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LÁSZLÓFFY ALADÁR

A szellem  
palackozása
Minél műveletlenebb a kor, a 

látszat szerint annál többet hasz
nálja az írást. Nem olyan általá
nosságban értendő, mint a bü
rokrácia körül felgyűlő papír-ka
langyák, hanem hogy felirat ke
rül a pólóra, pulóverre, üdítős
bádogra, szélvédőre, a trikó in
tim használatra kerülő válfajaira 
is. Am annak ellenére, hogy ez a 
betűfetisizmus az információ ol
tárra emelésének korában megy 
végbe, mégsem valamely formá
ja — (rejtett, ravasz, művészi, 
monomániás) — ő is az informá
ciótovábbításnak, csupán üres 
hímzés, cifraság, dekoráció. A 
’klasszikus" esetből — mely egy 
viccnek sok, egy komoly parabo
lának kevés volt, valami félfarú 
filmet is összehoztak: a sivatagi 
törzs kezébe kerülő, repülőgép
ből kidobott üres kólás üveget is
tenként kezdik tisztelni. Ehhez 
csak annyit, hogy a gyufadmke, 
söröskupak, vagy szalvétagyűj
tés, mely komoly fogyasztói tár
sadalmakban virágzik, semmivel 
sem kevésbé primitív vagy ke
vésbé "szerkezeti" jellegzetessége 
emberi mivoltunknak.

A betű pedig, számos ábécé 
számtalan jele — becsülettel tölti 
be szerepét a valódi kultúra hor
dozása, rögzítése terén, s az ilyen 
dísz-szerepben egyaránt. Persze 
ha az ember mondjuk az utcán, a 
villamosmegállóban előkapja a 
noteszét s elkezd irkálni, meg
mosolyogják, főleg a fiatalok, 
akiknek nincs ilyen ingerük, föl- 
jegyeznivalójuk se akad, s mikor 
írnak, szeretnek egyenesen szá
mítógépbe írni. Igaz, hogy a no
teszt s a ceruzát soha nem helyezi 
használaton kívül egy kis áram
szünet, s mit kezdett volna Dar
win a Galapagosz szigeten, vagy 
Radnóti lám paoltás után egy

folytatás a 7. oldalon

Deák Ferenc: Villon-illusztrádó

•  Vásárhelyi Géza versei
•  Lászlóffy Csaba: A soron következő
•  Ágh István: Lop a család
•  Szöcs István: Érték — minta nélkül?
• Történelmi vázlat
• Hajós József: Apáczai egyik fó' forrása
•  Lakatos Mihály: Rege az öreg halászról
•  SERÉNY MÚMIA

NAGY GÁSPÁR 

Versek egymás közt
Talán még a versek 

mert a költők már nem!

A versek még valaki 
szeszélye szerint 

egymás mellé 
elé és mögé 
kerülhetnek 

de a költők már szét: 
ki a hallgatásba 
ki a fecsegésbe 

s szívükbe 
beköltözik  

Árion
m eggyilkolt delfiné: 

kiomló vére 
o t t  áramlik és bolyong 
a melegebb tengereken.

Talán még a versek...
a versekben 

a legárvább hangok 
a közös betűk 

a néma ó-k 
és a gyönge ű-k 

esőként suhogó l-ek 
átszólnak  
a Dunán

hogy "szörnyű idő" 
bár sehol a z ellen 

csak egy tölgy hajladozik  
gyönyörű verset a Szigeten 

alatta  egy anonim  
ifjú Arany János.
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OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!
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SZŐCS ISTVÁN

Érték — minta nélkül?

a
az

A fenti cím hivatkozás hajdani 
Digma nevű jegyzetsorozatomra; 
("Áruminta — forgalmi érték nél
kül"); egy olvasótól ugyanis olyan 
levelet kaptam, amely azoknak a 
cikkeknek a megközelítési módjá
val szeretne megvitatni egy számá
ra meglepően újnak tűnő kérdést; 
ennek lényegébe, mint mondja, 
nem is ajánlatos elmélyedni, de 
szellemi vakság volna, folytatja, ha 
legalább játszi izgágasággal nem 
enyelegnék körül az ügyet.

Az egyik magyar nyelvű rádió
adó irodalmi műsorában nagy 
meglepetéssel hallgatta a követke
zőket; a közelmúltban egy magyar 
szerző sok önéletrajzi vonatkozást 
tartalmazó regénye feltűnő nagy 
közönségsikert ért el Amerikában, 
és amikor egy vita során két ma
gyar kritikus — irodalom-elméle- 
tész — e sikert magyar teljesítmény 
gyanánt is akarta tárgyalni, egy 
zordságáról és eszmei maximaliz- 
m usáról híres, élemedett amerikai 
kritikus ezt a szándékot nagyon 
erélyesen elutasította, mondván, a 
könyv sikere egyéni teljesítmény, és 
nem valami nemzeti összproduk- 
ció eredménye.

Annál furcsább ez az összekoc
canás, mivel — a levélíró szerint — 
a két magyar kritikus világnézete 
folytán különben sohasem szokta va
lamely szellemi teljesítményben 
nemzeti összetevőket keresni; i 
amerikai kritikusnő pedig, ha ne
gatív értékű teljesítmény megvita
tásáról lett volna szó nem zár
kózott volna el a magyar sajátságok 
felismerésétől; úgyhogy a két ma
gyar kritikus efölötti zavarában 
nem győzött eleget értetlenkedni (a 
levélíró szavaival: hápogni).

A levél kérdéseire azzal kell 
kezdenem a választ— előre bocsát
va, hogy az ákációs természetű 
amerikai kritikusnővel értek egyet 
—: a kérdésfelvetés e módja egyál
talán nem új. Leggyakrabban és 
leghevesebben Wagner Richard ze
néjével kapcsolatban került előtér
be. Wagner zenéje annyira prog
ramszerűen német, sőt ógermán ro
mantikus révületben fogant, hogy 
sokan megkérdezték, vajon, aki át
engedi tudatát és érzéseit e zene 
hatalmának, az szükségszerűen va
lamilyen germán miszticizmus 
előtt is kapitulál-e? Azaz, lehet-e 
úgy szeretni Wagnert, hogy benne 
ne a német specifikumot szeressük 
mindenekfölött? Lehet-e tisztelnie 
azoknak is Wagner mélygermán 
zenéjét, akik valamilyen okból ép
pen hadilábon állnak a németség
gel mint politikai jelenséggel?

Elkerülhetetlenül megakad a 
szemünk Eötvös Károlynak majd 
százévvel ezelőtti válaszán: Eötvös 
Károly, aki pedig sokszor tűnik a 
nemzeti eszme megszállottjának, 
sőt szélsőségesének, (Káldy Gyulá
ról szóló tanulmányában) erről így 
nyilatkozik: "A Wagner-zene nem 
nemzeti zene. Az egy nagy tehetségű 
órjöngónek egyéni alkotása". Ha a

wagneri zene utóhatását figyeljük, 
talán igazat is adhatunk neki: akik 
zenéjének fortélyait előszeretettel 
aknázták ki, inkább lelki alkatának 
voltak a rokonai, semmint történel
mi-eszmei felfogásának követői. 
(Mellesleg érdemes egy pillanatra 
elidőzni Eötvös Károly lélektani 
nézeteinél — aki például egy poli
tikusról beszélve azt mondta, hogy 
a nagy tehetségnek nincs még egy 
olyan veszélyes (önromboló) ellen
sége, mint a hosszantartó hatalom 
—: "De ahogy a természet valamely 
titka eltorzítja az agyat már a szüle
tés előtt, a szakadatlan egyoldalú 
foglalkozás az épnek született 
agyat is épp úgy el képes torzítani. 
Kiváltképpen, ha számtannal és ze
nével történik a foglalkozás."

Hogy mit ad, mit kínál zenész
nek, költőnek a nemzeti karakter, 
amelyet a nyelv, a zenei anyanyelv, 
a "nemzeti fogalomtár" és "érzelmi 
avar" kínál, az valóban számításba 
vehető; de — azért mégsem}. Még
hozzá azért nem, mert mindezt 
mindez — mindenkinek kínálja: be
szélhetik azt a csodálatos nyelvet 
húszmillióan, és mégis egy század 
alatt csak húsz nagy költő kerül ki 
közülük. Egyéni teljesítmény so
rán.

"Ez a mi dicsőségünk is", vala
mint, hogy "mindnyájan büszkék 
lehetünk rá"; a közös dicsőség hab
jain való lubickolás, közös locsipo-

emelkedően nagy negatív teljesít
mények felől. Nemcsak az angolok 
sértődnének meg, ha az angol de- 
tektívregény kiválóságát, vagy 
több mint háromszáz éven át a brit 
világ birodalom-építés sikereit az
zal magyaráznánk, hogy a sikeres 
bűnözés legtermékenyebb feltétele 
az angol perfídia; vagyis, ha nem 
Copperfield Davidben magasztal
nánk az angol kedélyt és lelkületet, 
hanem — Heep Uriásban.

Ugyancsak tanulságos, az utób
bi félévszázad politikai, szocioló
giai, kúltúrantropológiai irodalmát 
vagy csak a mindennapi vezércikk 
filozofálgatásokat is lapozgatva, 
hogy háborús bűnösök, tömeggyil
kosok, diktátorok, titkosszolgálati 
főnökök életművének elemzésénél 
mennyire csak az egyéni összetevő
ket hangsúlyozzák, nem a nemzeti, 
etnikai vagy társadalmi "hozzájá
rulást."

A második világháború után 
sok olyan osztrák értekezést olvas
hatott az ember, amely irodalom
ban, zenében, képzőművészetben, 
filozófiában roppant igyekezettel 
kereste az osztrák identitást; pró
bálta kimutatni az osztrák specifi
kumot, de e vizsgálódások nem 
terjedtek ki a jellegzetesen osztrák 
Hitler Adolfra és sok hasonló szár
mazású munkatársára... Persze, 
mindezt meg is lehet érteni, ugye
bár.

Sőt, helyeselni is lehet: — csak a 
pozitív teljesítményeket szabad — 
nemcsak eszményíteni, hanem 
népszerűsíteni is.

csikázás a nagyság gyógyvizes me
dencéjében nemcsak a szegény ár
va kisember vigasza. Mint a 
fentiekből kitetszik, akár egy nagy 
teoretikus vagy hiperkritikus elme 
is szívesen kivenné a részét a közös 
nemzeti dicsőségből, hogy "mi is 
azokhoz tartozunk, altik..." Reánk 
tehát úgy nézzenek. (Értekezett er
ről jó harminc éve egyik regényem 
álhőse is.)

A többes első személyt kisem
bereknél minden további nélkül 
meg lehet bocsátnia, sőt méltányol
ni is — mert közvetve a szellem 
rangjának tiszteletét tartalmazza —, 
úgynevezett csúcsértelmiségieknél 
azonban nem. A helyi regionális 
vagy nemzeti kiválóságból leveze
tett szellemi rang — tudolajdon- 
képpen ez az, amit provincializ
musnak nevezünk; vidékiesség
nek.

