény, 
mely átzöldelni képtelen a tájon; 
hullás-múlása képes kelevény —

... sorok kö zö tt k ivérzett dallam, ősz:
Van Gogh ecsetjén v a lla to tt színül, 
lám, üsszeáll holmi fesztelen körkép, 
hol felmerülünk: vesztes jelzetül,

s míg múltba-alél évszak árulása, 
még hitszegetten áll e karnevál: 
letűnt idejét pörli-esdi vissza: 
lázongva is hatálytalan a nyár,

s a fecske fű elröppen messzi tájra, 
villás csapatban távol délre kél,
»fut a Mirabeau-híd a la tt a Szajna«, 
fodrára fodrot öltve elalél,

m int dallamába ájul ez a vers is;
—  de fellázadnak egyszer a szavak! —  
lá tta tó  intés képes krónikája,
s már hullongnak jelképes nagy havak,

befödni rímes-rímtelen beszélyünk, 
mely — bűvös kör szabálya: —  összeér, 
színén-fonákján egyként átszivárog  
zármondatában pipacslón a vér!
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SZŐCS ISTVÁN

Minek is az őstörténet? II.
Az őstörténet tudományát annyi kételke

dés veszi körül általában is, függetlenül a 
helyi-övezeti-etnikai stb. vitás problémák
tól, hogy sokan kétségbe vonják komoly tudo
mány-voltát és inkább a fantasztikus vagy 
ifjúsági irodalom körébe szeretnék utalni. 
Nem azokra a szakbarbár kirohanásokra 
gondolok, amelyeket természettudományos 
vagy műszaki karok korlátoltabb egyetemi 
hallgatói szoktak a történészek ellen intézni 
— "mi szükség van a ti pofázásaitokra ? úgyis 
csak az számít, amit mi, a praktikum emberei 
produkálunk" — és nem is az olyan manipu
lált sugallatokra, mint például az említett 
Komoróczy Gézáé, aki egy ízben azt írta, 
hogy egyáltalán nem is szükséges a magyar 
történelem 896 előtti korszakának, a magyar 
őstörténetnek a tanulmányozása, hanem 
azokra a végzetes nézeteltérésekre kell fi
gyelni, amelyek az őskorszak különböző ku
tatási területei között fennállanak.

Mindenekelőtt a régészet, nyelvészet és 
embertan, valamint a gazdaság-, illetve tech
nika-történet között fennálló véleménykü
lönbségek súlyosak. Például a már többször 
említett Krentz-tanulmány Európa benépe
sülését a mai nyelvcsaládokkal az ie. X. évez
reddel kezdi; az indoeurópaiak szerinte az 
anatóliai fennsík irányából indulnak el nyu
gat felé; mások az indogermánság anatóliai 
őshazáját fantomnak tekintik, sőt egyáltalán 
az indoeurópai nyelvek kialakulását sem te
szik olyan régi időpontra, így a múltkoriban 
idézett John Allegro, aki a szumír ősnyelvből 
vezeti le mind az árja, mind a sémita nyelvek 
keletkezését, vagy mások, akik az árja nyel
vek kialakulását a sémi és altáji, sőt az uráli 
nyelvek keveredéséből próbálják magyaráz
ni.

Vannak azonban más természetű nehéz
ségek is, méghozzá a századunkban felbuk
kant és egyelőre inkább a fantasztikus 
irodalomban, mint a szaktudományokban 
divatossá vált "eltűnt őskultúra", azaz ka
tasztrófa-elméletek, melyek szerint az embe
ri művelődés ősi nagy korszakai katasztró
fák által megsemmisültek, eltörlődtek, de 
sok, ma ismert művelődési teljesítmény tu
lajdonképpen ezeknek az ősi műveltségek
nek leromlott, szórványos maradványaiból 
éledt újjá. Ilyenek az Atlantisz- vagy Özön
víz-elméletek; a magyar olvasó ezek közül 
leginkább talán a legalaposabban kidolgo
zott Várkonyi Nándor féle elméletet ismeri, 
a Szíriát oszlopait.

A z  ilyen szemléletű műveket a szaktudó
sok legjobb esetben ábrándozó esszéknek tart
ják s probléma-felvetéseikkel nem foglal
koznak, még bár a cáfolatok szintjén sem. 
Annál érdekesebb, hogy jó évtizede felszínre 
került Hóman Bálintnak egy a háború alatt 
(1944-ben) keletkezett műve, amely eltekint
ve sok világnézetileg végleg elavult szem
pontjától, a m anapság egyre több vitát 
kavaró új őstörténeti nézetek számos mozza
natát antidpálja .

Egyik kulcs-kiindulópontja, hogy az 
amerikai őslakosság nem "mongolontúli", 
azaz nem Ázsiából átvándorolt mongolok 
leszármazottja, hanem az európai és az 
ázsiai őslakosság között helyezkedik el; nem
csak földrajzilag, hanem embertanilag is kö
zépen. Amásik sokat hangoztatott érve, hogy

a történelemelőtti időkből a régészet főleg 
csak nyugatról keletre irányuló népvándor
lásokat, népmozgásokat ismer; még az ószi
bériai őslakosság is nyugat felől hatolt be 
Ázsiába, a jégkorszak megszűnte után; a 
harmadik m eggondolandó szempontja, 
hogy a Cro-Magnon-i ősember már olyan 
magasrendű szellemi produkdókra volt ké
pes, amelyek semmiképpen sem alakulhat
tak ki a jégkor barlangjainak nyomorúságos 
életviszonyai között.

Az európai ember ázsiai őshazájának el
képzelése tetszetős ugyan és logikusnak lát
szik, mondja Hóman, de "Nem magyarázza 
meg a történetelőtti idők nyugat-keleti irá
nyú népvándorlásait. Nem adja magyaráza
tát az európai és ázsiai fajtákat összekötő 
amerikai fajták földrajzi helyzetének... De 
elfogadhatatlan azért is, mert a fehér bőrű 
európai fajták egyikének sem találtak eddig 
nyomára Ázsia őstörténetében, viszont oda- 
vándorlásának körülménydvd eléggé tisz
tában vagyunk".

Azt hiszem, tekintettel az akkori időkre, 
ki nem mondott célzatosság is van abban, 
hogy a mongolosság "délibábjával" leszámol 
— minden irányban. (Abban az időben kü
lönösen a turanista irányzatoknak tetszett a 
pánmongoleredet, viszont a német sovinisz
ták már a XVII. század végétől csak per mon
gol csorda emlegetik a magyarságot, akár
csak egyes szomszéd népek sovinisztái. Az 
amerikai fajták mongolos bélyegd is, írja 
Hóman, amennyiben nem későbbi vérkeve
redések következményei, úgy a fajták szét

válását megdőző korszakból származnak.
"Még szembetűnőbb a tengermelléki fajták 

amerikai rokonsága. Ennek az ősjfajtának a 
szumír bevándorlás dőtt semminemű kap
csolatai sem voltak Ázsiával. Annál nyüván- 
valóbbak amerikai vonatkozásai. A közép- 
és dél-amerikai centralid és andid, az észak
amerikai szilvid s más indianid fajtákkal 
szembetűnően rokon jellegei — a túlrövid 
koponya és horgas orr — tekintetében aligha 
fogadható el az az egyébként tekintélyes ol
dalról is hangoztatott vélemény, mintha 
ezek a rendkívül jellegzetes bélyegek, itt is 
ott is, önálló fejlődés során keletkeztek volna 
s nem mutatnának genealógiai kapcsolatra. 
Ellenkezőleg, ezeket a testi bélyegeket egyéb 
körülmények, így az előázsiai-egyiptomi és 
közép-amerikai kulturális összefüggések fi
gyelem bevételévd, a közelebbi rokonság bi
zonyítékának kell tekintenünk. Ugyan e 
jellegeknek egyes távol-kdeti törzseknél.... 
való jelentkezése közvetlen amerikai kap
csolattal magyarázható meg".

Majd kelet felé fordulva így tisztáz: "a 
rövidkoponyájú és halovány mongolos bé
lyegeket viselő kontinentális fajták megítélé
sénél is új útra kell térnünk... a később ázsiai 
területre költözött paleoeurópai szibirid 
rassz alapja is kétségtelenül európai, mongo
loid vonásai változó mértékben varrnak"... s 
"ez a jellemzés pontosan ráillik az euráziai vagy 
turáni fajtára is, amelyik ósrokonságban van 
ugyan a mongollal, de anélkül, hogy valaha is 
mongol lett volna"... "a keleti tájakon gyakrab
ban és szembetűnőbben, nyugat felé egyre 
ritkábban és elmosódottabban jelentkező 
mongolos bélyegek a... vérkeveredés nyo
mán keletkezett másodlagos jegyek."

A továbbiakban aztán a több-kevesebb 
mongolos "kezdetlegességgel" bíró őseuro- 
poid lapp-vogul-osztyák-szamojéd nyelvro
konokról ő is megállapítja, hogy "finn-ma
gyaros" nyelveikhez nyelvcsere útján jutot
tak, és tőlünk függetlenül is ki voltak más 
ázsiai hatásoknak téve, de egyáltalán eluta
sítja az "uraliság" fogalmát a nyelvcsalád vo
natkozásában, a szamojédek szerinte nem a 
mi őseink állapotát tükrözik, hanem a mi 
őseink hatottak az ő őseikre stb.

Ezek a gondolatok később és jóval hama
rabb is, más szerzőknél már felmerültek, ám 
hogy Hóman Bálintnál is jelentkeznek, an
nak az a jelentősége, hogy ő a különösen vas
tag és szögletes vaskalapot viselő hivatalos 
tudomány képviselője volt, és lám, mégis 
engednie kellett; így akár előfutárként is tisz
telhetnék egyes mai őstörténeti irányzatok, 
ha ez a műve hamarabb közismert lett volna.

Mielőtt rátérnék arra, hogy Hóman vas- 
kalapossága mint tükröződik például őszin- 
tétlen bibliográfiai hivatkozásaiban — pl. az 
Atlantisz-elm életekkel kapcsolatban —, 
nem állhatjuk meg, hogy elébe ne vágjunk 
mind az ő, mind a Krentz antropológiai el
képzeléseinek — a kétdyeinkkel.

Krentz szerint például az uráli népek a 
Kárpát-medencéből vándoroltak ki Eszak- 
kelet-Európába s onnét Eszak-Ázsiába. En
nek azonban ellentmondanak az antropoló
giai vizsgálatok, ugyanakkor ezek Hóman 
Bálintot is csak látszatra igazolják — a fajta
jellegek atavisztikus átöröklődésével, illetve 
azok helyi kialakulásának lehetőségeivel 
kapcsolatban.

A Túrán dmű, újonnan megjelent folyói
rat igen érdekes antropológiai felmérést kö
zöl a "törzsökös" magyarság embertani ösz- 
szetevőiről.

Hemkey Gyula vizsgálati anyaga azért

» » » » » »

6



HELIKON

> » » » » » >
nevezhető förzsőtósnek, mert a m integy  
33.000 vizsgált, 24-60 közötti személy apai és 
anyai családneve szerepel a helyi 1828. évi 
összeírásban, vagy az 1848 előtti egyházi 
anyakönyvekben; (így természetesen "ipari 
jellegű városokban a vizsgálatok előkészíté
sét nem sikerült megoldani").

Mindjárt kapásból két meglepetés. Az el
ső — a hajszín. "A vizsgált magyarok e tekin
tetben a legegységesebbek. A barna-fekete 
(P-Y) hajszínárnyalatok férfiaknál 97,7%- 
ban, nőknél 96.9%-ban voltak észlelhetők". 
Ez nem kifejezetten északi eredetre vall! Eh
hez kapcsolódva, a kelet-balti típus, amelyet 
egyidőben sokan a legjellegzetesebb finn- 
ugoros-magyáros típusnak tartottak, mind
össze 4,5 százalék! A lapponoid 1,7% és a 
legkisebb — az uráli összetevő: 0,1%. Ehhez 
képest az ugristákat már az sem vigasztalhat
ja, hogy a "direkt” mongoloidok arányszáma 
csak: 0,9%!

Ha nem is ennyire részletesen, mégis ha
sonló adatok (Barkucz, Doros, Rostóczy) Hó- 
man rendelkezésére állhatták, amikor az 
uraliságot elutasítja. Kijelentéseinek súlyát 
azonban némileg lefokozza, amint említet
tem, a — "könyvészete". Amíg általában nagy 
körültekintéssel hivatkozik, éppen a magyar 
nyelvészet és nyelvészeti őstörténet vonat
kozásában csak az avatag-ásatag katedra
irányzat gleichschaltoló műveire hivatkozik, 
Zsirayra, Bárczira s a többiekre, s más irány
zatokról, pl. a szumír kutatási irányról csak 
összefoglalóan dilettánsokat emleget, sajnál
kozva; nem írja le Nagy Géza, Fiók Károly, 
Galgóczy János, Kmoskó Mihály, Varga Zsig- 
mond nevét, pedig ők is "hivatalos tudósok" 
voltak, Hóman miniszteri mércéjével is mér
ve, nemcsak "hivatásosak".

Az Atlantisz-kérdés irodalmát illetőleg 
Várkonyi Sziriátját, értékelés nélkül ugyan, 
de ajánlja; ám szót sem szól a klasszika-filo
lógus Cserép Józsefről, aki a nyugat-kelet 
irányú ősvándorlás kérdésének legmeré
szebb, 'legvadabb" értekezéseit írta; s ugyan
csak kapcsolódik az Atlantisz-kérdéshez, 
sokkal részletezőbben a konkrét történelmi 
adatok dolgában, mint Várkonyi; pedig Cse
répnek a magyar tudományos életből való 
kiküszöböléséhez annak idején Hóman kul
tuszminiszterként is hozzájárult. Olyan ma
gyarellenes műveket, mint Meüet-Cohen Les 
langues du Monde, megjegyzés nélkül, obiigát 
mód vesz fel a bibliográfiájába.

Am így is több s nagyobb kitekintésű Hó
man Bálint 1944-es írása, mint a félévszázad
dal k ésőb b i h iv a ta lo s  finnugrista  
álláspontok.

(folytatása következik)

* Hóman Bálint: ősemberek — ó smagyarok. 
A szerző hátrahagyott kéziratát sajtó alá rendez
te Szendrey Tamás és Clementis-Záhony Bo- 
tond. Hungarian Cultural Foundation Atlanta 
G. A. 1985. (meglehetősen sok szedéshibával).

** Henkey Gyula: A magyar nép embertani 
képe. Túrán. I. évf. 1. szám. Bpest.

HATÁR GYŐZŐ

Mókuslét
A pádon, ahol üldögélni szoktam és 

ahonnan látásból ismerjük egymást, e- 
lőmbe óvakodik az ismerős mókus. Az 
én m ókuskám  Én az övé, ő az en yém

Rozsdaszín-vörhenyeges. Apróka. 
Finomcsontozatú. Csenevész. Veszé
lyeztetett. Kiveszőiéiben lévő fajta. Fél 
lépésekkel közelít, majd azokat is m eg
felezi, és a lábamnál megáll.

A cipőmet orrontja. ("Nem geszte
nye. Nem dió") Visszahátrál. Újból kö
zelóvakodik. Állja a sarat.

Mérne jeu.

O ld a ltsa n d ítv a  n ézü n k  farkas- 
szem et (a másik hogy "ne lássa", amint 
rá lesünk).

Ismerkedünk.

(Tudjuk, hogyan kell: már többszáz 
milliárdszor eljátszottuk ugyanezt.)

Ő  felnéz az emberhegyre, én m eg le 
—  rá. Amilyen rozsdaszín-csenevész. 
A m ilyen  vörhenyegesen-k iveszőfél- 
ben lévő. Amilyen veszélyeztetett —  
de nem ügy, mint aki érzi vesztét, aki 
tudatában van. Mert mi van a tudatá
ban...? (Mármint ha van olyanja, az em 
berhegy tudatával — az enyém m el 
egybevethető.)

Máris felm elegedtem  iránta, sőt, 
már m ég aktívan szeretném is — ha 
tudnám, hogyan kell mókust szeretni. 
Azt a szélsőséget a félénkségben, ami 
nem  hagyja magát.

Mert ami a mókusi létezésfajtát ille
ti —  azt irigylem. Nagyon —

elirígylem tőle a mókusi moduszát a 
létnek

irigylem a neki oly lakályos faóriá
sokat, amelyekben eltanyázik

az ő örök jelenidejét

azt a nem  is máról-holnapra — ha
nem  secundumról secundumra élést

amaz egy-merő folytatást, a perce- 
netek folyamatosságát, a bergsoni tar
tamot

ben ne, őm ókusságában  az id ő 
probléma teljes hiányát

benne a szempillantás, mint mérték: 
a pillanat fogalma fel sem  merül

— a látásmódját; ahogy megállja,

hogy soha semm it ne konceptualizál- 
jon

—  a fogalomalkotásból való teljes 
kimaradását. Neki nem  kell végigm en
ni a kategóriák történetén Arisztote
lésztől Kantig és tovább

gyöngyönként felfűzni a nevezete
sebb paradoxonokat

k ép zeletén ek  ikon osztázán  nem  
rakja végig-s oda fel nem  festi a gnosz- 
tikusok bődületes isten-kiméráit, szü- 
zügoszait, hímnő entitásait; nem  fog
la lk o z ik  a v a llá sh ie d e lm e k  törté
netével, m itologém ák kölcsönhatásá
val, legendavándorlással

— igaz, m ilyen  lenne, ha volna  
"eretnek mókus"...? Mókusban valden- 
sek, albigensek? Am ulfiánusok, wick- 
lifiánusok, mandeánusok, nikolaiták, 
petrobrúziánusok, enkratiták, anabap
tisták - mókusban? H ogyan kellett volna 
m ódosítani, hozzáarányosítani a ke
resztfát, ha történetesen, teremtményei 
közül az Úrnak magas választása a mó- 
kusságra esik és közülük szűznem ez  
m agának Szerelm etes Fiat? Vagy a 
szarvasbogarak közül? A mélytengeri 
rákok - a skorpiók közül? H ogy elve
gye a skorpióvilág bűneit?