Még inkább "kitetszik maj
munk menyasszonysága", amikor 
a kérdést visszájáról nézzük: a ki

Van azonban egy harmadik és 
leginkább visszatetsző vonása en
nek a "mi is részt kérünk a dicsőség
ből" álláspontnak. Nagyon közis
mert, agyontáigyalt és megsirán
kozott, mégis újból és újból elő kell 
vennünk: a kortárs-közöny és az 
utólagos, eső utáni ajnározás.

Valakit kizárnak az egyetemről 
— a versei miatt; majdnem éhen 
hal, nyomorog egy rövid életen át, 
aztán pár évtized múlva róla neve
zik el ugyanazt az egyetemet; a ver
sei miatt — és milyen büszkén!

A városok utcajegyzékei tele
fonkönyvekhez hasonlítanak, any- 
nyira tele vannak személyiségek 
neveivel; kissé figyelmesebb vizs
gálódás után kiderül, hogy akikről 
a legtöbb utca van elnevezve, illet
ve akik leginkább megérdemelték 
nevük megörökítését, azok éhez
tek, nyomorogtak, száműzetésben, 
vesztőhelyen végezték, vagy leg
alábbis minden rosszat elmondtak 
róluk.

Hiába agyonemlegetett köz
hely ez, szükséges még többet em
legetni — "különösen ma, ami
kor"... stb. Amikor hajszálra ugyan
úgy zajlik a szellem története, mint 
hajdan; amikor kétséges rang, szellem 
és tudás, viszont amikor biztos ran
got és kiváltságokat biztosít szel
lem és tudás régi, sokat koplalt 
nagyjainak az életművén való élős- 
ködés.

Mindez a kérdésszövevénynek 
még csak az innenső oldala. A má
sik az volna, hogy mit adott a szel
lemi kiválóság — most már a di
csőségen, a hírnévén kívül — való
ban a saját közösségének és az 
egész emberi közösségnek — hogy 
ment-e előre, működése által az 
emberiség szekere?

Sokszor mondják, milyen fáj
dalmasan és tragikusan és lesújtó
an és felemelően szép, de valóban 
így van: nem kritikusainak, nem te
oretikusainak, nem a regisztráló 
katedra-automatáknak, de az alko
tónak magának kell szüntelenül 
észben tartania, mit tesz ki művé
ben a nemzet, az etnikum, a szülő
föld, vagy az anyanyelv hozzájá
rulása? Hogy pontosan miből áll ez 
a "hozzájárulás"?

Szó sincs arról, hogy az alkotó
nak, mint a párt-társadalom idején 
elvárták tőle, nyilvános vallomáso
kat kellene tennie, hogy kötelező 
volna akár a dsidai meaculpázás: 
Koldus apám, vissza fogadsz-e? De 
érdekes, hogy mindenik hordozott 
valamiféle hozzátartozást vagy há
la-tudatot a lelke mélyén akkor is, 
ha úgy tűnt, saját magának és a 
kívülállónak, hogy a "kibővített ér
telemben vett családja" a nemzet, a 
szülőföld nem azonosul vele.

Ez a belső szolidaritásvállalás, 
kimondatlan belső azonosulás 
mindég megérződik a művön — és 
az emberiség ráharap.

Szerinte, amikor egy-egy fest
mény, szobor, regény vagy dráma 
szinte megmagyarázhatatlan fe
szültséget kelt a kívülállóban, an
nak az a magyarázata, hogy abban 
az alkotásban el van ásva, be van 
falazva egy másik.

Például — ír valaki egy rettene
tesen vad történetet, kimond vala
mi szörnyű képtelenséget..., utána 
aztán az egészet álruhába öltözteti, 
de a lepleken-köpenyeken átüt az 
eredeti póz és mozdulat nyoma, és 
a néző-olvasó érzi, hogy itt több 
van, mint amit lát... Tudatos szubli
máció, mégis hatásos.

Érdemes elgondolkozni azon, 
hogy a "legmagyarabbnak" tartott 
drámai műben, az Ember Tragédiá
jában magyarok nem is szerepel
nek, a magyar szó elő se fordul — 
és mégis! És mégis "annyira mégis", 
hogy külön nem is érdemes foglal
kozni ezzel a vonatkozással.

A múltkoriban egy spanyol 
mondást idéztem — hablar de la 
mar y estar en la tierra — a tenger
ről beszélni és a parton maradni. — 
Most a fordítottjára szeretnék hi
vatkozni: Járni a tengeren, de olyan 
arckifejezéssel, mintha közömbös 
parton járnál; a parton maradó meg 
ne tegyen úgy, mintha az ő lélegzete 
keltené a hullámokat
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V Á S Á R H E L Y I  G É Z A  V E R S E I
Tíz éve halt meg a költőA nincsmiért-madár

Ne beszéld tele a világot
ha ki is adtad magad a világnak
zöld erdőt nem fejszék
de emberek vágnak
főhet az ég körfűrésze
kettészeli a földet
az utolsó nap után
ítéletet senki rád nem küldhet
Csorogsz erekben folyón csatornán
nem vagy a kéz csupán mit fog: a kormány
éber a véletlen nem is hagy nyugodni
mélybehull és szétmállik a megroncsolt holmi
Hajód szertefoszlik szálló tengerekbe
vándormadarad száll a lehullt ereszre
s nehogy el is tudjon hinni bárki
próbáld magad ma is kitalálni
Úgy járom körbe most magam
akár medve a mézet őrző odvat
de elszaladt az erdő
akárki elfoghat
Ha már kiadtad magad
vétked erényeid s e hátráló világot
nincs miért letagadd
cementbe fúlt vándormadarad

Pálinka
Cujka te vagy a dézsmám 
fáradt vagyok s te fellegelsz 
az égbolton tűnök el némán 
Nem emberülsz nem emberélsz 
Keleteurópa piciny vidékén 
összefonódik a gyékény 
s vidám trillákkal kel a nap 
és nyilván nem adod meg magad 
Mintha sohasem lennék volna 
mintha halottat szórnék halottra 
sírásója legszebb életemnek 
Magam: bocsáss meg 
elfeledlek
De úgyis szép e túlvilági élet 
magamtól mind többet remélek 
szerteringat a mindennap inga 
Különben a cujka mégiscsak: pálinka

[Egy melegnyi koporsót 
hogy ne fázzak]
Egy melegnyi koporsót hogy ne fázzak 
sem égboltot s eget 
Meleget! Meleget!
Kínzószerszám az öl melyből kikelsz
most már minden lépésben rossz a mersz
Mondd azt hogy kellemes:
minden testrészed sebes
illetve gyors mint az Orient
nyelváldotta sors ki látott ilyent
Nyugat nem nyugszik el bennem
s kelet kikeletlen
pedig minden érzékem sugárzza
fajomban itt él őshazája
Élek temetetlen
fejjel földbe ásva
aki bennem él s akitől élek
nincs se földi és semmi égi mása
Rosszat teszek magamnak
félek
a zokszók elragadnak 
görcsbe zárt ajakkal 
kong hangja a hajnalnak

Sziki Zsuzsinak
Ahogy felkapja a lég a pelyhet 
ahogy elszáll az utolsó lehellet 
ahogy megtanít az illem szenvedésre 
ahogy jégveréskor felsír az ember vetése 
ahogy futottunk lobogó hajjal 
szemben a bajjal viharral 
ahogy anyánk titokban könnyet ontott 
ahogy tükre előtt hajat kibontott 
és nézte szép szemén a kihúnyó hajnalt 
copfok libbenését lebegését hajnak 
Ahogy templomba készülődve reggel 
ahogy rikoltva szembe seregély sereggel 
ahogy tűnik az élet az őszülő hajban 
ahogy megsejted hogy baj van 
ahogy elpihensz kezed kezedbe fonva 
ahogy vágyad vágyódik sziki honba 
ahogy kezeddel libbented szoknyád 
óhaaz életem visszahoznád 
Sziki Zsuzsi tied a vágyam 
üres a szívem üres az ágyam 
Ahogy egy szoknya fodrozódik 
ahogy egy hajtincs kioldódik 
ahogy úgy érzem enyém vagy 
ahogy az első szerelem elhagy 
ahogy lépésed büszke az utcán 
ahogy a szemed barna és borostyán 
átnyújtom néked a szentelt kelyhet 
ahogy feltártad öled s a kebled 
ahogy rátündöklesz a csillagokra 
szoknyád libben Ive kezedbe fogva 
úgy vagy a büszke úgy vagy a vágyam 
látod itt vagy e látomásban 
Sziki Zsuzsi ha felragyog az orcád 
felmosolyog egy egész erdélynyi ország 
Mert vagy és nem csak kitaláltalak 
Ahogyan kár hogy meg nem találhattalak

A nagy lázadás
Egyévesen
Kisedényen ülve lázadozom 
miért nem szabad nadrágbatojni nékem 
jó meleg lesz a pelenka hűvösében 
S fütyülőmmel miért csak vizelni 
mért nem szabad babrálgatni rajta 
emlőjét anyám hogyhogy nem adja 
Engem eddig másképpen neveltek 
szoptam kakái tam pisáltam szaporán 
mért kell nékem felnőni ily korán 
Fellázadok ez így tűrhetetlen 
egy ötlet agyamon átrohan 
s ülök az edényen büszkén - nadrágosan

[Láthatjátok
el-kimaradtam]
Láthatjátok el-kimaradtam 
hóhérkodtatok is rajtam 
bekentetek el-kihallgatással 
fenyegettetek elnemsiratással

Másabb is lettem amint hittem 
egyetlen irhám el-tovavittem 
s kerülgetve a világot 
leltem magamban bizonyosságot

El-kiestem úgy épültem 
magammal eggyé elvegyültem 
egymagámmá fel-kioldhatatlan 
láthatjátok meg-kimaradtam

KIRÁLY LÁSZLÓ

Vásárhelyiben 
hull a hó
Egy Szabadság—téren így hangzik a 

szó: ha elmentek, ne hagyjatok itt. Közben 
hóvirágot vásárol Hadrévi Veronkának, ki 
román tanítónéni, de most éppen pincém ő  
és cinkosan itatja alkoholhiányban szen
vedőhonfitársait. Titokban, csendben, író
kat, muzsikusokat. Aztán — erdélyi módi 
szerint — megszületik a vers:

Hadrévi Veronka,
szavad szivem  rontja,
könnyeimet ontja _
Hadrévi Verontya...
A verset persze le kell fordítani román 

nyelvre, mert Veronica asszony magyar
ban nem jeleskedik, bár lányát Izraelbe 
szöktették, vagy az unokáját, ígyhát két
ségbe van esve, de a férje amúgy is magyar, 
csakhogy nem műfordító.

Erdély.
N yo lcv a n a s év ek  v ége .
Dr. Vásárhelyi, az örök ingázó — egyik  

legszebb és legnyomasztóbb költői örök
ségünk. Hol nem voltunk o tt ahol o tt kellett 
volna lennünk — és ki az, aki nem volt ott? 
A kérdés fölösleges, de nem feledhető.

Szeretőt szerezni százat egyszerű — 
ámde barátot lehetetlen.

Alig láttam életemben embert, ki így 
szerette a barátait.

Hol láttatok hajnali napfényben költőt, 
ki nadrágjából kibuggyanó inggel sétál át 
Kolozsvárt a Garibaldih-ídon — és a bará
tai verseit olvassa félálomban?!

Gyertek ki a síromhoz, születésem nap
ján, igyatok meg egy üveg vodkát és törjé
tek szét az üveget.

Az idő telik , az em lékezet szürkül. 
Csak a bánat nem.

Vásárhelyi Gézának minden díjazottak 
dobogóján ott lett volna a helye.

Most is ott van.
Szégyelljük magunk!
Kolozsvár, 1998. április 5-e

Ne félj az álom 
úgyis szertehordoz
Akár a macska 
fejebúbját
s tokáját nem tudja nyalni 
én sem értem: ha nincs öröklét 
minek kell élni s utána-halni 
Valaki mindig visszalő 
habár puskád álmát is feledted 
nagyon kövér iszony terhes felhők 
gyüledeznek körötted feletted 
Hát öcsi ne szállj ily magasba 
maradj csak önnön-önmagadra 
fásult fészek kivesző jószág 
nem vár rád egy újzélandi ország 
A macska azt mondja: sipirc 
s te összerezzensz örömmel 
veselkedj neki e világnak 
huszonkét levágott körömmel 
Múl az idő esztendő is jó még 
kis bogarak párzanak a fűben 
a halál hoz ránk vígkivirradatot 
S nincs kihez hogy az legyek bár: hűtlen
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LÁSZLÓFFY CSABA

A soron következő
(Szakadékok)
A jóság állítólag nem ismeri a 

tapintatot. Édesanyád m égis  
m indent tapintatosan csinált, 
úgy kísérletezett, hogy gyöngéd
ségének, nevelésének "áldozata"
- ha jobban hangzik: a kis páciens
- észre sem vette a bekövetkezett 
változást.

Miért jut ez eszedbe éppen 
m ost, amikor valósággal for
tyogsz a nők ellen. Hiszen nem 
egyetlen  undok, korlátolt nő 
vagy főnöknő zsarnok képe le
beg lelki szemeid előtt. Az édesa
nyák persze kivételek - mondta 
otthon a párod; s te bólintottál, 
mint aki elfogadja a mentőköte
let, amelyet a párod szerint in
kább neveznek köldökzsinórnak.

N o de igazán alábbhagyhat
nál a haragoddal, különben még 
kideríti valaki, hogy túlbecsülöd 
a nők jelentőségét. Légy fölénye
sebb, ha kell, tudományosan vá
la sz té k o s , m int m ondjuk a 
Káprázat Georgja*, aki átmeneti
leg szükséges rosszat látott a nők
ben. E teória a m egboldogult 
Zörgő Benjámin professzor "kü- 
lönbejáratú" szakinterjúja óta 
m eglehetősen logikusnak tűnt 
neked. "Némelyik rovarfajta már 
jobban csinálja, mint mi. Egy 
vagy egynéhány anya hozza a vi
lágra az egész törzset. S a többi 
állat elcsökevényesedett..." Lám, 
lám.

Éhgyomorra mászkálsz s fe
kete pontokat látsz magad előtt. 
A világos fumír íróasztalon is. 
Kellemetlenebb, mint hangyajá
rás az abroszon. Pedig egyedül 
voltál az irodában. M. nélkül... Ki 
tudja, hol produkálta magát - a 
tömény dohányfüstben két félde
ci után! A legparányibb kétely 
sem férhet hozzá, hogy indulata 
ilyenkor környezete leforrázásá- 
hoz vezet. (Te már le vagy forráz
va attól, amit legutóbb művelt; 
egy ilyen nőszemély inkább csak 
mímeli, hogy mívelt, most döb
bentél rá igazán, mennyire "rab
társa" lehetnél a gályán Kertész 
Imrének, aki szerint "az erkölcsi 
és szellemi ember legkínosabb ta
pasztalata, hogy állandó oktatás
ban részesül a nem erkölcsi és 
nem szellemi embertől az erköl
csöt és szellemet illetően".)

Elutaztál, s alábbhagyott ben
ned a forróság; az idő is lehűlt. 
Visszatérve, halott helyzet foga
dott: köszönésre sem reagáló fő
nöknő, fagyos csend. A lefor
rázott áldozat ugyan ritkán nyeri 
vissza újra könnyed nyaktartá
sát, arról viszont, aki őt kiszemel
te, sohasem tudható, mit forral 
még agyában. Alantas helyzet
ben az ember viszolyog attól,

hogy úgy érezze magát, mint egy 
kitekert nyakú csirke; igaz, 
egyetlen vércsepp nélkül. Afulla- 
dásos állapot azonban koránt
sem kecsegtet békével.

"Most láthatod te is - mond
tad asszonyodnak -, nem lehet 
egyszerűen táblát akasztani fejed 
fölé az eset után, hogy: ELŐÍTÉ
LET!... Nyilván nem úgy álltái 
párocskád elé, mint akit morális 
ítélet még nem ért ilyen vonatko
zásban. Hogy egyebet ne említ
sünk: tegnap este is összezör
dültetek, többek közt a szakter
minológia túlzott használata, túl- 
hajtása miatt a szülői gyakor
latban; nem mintha igényt tartot
tál volna rá, hogy figyelembe ve
gye: egy idő óta "magadon kívül" 
vagy, márpedig neki mint pszi
chológusnak tudnia kéne, hogy 
az olyan fölényeskedés, misze
rint "azt sem tudod már, hol van 
a lent meg a fent!", igen súlyos 
következményekkel járhat. Per
sze, te nem vagy tipikus eset, át
lag páciens — ezt BÉ Nej tudja 
rólad —, téged a szavak gyakrab
ban tesznek valaki mássá, aki kiéli 
magát az írásban, e téren hát nem 
vagy érdekes.

"A PROSPEKTUSOK ÉLETE 
AZ ÉRZELMEK ÉLETE. A FEL
ADATOK ÉLETE NEM A LELKI
ISMERETÉ."

Ezt hagytad hátra a hitvesnek 
reggel a csergőóra szomszédsá
gában, miközben ő megejtően 
durmolt. Mindazonáltal nem fe
ledted el, hogy legutóbb nem  
bánt veled a legszívélyesebben. 
Most jössz rá, ezt a figyelmezte
tést tulajdonképpen a karvalyké
pű M. íróasztalára kellene kitenni. 
(Ha Madonna-arca volna, semmit 
sem változtatna a dolgon.) Amit a 
természet a génekből kifelejtett — 
tehetnéd hozzá —, azt a mechani
kus ismétlésekkel megizzasztott 
öntudat, a betanult lét nem képes 
pótolni...

A "megizzasztott" jelző kissé 
natúr ízű ugyan, de ki gondolna 
itt konkrét ellentmondásra. M.- 
nél nem a spray-illatfelhő hiánya 
zavar, hanem a hitvány, üres gőg 
füstfellegburka.

Sz.-nél jártál, az esszéírónőnél 
(nagy szeme csupa gyöngéd érte
lem); benéztél az üres szobába, 
ahol azelőtt beteg anyja feküdt; 
most tudtad meg, hogy már hó
napok óta halott. Az utcán mint
ha hajtott volna valami, meg
iramodtál, mégsem tudtad leráz
ni magadról a különös, édeskés 
szagot. A kapu előtt mozdulatlan 
rongy vagy állat hevert a sötét
ben. Holtan, de még hajléko
nyán. Az egyik törődésben (vagy 
az állkapocs körül) várt rád a go
nosz vigyor. Vacsora közben a fe

kete kaviár ízetlen volt, s mintha 
halkan ropogott volna fogad  
közt... Egy pók a pap kopott pa
lástján, még gyerekkorodban. 
Meszesedek, mondja a halott köl
tő**, még nevetve a holton. Egy pók 
a beázott fürdőszobafal szögleté
ben, a vécé lehúzólánca árnyékot 
vet a pókhálóra. A halál pókja ott 
bujkál mögötted, előtted; benned 
is tán. Az édeskés szag csak elvét
ve kísér.

Ahogy befordulsz a kis utcá
ba, hírhedt előérzeted azt súgja: 
"Veszély! ” Nem kósza ebek húgy- 
szagú sikátora ez, naponta ke
resztülmész rajta. Igaz, sohasem 
sétálva; ám most valósággal lo
holsz. Nem túlvilágj jelek szok
tak nyugtalanítani, teszem azt, 
egy öngyilkosságot elkövetett 
barátnő (vagy a hasonmása), akit 
egy ilyen ősz eleji, derűs napon 
pillantasz meg sok év után. Fehér 
nyári ruhában ül a pádon: a ter
met egyezik, a vörösbama haj
szín is, bandzsalító mosolyával 
mintha hívna, s téged a szürkés 
arcszín láttán kiráz a hideg. An
nak idején az távolított el tőle, 
hogy erős dohányos volt. (Ha 
csupán ennyi fenntartásod volna 
M.-mel szemben is, akinél nem 
az a fő szempont, hogy nő, ha
nem hogy főnöknő.)

S megérzésed révén ismét be
jön a képbe: a valóságos. Ez M. - 
largo, larghetto kíséri karmozdu
latát. Szerénység, alázat még já
rás közben is kizárva. A zsír
karikás szemben a szépséggel 
felérő nyűt értelem, tisztaság fo
nákja: kivagyiság és érvényesü
lési vágy. Meg se mukkan a száj, 
de a lefittyedő, kemény ajakról 
jól látni: nemcsak nikotintól meg
bámult, ritka fogsort takar, ha
nem trágár szavakat, fogalom- 
zavarba fúló fenyegetőzést is.

Könnyű képzelegni róla, hisz 
jól ismered. Ott halad el mellet
ted, mint Canetti rút barátnője; ez 
viszont nem képzelgés - most lát
ni a hasonlóságot! A "Káprázat" 
játszik talán veled? Feje kissé fer
dén áll a nyakán. (Mégis: ha leg
alább úgy tisztelné s tenné eléd a 
Szabó Lőrinc könyvét, mint egy 
tisztára törölt tányért!) A valóság - 
a keskeny, szúrós szem is - rácáfol 
minden rosszhiszeműségre vagy 
írói torzításra. "A nők a világ sze
rencsétlensége - hallod vissza Ca
netti orvosát, Georgot —, az ó- 
lom súly az em beriség szelle
mén." Égykori franciatanárnőd 
elegáns, kioktató hangja felel rá 
máris: "Hát modor ez, kérem? - 
Szép szája megrándul. — Mit 
képzel egy férfi... a maguk korá
ban?!..." S te mint okosnak tartott, 
illedelmes diákja zavartan hajtod 
le fejed (persze akkor!); hisz ve
gyes társaságban megtanultad 
már szalonmodorban bagatelli
zálni, játékos semmiséggé kenni 
el a férfi-nő ellentétet. Noha túl

vagy már egy-két csalódáson. 
"Marja ki sós könny a szemem, /  
Ha a szemedbe nézek" — elször- 
nyedve olvastad titkon Adynál, 
ahogy a mohó és vértelen női aj
kak: "mint hernyók a lepke-raj
ban"... Brrr!