M esszire kalandozom . M egfeled
kezem róla, hogy a bűn —  embertalál
m ány, p ro tagoreu s szö r n y sz ü lö tt . 
M ókusban nincs se m oham edán, se 
zsidókeresztény. A buddhistaság m eg  
méginkább kívülesik a mókus-láthatá
ron, s hit benne ha van is, amolyan  
m élytudati bozont, gubanc, aligha
nem: amaz őslénytani fajtája, am elynél 
az isten-őslény a zsigerekben lakozik - 
a lép, a máj, a cseplesz, a pankreász az 
"el gondoló ja"

— ám ami fajtánk fantázia-hagymá- 
zainál is sokkalta fontosabb s az ember
hegynek ami elsődleges: a mókusban  
nincs tudás — sem  annak fogalma, se 
szomja. Se kételye, m ely m egszüli hiá
nyát. Hát m ég vágyőrülete! Sem m iféle 
tu d o m á n y k a n d isá g , ism er etv á g y , 
episztemikus imperatívusz, filozófia

neki a lét: Annyi-Am ennyi

beéri azzal a kiskevéssel, ami a m ó
kus

a mókusi lét, rozsdaszín vörhenyé- 
vel.

N egatívum  kövérebb már nem  le
hetne. N agyon irigylem  érte.

(A másik negatívumért — hogy ve
szélyeztetett vagy éppenséggel kive
szőiéiben lévő fajta —  már nincs mit 
irigyelnem  Magam is az vagyok.)
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JÁNK KÁROLY

Rekviem
(Oratórium)
A z  e g y k o r i  É ber b a rá ti körén ek  a já n lo m

SZEREPLŐK: (öt fiú és egy lány, mind 
regényekből kölcsönzött névvel szerepel
nek; mindannyian egyetemisták)

Vidal
Woland
Korovjov
Ivan Fjodor
Nyikov
Fehérruhás lány
Frenk hangja (Frenk a társaság magánmito

lógiájának központi vezéralakja. Kétes hírű 
szerzemény, de ók egyik szellemi patrónusuk- 
ként tartják számon. Tulajdonképpen mindig 
várják eljövetelét. Frenk láthatatlanul is nyo
mon követi sorsukat, életük színtereit, időnként 
jelzést hagy nekik hátra.)

sümcsk: eredetileg sivatagi rágcsáló, de az 
elmúlt néhány száz évben meghonosodott a 
városok kőrengetegeiben is, okos, intelligens 
állat, könnyen szelídíthető; a patkány nagy el
lensége.

égrény: fürge alkonyati, éjszakai repülő 
lény.

koboldszerű lények.
Általában a szereplőktől függ, hogyan 

mondják a szöveget, kivéve, ahol külön utasítás 
van.

1 .rész
Szín: Századeleji épület, kollégiumi bentlakás, 3 

emelet, sarokszoba. A szobában egymás mellett 
ágyak, néhány szekrény, középen fémlábú asztal, 
rajta: piros teafőző, cigarettacsomagok, sakktábla né
hány felállított bábuval, egy pipa, üres borospalack 
és két félig ürített vodkásüveg, hamuzóként használt 
konzervdoboz, cserépbögrék, zsírpapírba csomagolt 
szalonna, kenyér. Az előtérben a szoba padlóján égés
nyomoktól származó fekete folt.

A szereplők szokványos egyetemista öltö
zékben az asztal körül állnak. Fehérruhás lány 
hosszú, hófehér ruhában egy ódon, patinás ka
rosszékben foglal helyet, az asztaltól kissé ol
dalt, de úgy, hogy a többiekkel együtt kört 
alkotnak. Este van, csupasz villanykörte ég a 
fejük felett.

Eleinte egy kis sümcsk rágcsálása hallatszik 
egy sarokból.

KOROVJOV: Én a világ voltam.
FEHÉRRUHÁS: A világ én vagyok.
WOLAND: A világok száma végtelen. Ma 

tort ülhetne a Nagy gonosz.
VIDAL: Valami mégis összetart Ha hul

lunk, ha hullócsillagok.
FEHÉRRUHÁS: Harmadik emelet. Szédü

lök. A világ közepe én vagyok.
NYIKOV: Az erő tánca egy pont körül.
IVAN FJODOR: Valaki a kihalt konyhában

kenyérdarabokkal hideg pecsenyezsírt márto- 
gat. Fullasztó, éhes éjszaka. Nem látni jól, de 
hallani.

KOROVJOV: Nem akartam elfutni. De be
várni sem. Deréktájban most elszorít.

WOLAND: Az út körbeér. Hegyesszögben 
a vallatáshoz, (keményen) Adjatok innom vala
mit! Sakkozunk. Yorick már elment. Gyere, Ko
rovjov! Sakkozunk.

IVAN FJODOR: Talán csak együtt. Jaj, szí
vem! Esőköpenyben hátraarc.

FEHÉRRUHÁS: Ó, nyíló padlásablakok! Él
ni szeretnék. Jó leszek. Talán el innen, (kis szü
net után, halkan) Nem tudom.

VIDAL: Egy vak koldus ült lenn a téren. 
Nyújtottan, lassan énekelt. Talpig hasított zsák- 
ruha. Két üres üveg koccanása. Két vizes kéz. 
Esős október, reggeli kávé és pézsmaszag.

WOLAND: Emlékeztem egy történetre...
KOROVJOV: ...emlékeztek, a régi téren. Fe

kete-fehérben. Ott vagyunk.
NYIKOV: Mondta: élete fontos napja ez.
VIDAL: Mintha a hó jött volna őt sebtiben 

eltemetni. Dombok karéja. Gyászolunk.
FEHÉRRUHÁS: Jégfehér arccal hallgatok. 

Cigarettázva hallgatok. Meg-megremeg a kéz
fejem. Franciául és németül, (hangját felemeli, 
számonkérően mondja) Veletek, hiszen veletek 
vagyok itt. Fehér ruhában itt ülök.

KOROVJOV: Nem tudni honnan érkezünk. 
Anyai kéz és gyármeleg. Fekete disznóbőr ba
kancs. Apámnak poros dokknadrágja volt.

VIDÄL: A patakból ittak a szarvasok. Nyit- 
vafelejtett alkonyat.

WOLAND: Á tárnákba alvadó hallgatás. A 
csillékbe lapátolt félelem.

Megszöktem, nem tudom mikor.
IVAN FJODOR: Anyai kéz és földmeleg. 

Talán csak ennyi. Ma is a mackóval alszom el. 
Széttépett mackómmal álmodom.

FEHÉRRUHÁS: Lassan távozó vendégse
reg. Apa egy monoklis úrral ül. Tízéves vagyok. 
A csillár valószínűtlenül ragyog. Mellettem fek
szik a kishúgom.

(A szoba lassan elsötétül. Amerikai néger 
spirituálé hangzik fel.)

2 .rész
Változik a szín: hosszú, szürke emeleti folyosó, 

két végén derékszög alakban folytatódik. Vidal egy 
ablak párkányán ül felhúzott térdekkel. A többiek 
félkörben állnak. Fehérruhás egy közönséges kollégi
umi széken ül. Mindannyian téliesen vannak öltöz
ve. Az ablakon át a város fényeit, tornyait látni. A 
folyosót távolabbról egyetlen csupasz villanykörte 
világítja meg. Félhomály. Távolról, foszlány osan va
lami blues hangja szivárog, majd elhal. A közeli 
mosdóban egy csap csöpög.

IVAN FJODOR (Papírlapot húz elő zsebé
ből, olvasni kezd):

Múlt héten becsöngetett az ősz. Azt mond
ta, levelet hozott tőled. A hervadás vásznait 
festettem éppen újra, hát kapóra jött.

WOLAND: Egyszer próbáltam leírni egy 
őszi fát. Kottába írni egy őszi fát. Keresztbe 
tenni egy szalmaszálat. Ä vers a könyveken túl 
lakik.

FEHÉRRUHÁS: A nevedből hiányzott két 
betű. Aznap spagetti volt ebédre. A világ vasár
naponként újra tálal. Asztalhoz ülünk. Hallga

tunk.
KOROVJOV: Sötét, szomorú pont egy ka

pualjba téve... Mit ér a szó, mely megnevez?
FEHÉRRUHÁS: Egy lány, akit elhagysz...
WOLAND: Egy lány, akit elhagyok.
IVAN FJODOR: Az örökkévalóságból ennyi

lett.
NYIKOV: Értelmet ad. És megnevez.
KOROVJOV: Aki úton volt aznap, mind 

odatévedt, látni szégyenem. Deréktájban most 
elszorít. Hiába minden, elszorít.

IVAN FJODOR: Esőköpenyben hátraarc.
VIDAL: Hiába kereslek. Mondd, ki vagy?
FEHÉRRUHÁS: Fönt, fönt a dombon, ott 

lakom. Lekésett bál. De ott lakom.
NYIKOV: Tejet szerzünk ma éjszaka. Meg

itatjuk a kiskutyád.
FEHÉRRUHÁS: Ruhák, ruhák a szek

rényemben!
NYIKOV: Levetett ingek a széktámlákon. 

Mindannyiunkat rág a szú.
WOLÁND: Szürke, gyapjúköpenyes férfi 

lettem, (keményen) Adjatok innom valamit! Yo
rick már elment. Gyere, Korovjov! Sakkozunk. 
Az égő városban sakkozunk.

VIDAL: Itt volnánk hát, a Városban, amiben 
nem hiszünk.

WOLAND: Két pohár közt a haldoklók bo
ra. A szervezetem figyelmeztet. Az apró, kicsi 
istenek.

NYIKOV: A halottszállító legények arca. 
Emlékeztem az istenekre.

Mintha sós tengeri szél csapna végig a folyosón, 
a villanykörte meglibben, sötét árnyakat kavarva a 
falon. Kis, koboldszerú lények hangja hallatszik a 
folyosó végéből, körben táncolnak. Időnként megvil
lanó szemüket látni.

Koboldok: Sej, haj bivatár, via, via szánta. 
Jalpe, jalpe, kulpe, kulpe 
ardo, ardo virimanne.
Sej, haj bivatár, via, via szánta.

(Lassan elcsendesülnek)
FEHÉRRUHÁS (összerezzenve): Egyszer 

eltévedtem a szobámban. Lidérces szemeket 
láttam. Elterültem a küszöbön. Azóta félek. Hi
degebbek az esték.

WOLAND: Fekete kréta ír papírra rímet, 
és innen most nincs tovább...

IVAN FJODOR: Valaki az üres konyhában 
matat. Nem látni jól, de hallani.

NYIKOV: Ma tort ülhetne a Nagygonosz.
FEHÉRRUHÁS: Szerelmek fojtó füstje 

száll...
KOROVJOV: Üres a ház. A nagyszoba.
WOLAND: Üres lettem. Nem tudom miért, 

de jó vagyok. Pusztul a Város, de jó vagyok.
FEHÉRRUHÁS: Élni szeretnék. Jó leszek, 

(halkan) Vonatra ülni és... Nem tudom.
VIDAL: A szoba ajtaja kulcsra zárva. Köze

pén a folt. A z a f o l t .  Dombok karéja. 
Gyászolunk.

NYIKOV: Tejet szerzünk a kiskutyának. Le
het ma éjjel felnövünk.

IVAN FJODOR: Széttépett mackóval al
szom el. A szoba ajtaja kulcsra zárva.

KOROVJOV: Fekete disznóbőr bakancs, jól 
kivehető pórusokkal. Nyikorgó ágy. (kis szünet 
után) A cigarettánk is elfogyott.

» » » » » »
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F rígarettacsomagot húz elő a zsebéből. A doboz
ban egyetlen szál. Szertartásosan rágyújt, kettőt szív 
belőle, majd a cigaretta lassan, megfontoltan körbe
jár.

WOLAND: Kövek az arcomban, eltemetve
FEHÉRRUHÁS: Kövek az arcodban, elte

metve.
MIND: Kövek az arcunkban, eltemetve.
Felállnak és egyoonalban, lassan elindulnak a 

lépcsők felé. Fejük fölött égrények húznak el. Kobold- 
szerú lények ütemes tánca a folyosó végén.

3 .rész
Színhely: a kollégium tanulóterme. Kétoldalt pa

dok sora, az egyik sarokban pókhálós, lehangolt zon
gora. Két-három üveges szekrény könyvekkel. A 
háttérben nagy, duplaszámyas ajtó, mely az előcsar
nok s az utcai bejárat felé nyílik. A terem kivilágítva, 
a szereplők szétszórtan állnak, háttal az ajtó félé. 
Mindannyian utcai ruhában vannak, csomagokkal, 
kofferral, táskával, esernyővel stb. felszerelve, mintha 
utazás előtt. Egyedül Nyikov van csomagok nélkül, 
hóna alatt két könyvet szorongat.

FEHÉRRUHAS: Mert valaki kell, akit sze
retsz. A világ közepe én vagyok.

NYIKOV: Az erő tánca egy pont körül.
WOLAND: A világok száma végtelen. Per

nye és varjúkárogás.
KOROVJOV (maga elé tartott kezeit nézi): A 

kezek fontosak, mondta ő. Nem láttam viszont

soha többé.
IVAN FJODOR: Ezüst Tolinak is hívhatom. 

Marad a zsömle és tejtermékek ára.
VIDAL: Papíron felejtett vízjelek.
WOLAND (Zsebéből fényképet húz elő, né

zi, majd lassan és halkan, mintha csak magának 
mondaná): Emlékeztem egy történetre. Egy fér
fi vezet egy kisfiút. A pincér mindig mosolygott 
rám. (Öngyújtóval meggyújtja a fénykép szélét) 
Megszöktem, nem tudom mikor.

NYIKOV: Pernye és varjúkárogás. Az idő 
gyűrűi, zérusok.

FEHÉRRUHÁS: Szemünkbe sorompók 
gyűlnek, ágak. (számonkérően) Hiszen veletek 
voltam itt.

IVAN FJODOR: Az úton Damaszkusz felé...
HANG: ...kiszáradnak a kaktuszok.
FEHÉRRUHÁS: Mi volt ez?
WOLAND: Ez csak Frenk lehet.
HANG: Frenk vagyok.
WOLAND: Hosszú vasrúd a levegőben. A 

szélei felől kezd izzani.
VIDAL: Egy pohár leesett és eltörött.
FRENK: Mondatok éle. Pengeél. Volt ré

szem benne. Frenk vagyok.
FEHÉRRUHAS: Mesélj! m ondd el az életed.
FRENK: Egy mellény ólomgombjait?
KOROVJOV: A cserejátékost egy kispadon?
VIDAL: Szarvasbőgést egy őszi nap?
WOLAND: A kültelki csapszékek mézbo- 

rát?
IVÁN FJODOR: Átvirrasztottuk. Vége lett.
FRENK Mennem kell. Valahol mindig este 

van.

FEHÉRRUHÁS: Ne menj még, hagyj jelzést 
nekünk.

(Egy ló felnyerít, lódobogás...)

FRENK (távolodó hangon):
Ha majd a Város kőfalán 
visszhangot vet a rákhalász 
vénséges hangja: "Friss a rák...", 
menjetek, kövessétek, 
valami híre lesz számotokra 
tőlem.

KOROVJOV: Magántitkárság, ég veled....

Szikár fabőröndjéből gyertyákat vesz elő, min
denkinek ad belőle. Tompul a világítás. Gyertyákat 
gyújtanak, padokra helyezik őket. Lassan megindul
nak háttal az ajtó felé.

WOLAND: Megszöktem, nem tudom mi
kor.

KOROVJOV: Apámnak poros dokknadrág
ja volt.

NYIKOV: Fekete-fehérben. Ott vagyunk.
IVAN FJODOR: Anyai kéz és földmeleg.
FEHÉRRUHÁS: Mellettem alszik a kishú- 

gom.
NYIKOV (Cigarettájából utolsót szív, ledob

ja a csikket. Legyint.): A  világ csak egy buta 
nyekk.

KOROVJOV: Egy napon magunkra ébre
dünk.

VIDAL: Visszatalálunk még. Igen.
(V csukja be utolsóként az ajtót. A terem teljesen 

elsötétedik, csak a gyertyák világítanak.)

ORBÁN JÁNOS DÉNES

Ód
1.
És íme én, a délceg férfiszépség
egy meg nem festett képben hogy csak álltam,
kék sapkával, ordító nagykabátban,
és szerelmemre nem volt semmi lépték.

Tán szerelmemet is csak kitaláltam, 
próbáltam írni róla méla ódát 
—  de kilógott a mellékdal s a lóláb 
s a nyelvem lila nyakkendőre váltan.

És bevallottan csak a teste kellett; 
amúgy szokásos: póker, vetkezős,
6 szinte szúz, én három éve nős.
És mégis ennél jóval többre tellett,

hogy miért s honnan — én sem sejthetem 
tudtam holott ab ovo lőttek ennek, 
de fönntartottam poézist, hő szerelmet, 
s most átvilágít minden sejtemen.
2 .
Hogy ki volt 6 — hát nem számít az arc . 
Fölkelt a napja, majd leáldozott,
6 is csak egy, aki a túlsó partról 
valamit a fogában áthozott.
Csak szerelmem —  a kitalált — örök, 
és én ki benne keresem magam; 
a tükör áll és az csak arc — ha van —  
mit könyörtelen mindég széttörök.

(S mily esendő a faragvány, a vers, 
bár benne van, míg bennem semmi mérték.

Szerelmemről csak halvány, talmi térkép.)
3.
Csak úgy látom (tán önnön kancsiságom) 
szép, egyszerű és földi a szerelem: 
kicsinosítom magamat, 
virágot viszek,
6 meg főz nekem;

— egy mellékdal, mi eltöröl minden ódát, 
melyből nem lóg ki eszme és a lóláb, 
egy vonat, mely ha másodosztályon is, 
de hozzá elviszen, 
s lesz csókom, vacsorám, 
fürödni langy vizem.
(Mit látnom és éreznem adatott 
mondhatná bárki: puszta adatok, 
s leírni őket: kopott könyvelés, 
gyermeteg bulla, 
az eszme túl kevés, 
a tápértéke nulla.