Ó, hiszékenység kora! Hol 
van még a sok dühödt szidalom. 
Ó, ártatlan, ifjú sereg félénk  
szem léje a gyérülő redakció
bán!... Tragikus vagy inkább tra
gikomikus, hogy egész életedben 
a kupierájos, baceháns bohémi
áknál iszonyatosabb volt szá
modra a női hierarchia világa. 
H isztériás főnöknők brutális, 
zsarnoki — valójában szolgalel
kűre méretezett — rendcsinálá
sában nem találtál soha semmi 
titokzatosat; törékenységet, érzé
kenységet.

Most is — másfél méter ma
gasból — mintha le akarnának 
nézni azok a seszínű, megritkult 
pillák ("mint drokszőrök a fehér 
bibircsen"). Iszon yú  tapasz
talatokkal kell fizetniük egyesek
nek. Egy pietista imaház főnök
nője lép eléd valahonnan a há
romszáz esztendős homályból, 
aki szörnyü lköd ve hallgatja, 
mondjuk, Händel zenei rögtön
zéseit. Meg sem szólalt még, csak 
fintorog, de moralitása erejével 
máris oly magasra nő, hogy ha- 
bogásodat megjegyzésre se mél
tatva hagy faképnél s vágtat el 
melletted heves iramban. Zava
rodban kénytelen vagy jobbra 
meg balra lépni, összehúzódni. 
Ha netalán bűntudatot fedezne 
föl arcodon, kész lenne újabb tá
madást intézni ellened. Noha 
Ady nőutálatától megóvott ez a 
pár évtized, Szentkuthy iróniája 
azért megkísért olykor, elég be
hunynod a szemed, s már látod, 
amint a Hölgy "vak indulatában 
nekimegy helyettesének, elődjé- 
nek(?)", majd pardonok mindkét 
részről. Ezt várnátok, ugye?

Hát nem. Van, akit az ital me
lankolikussá tesz. De M.-et — a 
soron következő — nem.

Mielőtt erőt venne rajtad a sö
tét tapasztalás, megrendültén ke
rülöd ki a kifürkészhetetlen, rez
zenéstelen tekintetű, ragadozó 
madárszerű lényt, s az esetleges 
italcsóvát. Örökös készenlétben. 
Mintha könyörtelen üstökösök 
közlekednének abban a kis utcá
ban, s fent az emeleten is — a pa
rancsra "bedolgozni" kész, állás 
nélküli kollégákra váró, kitöltet
len előszobában — értelem, er
kölcsi mérce, tér, idő korlátáit 
semmibe véve, csak úgy, kiszá
míthatatlanul.

Megtört alakod árnyékától ri- 
adozol. Húzd ki magad! Ha nincs 
is, aki féltsen (teremtés koronája, 
te; n evetséges is lenne, nem  
igaz?); az éjszakai zápor csak a 
port veri el, te egyelőre megma
radsz. Ha csökevényes időben is.
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magába foglal ez a konvencioná
lissá nyomorított tér, amelyben 
szellemed létezik, tested ritmu
sát, lélegzetvételedet, szorongá
saidat is felvállalja. Nem minden 
megtörtség gyengeség. A csaló
dás, a megrendülés nem az.

Legfeljebb a kényszerképzet 
ugyanaz: gyanútlanul idézzük  
leghétköznap ibb  dolgainkat, 
megválunk legbanálisabb szava
inktól, érzelmeinktől, s mire kö
rülnézünk: m indenütt csak a 
szakadék.

Férfi és nő közt.
N ő és főnöknő között.

(Ú tközben)
Puffadt, másnapos arc, rövid, 

inas nyak, véreres szempár, ezt 
gondolod szemközt, hogyha már 
így összezsúfolódtál vele útköz
ben. Megérdemled, ha leülsz vele 
egy asztalhoz, gondolod. Nyil
ván, most túloztál. Ha csak ennyi 
volna: a szürke, szivárványosan 
sárga (olaj) foltok. Nézel a szemé
be. Kitartott ingerültséggel; elé
ged etlen séget érzel, ahelyett 
hogy kellően hatna rád ez a fel
dolgozatlan zuhogás - fény és 
színek és illat; csak a mámor tűnt 
el. (Mióta?) Ahelyett, hogy élvez
néd az utat, mélyen lehajolsz - a 
gyomrod a torkodban -, lesed a 
módot, hogy ne csak tekinteted
nek próbálj parancsolni, de a- 
gyaddal is friss levegőt szívhass. 
Az ősbozótot keresed, ahol vér- 
bükkök surrognak; ha már a civi
lizáció (nem az emancipáció?) 
ennyire kifordította kedvedet, 
már-már pánikba ejtett. Tetézd 
meg hát a biztonsághiányt még 
ezzel a személyes üggyel is; vagy 
inkább törődj bele, hogy nem ő az 
első fontoskodó, parancsolgató 
nőszemély, aki biztos karrierre 
vágyik. Mérd be a távolságot (he
lyette is) a feltűnési vágytól a kül
detéstudatig. Mindegy, hogy a 
valójában véget nem ért aktivista 
korszak öröksége-e vagy korábbi 
hagyomány, lelemény: föl- borí
tani a term észet term ékeny  
egyensúlyát!... Az előrelátható- 
val hadakozol megint, nem a 
v a k v életlen n el; ott ül veled  
szemközt, kaján ránc rántja le fél 
arcát - az ellenszenvvel piszmog
ni úgyszólván fölösleges már. 
"Nyilván látott valakit a beteg, 
aki felizgatta a fantáziáját" - mon
daná Bulgakov úr. Nem, ez sem
miképpen sem hallucináció. El
hagytátok a faragott székely ka
put, az öles kőfallal kerített temp
lomot, ingoványos réten halad
tok keresztül, a járművet mintha 
bivalyléptek ingatnák ide-oda. 
Gyomrodban ejsze dolgozik a 
mézespálinka, üldöz a tikkasztó 
hőség; belevágtok egyenest a 
nagy idő haragoslila felhőgo- 
molygásába a feketülő fenyves 
alján. Rajtad ilyenkor, a fizikai 
rosszullét előtt, valami rettenetes

— Szabó Lőrinc-i — kiszolgálta
tottság vesz erőt. Már nem tö
rőd sz  azza l, am i e lv eszett  
(esztelen erdőirtások, a belvárosi 
komor betonpincékben szétzú
zott Szikszai-fejek!); eszméleted 
már csak úgy tart ki, akár egy 
rozzant fahíd. "L'homme n'est 
qu' un roseau, le plus faible de la 
nature, mais..."

Egy rojtos nadrágszárú öreg 
székely a küszöbön ülve pipál. 
Többféle emberek vágynak a vi
lágon.

Az ilyen nők például, mint 
Constanze, Madame Mozart, né
ha-néha meglovagolta tják térdü
kön gyermeküket, s máris le
rázzák magukról őket. Társadal
mi elfoglaltságuk nem engedi 
meg, hogy úgy éljenek és érezze- 
nek, akár az Isten "átlagos" te
rem tm ényei. A z ember tragé
diájának ném ely jelenetében a 
túlzott öntudat hajszolja végze
tes szerepbe Évát. S közben el

száll valami a gyermek leikéből, 
észre sem vesszük — azért ilyen 
neveletlen, javíthatatlan az em
beriség!... KANÁRIMADÁR EL
REPÜLT — olvashatjuk a 
második világháború előestjén a 
Kolozsvárott járt Török Sándor
ral a cédulát. — Ha valaki megta
lálná, jutaion ellenében hozza el a 
Kitaibel Pál (vagy Kinizsi Pál) utca
3. szám alá... Átmeneti időket é- 
lünk, most is háború van valahol. 
A légicsata nem Szaloniki fölött 
zajlik, az általános elsötétítés sem 
Svájcban van, mint ahogy a 
Kremlben nem Kalinyin, és az 
öreg harcosok előtt nem Hitler

szónokol éppen. Romániában 
sem földrengés pusztít jelen pil
lanatban, szinte csak úgy ráadá
su l az ed d ig iekre. A kanári 
viszont holtbiztos, hogy kiszaba
dult; honnan tudná szegényke, 
hogy a sárgarépa meg a kockacu
kor nem terem vadon, szabadon, 
a Rózsadomb vagy a Fellegvár 
bokrai között?!

Kaszálók után megint éles ka
nyar következik. Rosszul vagy; 
útitársnőd s egyben főnöknőd le
ereszkedő vigyorral hunyorog 
feléd. Madame Mozartot kínoz
ta-e valaha is az önvád? - M. talán 
jobban tudja. Téged az évek sú
lyával a veszteségek, az "elját- 
szottuk" szorongató érzése mind 
gyakrabban meggyötör.

Létezik nő, aki nem tart i- 
gényt soha semmilyen babusga- 
tásra. Volna kitől tanulni.

Kiszállsz; szólnak hozzád — 
émelyít a beszéd. Ködös kontúro
kat látsz csak.

(R osszu llét)
Leggyengédebb akkor vagy, 

midőn álmodsz. Nyálad mint 
fagylaltlé csorog a párnára; ilyen
kor megbocsátó mosollyal foga
dod a pillanatkép-cikázást, a 
tovatűnő mondatfoszlányokat. 
Nem tesz krétafehérré evilági hi
vatástudatod, az "isten áldja, lel
kem" patriarchális hangulatot a 
tudatalattiban nem fröcsköli be a 
hárpiahang ragacsos ömledéke.

Reggel aztán az álom, mint a 
havasról sebesen lefutó patak, el
tűnik, s ha nem sürget valami, 
elég egy jel, egy rossz előérzet,

hogy feszengve kezdd keresni 
magadban a láthatatlan horzso
lásokat. Mint tetted sodronybeté
tes ágyadból kipattanva akkor 
Gy.-én, ahol a hegyek bekukkan
tanak a főtérre.

Kár, hogy ritkán emlékszel ál
maidra, s egyre ritkábban ál
modsz. A gyengédség, a zava
rosba vesző boldogság igénye in
kább csak sejtelmes ígéret, a való
sággal összeilleszthető  sejtés, 
semmiképpen sem élethosszig  
tartó éhség- és szomjúságérzet.

Feltápászkodsz. A szálloda
ágy fölött fekete lyuk tátong, 
mintha lövés égette volna ki kör
ben a tapétát. Ha volna, aki meg
masszírozza a nyakadat. Az este 
az a pincér, aki sietve szedte le az 
abroszt asztalotokról s a végén 
nem fogadott el borravalót, fehér 
kesztyűt viselt, mint egy operett
ben. így jár az, akinek káprázik a 
szeme. Mindegy; siess mosakod
ni!