Szerelmem kamasz-operett marad, 
s csak ezt szeretném hozni újra létre. 
Időnként persze pomófilmbe lépve.)
4.
Előtte mozi, vendéglő, virág.
Még azelőtt trubadúr-szerenád.
Feljött hozzám meginni egy teát.
Nem is terveztem mást. A kártyát 
tréfából javasoltam. De hát...

Mert folyvást nyertem: ott állt meztelen, 
kíváncsi volt, nem tudta miért játszik, 
és hova tűnt 
illem és félelem.

Nem tudta, úgy gyakják-e meg
a győzelem jogán,
mint nőt vagy állatot,
de ha úgy lett volna, akkor is
örült, hogy játszhatott,
hogy érezhette végre nőnek önmagát.

És úgy volt szűz, hogy sugárzott, 
ömlött belőle 
a kurvaság.

A padlón ruhák meg kártyák szerteszét, 
és ott, a kártyaasztalon 
virágot hajtott a szerelem.

És kelyhében most szállásunk vagyon.

5.
És rólad írnék, de tkp. nem te vagy.
Tkp. én csak én csak én vagyok, 
a mindenséget bíró büszke hím, 
kártyában mindég győztes zsarnokod,

a hiú Isten méltó földi mása, 
ki imádatot csak magának kéme ki 
(na persze porba hull, ha épp te nem 
— hisz magát csakis tebenned mérheti.)

És hajtogatja: tkp. nem te vagy, 
tkp. én csak én csak én vagyok, 
ám szerelmemre nincs is földi lépték:

már megint csak akarok 
egy jó nagyot!
6 .

(kellékdal)
Ahol én fekszem, fű terem, 
ördögszekér és kutyatej, 
a te ágyad is, kedvesem, 
összkomfort kikerics-kehely.

S tán napi kétszer étkezés; 
s a falon házi ál tatás; 
kitalált Isten, szerelem,

lakás.
7.
(lóláb)
(Mert minden arról szól 
az histoire-ban, 
hogy kit, mikor, hogyan 
és bármi' árban.)

Nézd, kedves, nézd, egy quinte royale: 
a tíz, kilenc, a nyolc, a hét 
s végül a szív-hatot!

(A kártyát,
avagy a létet cinkelik?)

Na most már szívhatod!
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Egy könyvről ketten
EGYED EMESE

M á s l é t
Ezt a könyvet egyszuszra kell elolvasni. 

Mit: kell! Lehet. Érdemes egyszuszra.
Merthogy a másik én, az énünk, az a 

bizonyos elveszített, megtalálandó, bár meg- 
találhatatlan — vagy jóvátehetetlenül meg
hasadt szívünk (nem jó; tudatunk) — van, 
hat, nem hágy (el).

Erről a dologról ad jelzéseket — bűvösen 
egyszerű dalokban — a szerző.

Nyelven szól (magyar versül); nyelven 
túli, óságainktól még mentes tájak felé töre- 
kedéssel, valódi énje felé munkáló hajlam
m al. G yarlók -gyan ak vók  szám ára  
teljességgel láthatatlan csillagát, délibábját, 
árnyékát, mását biztosan követve.

Az alakmás kérdése nem (csak) barokk és 
nem (csak) dramaturgiai kérdés. A garabon
ciás lélek Schlemihl Péter óta küszködik a 
problémával; azzal tudniillik, hogy lá tható-e 
rajtunk az elárvulás. Hogy rejtsük-e. És hogy 
mi köze az alakmásnak a teremtéshez, a 
rendhez, a jövőhöz, illetőleg — könyörögve 
kérek bocsánatot a divatjamúlt szóért — a 
boldogsághoz.

1. A felidézés vágya és elutasítása
Aki nem éli bele magát szerepébe, előbb- 

utóbb a kényszeres cselekvés, a helyett-való- 
ság, a megalkuvás valaminő változatához 
folyamodik. Úgy is fogalmazhatnánk: meg
kísérel magához térni.

Próbálok valamit, hogy kitaláljak
— mentegetőzik valaki e kötetnyi-hosz- 

szú és kristályaira zúzott versben (kovaévek 
— minősíti életidejét T. K.).

Különben a szál-játék — szövésé, pók- 
asszony-m enekü lésé, ama varázslatteli 
asszonysors-metafora — a korábbi kötetből 
érkezik, az ellenséges birtokra tévedés elle
nében halvány reménye a fénybe, jobb időbe 
való visszajutásnak. Akarat és adottságok 
láthatatlan és megkerülhetetlen birkózásává 
alakul itt az emberi nyelven megragadható 
kényszerlét.

Ariadné ritmusa lenne? Nem agyonbo
nyolított; csupán a mondaté, az ötleté. Blanc 
verse és otthonossá koptatott strófa.

Nem  is volna kellemetlen elidőzni a fel
idézett képekből kialakított, tetszőbb létben, 
átírni magunkat az akarat játékával a sóvár
gásból jelenvalósuló állapotba. Az elidege
n ed ő  v ilá g  azonban é sz le lted  m agát, 
jelentkezik a felidézésben adódó rejtekében 
is; s ha pedig nem az: maga a felidézett hely
zet pusztít a jelenben, a szerző által megkoc
káztatott képpel élve: lélekjelenben.

A felszínen, a látható világban, ahol min
denki máshol, mással él, mint ahol és akivel 
(miféle elv alapján is?) helyénvaló volna, a 
felszínen, mint valami vívópáston, sarkított 
szerepbe kerül: mindenki vagy néző, vagy 
ellenfél — a társak, ama valóságosak, bizo
nyára máshol vannak. Vízben, álomban. El
telt vagy eljövendő időben. És ez utóbbi — 
mint csodalehetőség — ezt a szép, szomorú 
könyvet is delejes fénnyel derengi át. (A Ví
vók különben a kötet egyik legsodróbb ver
se . B evallhatatlan  kötődésekről; a 
helyrehozhatatlan világról beszél.)

Másfelől pedig: mi ez a rengeteg víz és 
anatómia, hüllőtest és gáz, ilyen-olyan tekin
tet? Antropomorf tárgyiasság? Vagy csak az 
idegenség és üldözöttség érzetének sivár 
változatossága?

Szemek. Siklik a vers is, lopja magát kö
zöttük, mint akinek kevés életidőt szabtak. A 
dédelgetett pillanatok mellesleg a felidézés 
édességét és megkeseredését egyaránt tar
talmazzák és (végeláthatatlanul) váltakoz- 
tatják. (Mit visz a kis hajó alfával, ómegával? 
— kérdezhetnők, de a vízijárművek emble- 
matikája komolyra vált; már-már a rögesz
me kísértetének elhárítása):

merülj, merülj, ne juss eszembe.

2. Álommalom
Ez egy vers címe. (Nagy László, Weöres 

megállna itt, az egyszavas versnél...) De Tóth 
Krisztinánál egyéb zajlik, rítussá lényegítés: 
ugyanazon nyomok forgatása, sorolása, egy
beolvasztása; mint az imamalom működik 
az összetartozás energiáiból táplálkozó 
álom.

Az álomlét tényleges tartalma pedig a 
lélekjelen. Miféle áhított idő ez tárgyak és 
látszatok zajló, elborító, erőszakos jelenvaló
ságakor! Metafizikus összefüggésekre hívja 
fel a figyelmet (kiét is?) a poéta jelzésszerű, 
néha meghökkentő újdonságú képeivel.

Képessége és lehetősége az elgondolás
nak és a belső látás ad egyrészt erőt a világá
ban eltévedettnek, a — pillanatnyilag — 
tévedés-létben megrekedtnek; másrészt 
színt a fantázia mindenen áttűnő képeinek.

Úgy élek, mintha látnál

— szól a tétova, de verssé lett vallomás. 
Miféle látások, nézések gondolhatok el az 
elrejtőzhetés óráiban; ha nem kell teljesíteni 
robotszerű — nappali, ébrenlétbeli (polgári 
életbeli?) - elvárásokat. A vonulás, az időben 
létezés metaforáit és (ál)neveit keresve buk
kan a szerző a vízijárműveket jelölő szavak
ra; mint új játékot ízlelgeti a hangsorokat és 
a gazdag (leginkább képi, gyakran humoros) 
jelentéseket.

Ha gondolok rád, mindig lélekvesztó

— lel a lényeghez legközelebb felbukka
nó lexémára (Hajónevek). Micsoda szókép, 
riadunk rá vele együtt a véletlen találatra! A 
fuldokló szójátéka.

És felfedezett lehetőség a szótlanság (a 
másféle beszédmód kialakítása), a nem ver
ses, már nem is nyelvi cinkosság (rossz szó; 
inkább az összetartozás) tudata. Kivel? Má
sunkkal, árnyékunkkal.

Álmod és álma bűvös ikrek

— fogalmazódik meg végtére a szenten
cia az Altatóban. Én, te, ő: az önmegszólítás 
révén immár két alakmás létezik: de hogy a 
három személy melyike a játékkezdő én, ki 
kinek a mása... Firtatni is minek?

Amondhatókba való belefáradás itt csak 
arra vonatkozik, ami konvencionális; a vala
ha volt és jövendőbe álmodott csodákra 
nem.

3. A beszélgetés fonala
című kötetében (1995) Tóth Krisztina már 

hitt az elveszithetetlen társakban. Endymi- 
onja ott kísért a versfonal túlsó végén most 
is; léte, lénye tudható és szavakká váltható. 
A világ zörej — az igazi társalgás önmagunk 
őrizhetése: álarctalanság. A tudat lemondhat

a további keresésről — a tudattalan mélysé
geiben azonban nincsen tiltás, ez a folyama
tosság  lén y eg i helye, az énváltozatok  
szembesülését váltva ki mindannyiszor:

Beszélget bennem valaki
mikor én hallgatni kívánok,
— a nyelvileg tagolt kommunikáció ku

darca idején így keresi a szerző a mentesülés 
pihentető perceit.

Vagy nem is keresi igazán. Különféle mó
dokon sugallja, hogy a semleges (patinásán 
avítt) formák jobban segítenek lenni az alak
talan gondolatnak, indulatnak: termé
sze tesen  szü le tn ek  itt párrím es és 
keresztrímes (már-már dalszerű) sorok. A 
századeleji strófikus hajlam újraéled Tóth 
Krisztina rámáján, de azokkal együtt az élet
fáradtság is: noha az igazi, a távol sem levő, 
de tabuk, nyelvi cinkosságok révén távol tar
tott másik én nála valósággal létezik.

4. Szóindián
settenkedik a csöndbe, a hazugságok ko

vaévei közé; puha talpú, játékos, céltudatos 
fantázialény. Merthogy a szó mégiscsak jár- 
kel sűrű bajaink között. Leleményes és ide
genszerű. De gyermekkorunk mokasszinos 
filmjein kívül emberi mivoltunkra emlékez
tet. Helyettesíti letiltott gesztusainkat, ma
gunk helyett küldhető, adható.

A kötet záróverse (Álom, fotó, moraj) a 
látszatok és a megtalált igazságok egymás- 
batűnése: akárha egy kiállítás képein tapasz
talnék. Ha akarom: a kiállított m űvek  
(vászon, fotó, olaj) anyagának és létrejötté
nek számbavétele. A strófánkénti vendégso
rok azonban egy kiállításokon, kategóriákon 
túli, közlésmódjában felszabadult ember fo
hászává olvashatók össze, vers ez a versben 
(megtaláltatott, íme, a nyelven túli szúzföldl):

névtelen utcán visz az álmod

Sietek, mert én vagyok a lakásom

Mióta folyik ez a képtelenség.
*

S mert a szerző ezt a fenti dolgot sem 
kérdezte, csak felismerte, hadd fejezzük be a 
szöveg törékeny labirintusából való kibonta
kozásunkat (ha volna Ariadné — veti közbe 
enigmatikus poétánk) néhány kérdéssel.

Kinek az álma az itteni, kinek a lakása, a 
léte, (el)tévedése, tehetetlensége és lázadá
sa? Kinek az árnyéka az ember? Kinek a 
nyelve a vers?

Mi történik? Kivel, ki ellen?
Miért?
Miért?

Tóth Krisztina: A z árnyékemben JAK 
Füzetek 93. József Attila Kör. Kijárat Kiadó. 
Bp. 1997. 50. oldal.
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DEMÉNY PÉTER

A c s a l ó d á s  s z é p s é g e i
Tóth Krisztina harmadik kötete a hiány 

verseit tartalmazza. A megálmodott és vala
mennyi ideig birtokolt társ fájó emlékét éne
keli meg a költő, és ez a folytonos megidézés 
mégsem válik unalmassá, fárasztóvá vagy 
érdektelenné.

A főhős alakját roppant nehéz körvona
lazni, hiszen még a nevét sem tudjuk meg, 
ami szerelmi lírában elég furcsa eset. Leg
alább egy ajánlásból szinte mindig kikövet
keztethetjük, kihez szólnak a fájdalmas 
sorok.

Pedig az, aki a verseket írja, rengeteget 
küszködik a ki nem mondott névvel. A Szil
veszter című versben például ezt olvashatjuk:

Mintha tükörből nézném a szobát: 
milyen tágas és ismerős idegenség, 
nem lévő másik létem - át 
kéne aludni ezt az estét

aludnom kéne súlyos évekig.
Merülj, merülj, ne juss eszembe, 
hogyha a nevem kérdezik, 
ne gondoljak a te nevedre.

(32. oldal)

A tükör szó felbukkanása és a zárás a 
hasonmást juttatja eszünkbe, annál is in
kább, mert egy korábbi versből tudjuk, hogy 
a szerelmesek elcserélték a tükreiket (Tükör, 9. 
old.). Ennek a pszichologizáló sejtelemnek 
ellentmond a Jóslat (19. oldal), amelyben egy 
sodronypálya-vezetőről esik szó, aki a szere
tett férfi nevét viselte, és feleségül kérte a 
költőt. Nélküled nem leszek soha boldog - 
olvashatjuk a versben, ám az ámyékember 
fontossága nemcsak ilyen tételszerűen meg
fogalmazott sorokból következtethető ki, ha
nem főleg a rendkívül sikerült képekből, 
többek között abból, mely a Jóslat végén ta
lálható: Mint egy m egszidott osztály, álltak 
kint szemlesütve / a kiégett földeken a nap
raforgók. Vagy a Beryx decadactilus indításá
ból:

Ha az egész csak halandzsa lehetne, 
idegen, mint a szótárban a vízipálma, 
távoli, mint a térképen a Túzföld, 
ha bennem lenne és csak kitalálva...

(5. oldal)

A fájdalmas vágy kifejeződését és a rímek 
csengését a kemény sz-ek és í-k, a szótár és a 
térkép hidegsége ellenpontozza, ahogy az 
Őszben (15. oldal) a rengeteg névmás, és az 
elvont főnevek: idő, évek. A  költő sohasem 
kötelezi el magát egyik oldalon sem: a konk
rétság és az absztrakció szavai éppen jó 
arányban kerülnek ki a tolla alól. Olykor 
annyira látszik a tárgyakhoz való ragaszko
dása, hogy Nemes Nagy Ágnes vagy Pi
linszky költészete jut eszünkbe:

...ha a táskám kipakolnám 
csupa idegen holmi volna: 
zsebkendő, kulcsok, elázott igazolvány, 
egyáltalán, felismemél-e róla?

Mondanád-e a cipőmről kapásból, 
hogy az enyém? tudnád-e, ahogy én egy

S'ERÉNV M Ű M  I f i

fogasra akasztott kabátból,
vagy még előbb, még mielőtt belépek?

(Jóslat)

Személyeket, tárgyakat, helyeket — min
dent valami furcsa hangulat jár át. Sötét e- 
lőszobák, homályos gangok, esős utcák ug
ranak elénk, mint a fülszöveget író Mándy 
Iván prózájából. Az, aki nincs, az csak a térre 
ment ki. / Csak a szemetet vitte le — kezdő
dik a neki ajánlott Séta (42. oldal), és arra 
gondolunk, Úyen remek indítást csak Kosz
tolányinál olvahatunk, a Boldog, szomorú dal
ban. Mint ott, itt is nyilvánvaló, hogy baj van, 
valaki eltűnt, valaminek jóvátehetetlenül vé
ge szakadt.

Gáz van, ahogy Tóth Krisztina mondja 
egy helyen, a Főcső dmű szabadversben (13. 
oldal). Mint az egyes művek, a kötet is na
gyon jól van szerkesztve, a hagyományos 
értelemben vett szép versek között szabad
verseket hintett el a szerző. Ezek nyilván 
szikárabbak, mint a többiek, inkább tűnnek 
leírásnak, mint egy egyéniség áradásának, és 
talán gyengébbek is, mint mívesebb társaik.

Ebben a lírában a mívesség sohasem  
giccses: a dallamot zörgő asszonáncok teszik 
tönkre, a keresztrímeket hirtelen félrím bont
ja meg, a közhelyesen hangzó gondolatok 
környezetében gyönyörű képek bukkannak 
föl, s a költőtől az egészen merész társítások 
sem idegenek:

Sietni kell, a lejtőn várnak este 
Vár egy kutya az oldalára fekve

Felütött könyv, amiben csupa haj van 
Megtekeredve, olvasatlan

Ott vár 6 is, aki valakinek a mása 
Vele fordítjuk át a másik oldalára

Folyik a hosszú perc, nincs is már semmi vére 
Tudom, mi ez az út, lefut egész a térre

Csak ez az arc kié, amiben csupa haj van 
Lemarad, nézeget valakit a kanyarban

Lehajtó válla közt kutyaszem villanása 
így kell aludni most, lejtősen, mintha látna

(35. oldal)

A kötetben sok szép vers van, de talán 
egyik sincs ennyire túl azon, amit értelemnek 
nevezünk, egyik sem ilyen érett, egyiknél 
sem ennyire nyilvánvaló, hogy szerzője ép
pen ezt akarta írni. Hogyan lehetne eldönte
ni, mi a köze egymáshoz a kutya tetemének, 
a könyvnek és az ismerős arcnak? hogy kerül 
haj a könyvbe, és kinek a haja? kit nézeget a 
kanyarban az az ismerős valaki, és miért ku
tyaszemű? Csupa megválaszolhatatlan kér
dés. A költészettől általában is távol áll a 
köznyelv logikája, de ebben a versben mint
ha még a költészet furcsa logikája sem mű
ködne. A hely: egy út, ami egy térre vezet, 
aztán maga a tér; az idő: a hosszú perc. Az 
ilyen jellegű versek — mint például Ady 
Fekete zongorája — azért tetszenek annyira, 
mert társításaik még önkényesebbek és ezál
tal még szebbek, mint az irodalom többi ké
pei.

Tóth Krisztina lírája olyan, akár a címadó 
versben a falon elmutogatott emberke, vagy 
mint a Köves Éva által tervezett borító: sötét, 
két-három vonalból összeálló ábra, amely
nek rajzát örökre magunkkal visszük.

LÖVÉTEI LÁZÁR LÁSZLÓ
Nyelvtan, építészet
Kinéztelek magamnak, ennyi.
A  többi: nyelvtan, építészet, 
és a fiús napjaidon szokásos 
vesztegzár: se ki, se be, 
nyelvtant akarsz fel- 
oldozás előtt, nagy
betűt és központozást, 
alföldi verset (ágyad 
az a sík, ahol mindig 
középpontban lehetsz), 
szűz építészetet és etikettet, 
józan bérmunkás hiába győz
ködlek, hogy kívánságod 
számomra parancs, vad
kender helyett, lám szamár
tövis nő üres telkemen; 
lehetnék ingatlan
ügynök, áldozatokra kész, 
de kőmúveskelemen is —  
félelmeimet építed, de nem 
magyarázod, mondod ilyenkor, 
belsőd monológ: 
ami kint van, maradjon is ott, 
bástyából, mellvédből íge legyen,
Jn 1,1 —  mert most a halál
pontosságot kívánod, 
hogy aki már vizesárkod 
közelében, de még mindig kívül 
vagyok, maradjak is ott —

leszek szárazföldi kalóz, 
ki belső vizeidre tévedt.

Appendix a Perdita-ciklushoz
Ahogy belépek, 6 rámtelepszik: 
magánóra ez is, öcsi, mondja, 
ismerős ugye a procedúra?
(Áhított nyugalmam érdekében 
persze.) Kissé hézagos összkomfort: 
rendezve a számla, de továbbra 
is szóval tart —  holmi lelki dolgot 
feszeget, mit szerinte behajthat 
rajtam. (Mint egy közönséges nőcske. 
Pedig nem is méla lesből ébredt.)
S mivel lassan odáig van velem, 
én sem leszek címszó noteszában.

Vígh István tusrajza
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Vissza a Forrásokhoz 4
Beszélgetés Lászlóffy Csabával
Ármean Ottilia: Először azt kérdezném 

meg, hogy milyen írók, költők művei mellett látja 
Lászlóffy Csaba a saját műveit, illetve milyen 
módon kapcsolódik a Forrás-nemzedékhez?

Lászlóffy Csaba: Ha rövid választ vár va
laki, akkor a kezdetekről azt mondhatnám, 
hogy közel álltam Szilágyi Domokoshoz, 
Nagy Kálmánhoz és más kollégákhoz, akik
kel, amikor untuk a szemináriumokat, azt 
jászottuk, hogy kiíruk egymásnak a rímeket, 
és szonettet rögtönöztünk. No de komo
lyabbra fogva a szót: elhangzott itt kérdés 
már arról is, hogy a kritika milyen érték-ka
tegóriák alapján kanonizálta nem csupán az 
első Forrás-nemzedéket, hanem magát Szi
lágyi Domokost... Egyszerűnek, logikusnak 
tűnhet ma nemzedékeket, kánonokat felmu
tatni, kicserélni. A valóságban azonban min
denki egyénileg élte meg — és többnyire 
spontánul — azt a sok-sok valamit; a válto
zást. Én többnyire "a másik oldalon" álltam; 
s a helyzet, a súly vagy a súlytanság megha
tározza az ember függőségét vagy függet
lenségét.

Balázs Imre József: Ez azt jelenti, hogy 
számított: a kritika abban a pillanatban hogyan 
reagált? Hogy hová helyezte az embert?

L. Cs.: De még mennyire hogy számított. 
Nemcsak az, hogy hogyan reagált, hanem 
hogy előre "gyártott", beleszólt, és időnként 
piros pontokat osztogatott. Szükség volt bi
zonyos szócsöveket kialakítani (ez nem fel
tétlenül egy bizonyos nemzedékre vonat
kozik); mondhatnám: jaj volt a kiszemeltnek.

Nem volt szabad összekeverni, azonosí
tani a hitet és az intézményt. Még az öntuda
tos fe lh an gok b an  sem  a kom m unista  
meggyőződést, a jobbulás vágyát azzal, amit 
a szervezett, unifikáló rendszer, a pártos bi- 
gottság vagy terror jelentett egykor összné
pi, internacionalista mezben; később a 
nemzeti homogenizálás színeiben.

Ezek szerint van más megközelítési mód 
is. Minden egyénnek külön ideje van — kü
lön forrása, erecskéje, pataka, folyója, folya
ma. (És tengere, mely — összegyűjtött ener
gia ide vagy oda — azért szép, mert elérhe
tetlen.) Ez a közelítés, még ha szubjektivebb
nek látszik is, több árnyalásra nyújt lehe
tőséget. Abból, ami az interjúsorozatban el
hangzott, azt vettem ki, hogy volt itt egy 
öreg, proletkultos nemzedék — amelyiknek 
(ne felejtsük el! — Bajor Andorja, Székely 
Jánosa és Tóth Istvánja is volt), és volt egy 
még öregebb, a Kacsó Sándoréké — és hát 
őket váltotta fel a Forrás-nemzedék. Én, do
kumentumokkal, kissé árnyalni szeretném 
ezt a képet, arra mutatnék rá, hogy ez meny
nyire más volt, mennyire differenciált. Kán
tor Lajos sem tudja pontosan, ki adta a 
sorozatnak a Forrás nevet... Visszaemléke
zünk találkozásokra, együttlétre, kotyogásra 
vagy petúrkodásra — persze arra is külön
bözőképpen —; de végül is az számít, ami a 
kötetekben akkor megjelent... Vagy legalább 
annyira számít az is, ami róluk megjelent; a 
korabeli írások — s mellettük az utólagos 
tehetetlenségi erő megnyilvánulásai.

Ha nem a Forrás-kötet dönti el ma, hogy 
ki tartozott az első nemzedékhez (Csávossy- 
ról elhangzott, hogy "öregfiúként" bár ott

jelentkezett, de ő mégsem Forrás) — úgy hát 
a besorolás is lehet önkényes; illetve önkén
tes akár. Páskándi bölcsész volt és '56-os (ő 
aztán igazán az volt!); mégis másként in- 
dult(?) alakult(?) a pályája, az utóélete... Én 
magam miszerint voltam első vagy második 
Forrás, vagy inkább — Farkas Árpád akkori 
"elmélete", elmélkedése szerint —: a kettő 
közti kapocs, átmenet?!

Elő kell venni a köteteket. A "körítés" 
sokszor eltakarta-eltakarja a termést. Meg 
kell kapirgálni a kort itt-ott. Szilágyi István 
Forrás-kötetének előszavában Szőcs István 
azt írta, hogy fiatalságunkról árulkodott a 
"túlfűtöttség". 1963-ban én így fohászkod
tam a Költészethez: ’Mindig őszintének kell 
lenned, /  hogy megérthesse magát ben
ned"... az ember. (Úristen! 35 é w d  ezelőtt 
volt.) Játékossággal próbáltam kibújni a kor 
nehéz, nyomasztó hacukájából, vagy inkább 
pufajkájából...

B. I. J.: Ebben különbözött Lászlóffy Csaba a 
nemzedéktársai tói ?

L. Cs.: Nem, itt még nem a különbözésről 
van szó. Szőcs István is arra utalt, hogy na
gyon fiatalok, éretlenek voltunk — noha 
életkorban ott tartottunk, vagy valamivel 
idősebbek lehettünk, mint azok, akiknek 
most jelennek meg az első versei, kötetei. 
Egy szempontból mégis éretlen, önállótlan! 
— volt az a nemzedék: túlságosan bábásko
dott felette a "Nagy Kor”, a szülők politikája, 
és a kritika... Én mindent az alkatomnak kö
szönhetek, úgy érzem. (Erről még lesz szó.) 
Alkotó emberre az alkati tényezők nagyon 
nagy befolyással vannak. Sem induláskor, 
sem később: kizárt dolog, hogy egyformán 
szenvedtük volna meg — nem csupán a "hi
vatal packázásait", de gondolok a cenzúrára 
is. Ha nem egyéb, beszéljünk a véletlenekről; 
hányszor irányított "véletlenekből" áll az 
élet. Vagy egy mű sorsa. Az elnapolt, elhall
gattatott — egész kötetre való kéziratok, utó
korra hagyott "maradékok". Elég, ha a Szé
kely János nevét említem itt.

Elmondható az is, hogy a cenzúra olyan 
szubjektív volt, mint az istennyila, amelyik 
belecsap a pléhkrisztusba. Működött, de né
ha szenzációs, zseniális dolgok átmentek a 
szűrőn, melyek még ma is kihívást jelente
nek. Ha tízen ugyanazt a kaput döngetik, 
nyolcnak levághatják a fejét vagy az ujjacs- 
káját; de ha nem csinálja senki, vagy csupán 
egy-kettő, azok magányosak, megbélyegzet
tek lesznek.

Ez már a Forrás megjelenése mellett szól. 
Persze nem jó, ha — annyi tanulás után — 
megint kezdünk egybemosni mindent. Ideo
lógiától és státustól függetlenül. Az előző 
nemzedékhez tartozók közös kánonja, tö
rekvése, kultúrája stb. — és vele szemben a 
miénk! Az egyénnek mindig megvolt a szu
verén joga valamit másképp akarni, tenni; az 
írónak, ha kell, hallgatni, vagy magának írni. 
Ki fér ebbe vagy abba a skatulyába? Székely 
Jánosról utólag kiderült, hogy ő már az ötve
nes években megírta érett és merész dolgait 
a bűnökről, a terrorról, a személyi kultusz
ról. Emlékszem, annak idején sokat vitatkoz
tam, levélben hadakoztam vele, mint a 
"cenzorommal". És mennyire félreismertem

"konzerva tizmusát"...
Az első Forrás-kötetek előszavai s a kriti

kák serkentést jelentettek, valóságos felszó
lítást — tudjuk, hogy mire. "Az első kor
osztály, amely címerünk vörös csillaga alatt 
tekintett széjjel először a világban, s amely a 
frissen tanult betűket a párt szabad jelszava
iban ismerte föl..." Félelmetes a hang, és az, 
ahogy szinte kijelöli a szerepet. Ezt a vezér
szólamot figyelembe véve, sohasem érezhet
tem, tarthattam volna magam az induló 
Forrás-nemzedék tagjának. A vállalt tarta
lom jelenlétét az irodalmi élet kívánalmai 
diktálták; nem csupán mennyiségi kérdés, 
hogy ki milyen odaadással művelte, hasz
nálta az akkori konjuktúra, a hivatalos "ká
non" jelképeit. (A közéleti szerep aktív 
rájátszásait, kényszereit válasszuk le az iro
dalmi örökségről. A művekről.)

Folyton — évszázadokra is visszagon
dolva — azon töprengek, hogy mennyi min
den múlhat és múlott az alkati tényezőkön, 
a szerepvállaláson. Ki hogyan emésztette 
meg és dolgozta fel magában a bírálatot, 
hogy: apolitikus vagy, eltávolodtál a való
ságtól, öncélú formajátékot űzöl!

Ma már tiszta képlet, hogy Páskándi Gé
za Piros madár című verseskötete 1957-ben új 
hangjával megelőzte — meg is előlegezte — 
a Forrás-szerzőket. Akkoriban mint diák Lá
big versein, líráján csüngtem, még 58-60-ban 
is; Kányádi magyar versekké bűvölte Lábig 
nyers, ösztönös tehetségét; én is megkísérel
tem lefordítani egy-két nehezebben értel
mezhető Labig-költeményt.

Hervay Gizellát később, a hatvanas évek
ben "a lírai impresszionizmus dekadenciájá
tól" próbálták tisztára mosni Forrás-köteté
nek előszavában.

B. I. J.: Erre a kifejezésre lecsapnék. Ha a 
Forrás egy új hang jelentkezése, akkor mi ez az új 
hang? "Lírai impresszionizmus "? Meg lehet ezt 
egyáltalán fogalmazni?

L. Cs.: Hervayt ezzel vádolták; Bálint Ti
bort is lehetett ilyesmivel vádolni. Bodor 
Ádámot már nem; az avantgárd szabadver
set művelő szerzőket szintén nem. De egyál
talán mássággal lehetett vádolni a Forrást... 
Hervay Gizi a proletkultos hang helyett már 
az egyszerű asszony, feleség, anya vallomá
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saival állt elő. Igaz az is, hogy nem finnyás- 
kodó, szenvelgő, hanem plebejusi hangot 
ütött meg. De még az Építőtelepen című cik
lus riportversei sem deklamálóak vagy hű
ségnyilatkozatok a párthoz. Hite az eszmé
ben eléggé kétes lehet annak, aki ilyen  
kockázatos (ha nem is öngyilkosságot sugal
ló) képben adja ki magát: "Tizenhárom eme
let magasból /  hullatja földre mosolyát" a 
Török lány a cellulózegyárban.

A tételesség, a túlzott szókimondás en- 
nak a korszaknak általánosan bevett, káros 
stílusjegye, propagált eszménye volt. Ez el
len lázadtak fel— mondjuk, mondhatjuk? — 
idejében a Forrás-szerzők. Túlzásnak érzem 
nagyvonalúan vállalni, hogy minden For
rás-kötetnek szinte egy dklusnyi ('lényeges 
része") a Pártról szólt kezdetben. Hervaynál 
— akit talán a két-három "legelkötelezet- 
tebb" Forrás-költő közé soroltak — 66 vers
ből 2-3 direktebb hangütésű, pártra utaló. A 
vele egykorú Palocsay Zsigmondnál nem 
volt megrendelt vers; nála inkább érezni a 
rendszerrel való szembenállást. Forrás-köte
tének már verscímei is jelzik, hogy egyikben 
sem találni nyomát pártnak, szocialista épí
tésnek, legfeljebb a szerző hangszerének, a 
hegedűnek: Hegedűóra, Udvarban, Nagya
pám halála, Kórémuzsika, ilyen címek olvas
hatók. Bodor Adám esetében az érettség (a 
szerző szorongatott helyzetben, az ellenkező 
oldalon élte meg ugyanazt a valóságot) egy 
egészen más kifejezési módot jelentett már 
induláskor. Semmi köze nem volt soha a 
szerepvállaláshoz, a szocreál vagy akár 
fennkölt közösségi tehertételekhez. (Nem 
beszélve a "párt kiküldött az életbe, a terep
re" — prózaírói dokumentálódásról; erre is 
történt utalás.) Vajon mit mondana az ő Ta
núskodása? — Forrás-kötete címére utalok 
ezzel. Mintha az ő első írásait és a Kántor 
Lajos akkori kritikai elvárásait nem két-há- 
rom év választaná el, hanem két emberöltő. 
Ha dokumentumként olvassuk őket.

A Páskándi példájából az is kiderül, hogy 
nem a munkás származás, hanem az alkat, a 
kísérletező kedv volt a meghatározó. Pás
kándi ifjúsági aktivista volt, riporter. Az ak
tiv ista  fe lfogás, lojalitás és a nonkon- 
formizmus közti választás nála korán, vég
érvényesen eldőlt, amikor a vak engedel
m esség tő l, a h e ly ezk ed éstő l m esszire  
rugaszkodva, forrongó agyvelővel szabad
ságot keresett. "Nincs időm... hozsannát 
zúgni" — ez már a Holdbumerángban olvas
ható a hatvanas évek közepén; de a Forrás- 
buzogással egyidőben. Nyugtalanító üzenet 
az övé. És gondolatiság, groteszk hang — a 
hivatalos deklamálások idején.

Veress Zoltán, Bálint Tibor, Szilágyi Ist
ván legalább olyan új levegőt hozott irodal
munkba, mint a Forrás-versek. Kevesebb 
utólagos selejttel — ez nemcsak az ízlés- 
vált(oz)ásra vonatkozik —, és kevesebb 
kompromisszummal. Bálint Tibor különös 
érzékenysége a hangulatok megragadására, 
nyelvi igényessége — a Krúdy-, Kosztolá- 
nyi-örökségen átsugárzó líraiság, humor és 
részvét, vagy akár anekdotizmusa nem illett 
be a szocialista-realista valóságábrázolás 
meghirdetett kritériumai közé. Szilágyi Ist
ván témaválasztása s a helyszín (a munkás
műhely) még a kívánalmaknak megfelelő, 
de már első "műhelygyakorlataiban" hiteles 
lélekábrázolásra törekszik. Egy mindennapi 
rövid életképben már "a múlandóság ultra
hangjairól" olvashatunk, s a "tornyok mintha

istenek mankói lennének"... Bodor Ádám a 
dolgok titkait keresi; elfogultság és előítéle
tek mögé pillanthatunk be novelláiban, egy 
átmeneti korparanccsal nem korlátozott vi
lágba.