Minden tett eltorzítja a vüág 
arcát - nem csupán az erőszakos? 
"Miért torzítja? Hátha szépíti?... 
Szépnek csak azt találhatta(d), 
ami adva volt." (Szentkuthy Mik
lós)

A tapasztalás konvenció. A 
fölfokozott képzelőerő teremti 
meg a legképtelenebb kontrasz
tokat. (Nem ugyanaz, mint ál
modni.) M. karikatúrája mellé 
varázsold elő a másik valós úti- 
társat. G.-t, a primadonnát, aki 
úgy készült az esküvői lakomá
hoz a Cosífan lufiéban, mint Sz.- 
en ahhoz az ebédhez. (Igaz, hogy 
Dorabella szíve olvadozott az "al
bán" Guglielmo bókjaitól; az élet
ben viszont G.-nek még a karja is 
libabőrös lesz a mézesmázos sza
vaktól. Tud ő könnyed, szellemes 
lenni, ha gunyoros nem is.)

Ez már megint az álom empi
rizmusa: ahol nem érhet meglepe
tés. A legbiztosabb talaj; mii 
farolhat a kanyarban a gépkocsi, 
s bár elmaradtak már a hegyek, a  

fenyvesek, elég egy görcsoldó 
tabletta, hogy kellemes emlék
ként őrizd a szarvasgombás pe
csenye illatát. E lm eszesedett 
csalódásokból és az örömszerzés 
"technikai fogságából" teremti 
m eg olykor a fér fiv á g y  az 
ideáQ)t.

Legstilizáltabb formájában 
unalmas, esetleg túl intellektuá
lis lett volna G., a mezzoszoprán, 
mint jelenés. Valódisághoz vi
szont elégségesnek bizonyult 
egy kis spontán vonzerő — s az 
apró véletlenek (a precíz megfi
gyeléssel társuló ártatlan női 
"provokáció"). így teremtődhe
tett meg végül a feltételezett tu
lajdonságok közti szerves össze
függés.

Ebben a kísértés-drámában te 
egyszerre lehetsz Ádám és Lucifer. 
Nem bűn és erény méricskélésé-

» > »  folytatás a 6. oldalon
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folytatás az 5. oldalról

nek dilettáns játéka ez; csak sely
mes át tűnések, mintsem ütközés 
víz és kő között, mely tajtékzásá
val nyugtalanít. Zárójelben le
gyen mondva: G. mint jelenség 
halványabb szín- és hangkombi- 
nádónak felel meg, semmiképp 
sem rikító. Nem kell itt feltétlenül 
M. káromkodásaira, "picsázásá- 
ra" gondolni, hogy megtaláljuk 
és megérthessük a párhuzamot: 
m ás-m ás régiókba kellene le- 
szállni, hogy a halkság, a termé
szetes derű avagy a depresszióba 
hajszoló durvaság különálló ta
vában mártózzunk meg, esetleg 
megpillantsuk különböző kép
másunkat a tótükörben. Nevez
hetnék modorbeli egzotikumnak: 
M. "zolai lomposságával", kö
zönségességtől megmámoroso
dott hangjával — a "tönkrement 
idegekre" kent megszokott düh- 
roahmaival — ellentétben G. bár- 
m ily en  sz e szé ly e s
hangulatkanyarokat végzett is 
(akárcsak hangjával azon a közös 
turnén), környezetére nézve az 
eredmény mindig élvezetes és 
boldogító volt.

Hazaindulás előtt a reggeli
nél! M. hunyorgó szemmel, pisz
kosnak tetsző, száraz arcbőrrel, 
fésületlenül, egy kofa morcossá
gával ült le közétek. Keze reszke
tett, ahogy az öngyújtójával ját
szott. Ha szólt hozzád, hanghor
dozása olyan volt, mint egy vizs
gálóbíróé. Miután megpróbálta 
belesodomi asztaltársaságát va
lami racionális "száraz” morfiniz
musba — anélkül, hogy a felkínált 
"méregből" akár egy milligramm 
is eszm életedbe hatolt volna, 
hasztalan kísérelted meg elkép
zelni, hogyan védi meg M. dok
tori tézisét; a másik pillanatban 
viszont váratlan ingerültséggel, 
érthetetlen hisztériázással csa
pott a combjára (két félded vod
kától annyira becsípett volna?), 
mint egy huszárszerepet játszó 
operettprimadonna, csak a dupla 
kard hiányzott az oldaláról. G.- 
ben ezzel csaknem egyidőben  
kezdett csillapulni az egészséges 
mámor, mint aki megszeppenni 
látszik attól, hogy környezete a 
voluntarista ideológián nevelke
dett kuruzslónő kotyvalékát isz- 
sza... Mi is lett volna, ha a tár
saság — veled egyetemben — el
kapja M.-től ezt a "dekadens" 
életfelfogást, akár egy influen
zát?... G. az este— emlékezz csak 
vissza - még olyan volt, mint egy 
leírhatatlan tájkép: a maga irraci
onalitásában többet kifejezett, 
mint amennyit a felkelő vagy a 
delelőre jutott nap fénye képes 
volt fölmutatni belőle. Nem az 
énekesnő, hanem maga a női test, 
a formák, domborzatok körvona
lainak sejtelmes, izgató játéka — 
ez az átváltozásában a metaforá
val feleselő mozgás, mely szem

mel láthatóan szabadulni szeret
ne az őt szabályba merevítő vo
nalaktól: miként egy nyomdában 
kiszedett szöveg betűtükre a me
móriában!

Erény és bűn egyform án  
megejtő lehet ebben a nőben, 
gondoltad, mivel hiányzik belőle 
a sivár moralizmus. Jóllehet te
hetségének, hangjának köszön
hetően az érzékiséget felkeltő 
külső szépség nem az egyetlen 
erénye. Mint aki mosolyával ké
pes elnémítani a konvencionális 
erkölcs aggályait, a bűn ismeret
lennek tűnt számára. Ha énekelni 
kezdett, mintha a táj tónusai is 
elmélyültek volna. A nagy, széles 
ablaknál állt, nem zavarta a te
rem sivársága (egy-két festmény, 
amatőr munka függött a falon); 
amint kinéztél, illetve magadba 
néztél, gyermekkorod lesántult 
hintalovának meg egy törött á- 
gacskának a miniatűr árnyképe 
lebegett előtted. S egy szárny nél
küli esendőség nyilvánvalóbb  
tisztaságot, erényt jelképezett, 
mint őrangyalok acélosan csatto
gó szárnya, amely némelykor 
éppoly félelmet kelthet, mint egy 
vastaps.

G., amint a fasoron sétál, vagy 
ahogy leül a pad repedezett desz
kájára; előkelőnek néz ki. Holott 
nem is elegáns. Mi teszi mégis 
gyönyörűvé? Alakja, arca, sze
me? A kissé lebarnult arcbőr, az 
élénk kék tekintet, a lányos, időn
ként kíváncsi mosoly? Vagy a fel
tűnni nem akaró - nem kék-lila 
karikás - festett szempár; a szem
öldök, mely kissé ferde ívben 
szökik fel. A mell, a csípő, a comb 
- az erotikum kifejezői nem cél
pontok, nélkülözik a hiúságot. 
("Mint kristályok a kövek kö
zött.")

Persze ő is ismeri a kacérságot 
s a hisztériázást. Előbb visítozva 
futásnak ered a fűben a pockok, 
hörcsögök "inváziója" elől, majd 
lecsillapulva egy ápolónő türel
mével óvná — értük is — az in
kább csak hallomásból ismert 
Természetet.

Bocsánatkérő m osollyal ül 
asztalhoz, miközben a pincér kó
lát meg bort tölt a poharakba. 
Csak M. hiányzik. ("Keressétek a 
vécében, hátha belefulladt!", így 
a legrosszmájúbb hang közüle- 
tek.) Mindenki tudja, hogy mu- 
tyiban bevágta már a két fél- 
dedjét. Mint később kiderül, sen
kinek sem vált kárára, hogy lelo
csolta, vagyis sikerült elaltatnia 
egy időre rögeszméit; ezalatt G.- 
ben fölengedett kissé a dermedt
ség. Egy tejszagú, csipás szemű, 
cérnahangon panaszkodó kis
macskáról mesél: amikor megpil
lantotta, a kádban már zubogott 
a víz. Magára kapta ciklámenszí
nű fürdőköpenyét, és új kedven
cét cirógatva, ölben vitte be a 
fürdőszobába.

Az öntudatlanságban szuny- 
nyadó forma észrevétlenül vívta 
ki a maga függetlenségét. ("Fér
fiú, birtokjogra itt ne számíts, 
hagyj föl minden reménnyel!") 
Egy ilyen nőre senki sem lehet 
féltékeny — jut eszedbe felesé
ged megjegyzése otthon -; járjon 
bár bolondos ruhákban, fiatalok 
közé tolakodva csüngjön az örök 
ifjúságon, süssenek bár felé az ol
tárok árnyékából is a glóriafaló 
férfiszemek. Bohémság, kacagás, 
megkésett bakfishóbortok! — d- 
nizmus nélkül kerít hatalmába 
mindent, akár a zene. Még ha a 
polgári rend, a duruzsoló házas
élet értetlenül állna is előtte. 
("Akár egy összevissza járó óra! 
Sosem kell felhúzni; mindegy, 
hogy kinél van a kulcsa!") Egy 
üyen teremtés — nem egyéb eré
nyeinek, egyedül a hangjának 
köszönhetően — megállta volna 
a helyét akár a Bécsi Úrilányok 
Szent Cecília Kórusában is.

Közben a másik, (M.) rekedt 
hangja a dohányfüstfelleg mö
gül, hogy dgi, no meg folyékony 
bemelegítés nélkül ő hiába is ül le 
akármelyik direktor úr elé, mert 
képtelen interjú közben koncent
rálni - ő, a kérdező... Máris han
gosabban kezd verni a szíved, s 
azon töröd a fejed, hogyan is 
hangzana az ördögűzés egy bie
dermeier kori varázsoperában? A 
fölény és hidegség rendszerint 
hervadt, ráncos, kortól firlefán- 
cos testet vagy életet takar. Degas 
dagadt Péknéje, igaz, a kegyetlen 
verizm usnak  k öszön hetően  
olyan visszataszító; a pasztellszí
nek hamvassága sem képes el
lensúlyozni a széles hátú, idétlen 
mozgású fehémép kivagyiságát. 
Amikor M. frivol akar lenni, ta
lán akkor igazán düettáns. Ki ne 
hallaná, hogy nem a nagyáriától, 
hanem a hős perszóna orrfúvásá- 
tól visszhangzik a karzat!... Mi
csoda pech ez a "beugrás" G. 
helyett, aki tüdőgyulladás-gya
nús ('láztól izzadt vizes ingét egy 
apáca csavarja ki, és egy szék 
támlájára feszíti száradni." Pár
nád alatt a könyv, abból olvasod.) 
Tart a gonosz varázslat. Recsegő, 
kappanhangú, poros parókájú 
társaság tapsolja meg a székéről 
felugrálva M. kurjantásszerű ká
romkodásait. S az ocsmányságo
kat a G. mellől elmaradhatatlan 
korrepetitor kíséri egy rozzant, 
felhangolatlan pianínón. Az áriát 
követő áhítatban a beleid buffó- 
kat böfögnek...