Akéziratok visszadobását, a szektás han
got jól érzékelteti Kántor. De az egyéni rea
gálás minderre különböző volt. Kollek- 
tivizmus-ellenességgel, individualizmussal 
vádolták az induló fiatal költőket. De a kriti
kus (K. L.) "magánhasználatú kánonja" rög
tön L. A. és Sz. D. kötetét említi jogos 
cáfolatként. Valójában nem ellenük hangzott 
el a vád (ők már "befutottak"), hanem más 
kezdők táj- és szerelmes versei ürügyén. 
Szász János Jancsikot és engem védett meg 
okos érveléssel, hogy alig közöltünk két-há
rom szerelmes és a természetre rácsodálkozó 
verset, mint minden induló költő, s máris 
több éber elmarasztalónk akadt... Ma úgy 
érzem, látom, hogy azok jártak rosszabbul, 
kerülővel, akik fölött látványosan bábáskod
tak, akiket a kritika példaként állított a pódi
umra. A sémákat nyilván nem a költők belső, 
lelki szükséglete igényelte, hanem a kritika 
követelte meg. "Az ipari táj" mint "a költői 
képek nyersanyaga", a "horizont-tágulás 
igénye" — "a költő széttekint a hatalmas épí
tőtelepen"... Ezt kritikagyűjteményből idé
zem, méghozzá Forrás-kötetből. "A gon
dolatiság a kommunista költő esetében mély,

a versben mindegyre kifejezésre jutó tudatos
ságot" kell hogy jelentsen; a költő "felismeri 
... a valóság teljes és hű tükrözésében kifeje
ződő pártos hivatását, s látja helyét a nagy 
egészben..." Az ilyen (Forrás) kritikusi elvá
rás — stílusról, stílusigényről nem beszélve 
— egyfajta költőbűvölés volt; a "teljes értékű 
agitáció" követelménye nagyjából megegye
zett az előző nemzedékek terhes örökségé
vel. Ezzel szemben Szilágyi Domokos — s 
nemcsak az ő — versei zeneiségükkel hatot
tak. Korán felfigyelhettünk arra a fölényre, 
amely a hatalmi "divatnak" szólt: "egy nyelv 
(hurrá!), amelyet meg kell tanulni elfeledni". 
S az olyan utalások, mint az "őrült bagázs" 
vagy "ez a koszos emberiség" — már Forrás
korában minden dicsőítés- és pátoszigényt 
kizártak... A kritikus dorgálásait szerencsére 
kevesen olvastuk el akkoriban; különben, ki 
tudja!...

HELIKON

Mert elhangzott, hogy magunkba szív
tunk "egy másfajta szemléletet... a kritikai
irodalmi lapokból". Ez mennyiben volt igaz?

Szilágyi Júlia: A külfodi lapok esetében igaz 
volt. A Nagyvilágot rendszeresen olvastuk, ren
geteg jó dolgot, külföldi irodalmat ismertünk meg 
belőle és hasznosítottunk.

L. Cs.: A hivatalos politika és a szakma 
mást hangsúlyozott. Számított, hogy kikre 
figyelt föl; ez feltétlenül kihatott az itthoni és 
a magyarországi rangsorolásra. Különösen 
azután, ha a kritikus, biztos talajon, már ke
vesebbet olvasott, megelégedett a maga vé
gezte szelektálással.

így függ össze aztán alkat, neveltetés és 
"beavatottság". A behódolásnak, mondja K. 
L., megvoltak a kézenfekvő okai. De vajon 
csupán az előző korosztályoknál, akikre 
utalt? Ide kapcsolódik a Selyem Zsuzsa Kán
tornak feltett kérdése is: hogy volt-e út, rés, 
ahol ki lehetett (volna) tömi? A határozatlan 
válaszban ott van egy más lehetőség (elmen
ni, vagy elhallgatni), sőt egy példa is elhang
zik: Deák Tamás félreállása, -vonulása. 
Vállalni — nem a kitűnést az irodalmi élet
ben, hanem a maga számára fölépíteni vala
mit.

Alkati adottság lehet a kétkedés. De 
ugyanúgy az ellenálló dac is. Soha nem kel
lett magamra vennem a második Forrás
nemzedék szemrehányását, hogy a nemzet, 
a magyarság, de hozzászámítva az ellenállás 
hangját is — hiányzott volna verseimből. 
"Nem azok fognak szeretni, kik menetelni 
csak /  kitaposott utakon mernek /  s nyakuk
ba elviselt jelszavakat tekernek /  mint ízlés
telen vásári árucikket". "Sem a gyávák, sem 
az óvatosak / . . . /  sem a rikácsoló ganédomb- 
kakasok" — a Forrás-kötetemben, 1964-ben 
ez még hetykén hangzott. De emlékszem, 
milyen rangot jelentett néhány "nonkomfor- 
mista" vers akkoriban. Gálfalvi György szólt 
a kötetről a Gaál Gábor körön, és Éltető 
(Wellmann) József, aki szerint az első őszin
te, nem megrendelt verseskötet volt az 
enyém. Még Király Lad is hűségéről biztosí
tott: amikor egyik nyáron meglátogattam 
volt Sóváradon, a tömörség, az ezüst vers 
m egírása foglalkoztatta... Bátorkodom  
visszamenőleg is állítani, hogy a költő ideje 
— az én időm is — egyéni idő volt, ha úgy 
tetszik, végtelen, beláthatatlan következmé
nyekkel —, hisz a kollektív visszaélések lát
hatóan m egnyom orító  korszakába  
születtem bele. Azt kellene mondanom, amit 
Cs. Gyímesi Éva: hogy nem tartozom egyik 
nemzedékhez sem; vagy amit másutt Bállá 
Zsófia: hogy erőltetettek, rosszak ezek az 
utólagos osztályozások... Fő, hogy szemé
lyes szabadságodat ne áldozd fel senkinek, 
semminek. Valami úgyis meghal bennünk 
mindennap; igaz, hogy születik más valami. 
Egy magyar származású író, Giorgio Press- 
burger (György) mondja valahol, hogy "a 
kegyelem időszaka rövid, életünk egyszá
zad része... A többiről jobb volna hallgatni..."

Ez is alkati adottság volna, hogy ki tud 
továbbmenni hallgatva, elhallgatva sokmin
dent, és kin vesz erőt a katarzis?... Nem  
mindegy, hogy úgy indulsz el a pályán — 
alkotóemberre gondolok —, hogy minden
áron, minél előbb látványos, nagy karriert 
kell befutnod. Vagy azzal a tudattal, hogy: 
nagy fájdalmat kell kiállnom, de szörnyű is volna, 
ha nem így lennel A  művész így is, úgy is —

folytatás a 14. oldalon
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mindenképp kihívásra felel. Az eredmény 
lehet vitatott (egy évtizedre vagy évszázadra 
szóló) — de nem mindegy: milyen úton éred 
el.

Sz. J.: Persze hogy nem volt egységes a For
rás-nemzedék! Voltak— s ezt, itt-ott elmondtam, 
le is írtam - közős tapasztalatok, élmények, volt 
valami— közös? — sejtelme az esedékes, szüksé
ges korszakváltásnak, amelyet mi, nagyjából egy- 
korúak, szemléletváltásnak, hangváltásnak 
éreztünk az irodalomban. De kanonizálni csak 
egyéni értéket szoktak, nem csoportot —  ez tör
tént a Forrás-sorozatban megjelent első kötetek 
szerzőivel is, később. Ebben igazad van.

Á. O.: Most elsősorban nem a "tanút" kér
dezném, hanem a szerzőt, egy idézet kapcsán: "Én 
egységes életművet képzeltem el magamnak 
posztmodem (posztmodernebb, eposzmodern 
stb.) koroktól és műfajoktól, cenzúrázott s »sza
badutánzásra« ihlető rendszerektől függetlenül." 
Hogyan értette ezt?

L. Cs.: A kérdés ugye az alkotóhoz szól, 
aki a formával bajlódik. Én itt látszólag állan
dóan a tartalommal foglalkoztam. De mivel 
a Forrás-nemzedék arcát és öntudatát kívül
ről alakítgatták, sminkelték, nagyon együtt- 
érzek Vallasek Júliával: mert én is láza
doztam, nemcsak kamasz fejjel, minden ka
nonizált érték ellen. S azzal is egyet kell érte
nem, hogy egy "utólagos konstrukcióban 
benne van az, hogy milyen kor, milyen hata
lom, milyen közösségbeli elváráshorizontok 
határozzák meg valamiképpen az iroda
lomnak a megnyilatkozásait..." (Cs. Gyímesi 
Éva) Baj lenne, ha "egységes sokolda
lúságunkban" mássá válnánk vagy "egybe- 
túnnénk" mi is... Egy példa a Költő és Kora 
viszonyára: "Nem a jókedv megnyilvánulá
sát kárhoztatjuk valamilyen akadémikus 
meggondolásból" — írta volt a Forrás-kriti
kus Szilágyi Domokosnak az azóta is oly 
népszerű, kedvelt szállóige-sorairól —, "ha
nem anak a felfogásnak esetleges veszélyeire 
figyelünk fel — folytatta többesszámban 
Kántor Lajos —, amelyet maga a szerző így 
mondat ki a nyárral: én játszom ugyan, /  de 
ti /  vegyetek komolyan! (Nyár) Joga van a 
költőnek a játékra; a veszély csak ott kezdő
dik, amikor komoly dolgokat vesz félvállról, 
s a könnyebbik ellenálás vonalán halad, az 
ellentétpárokkal való öncélú játék irányá
ban."

Hát igen, ilyen volt Szisz. És hát nem 
Bajorral volt szerencséje. Mint nekem, nem 
sokkal azután, az első igazi verseskötetem
nek tartott Boszorkánykor szerkesztésekor.

Sz. J.: Nem hiszem, hogy azt a szellemi pezs
gést, amely évfolyamunkon Szilágyi Domokos 
körül kialakult, a szakmai önképzésnek azokat a 
spontán módozatait okunk volna egy nagy tanár, 
Négyessy professzor szemináriumával azonos 
természetűnek tekinteni; mint ahogy a Nyugat
nemzedékek és a Forrás-nemzedékek beható vizs
gálata is azt hozná felszínre valószínűleg, ami 
eltérő körülmény, hatás, kanonizációs helyzet és 
esély. Az, amit "első Forrás-nemzedék"-nek ne
vezünk, utólag lett mérce, viszonyítási alap: mi
után egy-két ember vagy több, azok közül, akik 
ebben a sorozatban lettek szerzők, kivívták a ma
guk tekintélyes helyét abban az irodalomban.

L. Cs.: Fukarul mért Forrás-nemzedék di
cséretemhez, íme, néhány adalék. A Forrás
költők jelentkezése és fogadtatása a változást 
jelezte; azt, hogy előbb-utóbb sok minden

meg fog változni irodalmunkban. Az elvárás 
és az elmarasztalás kezdetben azonban 
egyértelmű volt. Ami azokon a zavaros idő
kön átüt — vagy inkább utána született meg 
és máig is megmaradt —, azt ki-ki a maga 
műhelyében és lelkiismerete szerint hozta 
létre. Éz kevesebb, de szerencsére több is, 
mint a kinyilatkoztatott elismerés és kánon.

És most a válaszom: nem a hajdani For
rás-költőnek, hanem az életműnek feltett 
kérdésre. A válasz talán benne van abban a 
sorozatban, amelyik két és fél évig ment a 
Helikonban, és most kötetté állt össze: Ókori, 
középkori és újabb kori fondorlatok. Kísérletező 
fajtának érzem magam; művészi útkeresése
im könnyen indultak, formai kísérletezéssel. 
Sok kísérletezés után a műfaji határokat 
kezdtem lerombolni. Ezek a lebontások elő
ször csak "szakmai" kockázattal jártak. Aztán 
rájöttem, hogy az időben bennem is minden 
megismétlődik, persze nem ugyanúgy, egy 
más szinten. így eljutottam az egyidejűség 
határáig; valamilyen formában egyidőben 
élem át a megtörtént dolgokat. Úgy érzem, 
ez már nem egyszerű formai játék...

Á. O.: Szó esett arról, hogy az író egy kicsit 
filozófus is, történész is, a kultúra régésze. A 
kritika egy helyen azt írja, hogy ezek a munkák 
lehetnének ismeretterjesztő, ifjúsági vagy kultúr
történeti munkák is...

L. Cs.: Kultúrtörténeti csak olyan érte
lemben, ahogy Szentkuthynál, vagy Umber
to Ecónál látni — aki művészettörténész volt, 
és mégis megírta a kor két csodálatos regé
nyét. En nem szeretem különben az eklekti
cizmust. Ami irodalom, legyen irodalom, ne 
keverjünk riportelemet a versbe, ne keverjük 
a fantasztikust az ünnepélyessel... Úgy gon
dolom, a könyveim semmi esetre sem isme- 
retterjesztőek, inkább az ismeretterjesztő 
hullám ellenében íródnak; fikciók — az idé
zetek például jórészt fiktív idézetek.

A. O.: Mi az ön viszonya a kritikához?
L. Cs.: Van olyan szerző, akit esetleg nem 

ismertek el; nem ismerik, vagy nem írta meg 
a műveit. Ott még számít a kritika. Egy bizo
nyos időn túl nem számít; legfeljebb az szá
mít, hogy téged mint halandót milyen  
brancsba, müyen konstellációba kevernek 
bele...

V. Kedei Zoltán grafikái

GÁL ÉVA EMESE 
Cél nélkül
És halnak a percek, egyre csak halnak 
azért, hogy új percek szülessenek, 
mintha az ismétlődő folyamatnak 
nem lenne tétje, csak az átmenet,

és nem az, hogy valahol célba érjen.
Az idő tehát sehová halad?
Épp olyan végtelen a születésben, 
mint amennyire örök áldozat?

Érted-e ezt a célnélküliséget?
Kis távon útitársa életed.
Teremtéssel sokszorozza a véget, 
de egyre csak múló jelent teremt,
és soha nem ér föl arra a csúcsra, 
ahonnan saját távlatába lát.
Időnek s benne létnek nincs hát csúcsa: 
egy folytatás robotja a világ.

Ebből a ki nem teljesedő rendből, 
mondd, szöknél-e, ha tehetnéd, velem? 
Oda, ahol a perc nem hal a perctől, 
ahol soha nem múlik a jelen?

Föladnád-e a folytatást is érte, 
hogy a pillanat sose múljon el?
Mondd, menekülnél-e jövőtlenségbe, 
míg múlttal indulsz, s múlttal érkezel?

Csend
Lehet-e a csend olyan mély valóság, 
hogy ne tudják átérni a szavak? 
Mögöttünk az éveket egyre oltják, 
árnyékunk úgy nő, mint a gondolat,

és elterpeszkedik az alkonyaiban, 
hogy összeolvadjon vele az ég.
Lehet, hogy köztünk szótlan gondolat van, 
és ez a csend egy életnek elég,
mert benne múlik, ami soha nem lesz, 
amit nem várunk, csak hiánya fáj, 
s míg lelkünket méri a végtelenhez, 
beláthatatlan ürességbe zár?

Közben percek őrölnek eget, földet, 
jön a reggel, délután, éjszaka, 
tavaszra nyár, az őszre a tél törtet, 
múlik a világ minden évszaka,
csak ez a csend nem múlik. Sose múlik. 
Már arra sem emlékszünk, mit temet, 
s mit kell megóvnunk a szerelmen tűiig, 
hogy mi legyünk a boldog vesztesek.

Lánc
A Földet körbeöleli az ég 
gyöngéden, hogy csúcsait meg ne törje. 
Tudom, hogy ez a szerelem elég 
ahhoz, hogy földdé váljunk mindörökre.

De mikor ér véget az oltalom 
s hol lesz teher, rabság, fullasztó kényszer 
az ölelés, és mondd, milyen jogon 
bilincsel a szerelem messzeséggel?

Amilyen kiszolgáltatott a föld 
az égnek, annyira rab minden érzés.
Cél helyett csak pályákat örökölt, 
kerengetni magával a kísértést,
és pályáját nem szakíthatja át! 
vonzzák magukhoz a végtelen láncok 
hogy ne oldozhassa föl önmagát, 
amíg az ég átéri a világot.
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BOGDÁN LÁSZLÓ

D élelőtti magyarázkodások
Mielőtt üldözőm görbe késével lecsapna rám, felriadok.
Nea Badea gondterhelten hajol fölém.
— Hány óra? — kérdezem kiszáradt szájjal és szemüvegem  

nélkül védtelenül pislogok a sértő fényben.
— Fél tíz — mondja, és egy párolgó kévéscsészét ad a kezembe. 

Itt vannak a barátnői — suttogja —, azt mondtam nekik, még alszik, 
de ha akarják, idehívom magát. Menjen, ússzon egyet, a víz majd 
felébreszti, én addig szóval tartom őket. Nagyon aggódtak magáért, 
de persze arra, hogy nálam keresett menedéket, nem gondoltak.

— Jellemző — mondom. — Hát mégis mit képzeltek, hova me
gyek? Haza elhagyott kuckuriámba, a hegyek közé?!

— Féltették magát, de mindazonáltal— vigyorog az öreg jótevőm 
—, legyen óvatos! A nők már csak ilyenek, kiszámíthatatlanok, mint 
az áprilisi időjárás.

Felugróm, fürdőnadrágban rohanok ki a bungalóból, egyenesen 
a tengerbe, még véletlenül se nézek a kocsma felé. A tenger megadó- 
an fogad vissza, sokat és kitartóan úszom, öntudatom lassan világo
sodik. Most már csak az a kérdés, gondolom még visszafordulva a 
távoli part felé, hogy Lenuja tudott-e az egészről. És az is, mit és 
mennyit tudott végeredményben Kriszti? Kicsoda ő, mit akar tőlem, 
és mennyire van beavatva az egész cselszövésbe? Magamnak sem 
szívesen ismerem be, de azért tény: ezt a lányt az elmúlt napokban 
kétségtelen megkedveltem. Hasznossá tudta tenni magát, lóbonta
kozó kapcsolatunknak — ha mégis titkos ügynök? — bizonyára 
vége, s az »itt-nyaralásomnak« is, gondolom még fásultan, de a 
regény mégis megírta önmagát, s már csak gépbe kell "rakni" az 
egészet.