Ekkor szólal meg a szoba
csengő. Felriadsz. GombolaÜan 
nadrággal feküdtél keresztben a 
vetett ágyon. Kialvatlanul és 
bűntudattal rohansz a többiek 
után, nehogy lekössétek a D.-ben 
szervezett találkozót.

Volt alapja álmodnak. A hu
zatos kultúrteremben (hiányzott 
egy ablaküveg) az énekesnő be

rekedt. Nem baj, majd elbeszél
getünk, javasolja homlokát rán
colva M. Ami azt jelenti, hogy ő 
majd cseveg, adomázik a közön
ség előtt. (Úgy is lón.)

A m ezzoszoprán pityereg, 
pedig senki sem tett szemrehá
nyást neki. Vigasztalnád, ahogy a 
jezsuiták gyóntatnak.

M. rád mordul. "Ne zsarno
koskodj fölötte!"... Az idegesség 
vagy a perverzió tragikus felhan
gokat erősít föl benned. Hirtelen
jében különben is kevés a szó, 
h ogy  k om éd iázn i tudj, s ne  
bosszankodj. Hagyni kéne más
kor is, jut eszedbe, hogy az ő szá
jában reszkessen kocsonyásán a 
hazugságpuding! Homlokodon 
a kidagadt érrel nehéz megjátsza
ni a higgadtat. Ha sikerülne is 
elhalásznod a pöffeszkedő Ma
dame M. orra elől az utolsó üveg 
sört, amint az első kortyot lenyel
néd, már éreznéd, hogy lábvizet 
iszol.

A jórészt közönség nélküli 
vendégszereplés után a hazaút 
már színlelés. Még néhány mohó 
harapás: zöld üvegházi uborka 
herseg a fogak közt. M. javasolja, 
hogy költsük el szerény ebédün
ket a városka parkjában...

A szövetkezeti személyzet - 
nálunk most épp nincs sztrájk - 
közben váratlanul elárasztja a fü
ves teret. A pompás természet 
ölén még fürdőgatyában is séta
fikáinak. Három fehémép kézi
munkázva, térdén eladásra ké
szülő szőttesekkel, tereferél a 
"nagy szabadságról”. A tömeg 
már teljesen körülzárta a parko
lóhelyet. M. ráripakodik valaki
re. Már az sem zavar, hogy elál- 
mosodtál. Az ember ilyen termé
ketlen utakon gyorsan és feltar- 
tózhatatlanul elem észti ener
giáját, nem csupán maradék ál
mait. "Futó jelenség vagy a Föl
dön — nyugtatnád magad, ha 
még ébren volnál. Elemyedt szá
don hernyóként mászik végig  
egy vigyor. — Csak botladozó 
bolond leszel, mire rájössz, hogy 
nem vagy képes elviselni a má
sokból áradó idegenséget..." S 
eközben, érdekes módon, elkép
zeled (vagy látod is), amint bo
szorkányok süvítenek el fölötted 
seprűnyélen.

Ketten is rázzák a vállad. Egy
más szavába vágó női gondosko
dás: "Remélem, jobban vagy..." 
"Indulás, mindjárt sötét lesz!"; a 
rossz fogait villogtató közel hajol 
hozzád. Sikerül egészében le
nyelned a viszolygást s a képte
lenségeket. Az értelem morálja 
diadalt ül az érzelmi begerjedés 
felett. Nincs seprűnyél.

Már csak a hagymaszag.

"Canetti; **Vásárhelyi Géza; 
•^Pascal: "Nádszál az ember, sem
mi több, a természet leggyengébbi- 
ke, de..."
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Lop a család
Fölgazosodtak a szérűk, eltűntek belőlük a 

kazlak, ott magasodnak a dombon, eltakarják a 
megszokott láthatárt. Most még a szalmát is 
igényelni kell, aztán vagy adnak, vagy nem, hát 
a hosszas várakozás helyett hazaviszik, ami ép
pen szükséges. Lopják, mondja az elnök, vala
kit oda kell rendelni őrnek, de kicsodát ezek 
közül? Legyen a lopós ember, egy szenvedélyes 
tolvaj a legalkalmasabb.

Jól tudta a lopós ember, a tisztességes pa
raszt nem éjszaka indul azért a néhány öl szal
máért, hanem világossal, de azért úgy, hogy 
senki ne vegye észre, például a mise alatt. Be
harangoztak, ő meg mintha csak hátramenne, a 
rétre lejtő domb felől, lopódzkodva foglalta el 
őrhelyét a szélső kazal oldalában. Tarisznyájá
ból kicserélte sipkáját szalmakalapra, beült a 
kényelmes fészekbe nyakig. Aki erre tart, látha
tó, egész útján végig követheti, mint éppen 
most az öregembert a fiával. Tolja a gyerek a 
talicskát, nem szólnak egymáshoz, nem látszik 
rajtuk semmi izgalom. Annál inkább lapul az 
őr, rájuk feszül tekintetével, mintegy ragadozó. 
Visszafogja lélegzetét, kapar a torka, ezek meg 
csak jönnek a kárba, mint a marhák. Szaktudás 
nélkül. Aki nem lát a sötétben, nem tudja meg
különböztetni a zajokat, nem ismeri a terepet, 
az alkalmas időjárást, nem érzi meg a szeren
csés órát, maradjon otthon. Menjen koldulni. 
Semmi kockázat, nincs semmi öröm ebben a 
csórékázásban nappal, talicskával, mindenki 
szeme láttára. De ha a szőlő érik! Meg kell lesni, 
ki marad a hegyen éjszakára, ajánlatos megvár
ni az éjfélt, aztán föl a puttonyt, a köténybe is 
fér egy ölre való, papucsot húzni a bakancsra... 
Gyere csak vén zsivány a dologtalan fiaddal! 
Most aztán elkaplak benneteket! Nem így kell 
ezt csinálni! Föl kell mászni a dűlő végébe, az 
erdő alá, onnan kell kezdeni. Nem ám egyszerre 
nekiesni, hanem innen is, onnan is, hogy ké
sőbb vegyék észre. Egy éjjel összejön legalább 
három présre való, lassacskán háromszor 
annyi, mint a sajátból. Persze nem ingyen, sem
mi sincs ingyen. Te se úszód meg, öreg! Csak

engem megvertek, földagadt a fejem, lerepedt 
a szám. Mi történt magával? Elestem. Ja? Most 
aztán elkapom, bekísérem!

Kelletlenül tolta a talicskát a fiú, az öreg 
égnek álló vasvillával baktatott. Ahogy köze
lebb értek, úgy apadt az őrben a szakértelem 
gőgje, úgy érezte magát, mint akit rögtön meg
vernek, aztán majd följelentik, kibeszélik. A 
gyerek leejtette a talicska nyelét.

- Most lopunk, papa!
- Ez nem lopás. Ez csak a szalmazsákba kell 

- mondta az öreg, s beleszúrt a kazal tövébe, ha 
annak mondható az a halomba hányt kupac, 
melynek az alja az esőtől megfeketedett, elga- 
nyésodott,s a magas kóró visszafogta, ami a 
villára akadt.

- Szar munka. Rohadt az egész.
Az őr nehezen türtőztette magát, még nem 

gyűlt össze elég bizonyíték, még várnia kellett, 
hogy leereszkedjen a kazal mögé, és hátuk mö
gé kerülve rájuk kiáltson: Tolvaj! Fogják meg! 
Lopják a kazlakat!

- A kazlakat is olyan módjával kell rakni, 
mint a házat, nem csak így összevissza. Külön 
az árpát, külön a zabot, az árpáé teli gyönge őszi 
vetésű lucernával. Ezek meg elbitangolják 
alomnak. Most már a kazal se fontos, hepehu
pás szántásra hányják, hurcolják a kazalrakó- 
nak, csináljon vele, amit akar. Nem úgy van az! 
A szalmát feszesre verjük a nyársra, aztán a 
legények pontosan egymáshoz fektetik, meg
alapoznak, és ha már női a kazal, bedöntök a 
létráról, ahogyan mutatva van, a sarkot meg- 
szarvazom, megsaccolom, mikor kell szűkíteni, 
ahogy apad az asztag, emelkedik a kazal, úgy 
keskenyítem a csúcsáig. Aki ezt érti, az nem 
hagy maradéknak egy fia petrencét se. Mit bá
mulsz? Nem te mondtad, hogy csupa törek a 
szalmazsákod? Hogy már a deszkán alszol? 
Elvennék ezek még az álmunkat is. Te csak azt 
veszed vissza, ami a tied. Nesze!

Olyan pedánsra rakta meg a talicskát az 
öreg, mintha kazlazott volna kicsiben, megte
tézte, kötéllel leszorította, körbe veregette a 
vasvillával, kihúzgálta a laza szalmaszálakat, 
mehettek volna. Most lépne közbe egy igazi őn 
Mit csinálnak? Csak nem lopunk!? Evvel a ta
licskával? De magában tartotta: a káplán misé-

Köszöntjük a 60 éves írót
zett, azért lett vége fél óra alatt. Előbukkantak 
az utcából a másfalusiak, az országút közepén 
mentek párosával, libasoiban. Mennyi élő tanú!

- Meglátnak! - ijedt föl a gyerek, elindult, az 
apja is szégyenkezve követte, azt próbálta elhi
tetni, mintha a vasútról jönnének árkon-bokron 
keresztül, ahhoz meg mi közük, ha nem visznek 
csomagot. Lassítottak, hogy ne kelljen köszön
niük, nem néztek hátra, látható-e a megrakott 
talicska, ez a friss szalmakupac

Mikor már eltűntek az őr szeme elől is, le
csillapodott az izgatottsága, elkezdett unatkoz
ni. Egyszer csak úgy érezte, megint fogdába 
zárták, mintha a talicska foglya lenne, az szabja 
meg, meddig kell itt maradnia. Világosban nem 
merik hazatolni. Aztán azt korrogta a gyomra, 
a strázsálása teljesen fölösleges, majd szürkü
letkor visszajön, elcsípi a lopós családot, el se 
kell bújnia, csak elkiáltja magát Teszed le! Azok 
meg ész nélkül leborítják a szalmát, mentik a 
menthetőt, szaladnak. Ezt képzelte, pedig az 
ellenkezője történt. Otthon se találta a helyét, 
míg be nem fejezte a napot. Alkonyodott, s már 
indult az őrségbe szigorúan, mégis a nagy ka
landba, régi portyái idején szokott így belebújni 
az ördög, a lopás öröme, s már nem az volt az 
érdekes, hogy magának szerzi, már az is jólesett 
volna neki, ha másnak viszi a szajrét. Fölemelte 
a terhét, és húzta az öregék háza felé. A tarlóba 
vágó vaskerék csöndesen gurult, csak némi zi- 
zegés hallatszott, bakancsa, mintha bársonyba 
lenne bagyulálva. Elhúzott a kora esti busz előtt 
az országúton a hétvégi utasokkal, s a kivilágí
tott arcok kifelé semmit se láttak, ő meg félva
kon kereste az átjárást az árok túlfelére. Sosem 
volt annyira telhetetlen, hogy szekérszám, eset
leg talicskával nehezítse a dolgát, sokkal biz
tonságosabb a zsák, a puttony vagy a tarisznya. 
Most meg a kaput is ki kell nyitnia, fölverheti a 
kutyát is, bár az öregek rádióznak, látszik vala
mi világosság az út felől, a gyerek nemrég me
hetett szórakozni, az apja várja, míg megjön, 
pedig nyugodtan lefekhetne. A kutya meg se 
nyekken, talán a betörők etették be, idegenek 
lehettek, azok nincsenek semmire tekintettel.