Kijövök a vízből, a három grácia a parton várakozik, lábuknál ott 
ficánkol és ugrándozik az örvendezve csaholó Gombóc is. Elhagyott 
kutyám. Sokáig önfeledten simogatom, aztán — anélkül, hogy rájuk 
néznék — visszamegyek a kocsmába. Iszom egy pohár vizet, egymás 
után négy lágytojást kebelezek be, miközben mindhárman egyszerre 
beszélnek. Kriszti zavartan pislogva közli, nem érti, hová tűntem el 
az éjszaka? Carmen felháborodottan mondja: kacsa volt a távirat, 
estig várta férjét a röptéren, de nem jött, valaki játszik velünk. Lenuja 
gondterhelten nézeget, és kissé megbántva kérdezi, mi lesz velem, 
ha már a barátaimban sem bízok?

— Vegyük sorra — mondom, az étkezést komótosan befejezve. 
Gombóc a lábamnál hever, fejét bal lábfejemen nyugtatva. — Egy — 
fordulok Kriszti felé — először te mentél el, kedves. Azt hitted, hogy 
alszom. A látszat néha csal. Tény, hogy én rosszat sejtve, csak a te 
távozásod után tűntem el. Kettő: el akartak távolítani a közeledből
— mondom megnyugtatóan —, kezem egy pillanatra Carmen karján 
felejtve —, ez is a terv része volt. Három — fordulok szembe a 
főszerkesztőnővel —, milyen barátság az, ahol az egyik fél kihasz
nálva barátja jóhiszeműségét, mindvégig kettős játékot játszik?!?

— ő  — kezd dadogni Lenuja, és az ismerős piros foltok immár 
anélkül is kigyúlnak szeplős arcán, hogy alkoholt inna —, ő nem 
gondolta, hogy ez lesz belőle... ő csak az utasításokat hajtotta végre...

— Csodálkozom — mondom metsző hidegséggel a hangomban, 
kissé tartózkodóan. — Én azt hittem, ő egy független román lap 
főszerkesztője, újságíró, s nem belügyes ügynök. Micsoda idők!...

— ó  — kezdi kapkodva Kriszti is —, ő csak...
— A Cég bízta meg azzal, hogy bizalmamba férkőzzön és befe

küdjön az ágyamba is? — kérdem a kelleténél keményebben. — 
Válaszoljon, legalább most, amikor mindennek vége van, őszintén...

Kriszti arca megrándul, sírni kezd, de nem hagyok időt szánal
mas magyarázkodásokra. — így volt, sajnálom, kár volt. Mindene
setre még csinálok egy búcsúzó összeállítást, te, Carmen kedves, 
elkísérsz s majd odaadod neki — bökök Lenuja felé —, s ezennel 
bejelentem, hogy voltam ugyan, de már nem vagyok. A karneválnak 
vége, folytassátok, kedveseim, úgy, ahogy gondoljátok, ott, ahol 
akarjátok vagy ahogy tudjátok...

— Elmegy? — áll meg Nea Badea az asztal mellett.
— De miért? — kérdezik mindhárman egyszerre. — Hiszen csak 

most kezdődik a nyár.
— Dolgom van — mondom. — Megindítom öreg és Olaszország

ban kilencven nyarán meggyilkolt barátném perét a sebhelyes arcú, 
Strigoi fedőnevű volt szekus ellen, aki Pitejti-en és más börtöncel
lákban és vallatószobákban — mikor ti még a világon sem voltatok!
— embereket vert agyon vagy kínzott halálra, s személyében teste
sítheti meg összes ellentmondásaival ama szörnyű rendszert, ame
lyik büszkén írta ugyan lobogóira, hogy legfőbb érték az emberi, de

tulajdonképpen semmibe vette az emberi élete
ket, méltón kiagyalójához és megteremtőjéhez, 
Bjicshez, akiről leírták még éltében külső megfi
gyelők, hogy Mussolinihoz hasonlóan úgy tekin
tette az embereket, mint fémmunkás az ércet, s 

egy helyen szokatlanul világosan ki is fejtette, hogy "erővel fogjuk 
az emberiséget elvezetni a boldogsághoz." Ebben a kérdésben, drága 
hölgyeim, Kari Popperrel értek egyet, aki arra figyelmeztet, hogy 
"...mindenkinek joga van feláldozni magát olyan ügyért, amelyet erre 
méltónak tart, de senkinek nincs joga feláldozni egy ideálért mása
kat, pláne arra buzdítani, hogy áldozzák fel magukat."

— Megsebesítették és elfogták— kezdi Kriszti, de dühösen intem 
le.

— Ugyan, ugyan, abbahagyhatná végre a ködösítést és a hazu- 
dozást. Mindketten láttuk az éjjel— nézek az öreg, bólogató csaposra 
—, hogy először lábonlőtték, azután közvetlen közelről fejbe. Az őt 
kivégző ügynök társától majd alkalomadtán, Camus után, szabadon, 
kérdezze csak meg, hogy mondja el: "miért, miért lőtt egy földön fekvő 
testre?"

— ó  ezt nem tudja — motyogja az elvörösödő Kriszti.
Felállók.
— Mindez engem már nem érdekel — közlöm vele. Búcsú nélkül 

indulok elhagyott toronyszobám felé. Carmen futva követ.
— És a regényed? — liheg. — A regényeddel mi lesz?
— Kész van — nevetek győzedelmesen. — Előbb megéltem, majd 

megírom.
— Hogyhogy? — néz rám döbbenten.
— Az egészet megírom. Ától Zéig.
— Mit? — keresi zavartan a szavakat, mint aki nem jól hall.
— Téged is, őket is, a kémrémtörténetet is, a »magányos vadász 

a szív«:et is. Mindent! Ez lesz a bosszúm.
— És a dme? — érdeklődik töprengve, és arca lassan felderül, 

mint aki végre megért valamit. — Mi lesz a dme?
— A világítótorony őre — vigyorgok rá. — Hagyjuk a képzelgé- 

seket, Carmelita. Nem igaz?
— Ne — néz fel rám —, ne hagyjuk! — S ahogy nevet, győzedel

mesen villannak meg a fényben ragadozókéra emlékeztető fehér 
fogai. Mert a végén, akárcsak süllyedő orosz erdőben, úgyis, feltar
tóztathatatlanul fehér lesz minden, hófehér...

AZ UTOLSÓ ÖSSZEÁLLÍTÁS
A toronyszobában segít rendet rakni, aztán hellyel kínálom és 

leülök a géphez. Ha lúd, legyen kövér, gondolom, búcsúoldalamat 
újra Faludy György hősies verseivel nyitom. Most a rend és a méltá
nyosság kedvéért egy öreg kínai költő verseivel:

LIU TEH-ZSEN (790-820)
Hárfáslánnyal a fogadóban
Dereng már. Őszi eső kopogtat. A hárfáslány
szeme lecsuklik. —  "Fáradt vagyok" — suttogja — , "drágám".
Itt piheg most mellettem. Oly forró a pámás ágy!
Dunyhánk alatt szelíden pengetem hárfácskáját.

Különös esküvő
A menyasszonynak mondom: — "Milyen gyönyörű lány vagy!" 
A vőlegény fülembe súgja: —  "Téged kívánlak!"
Hármasban vetkőzünk le, mikor a násznép elmegy.
Én a szűzlányt kapom meg, a fiatal férj engem.

Carmen hangosan nevet, amikor elolvassa.
— Végül is nem mondtad még el, hogy ki is ez a Faludy? — 

Zavartan köhög. — És tényleg létezik-e ez a kínai költő?!
Összefoglalom Faludy György rövid életrajzát, kitérve a nyugta

lanságra, amely végighajtotta a világon, és börtönélményeire is, 
amelyeket oly megdöbbentően írt meg pajkos emlékiratában. Kieme
lem állandó üldöztetéseit, botrányos Villon átköltéseit, a szabadság 
káprázatos érzetét, melyet egy arab fiatalember mellett élhetett át 
valahol Észak-Afrikában, a telehold szűrt fényében, egy épület lapos 
tetején, a csillagos eget figyelve; kitérek kanadai otthonára is, a 
rengetegre, ahol verseit írta, és kedves kanárimadaraira...

— O — kacag Carmen —, neki nagyon tetszik ez az öreg poéta, 
és mit mondok, Einstein tanításait követve soha nem visel zoknit?! 
Tündéri. Az a kérése, ha egyáltalán kérhet ő még ezek után tőlem 
bármit is, hogy küldjem d  neki Faludy eredeti verseit, szeretne 
fordítani belőlük.

— Tetszenek?

folytatás a 16. oldalon
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— Igen — áradozik Carmen.
— Miért?— nézek rá gúnyosan. — Netalántán ő is vonzódik saját 

neméhez. S a lányokat is szereti?
— Ugyan — nevet és fejje búbjáig elvörösödik. — ó  a fiúkat 

kedveli, és — rúgja le szandálját hanyatt vetődve az ágyon — bármi
kor be is tudja bizonyítani!...

Eszembe jut kalandom kezdete Krisztivel, és váratlanul megy el 
a kedvem az egésztől. — Először a kötelesség — vigyorgok és 
kiterítem a magányos szívek leveleit, hogy gépbe fogalmazhassam 
a válaszokat.

Magány
Sok érdeklődő és ismerkedni 

vágyó olvasónk nehezményezi, 
hogy rovatunk meglehetősen sze
szélyesen nagy időközökben jele
nik meg. Nos, a dolgok össze
függenek, ha több a levél, gyako
ribb a rovat is. Egyesek viszont 
nagyon nehezen szánják rá magu
kat a levélírásra, vagy azt hiszik— 
félreértve ezen oldal célját és értel
mét —, hogy afféle közvetítőirodát 
nyitottunk, amiről szó sincsen. És 
most két érdekes levélrészlet:

• DERŰRE BORÚ jeligére. 
"Asszonyom! Elseje óta próbálók 
kapcsolatba lépni Önnel, s most 
derül ki, hogy akármennyire is rü
hellem a levélírást, más lehetőség 
nincs. (Közbevetés: ez ugyan a 
kezdet kezdetétől teljesen világos 
volt, tisztelt levélírónk nem olvas
ta a "szabályokat" el eléggé figyel

mesen!) A magányom nyomasztó, 
de kényes orrom van, a cigaretta- 
füst utóhatása is lefegyverzően 
hat rám. Ezért nem sikerült változ
tatnom helyzetemen. Megörültem 
hirdetésének, s úgy gondolom, 
megfelelnék az Ön kritériumai
nak. Fényképem csak fiatalkori 
van. Én magam a személyes talál
kozás híve volnék..." Stb. Nos, le
velét továbbítottuk, a többi már 
nem tőlünk függ!...

• • EGYMÁSÉRT. "165 cm ma-

S;as 28 éves, magányos értelmiségi 
ány megismerkedne magányos, 

megértő, káros szenvedélyektől 
mentes, komoly szándékú férfi
vel, aki igényessége miatt még 
független, 36 éves korig."

Továbbra is várjuk jeligés leve
leiket, a borítékra írják fel: 

MAGÁNY

Ó azalatt, hasravetődve az ágyon, a verseket igyekszik fordí
tani. N em  irigylem, nincsen könnyű dolga. Viszonylag hamar 
befejeztem  a válaszaimat, s a képes pomólapokban lapozgatva 
rámenős illusztrációkat keresek, végre ideje lenne már m eg is 
botránkoztatni a szaporodó szám ú tengerparti híveimet, amikor 
váratlanul Cármen pillekönnyű érintését érzem a ka romom.

—  Zavarlak?
— N em
—  Csak mert elfelejtettem átadni a leveledet! — És egy vastag 

borítékot tesz az írógép és a színes magazinok mellé az asztalra.
M egism erem  Róbert lendületes, összetéveszthetetlen kézírá

sát, de m ég nem  nyúlok a boríték után.
—  M ég a tegnap jött, de az este Lenuta, a nagy izgalomban, 

elfelejtette odaadni.
—  Elfelejtette? — ismétlem m eg a kelleténél gúnyosabban.
—  Ó tudja, hogy én mit érzek —  túr bele kedvesen a hajamba. 

—  D e azért kár túlzásba vinni a gyűlölködést. Lenuja semmibe 
nem  volt beavatva, ő nem is sejtett semmit...

—  Csak végrehajtotta, amit kértek tőle.
—  Igen, de...
—  Es Kriszti —  nézek rá kíváncsian, végre kiválasztva az

egyik képeslapból a m egfelelő fotográfiát.
—  Az egész más — vonul vissza sértődötten Carmen a darab 

időre elhagyott versek mellé. —  Ő tényleg ügynök.
— Te tudtad?
— Nem. De kezdettől gyanús volt a túl szabados viselkedése. 

Túlságosan nagy beleélő kedvvel játszta a kis faszpörgettyűt. 
Neked nem tűnt fel, mennyire határozottan szállt rád? Mennyire 
természetellenes volt a viselkedése, a megjátszott odaadása.

N em  válaszolok.
— Azt hitted, szerelmes lett beléd az első látásra?! —  Carmen 

most nem nevet, újra feláll, puhán a hátam m ögé lép. — H ogy  
őszintén rajong érted?

Elkeseredetten bólintok.
—  Több vers nem lesz? — kérdezi.
Mutatom a hírhedett Verlaine-verset.
— Ő legalább tényleg létezett —  gratulál fanyarul Carmen.

PAUL VERLAINE hajában fölnyögök.
A lila budoárban, 1820 — "Még, még, még, még, még" —
Istennek hála, este lett, mondod,
mutasd meg barna testedet, mikor szétnyíló combod
mert itt az alkalom, nyakamba öleled.
amelyre várva vártam — "Még, még, még, még" —
e lila budoárban, zihálod,
a sárga pamlagon. ahogy elémbe tárod, 

megringatod s riszálod
S ha félig meztelenre 
vetkőztél, add kezembe

felborzolt öledet.

kis, kurta válladat, S mert rám is gondolsz néha,
míg mellbimbód, szerelmem, finom, keskeny és léha
kemény, hegyes eperszem, kezeddel, asszonyom,
ha ajkam rátapad. áldást osztón, szerényen 

oda kapsz, hol szemérmem
Ingecskédet lehúzom, ágaskodik keoélyen,
és egyre lejjebb csúszom 
hasadon, köldököd

mint egy vörös torony.

porceláncsészéjéhez, 
s aztán lágyékod édes

Fordította: Faludy György

— Ezzel talán tényleg nem  kellene kínlódnia —  m ondom . —  
Ez egy híres vers. Kell léteznie román fordításnak.

—  Nem  hiszi — ingatja fejét Carmen. — S nemcsak a túlzásba 
vitt nemzeti prüdéria, hanem a félig-m eddig elm úló, d e alapve
tően máig létező cenzúra miatt sem.

—  Miért?
— Na vajon — ingatja a fejét. — A hhoz túlságosan szókim on

dó. Azért.
Nem  válaszolok. Gondosan m érlegelve választom  ki az újabb 

magyar rémmesét. — Ezt rögtön lefordíthatja, ha akarja —  muta
tom diadalmasan, ennek egészen bizonyosan nincsen román 
fordítása. Friss, m ég meleg.

CZAKÓ GÁBOR —
BANGA FERENC
ÚJABB MAGYAR
RÉMMESÉK
Mázli
Élt, éldegélt egyszer két 

szomszédasszony a kicsike világ
ban. Kisváros, kis ház, kis gyere
kek, kis kert, kicsi férjek — hej, 
nagy piás mind a kettő. Az egyik 
kétkezi, a másik szellemi, de ha az 
árokban hevertek, a bürök keserű 
árnyékában, bizony senki ember
fia nem bírt osztálykülönbséget 
tenni közöttük.

Kétkeziék állatokat tartottak, 
s az asszony átjárt a szomszédba 
gazt sarlózni. Látta, amit látott, s 
nem látta, amit nem. Meg is kér
dezte:

— Hát a gazda hun?
— Elköltözött.
— El-e?
— El a! Már hat hete!
Eldobta a sarlót az asszony,

lehuppant a frissen vágott fűre; 
szakadt a könnye, mint a zápore
ső.

— Hogy énnekem sose bír ek
kora szerencsém lenni!
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—  És az írója él még? —  kérdezi m osolyogva Carmen.
—  N yilván —  bólintok. —  A m ásodosztályú Bécsben, a kék 

Duna partján.
N evet és hasravetődve kezdi tanulmányozni a szöveget, én 

pedig gondolkodás nélkül, egyenesen gépbe kezdem  írni a nagy- 
ralátó s tagadhatatlan am bícióval kezdett rovatomat, a "tanács
adást", s ha m agam  előtt se vallom  be, érzem, ha valami, akkor 
ez az olvasókkal való közvetlen beszéd igenis hiányozni fog! Mot 
újra kedvem  lenne maradni, nagyon fog hiányozni a tenger is.

T a n á csa d ó  té v e ly g ó lc n e k
Azzal a múltkori esettel kap

csolatban — érdeklődik szendén 
a szőke hölgy, s kissé lecsúszó 
szemüvege felül kedvesen ban
dzsít rám —, ahol kiderült, hogy 
a házaspár egymást ugyanazzal a 
személlyel csalja meg, neki is len
ne mondanivalója. • Bár meg van 
győződve arról, hogy a "megcsal
ni" itt mégsem a legjobb kifejezés.
* Voltak más vélemények is — 
válaszolok megadóan. Egy idős 
és bizonyára tiszteletre méltó 
asszony azt mondotta a telefonba 
rekedten a dühtől és az érzelmek 
rohamától: "Ilyesmi nem is léte
zik! Ezt maga és a magához ha
sonló destruktív, istentagadó 
elemek találják ki, hogy méte- 
lyezzék vele népünk tiszta lel
két!..." • Itt szakadt meg a 
beszélgetésünk, ami amúgy is 
egyoldalú volt — mondom óva
tosan. * Ez egy jellegzetes véle
mény — így a hölgy. — Mi 
nagyon sok dologban túl mere
ven gondolkodunk, és meg va
gyunk győződve arról, hogy ha 
valamiben nem hiszünk, vagy ha 
valamit nem tudunk vagy nem 
akarunk elképzelni, az nem is lé
tezik! * Ez a struccpolitika is a régi 
rendszer öröksége — fejtegetem 
lendületesen —, akárcsak a BTK 
200. paragrafusa, amely szerint 
az egyneműek kapcsolata veszé
lyes a társadalomra és bünteten
dő. * És ezt a törvényt még nem 
vonták vissza? — érdeklődik a 
hölgy. * A helyzet reménytelen, de 
— nem komoly! Ugyanis a nagy 
garral meghirdetett és csinnad
rattával ünnepelt új alkotmány 
három paragrafusa is elég egyér
telműen fogalmaz — az egyne
műek kapcsolatának ügyében is.
* Soroljuk fel a gyengébbek meg a 
hatás kedvéért! * Tehát: a 16., a 
jogegyenlőségről szóló cikkely 
kimondja, hogy: "Az állampolgá
rok egyenlóek a törvény és a közható
ságok előtt, kiváltságok és 
megkülönböztetések nélkül". * Ezt 
tovább bővítendő, a 20. dkkely 
világosan le- szögezi, hogy: "Az 
állampolgári jogokra és szabad
ságjogokra vonatkozó alkotmányos 
rendelkezések az Emberi Jogok Egye
temes Nyilatkozatával, ama paktu
mokkal és más rendelkezésekkel 
összhangban értelmezendók és alkal
mazandók, amelyeknek Románia ré
szese." • A 26. szakasz még 
tiszteletreméltóbb nyíltsággal fo
galmaz, amikor azt mondja hogy: 
"A közhatóságok tiszteletben tartják 
és oltamazzák az intim, családi és 
magánéletet." * Igen — kacarász a

hölgy, és rágyújt egy hosszú, füst
szűrös amerikai cigarettára —, de 
ennek ellenére a BTK 200. parag
rafusa érvényben van. • Sok min
dennel így vagyunk — mondom 
megadóan. • Es emellett — foly
tatja könyörtelenül a hölgy — a 
"ferde hajlamúakat" általános 
megvetés, sőt gyűlölködés övezi.
* Nálunk — hangsúlyozom ki —, 
mert ugye Európában, ahova vá
gyunk, azért egy kicsit más a 
helyzet. * Fönt, a toleráns Észa
kon, akármilyen "humorosan" is 
hangzik, már az egyneműek "há
zasságát" is szentesíthetik, de a 
legtöbb országban az efféle viszo
nyokat, kapcsolatokat tolerálja a 
törvény, s szigorával csak akkor 
sújt le, ha erőszakról vagy kisko
rúak megrontásáról van szó. * De 
ez általában is érvényben van, te
hát, mondjuk, a tiszteletre méltó 
angol törvények szerint teljesen 
mindegy, ha egy kisfiút vagy kis
lányt egy néni vagy egy bácsi 
"ront" meg, a lényeg nem az ille
tők neme, hanem a "megrontás" 
ténye. * A z illető felháborodott 
asszony pedig — folytatja a min
dent tudó hölgyvendégem — ol
vassa a világirodalmat és a hazai 
sajtót. Sok mindenre rájöhet ak
kor, ha ezt teszi, legfőképpen ar
ra, hogy vannak dolgok a földön 
és égen, amelyeket a mi értel
münk felfogni ugyan még mind
ég nem képes, de azért léteznek.
• Nemrég nyilatkozott egy pópa 
a papneveldékben dúló furcsa 
szokásokról. * S ez az eset koránt
sem elszigetelt. * Voltak, persze, 
megértőbb reagálásók is — folyt
atom. Egy megfontolt férfi azt 
ajánlotta írásunk hőseinek, hogy 
vegyék örökbe a fiút, így együtt 
lehet a család! • A baj az, hogy 
nálunk — fejtegeti a hölgy — na
gyon keveset tudnak az ilyesmi
ről. • Ez nem így van — mon
dunk ellent —, akit érdekelt, az 
tud eleget, akit meg nem izgat, az 
csak amúgy is a pikantériáját látja 
ezeknek a dolgoknak. • Egy köz
ismert homoszexuális értelmisé
gi, amikor egy izgatott nő- 
ismerőse rákérdeztt, gúnyosan 
végigmérte és azt válaszolta, "ez 
legfeljebb egy másik vízilovat ér
dekelhet, asszonyom!" • Tudja, 
Bécsben van egy nagyszerű mon
dás: leben und leben lassen, azaz 
élni és élni hagyni... • Elérkezik 
vajon ebbe az édeni örömállapot
ba egyszer a mi türelmetlen, feliz
gatott, tájékozatlan és ingerült 
társadalmunk?...

FALLOIS szexológus

— Ez egy ciklus? — kérdezi Carmen, m ég m indég a rémmesét 
olvasva, és nevet.

— Egy könyv is van, ilyen cím m el, hogy 33 magyar rémmese. 
De az író, a nagy érdeklődésre és a tagadhatatlan sikerre való 
tekintettel azután is folytatta. Ez már a folytatásokból van.

— Érdemes lenne az egészet lefordítani! —  lelkendezik Car
men.

— Találna rá kiadót?
— Kapcsolatok kellenének —  meditál. —  H ogy legalább 

elolvassa valaki a kiadóban. Ez már ebben az esetben fél siker 
lehetne.

N em  válaszolok. Kitartóan folytatom a »tanácsadásit, én, 
aki (gondolom  némi öngúnnyal) m agam is tanácsokra szorul
nék.

— Szeretnék megismerkedni vele — mélázik Carmen.
— Az íróval? — fordulok feléje érdeklődve. — H elyette itt 

vagyok én.
— A szépasszonnyal —  nevet. — Bölcs, hosszú com bú, veres 

hajú negyvenéves hölgynek képzelem , am ilyen majd én is le
szek.

— A ddig m ég sok víz lefolyik a Dunán —  bókolok, de nem  
nézek rá. A folyóiratokat villámgyorsan pörgetve választom  ki 
az utolsó s talán legkihívóbb fotót, utasítva Lenutát egy cetlin, 
hogy lehetőleg tördeljék majd remélhetőleg közhasznú tánácsa- 
dásaim közé!

—  Kész vagyok —  állok fel, megropogtatva a derekam.
Felemelkedik az ágyról s szótlanul néz szem be velem , majd

kibújik a ruhájából és egybeszabott fehér dresszet ölt, a legcse
kélyebb elfogódottság nélkül mutatva m eg nekem gyönyörű  
testét.

— Fürdünk? — kérdem teljesen feleslegesen, s ebben a pilla
natban úgy megkívánom, hogy kiszárad a szám , és reszketni 
kezd a térdem.

Dél van megint, a zátonyra futó összeesküvések és az önm a
guk érvényességét cáfoló hazugságok után végre a m egnyugvás 
dele.

Szabó Tamás felvétele
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DARABOS ENIKŐ

Talán mégsem
Szeretném  azt m ondani, hogy JánkKá- 

roly m ásodik kötete, a Másvilág nem  adja 
könnyen magát. Feszíteni kell (nemcsak 
m agát a könyvet a szoros kötés miatt) a 
verseket —  idővel, késsel, foggal-köröm
m el eltávolítani egym ástól a síkokat, hi
szen "bár egyidejű, de nem  ugyanaz volt 
ott az egym ásra torlódott, legalább kétpó
lusú világ”. (Vonat) Erre játszik rá a kötet 
fedőlapján az önmagát tükrözve megket
tőző cseles fotó negatívja.

Szeretném  azt m ondani, hogy kényel
m etlen világ a Jánk által ajánlott m ás-vi
lág; hogy az eszkatologikus ízű köteteim  
ellenére az olvasó nem  szottyan bele a 
szövegek  puha ábrahámi ölébe.

Szeretném  azt m ondani, hogy olyanok  
ezek  a versek, mint mikor szorít a cipő. 
N em  lehet kényelm esen beléjük lépni, 
szellem i lábszagunkkal otthonossá válni 
bennük, benne-lenni csak úgy, egyszerű
en k itaposn i őket saját lábformánk és 
tyúkszem ünk szerint.

Szeretném  azt mondani, hogy nincs, 
de a sínpárok összeszűkülése mégis téte
lezi azt az elérendő biztonságos találkozá
si pontot, amit a könyv címe is implikál.

Veszélyeztetve érzem euklidészi geo
metriám. Vagy mégiscsak a perspektíva 
miatt?

Feszengve olvasom a sorokat:
"És amikor este jóleső /  érzéssel hulla

nak le a vállakról a kapák, a század súlyos 
/  keresztútjainál arra gondolok, hogy ne
kik és nekem  —  /  bár egyidejű, de nem  
ugyanaz volt ott az egymásra torló- /  dott, 
legalább kétpólusú világ" (Vonat).

A kortárs irodalom  kontextusában  
anakronizm usként hat a Jánk által kínált 
perspektíva. N em  tudom  mire vélni a köl
tő patetikus sorsközösség-vállalását. A 
versek (legalábbis néhányuk) m egenge
dik a kontextuális olvasatot, sőt, felkínál
ják azt. A "század súlyos keresztútjainál” 
az olvasó kiem elődik az esztétikum  ér
tékorientált világából, és kortudata aktivi
zálódik. Tegyük fel, tényleg m eg kellene 
állnunk a század stációinál, és közösséggé 
kellene válnunk; csakhogy ennek híján 
fontosnak tartom leszögezni azt, hogy az 
irodalom  nem  sebtapasz.

Jánk versépítő technikájának lényeges 
elem e az em lékezés jól bevált gesztusa. 
Ennek a gesztusnak az erővonalai mentén 
épül ki a "Holtak ösvénye" című ciklus. A 
verseket olvasva feltűnik—  úgym ond be
igazolódik az a gyanúnk — , hogy Jánk 
Károly viszonyul az ősökhöz. Egyáltalán 
van neki ilyen: "viszonya van" az ősök
höz, sőt, vállalja az "utolsó mohikán" 
pszeudoheroikus szerepét. Az ósök című 
vers első  sorait idézem: "Csak sóból fara
gott szobrok ők /  a napok fogai közé szór
va..."Hát, az idők folyamán sokan nyalták 
már fényesre ezt a témát: Jánk azonban 
óvatosan közelít: "Nincs már hozzájuk 
sok közöm", talán annyi, amennyi az aláb
bi sorok leírásához feltétlenül szükséges:

"a sarkokról néha visszaszólnak, 
napjaim ók nyelik el —  
így leszek egyre árvább."
A z  élőktől és holtaktól való elrekesz- 

tettség hangján szól már a kötet nyitóver
sében is: "Vértelen áldozatként az őrzők  
imája bennem, /  hamuvá alakuló parázs 
—  első és utolsó lettem" (Az órzók és a 
város), s ezt a kiüresedett költőszerepet 
vállalja az Emlékezés halottak napján című  
versében: "Utolsó vagyok a nem zetség
ből, ki beletanultam a felejtésbe..." Ergo: 
vigyázzatok a strázsán, testvérek!

A kettős p ó lu sú  v ilá g  egy ik  arca, 
amelyről eddig az említett versek kapcsán 
szóltam, a kötet jóval érdekesebb versek
ből épülő másik szintjén felfüggesztődik. 
Ezekkel a szövegekkel egy olyan világba 
lépünk, m ely az előbbihez képest valóban 
más (talán mégiscsak a perspektíva!?), ön
magában pedig a következő sor értékzó
nájában rendeződik:

"félhomáy csak és félszavak..." (Orphe
usz-töredékek).

A  versvilág alapján úgy tűnik, Jánk alá 
mer ereszkedni a félhomály és a csend  
rétegeibe. Ezzel az orfikus gesztussal sike
rül elérnie, hogy az esetleges olvasói értel
m ezés d iv erg en s je len téssín ek en  ha
ladjon.

A (Magában issza életem...) című versét 
az első kötetbeli (J. K. Álom a nyomokban, 
Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 1994) Fi
nom és erós című szövege olvassa. A vers 
m egközelítésekor a Finom és erós utolsó 
sorait tekintem kiindulópontnak:

"Most ide elétek, úgy érzem,
Örökre letesz."
A z  idézett két sor posztuláló ereje a 

második kötet versében a zárójeles cím  
miatt (is) sem legesítődik, s mégis nyilván-

B. Székely Ilona: Kakas

való az, ahogyan a szövegek egym ást ol
vassák önmagukban, illetőleg az o lvasó
ban. A szö v eg  olyan alanytalan vers
konstrukcióval szembesít, amely kijelen
téseiben önmagát vonja vissza. Nincsenek  
kopulák, nincs történés —  jobban m ond
va, úgy van, hogy nincs:

"ajtót nyit elmegy ittmarad 
hangokat húrokat számol 
elkeveredik kiszakad . 
finom és erós magától..."
A  szövegek közötti mozgásra utal az, 

amit az első kötet sorainak olvasásakor 
rájátszásnak érzünk:

"Fliába húzom meg határait.
Part nem éri.
Hullámzó homok se mossa..."
Ebben a szövegben már nem  az iroda

lom  (el)használásáról van szó: nincs seb
tapasz, nincs alany, nem  tömörülnek a 
sorok polcain ős-emlékek, nincs eredő —  
maga a szöveg m ozdul el önmaga felé 
úgy, hogy alanytalanságával önnön ere
dőjét függeszti fel.

H ason lók ép p en  ön reflex ív  szö v eg 
ként olvasom  a W eöres-improvizációként 
m egjelölt A mozgató cím ű n égysorost, 
am ely valójában hat sorból konstituáló- 
dik (címmel és alcímmel együtt). A szöveg  
önmagát próbálja definiálni ("Négy sor
ban elfér a mozgató..."; "Két sorban elfér a 
mozgató..."), s teszi ezt úgy, hogy az önde
finíciót végleg elhalasztja. A z önmagára 
kérdező szöveg három fogalomban pró
bálja identitását megragadni —  szikla, tó, 
hajszál — , s épp e fogalmak pontszerűsé
gével válik lehetetlenné a szálak elvarrá- 
sa. A lapon megjelenő versszöveg ú gy  fér 
el mozgatóként önmagában, hogy túlm u
tatva önmagán folyton kimozdítja az öna
zon osságát m egszerezn i lá tszó  struk
túrát.

"Félhomály csak és félszavak." A csak- 
világa. Mondom: nem  biztonságos, nem  
kényelmes. "Nem dühös szelíd v ég leg es/ 
m ég új türelemre se int". N em  tételezi ön
magát valódinak. Csak.

A kötet utolsó ciklusában Jánk újból 
"álkulccsal matat a hiányok falán" (Orphe
usz-töredékek). Találónak érzem ezt a sorát 
akkor, amikor az ars poetica ízű Régi hang 
Kétezerre című szövegét olvasom  olyan  
versek után, mint a fent említettek. Újból 
vállal, újból kijelent —  nem  érzem  idetar- 
tozónak a verset. Csak találgatni tudok: 
talán a hangsúlyozás miatt. N em  rám tar
tozik ezt kitalálni, de határozottan válla
lás-szagot érzek a vers zárósoraiban:

"A hídon át és vissza a század lépteit 
a század lépteivel át és vissza a hidat 
csak ezt 
a régi hangon "
Elegáns gesztussal oldja el a síkokat a 

kötet végszavában (Búcsú). Hajlamos va
gyok magamra venni a sorokat: "A hóhér
pallossal átszabott vonások  /  nem leg  
intenek" — talán m égsem

"Csend söpör hullámzó homokparto
kat". Ebben maradunk.

‘jánk Károly: M ásvilág. M entor K i
adó. M arosvásárhely, 1997
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xpmx—
A nemzeti irodalmak főként a 19. század óta fővárosközpontú

ak (pl. angol, francia, régebben a német is), ami nem zárta ki azt, 
hogy jelentős alkotók ne éljenek vidéken. A magyar irodalmi és 
színházi élet súlypontja a századfordulóra szinte kizárólagosság
gal Budapestre került; regionális színezetű irodalom hellyel-köz- 
zel (pl. Szegeden Tömörkény, Móra) alakult ki. 1920 után az 
elszakított országrészekben hamar megjelent kényszerűségből az 
autonómia igénye (pl. marosvécsi találkozó, 1926), bár eleinte az 
írók egy része (főként Erdélyből) az anyaországba költözött (vö. 
1.312). Ez a modell tehát nem érvényes a nyugati magyar iroda
lomra, mely autonómiáját tudatos választásként élte meg. Habár 
1956 előtt akadt néhány nem teljesen kifogástalan érvelésű kísérlet, 
mely a Szovjetunió által megszállt országban kialakuló irodalom 
létezését tagadta (pl. Menczer Béla, Encydopaedia Britanniái, 1955), 
mivel a legjobb magyar írók vagy külföldre távoztak, vagy önszán
tukból, illetve hatalmi szó által elnémítva hallgattak el. 1956 után 
többé föl sem merült, hogy a magyar irodalom központja nem 
Budapesten van. A politikai ellentétek viszont kizárták, hogy a 
nyugati magyar író Budapest autoritását tudomásul vegye, vagy 
hogy érvényesülését ott keresse, egy-két át nem gondolt kísérlettől 
eltekintve (pl. Horváth Béla és Vámos Imre hazatérése, 1962). Az 
1964. évi "nyitás" a dialógus jelszavát tűzte zászlajára. A nyugati 
magyar irodalomban két főbb álláspont kristályosodott ki: a negy
vennyolcas és a hatvanhetes. A negyvennyolcas tábor eleinte a 
hazalátogatást is és a hazai közlést is rosszallotta (Cs. Szabó László 
és Szabó Zoltán páros elemzése a Slagelse-i konferemcián, 1964). 
Ez a mereven elzárkózó álláspont módosult az idők folyamán: 
magánjellegű családi látogatások, illetve a befogadó ország vala
melyik intézményének hivatalos kiküldetése elfogadható okot 
szolgáltatott a látogatásra. A hatvanhetes álláspont sarkalatos té
tele a "plafonfeszítés politikája" volt (Péter László). A hatvanhete
sek hajlandóak voltak kompromisszumra, hogy hazai 
jelenlétükkel elősegítsék az információk szabadabb áramlását, s 
ezzel a szellemi bezártságra ítélt értelmiség intellektuális "légterét" 
növeljék. A negyvennyolcas álláspont a nyolcvanas évek elejétől 
elkezdett a hatvanhetes álláspont felé közelíteni (pl. Cs. Szabó 
László látogatása, 1980). Ezzel egyidejűleg a hazai ún. demokrati
kus ellenzék egyre bátrabban építette kapcsolatait az emigrációval 
Uradalmi Újság, Magyar Füzetek). Gorbacsov hatalomra jutása után 
a patemalisztikus diktatúra elbizonytalanodott, s inkább utóvéd
harcokat folytatott, mintsem elvi engedmények ellen védekezett. 
(Az V. Anyanyelvi Konferencián pl. már nyilvánosan került forga
lomba nagy mennyiségű nyugati magyar könyv és időszakos 
kiadvány, s Nagy Károly itt nevezte először nyilvánosan is forra
dalomnak 1956-ot. Veszprém, 1985.)