A szellem 
palackozása

folytatás az 1. oldalról 
M cintoshsal vagy Internettel? 
dehát a "a pozitív gondolkodás”, 
amit ugyancsak bekalkuláltak a 
receptbe, ilyesmivel nem bíbelő
dik, fő a sznobéria és a nagyké
pűség — így fel se merül, hogy 
arra a célra, amire a ceruza jó, 
nem jó a komputer, és fordítva. 
Ezzel van épp a baj.

Az új nemzedéket nem any- 
nyira nevelői, kiképzői, mint leg- 
hátulról, az iparágba a pén
zecskéjük milliárdjait befektető 
Senki és Mindenki bácsik — egy 
olyan világ felé szeretnék terelni, 
ha sikerül nekik: sorokba szoríta
ni, amely többek közt ennek a 
gépesítésnek, ennek a motori- 
záltságnak köszönhetően egydi
menziós. Végső soron: együgyű. 
A múlt dimenzióját mint kacatot 
kidobnák a léghajóból, ettől is 
könnyebb, máshoz mérhetetle
nebb lenne az a világ, melynek

jövőjét ugyebár buzgón felvállal
nák, átvállalnák az emberi társa
dalom szervezési képletei. így  
csakcsupán a jelen, egy minden 
helyett való (látszólag, kólás- 
üveg-felirat-informádó szinte át
tekinthető és bevágható) JELEN 
kérdéseire, kihívásaira kell meg
tanulni, betáplálni, reflex-szintre 
emelni a helyes és hasznos vála
szokat. (A román tévében követ
hető számos, nyereményre menő 
témás Ki-mit-tud egyikén-mási- 
kán a maszületett bárány intelli- 
gendaszintű helyes válaszokkal 
is lehet milliókat nyerni — hogy 
az ember rögtön arra gondol: ha 
ez a taknyos egy milliót kap, mert 
k ivágta , hogy  "Kolum busz, 
1492!", a tanár ahhoz képest mil
liószoros tudásával miért kell éh
bérért dolgozzék s hetekig tartó 
sztrájk-fenyegetésekkel vívjon ki 
egy amerikai nyalókára való fize
tésemelést.) Ugyanazok miatt a 
bácsik miatt, akik a gyermeket 
titokban kábítószerrel, alkohol
lal, amerikai dgarettával etetik 
be, hogy rab fogyasztójuk, fo
gyasztó rabjuk legyen aztán évti

zedekig, nyíltan pedig a félmű
veltség, a talmi álkultúra jelké
pét, az ö n e lég ü lt rágógum i 
dvilizádót verik a fejébe s a kon
dicionált értékrendjébe, vágyá
lomrendszerébe. Különben o- 
lyan vadbarommá lesz csak, 
akihez képest saját analfabéta 
pásztor dédapja tudós volt.

Mert volt egyszer, hol nem 
volt egy alaptudat, egy minimá
lis informádó adag, egy lelki el- 
ső seg é ly d o b o zszeű , m inden  
időben s minden tájon, melyet 
szóban is továbbadtak, nyelvhez, 
szokáshoz, szépérzékhez s múlt
hoz kötve az ősök. Ennél keve
sebbel nem érték be. Egy arab 
pásztor, egy klán-tisztelő skót, ír, 
kelta, egy hindu vagy tibeti pusz
ta nevéből információk össze
csukva utazó rügyei nyíltak ki, 
egy tovább élő, mert továbbmen
tett történelem, egy múltdarab, 
amit ma gépesítve a rabszolga
tartást — egyszerűen elkoboz
nak, megszüntetnek, kiiktatnak, 
m ű k öd ésép telen n é tesznek . 
Mert az ellenük dolgozna az em
beri tartásban, valami olyan mél

tóság nevében, amit ők egy kép
zeletbeli "globalizált" emberiség 
nevében, meg szeretnének tömi. 
Volt már nemzeti alapon, világ 
proletárjai alapon, minden ská
lán, dúrbán, mollban felbúgó szi
rén-szirénaszó az egybeolvasz
tásra, mert úgy mindig könnyeb
ben sorakoztatható, kezelhető, 
csomagolható és uralható az em
ber. Most, hogy a XIX. század 
szép és látványos, vemegyulás, 
madáchos haladása után urbá
nus környezetben amúgy is ki
szolgáltatottabbá vált az ember 
teste-lelke, a neandervölgyi te
leket és kalahari nyarakat elvi
selő  csupasz M auglisága —, 
mindössze arról van szó, hogy 
m ás az in form áció  fe lv é te li  
módja. Ezzel élnek vissza a ki
bernetika kerítői. A nagy mutat
vány: az 1001 éjszaka legrégibb 
metaforája.

Lehet újabb hosszú évadok 
kellenek hozzá, hogy kiderüljön: 
ők zárják palackjukba a szellemet, 
vagy a szellem önnön palackjába 
menekülve — ki, a semmi cifra 
bűvészvilágba zárta őket?
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9 E H É N V  M Ű M  I  a  i l l
ha majd minden rabszolga nép szerkeszti: /QQ
jármát megunva olajra lép Fekete Vince

B Ö L Ö N I  M Á R I A  V E R S E I
csibereszki 
csiholása
felfordult fájdalom 
dalom nem verekszik 
veréssel csiholod 
büdös csibereszkit 
mozdulatlan fekszel 
bort ittál és hazudsz 
megtagadsz egy éjjel 
s különpokolra jutsz 
összevont szemöldök 
mosolytól könnyes szem 
felfordult fájdalom 
én már nem verekszem

üröm
súrú csönd 
hallgatás 
a szavak vétkesek 
nem tudok szólalni 
s fáj a tekinteted 
eljutna most hozzád 
ezer szó és mondat 
csak ne kéne szólni s 
másképpen eljuthat7
ki nem mondott szavak 
meghalt félmondatok 
ezernyi gondolat 
s én nem szólalhatok 
vétkesek a szavak 
fáj a tekinteted 
benne látom rémült 
vonagló énedet

olyan mintha...
olyan mintha a szemedből az én könnyem folyna
s mintha ajkad a sötétben értem mosolyogna
olyan mintha tudnád mindig mit hogyan kell tennem
s ha már erőt merítettél erősítesz engem
úgy teszek mintha érteném miért is vagy velem
hadd látsszék hadd érezhessék mit jelent ez nekem
s ha majd látni fogom hogy túl sok a gondod
égő lármafámat könnyeddel kioltod
akkor majd angyalként lebegek fölötted
vigyázni fogok rád míg magamat féltem
tudván hogy az élted lehet az én ütem

***

"Ki eltört életét épnek álmodja, míg tükörbe pillant..."
Dsida Jenő

Ki eltört életét épnek megálmodja 
annak virágozni fog majd minden bokra 
rózsáinak kelyhe a Nap fele tárul 
el fog kívánkozni 6 a nagy világból 
s mikor rózsáinak lehull sziromzatja 
akkorra már őt is anyja sirathatja 
mert eltört életét épnek megálmodta 
túl hamar virágzott minden rózsabokra

untalan
nem vagyok búntelen 
nem vagyok gondtalan 
hogy mire - nem tudom 
vágyódom untalan 
ha csak csönd vagyok 
csöndben hallgatózom 
csönd voltam csönd vagyok 
talán átváltozom 
fölsikoltok fájón 
nemes ember-voltom 
csönd voltam csönd vagyok 
sirállyá változom 

átrepülök nyomban 
gondokon bajokon 

nem vagyok búntelen 
nem vagyok gondtalan 
felhőtlen életre vágyódom 
untalan

táncban
ritmus után tapogatózva 
vak vezet világtalant 
reggeltől napestig 
estétől reggelig ropják 
a kétlépéses dal tálán t
elhangzott kiáltó szóra 
ritkán jön vissza felelet 
lidérczöldes villogásban 
kopott ütemét megleled 
a kongó hangzású makogó 
szótagoknak

nem vagy hibás
benned akartam élni 
sejtjeidben 
kiköptél magadból 
mint rossz falatot 
a száj
szeretnélek összebékíteni
a világgal
de nem tudlak
és nem is muszáj
talán kiválasztott vagy
különválasztottalak
eggyé nem tudlak tenni
önmagámmal
te - te vagy
és semmi más
nem vagy hibás

magammal értetek
tehetek valamit 
veletek magamért 
nem iszom 
nem eszem 
koldulok vigaszért 
jöhetek mehetek 
hasztalan céltalan 
utakon tereken 
élhetek heteken 
keresztül rajtatok

tehetek valamit 
magammal értetek 
jobban - kicsit - 
mint én
boldogan éljetek

jövök és hőbörgök 
körözök s fölözök 
habogok hebegek 
tehetek valamit 
magammal értetek

CSEHY ZOLTÁN

1. "dragma"
az írás lehullt testéről mint 
szőr a fákról a habba 
rózsát köp a parkoló túz 
és gömbjébe menekül a labda

reszketve fegyvert ha szertehord 
magába zöldül a hadsereg 
és csillagos lombot hajt, ha romja nő. 

aztán lelép, mint csatazaj 
fényárba mász és rejtjelek 
alánkfolyík Hádesz szürke háza 
Ó Latónia, hol agyarak 
és gyökerek alig különböznek 
és körbe gondolja a vonal az útját 
honnan hajcsóva csap kifelé 
és százegy lány igyekszik: 
aggódva, hogy violák 
lapodba betoppan a szín 
és őrültet, mint a gaztett, 
mely nem lát szüzességéből ki
a lótuszt kúszó láncok lepik meg 
ó láncok fattya, ember! talán ha sáv, 

de ég, kelt és
kenyérbe sült az izmos péksegéd

mennyei kiverés 
elinal a szajha víz 
és fölmossa láncaim
talán ha hurkolt mennyeket 
szörnyű csókálló szájba tűt 
egy mellbimbót mosni éjekig 
hogy felforrjon, ha kell, a tej. 
egész a magzatcsöndig kapartatni ki 
ki rámáz vizet tündöklő azúrba?