A nyugati magyar irodalom ideiglenes voltát olyan adottság
nak tekintette az egész emigráció, mely az emberi élet biológiai 
determináltsága következtében egyértelmű. Tehát a nyugati ma
gyar irodalom elöregedését csupán egy újabb, méreteiben 1956-ra 
emlékeztető tömeges kiáramlás akadályozhatta volna meg. A nyu
gati magyar irodalom folytonosságának a fenti modell szerinti 
megvalósulását az emigráció egész spektrumában senki sem te
kintette érdekének. Ebből következett, hogy a nyugati magyar 
irodalom ideiglenes entitása átal létrehozott szellemi értékek meg
őrzését az emigráció az egyetemes magyar irodalom kereteiben 
képzelte el annak ellenére, hogy belátható időn belül nem számí
tott a recepció megvalósulására, noha a házi recepció bizonytalan 
léptekkel ugyan, de a hetvenes évek végén megindult. (A legko
rábbi, az éppen aktuális politikai érdekeken túlmutató kísérletek 
az érdemi felmérésre: Gyergyai Albert, Nagyvilág, 1961; Hegedűs 
Géza, Élet és Irodalom, 1963; Vas István, Népszabadság, 1969; Pomo- 
gáts Béla, Forrás, 1970, Béládi Miklós, Kritika, 1973.) A recepciót 
előkészítő "leltározás" első kísérlete A magyar irodalom története, 
1945—1975, IV. kötetében, 1982, ennek lényegesen bővített és át
dolgozott változata: Béldi Miklós—Pomogáts Béla—Rónay Lász
ló: A nyugati magyar irodalom 1945 után, 1986, valamint két 
szöveggyűjtemény: Vándorének, 1981, és az eléggé elkésett Két 
dióhéj, 1987. A tanulmányírókat bemutató Párbeszéd Magyarország
gal (szerk. Pomogáts Béla) már 1991-ben, a rendszerváltás után 
jelent meg, amikor a nyugati magyar irodalom recepciójának már 
nem voltak politikailag korlátozó tényezői. Mindez beszédesen 
bizonyítja, hogy a nyugati magyar irodalom feltétel nélküli fogad
tatására a rendszerváltás előtti időkben nem nyílt lehetőség, nem 
volt tehát alaptalan a nyugati magyar irodalmi tudatban jelentkező 
jövőkép a nyugati magyar irodalom sorsáról.

Részletek Czigány Lóránt A nyugati magyar irodalom mi
benléte című doktori tézis összefoglalójából (Bp. 1998.)
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CSODÁLATOS 20. SZÁZAD... A ZENÉBEN 3.

Kalevala, Finlandia, Sibelius
amelyben ismét szülőföldje "szű- 
kebb" világa felé fordul a 112-es 
opusz-szám ot viseli. A művet 
amerikai megrendelésre kompo
nálja a Walter Damrosch vezette 
N ew  York Sym phony Society 
számára. Talán a legmodernebb 
Sibelius-kompozídó. De ebben a 
zenében sem tagadja meg önma
gát, nem vált át az új, húszas 
évekbeli technikára. Lehet, nem 
is ismerte még Schönberg újítá
sát, a dodekafon technikát. De fel
tételezhető, hogy hallotta Stra
vinsky, Bartók akkor már kiérett 
remekműveit. A Tűzmadár-1 vagy 
a Petruská-1 bizonyosan ismerte. 
És persze tudott Debussy Tenger
éről, zongora prelűdjeiről, har
móniai újításairól, hiszen De
bussy három évvel idősebb is volt 
nálánál (Sibelius 1865. december 
8-án született!). Imponáló a mód, 
ahogyan hű maradt önmagához, 
zenei eszményéhez.

Mi is volt ez a zenei eszmény
kép?

ÉSZAK VILÁGA! Ismereüen 
világ, különösen zenében megje
lenítve. Ismeretlen volt Európa 
számára. És még ma is furcsa, tá
voli, egzotikus számunkra is. A 
modem többlet Sibelius zenéjé
ben ez a MÁSSÁG, ez a TUONE- 
LA-i ("TÚLNAN-i") v ilág . A 
harmóniáin átlengő, hűvös, kék 
egű tisztaság, zenekari effektusa
inak fenyórzó susogása, melódiái
nak hosszú árnyékot vető sápadt 
napfényragyogása az, ami Sibeli
us zenéjében annyira megkapó, 
hogy hajlamosak vagyunk telje
sen megfeledkezni romantikus 
kötődéséről, Brahms-csodálatá- 
ról. Azzal, hogy sikerült zenéjével 
a finn lelkiség, szellemiség mé
lyére hatolnia, éppen a Kalevala 
segítségével zenéje megtisztult a 
romantika kiüresíedő effektusai
tól, szokványos fordulataitól: ÚJ
JÁSZÜLETETT. íme, mit jelent 
végigjárni saját világunk felfede
zetlen mélyrégióit, megmártózni 
a TISZTA FORRÁSBAN. D e
bussy is egy más mediterrán vilá
got fedezett fel számunkra, mint 
amit akkoriban ismert a világ. Si
belius is ÚJ VILÁG SZIMFÓNI
ÁT írt hazája lelkiségétől meg- 
ihletetten. Zenei életműve éppen 
ezért valóban 20. századi remek
lés. Nem minden a technika, nem 
minden a művi újítás, kísérletez
getés, felfedezés, a soha nem hal
lott új keresése. Ez mindig víz
szintes irányban elinduló folya
mat, a felületet járja beelőször. Van 
a másik, a függőleges út: mélyre 
szállani és onnan megtérni abba a 
lelkiségbe, amelyben élnünk ada
tott.

TERÉNYI EDE

Három szó, három név, három 
fogalom, amely a 20. század ele
jén eggyéforrt egy különös, rejté
lyes és ugyanakkor rendkívül 
józan látásmódú komponista mu
zsikájában. Kortársai nemzeti 
hősként ünnepelték, a halhatat
lan nagyoknak kijáró tisztelettel 
övezték még jóval halála előtt. 
Szerencsés alkotó volt, mindent 
megkapott az élettől: nyugalmas 
alkotási lehetőséget, anyagi füg
getlenséget, művészetét éltető, 
ihlető megbecsülést, világhírne
vet, honfitársai meleg, féltő szere- 
tetét. Az utókor sem bánt vele 
kíméletlenül: művei közül sok, 
ma is sűrűn játszott hangver
senydarab. Hegedűversenye, a 
Kalevalához kapcsolódó szimfo
nikus költeményei, vonósnégye
se ("Intim ate voices"), hét
szimfóniája közül néhány ma is 
kedvvel, élvezettel hallgatott 
népszerű kompozíció. Valse triste 
című rövid zenekari darabja (op. 
44) világsiker manapság is. Első 
előadására 1904. április 25-én ke
rült sor, tehát e sorok írásakor töl
tötte a mű 94-ik életévét, már ami 
hangversenyéletét illeti. Szenti
mentális muzsika, de őszinte ér
zés nyilvánul meg benne. Talán 
ezért nem érezzük ma sem üres
nek, agyonjátszottnak, zenei re
likviának. Éurcsa és f organ dó a 
kompozíciók szerencséje is. Egy- 
egy kis mű fölébe kerekedhetik 
művészileg, technikailag jobban, 
tökéletesebben megírt társainak. 
Talán, mert koncentráltabban ki
fejezi szerzőjének egyéniségét. 
Ha ez a tétel Sibeliusra is áll, ak
kor ez a 20. századi alkotó— majd 
hat évtizedet élt századunkban, 
1957. szeptember 20-án halt meg! 
— valódi romantikus alkat volt, a 
szó legszorosabb értelmében. 
Műveinek java része is a század- 
forduló utóromantikus éveiben 
keletkezett. Kulleroo, op. 7 (1892); 
En Saga, op. 9. (1892); Karelia, op. 
11 (1893); Négy zenekari Legenda, 
köztük a híres Tuonelai hattyúval, 
op. 22 (1895); Finlandia, op. 26 
(1899). A hét szimfóniából álló 
nagy zenekari sorozata is lezárul 
1924-ben. Az 1926-ban írt Tapiola 
(a finn erdőségek istene TAPIO),
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HOL-
Április 26-án a bécsi Bornemisza Péter 

Társaság rendezésében Magyar Irodalmi 
Gálaest volt, melyen egyházi vezetők és 
p o litik u so k  köszön tő i után beszédet 
mondtak, előadást tartottak Hubay Miklós, 
Jókai Anna, Tornai József és Szilágyi István. 
Göncz Árpád üdvözlő szavait dr. Peisch 
Sándor bécsi magyar nagykövet tolmácsol
ta. Közreműködött Szók óla y Sándor erre 
az alkalomra írt új zeneművel, az Antal-há- 
zaspár, Kónya Lajos operaénekes, valamint 
a soproni Berzsenyi Líceum énekkara.

M egjelen t a szeged i Conviefűire — 
Együttélés dmű, a Juhász Gyuláról elneve
zett pedagógiai intézet lapjának idei 1-es 
száma. Felelős kiadó: Gheorghe Petru^an.

Kolozsvárott és Szabédon május 22-23- 
án megrendezték az immár hagyományos 
Szabédi Napokat. Szervezők: az RMDSZ 
Ügyvezető Elnöksége, Erdélyi Magyar Közmű
velődési Egyesület, Anyanyelvi Konferencia, a 
Művelődés szerkesztősége, Korunk Stúdió.

A  Littera Nova Kiadó rendezésében má
jus 28-án került sor Deák Sárosi László Az 
igazság szája dm ű verseskötetének dediká
lására. A rendezvény színhelye a budapesti 
Erkel Ferenc Könyv-Zenemúbolt volt.

A  kolozsvári Brassai Sámuel Elméleti Lí
ceumban május 25-30. között került sor az 
1998-as Brassai-hétre.

A  Kortárs 4. számában olvasható egye
bek mellett Lászlóffy Csaba De fato dmű  
verse, Sigmond István Hejehuja most és

mindörökre dmű novellája, valamint Faragó 
József Sinka Istvánról írott tanulánya.

A  Magyar Napló 5. száma Lászlóffy Ala
dár négy versét közli.

A  Forrás májusi számában Lászlóffy 
Aladár versei és Kovács András Ferenc — 
Tompa Gábor Négyszer két balkezesei.

Á  jelenkor áprilisi számában olvashatók 
egyebek mellett Lövétei Lázár László és 
László Noémi versei.

A  Tiszatáj áprilisi számában Kovács 
András Ferenc "teszi közzé" Lázáry René 
Sándor költeményeit. A számban Sigmond 
István Elnémult lovak, beszédes csillagok dmű  
írása.

A  Hitel 4. számában Sütő András Balká
ni gerle dmű kétrészes színjátékának első 
része. Verset közöl Gál Éva Emese, Benkő 
Samu pedig Mátyás király üzenete címmel ír 
tanulmányt.

A  Mozgó Világ 4-es számában Lászlóffy 
Aladár A Ness s a nesztelen és Sexpir és Sex- 
pimé dm ű versei.

A  kolozsvári Sylvie Moreau Galériában 
május 30-án nyűt meg Ana Adam rajzkiál
lítása.

T iszatáj-díjat nyert Domokos Mátyás és 
Kovács András Ferenc. A díjazottakat 
Olasz Sándor és Vekerdi László köszöntöt
te.

N ew  Yorkban a Columbia Egyetemen is
mertették a Pulitzer-díj kitüntetetjeit. Ame
rican Pastoral dm ű legújabb regényéért 
Philip Roth részesült a kitüntetésben. Drá
ma-kategóriában Paula Vogel, életrajzi ka
tegóriában Katharine Graham, verseiért

pedig Charles Wright kapott díjat.
M ario Vargas Llosa világhírű dél-ame

rikai spanyol nyelvű író az American Busi
ness School m eghívására április 4-én  
Budapestre látogatott. A Magyar írószövet
ség az író tiszteletére április 7-én baráti ta
lá lk ozót rendezett az író szö v etség  
klubjában. A rendezvényt Pomogáts Béla 
vezette.

H ubay Miklós 80. születésnapjának 
tiszteletére mutatta be díszelőadás kereté
ben a Nemzeti Színház társulata a szerző ók  
tudják, mi a szerelem dm ű színművét. Az 
előadás előtt Mészöly Dezső és Sinkovits 
Imre mondott köszöntőt. A Miagyar írószö
vetség, a Fészek Múvészklub és a P.E.N. Club 
is köszöntötte az írót egy beszélgetés kere
tében, amelynek résztvevői Gálfalvi Zsolt 
és Lengyel György voltak. A beszélgetést 
vezette Ács Margit. Az írószövetség nevé
ben Pomogáts Béla üdvözölte az ünnepel
tet.

Elhunyt Császár István József Attila-dí- 
jas író. Hatvankét évet élt.

M árdus 28-án halt meg Ordas Iván író, 
újságíró, életének 70. évében.

H etven n égy  évesen , április 20-án 
hunyt el Rákosy Gergely József Attila-díjas 
író.

Április 20-án hunyt el a hatvanhat éves 
Tamás István író.

Nyolcvannégy éves korában hunyt el 
az 1990-ben irodalmi Nobel-díjjal is kitünte
tett Octavio Paz mexikói író.

1 . ■.. ■: -MI

Elégia
Juhász Gyula versének egyik szakaszát 

idézzük a vízszintes 1. és a függőleges 1. sor
ban.

VÍZSZINTES: 1. Az idézet első két sora 
(zárt betűk: R, A, L, K, P, Á). 16. A "Magyar 
Faust” (Hatvani István) szülőfaluja. 17. 
Minden rendben! 18.12 hónapos. 19. Ón. 
20. Az Államvédelmi Osztag tagja. 22. 
Lak. 23. A gyorsulás mértékegysége a 
CGS-rendszerben. 24. Utál egynemű 
hangzói. 25. Érdekközösségek. 26. Imreh 
Ernő. 27. "... gondolj valami másra /  Hal
kan gyűljön az erő sziveden..." (Magyari 
Lajos: Csorna Sándor naplója). 30. Eltörött 
kankalin! 32. Öböl a Vörös-tenger bejára
tánál. 33. A. O. Z. 35.... utódoknak, Sala
mon Ernő verse. 36. A Lázadó ember írója. 
39. Felvágott. 42. Azonos mássalhangzók. 
43. Külföldi fizetési eszközökkel való ke
reskedésben részt vevő személyek, válla
latok. 44. Mondd... érlel annak a sorsa...? 
(József Attila). 45. Éva betűi. 46. Eszme. 47. 
Ravasz Cecília. 48. Előirányzat. 49. Siló 
egynemű hangzói. 50. Nem széles. 53. 
Ärany János 'Tornya”. 55. Hangtalan za- 
kota. 56. R. Z. 57. Tág. 58. Majdnem Belli- 
ni-opera! 59. Évül páratlan hangzói. 60. 
Vulkanizált kaucsuk. 63. Ázsiai sivatag. 
65. Foszfor és lítium vegyjele. 67. Végző
dés nélküli útvesztő! 69. Nagyenyedi ko
csijel. 70. Német és osztrák kocsik

nemzetközi betűjele. 72 Fordított indíték.
73. USA-szövetségi állam. 76. Helyet fog
lalt. 80. Egykori izraeli király. 82. Kötőszó. 
83. Maár Gyula filmrendező 1986-os film
je. 88. Tiltó szó.

FÜGGŐLEGES: 1. Az idézet harmadik és 
negyedik sora (zárt betűk: Ü, U). 2. Nemere 
László rendező 1967-es filmje. 3. Beteg gyo
mor teszi. 4. Gallium és kén vegyjele. 5. Kö
tőszó. 6. Gabona szállítására használt 
textília, névelővel. 7. Latin tagadás. 8. Nemo 
egynemű hangzói. 9. Szalonnát főz. 10. 
"Rosszgyerek'-intézet 11. Vörösmarty-vers 
dme. 12. Kassák Lajos lapja volt 14. Szélhár
fa. 15. Mihály Károly. 21. Hangtalanul sikító. 
22 Nem ok nélkül. 24. Egyoldalú román! 25. 
Kriptoa 26. Kötőszövet 28. Ragasztó. 29. 
Védjünk. 31. Lesétálni. 33. Határtalanul va
salni. 34. Szerves anyag. 35. Kín és..., Ady- 
vers címe. 37. Nagy félsziget lakója. 38.0 . T. 
40. Üledék. 41. Ismert mese-királyfi. 48. A 
Balaton is ez. 51. Borjazik. 52. Itterbium és 
titán vegyjele. 54 Csatorna a Balatonnál. 61. 
Kutya. 62. Két szó: szerző; régi űrmérték. 63. 
Gátoló rokonnemű hangzói. 64. Főzeléknö
vény. 66. Krónikus. 68. Nátrium, alumínium 
és kálium vegyjele. 69. Az étrend. 71. Állat
vánkos. 74. Tóth Árpád szülővárosa. 75. Jut
tat 77. Részben realizálódik. 78. T. M. Á. 79. 
Becézett szülő. 81. Temérdek. 84. Ambrus 
Jolán. 85. Hiányos vészjel. 86. B. Ö. 87. Fordí
tott személyes névmás. 89. Tova.

K. K OVÁCS A N D R Á S

A HELIKON 10. számában közölt, Latin nyelvű afo
rizmák, szállóigék dm ű rejtvényünk megfejtése: Akinek 
nincsen pénze, hiába van elég érve. / Egyesült erővel. /  Aki 
hazudni akar, távolítsa el a tanúkat.
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