ától zéig a fák 
faragják színes lombjukat,
a kéz magába nyúl és keres 
kétségbeesve új s új ujjakat 
végül kiesik az ősz, a hegyező, 

peremem, az én poszátalába 
nyomok egy homokos hason 
strandot üvölt a köldök 
ebben tűnik el, ha hagyom

nekem nincsen másik felem 
akár a csupasegg hó, résnyire 
nyit és nyákol 
ami maradt a tisztaságból 

lepedőn, ha csepp 
ebből persze nem következik 
csak letolja és szépen áll. 

a hajók titka ez 
ha üdvözül a tenger, 
mézben úszni
mint kikötőn, üvegen nézek át 
egy egyre halkuló, leszbikus vászon 
reklámoz petés éjszakát 

egy virág alszik bennem 
bimbója félelmes rozsda 
gyekére átvérzik elhullt virágokba 
csak nő nő nő hogy egem befödje

píkkelyzacskó
ó hogy ficánkol az ősz ez az egész 

estét betöltő
halság
lassan nyitja sebét a rádió 
kifolyik a fekete donna 
mintha gyászt főzne benne az ég 

én európából jöttem 
egy különös köldök alól 
lemetszett ujjak a zongorán 
tucatfolyó ha partra ér 
megnyílnak csönded termei
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LAKATOS MIHÁLY

Rege az öreg halászról
Élt valahol a sokhalú világtenger egy el

hagyatott partján, a világi dolgoktól teljesen 
a fal felé fordulva, egy öreg halász. N a p  
hosszat elücsörgött a környék szikláinak a 
legmagasabb pontján és hagyta, hogy a ten
ger rajta legeltesse óriási, mélykék szemét, ő  
maga általában lehunyt szemmel üldögélt, 
csak elvétve pillantott bele a hol ködös, hol 
szemetkápráztatóan fényes messzeségbe. 
Ilyenkor cinkosan elmosolyodott, majd hir
telen ismét lesütötte a fejét. így bizony. Az 
öreg halász flörtölt barátnőjével, a sokhalú 
tengerrel, aki — ha jókedvű volt — a leg
szebb halacskáit dobálta a levegőbe idős ba
rátja gyönyörködtetésére. Kapcsolatuk  
meghittségét az sem zavarta, hogy időnként 
mindketten kínzó, viharos lökésekkel járó 
ke- délyhullámzással küszködtek. Ha a ten
ger kékje a láthatáron aggasztóan őszülni 
kezdett és valami szíven ütő, furcsa színt 
öltött, az öreg halász napokra bezárkózott a 
sziklák lábánál kialakított kuckójába, mely
ből a kilátás csak a szemközti szildafal szür
ke, likacsos derekáig terjedt és csöndesen 
pipáz- gatva, a megbocsátó megértés mele
gétől belülről jólesően átjárva hallgatta ba
rátnője szokásos hisztériarohamait.

Máskor benne sűrűsödött meg a köd, és 
ismét napokig nem láthatta őt a tenger, mely 
- az erre tévedt idegenek elképedésére - 
ilyenkor a szélcsöndes időjárás ellenére, ha
talmas, fehér sörényű hullámokat eregetett a 
fövény felé és nyugtalanságában úgy hány
kolódott, mintha át szeretné lépni azt a ha
tárt, melyet tenger át nem léphet. Csak az 
öreg halász tudhatta volna, hogy ez így is 
van. De ő lázas révületben hevert a szúette 
priccsen és mindenféle túlvilági látomások 
vonultak ki-be az ablaktalan, szűk bejáratú 
kunyhó ajtaján.

Élsőként ezúttal egy idősebb házaspár ér
kezett: egy kopaszodó, öltönyös férfi és egy 
világosszőkére festett hajú, fekete gyön
gyökkel ékesített asszony. A férfi dühös moz- 
d u la tta l la z íto tt a n yakkendőjén , kö
rülnézett, majd rögtön cigaretta után kotorá
szott a zsebében. A nő leült a priccsre az öreg 
mellé, megdrógatta a haját és azt mondta: 
"Nem lehetne mégis? Tudod, hogy szeret
lek..." Aztán szokás szerint kezébe vette a 
pipát és szemrehányóan nézett rá: "Még min
dig? Apáddal sem mentem semmire, míg- 
csak az infarktus le nem csapott... a többit 
tudod..." sóhajtott és fejcsóválva nekilátott a 
rendcsinálásnak. A lázas sürgés-forgás azt a 
látszatot keltette, mintha egy udvarház hó
napok óta elhanyagolt háztartását kellett 
volna helyrepofozni, holott a berendezés 
mindössze egy teafőzésre használt bádog
csajkából, egy rojtosra olvasott bibliából és 
egy furulyából állt. Mialatt a festetthajú ezt a 
három dolgot rendezte át újabb és újabb kon
figurációkba, az öltönyös elszívta aranygyű
rűs cigarettáját és a csikket kipöccintette a 
bejárat elé. Kettőt köhintett, ami a saját jel
rendszerében azt jelentette, hogy szólni kí
ván. "Meddig óhajtod ezt így folytatni, 
úrfi?!" - fordult meg agresszíven, zsebredu- 
gott kezekkel. És — szokása szerint — mély 
lélegzetet véve, lendületesen, olykor heve
sen gesztikulálva, beszélni kezdett. Nem  
rögtönzött, semmit nem bízott a véletlenre,

beszéde a retorika szabályai szerint szerkesz
tett, hatásszünetekkel alaposan megspékelt 
előadás volt. Fortyogva, bugyborékolva tör
tek a felszínre a szavak, mintha tenger alatti 
vulkánból. És amikor lehűlve, megdermed
ve összeálltak a kitörés végeztével, a férfi egy 
olyan szigeten találta magát, melyre az öreg 
halász soha nem tette, de ha tehette volna 
sem tette volna soha a lábát. Irtózatos távol
ságok választották el őket egymástól, és 
görcsbe rándult az öltönyös gyomra, mint 
annak, aki lélekvesztővel vág neki a végtelen 
vizeknek. Görcsbe rándult, s bár beláthatat
lan messzeségben volt tőle, ebből a távolság
ból is undort keltett benne ez az emberszerű 
féreg, aki összekunkorodva hevert a szúette 
priccsen, aki barátként sem volt méltó hozzá, 
nemhogy ellenfélként, mert nemcsak hogy 
nem volt hajlandó küzdeni, de az ő keserves 
küzdelmének a gyümölcseit is elkótyave
tyélte, családfáját felaprította, hogy utolsó, 
mosdatlan halászként melegedjen mellette.

Aztán jöttek még mások is, és ügyet sem 
vetve a festetthajúra meg az öltönyösre sü- 
rögtek-forogtak a kunyhóban, kérdéseket in
téztek az öreg halászhoz, aki nem reagált 
sem m ilyen m ozdulatra, nem válaszolt 
egyetlen kérdésre sem, csak feküdt tágra nyi

tott szemekkel a fal felé fordulva, háttal a 
jövő-menők tömege miatt funkcióját vesztett 
ajtónak. Volt köztük egy fiatal, dúskeblű nő 
is, aki abban különbözött a többiektől, hogy 
ő viszont nem szólt, nem kérdezett semmit, 
csak ült a prices szélén kezében az öreg ha
lász széltől-sótól cserzett kezével és időnként 
végigsimított rajta. Ez a dolog teljesen lekö
tötte a figyelmét (legalábbis úgy tűnt), mert 
nem hallotta a festetthajú szitkozódását, nem 
érezte az öltönyös, hátába fúródó, megvető 
tekintetét, sőt, az sem zökkentette ki a nyu
galmából, hogy egy gyérszakállú, kissé kan
csal ifjú elveszítve a türelmét belérúgott. 
"Szajha, mindig is tudtam, hogy az vagy! 
Hogy nem én vonzottalak magamhoz, ha
nem a véred hajtott felém. De a vér az vér. Az 
nem állhat meg, mert ha megáll, többé már 
nem az, ami. Tudd meg, hogy neked örökre

menned kell! Előre vagy hátra, mindegy. A 
dolgok kifordulhatnak önmagukból, az em
ber nem. A tenger megkövülhet úgy, hogy 
városok épüljenek rá, autók száguldozzanak 
rajta, a föld megolvadhat és elnyelhet min
dent, amit addig öröknek hitt hátán hordo
zott, csak az ember marad mindig önmaga! 
Most azt hiszed, mindent megbántál. Most 
azt hiszed, hogy... hogy megváltoztál, vagy 
ami még rosszabb: visszaváltoztál olyanná, 
amilyennek valamikor hitted magad. De ez 
nem más, mint a tükör naivitása, mely azt 
hiszi, hogy magába zárhatja és megtarthatja, 
sőt: átrendezheti a szoba bútorzatát. Önámí
tás ez, bébi. Bele kell törődnöd, hogy ilyen 
vagy. Ilyen semmilyen. Az országút sara, 
melyet marhacsorda vagy kecskenyáj, vagy 
éppen ami arra jár formál a saját képére..." Ez 
utóbbi remekbe sikeredett mondat után szü
netet tartott, vagy valamiféle válasz remé
nyében, vagy azért, mert hirtelenjében nem 
tudta méltóképpen folytatni. De hogy a dús
keblű makacsul hallgatott, ismét belevágott: 
"Jó, lehet hogy kissé durva voltam, lehet 
hogy kissé elvetettem a sulykot, de csak 
azért, mert szeretlek. Mert nem akarom, 
hogy egy percig is megbánást, bűntudatot, 
egyáltalán: bármit is érezz ex iránt. Remem
ber! Minden bajodért, egész elszúrt életedért 
ez a mamlasz a felelős! Ez, aki mindnyájun
kat csak ámított és örökös szégyenkezésre 
ítélt azért az együgyű csodálatért, amellyel 
tudatlanul körülvettük! Ám ez még csak 
hagyján, ezt a szerelem megbocsáthatja. De 
gondolj arra a tragédiára, amit neked oko
zott! Ami minden vétkedet feloldja vagy leg
alábbis elhalványítja. Gondolj arra és állj fel 
onnan, mert látni sem bírom, amit csinálsz! 
Bocsáss meg a durvaságomért, de az ájultat 
simogatással nem lehet magához téríteni." A 
nő erre sem válaszolt, hanem visszaengedte 
az öreg halász merev kezét a priccsre, felállt, 
átkarolta a férfit és percekre egy hosszú csók
ban forrtak össze.

Ezt kihasználva rögtön egy népes csoport 
- nők és férfiak - vette körül a partra vetett 
kagylóként heverő öreg halászt. "Romulus, 
Romulus, miért hagytad germánok harmin- 
cadjára azt, amit rád bíztak, bár sosem volt a 
tiéd?" 'Mikor kapom vissza a kölcsönadott 
biciklipumpámat?" "Nélküled nem megy, 
Caesar! A tetőcserép megengedheti magá
nak, hogy a szél uszályába kapaszkodjon, de 
az alapnak maradnia kell!" "Hát csak egy 
éjszakára kellettem neked?!" "Mit vétettem, 
hogy évek óta nem nyitod rám az ajtót?" 
'Miért hagyod, hogy adócsalásaid miatt a 
szüléidét zaklassák?!" 'Te csak ne szólj bele, 
ő jó ember! Ha azok közül, akiken segített, 
mindenki csak egy fillért adakozna, a város 
leggazdagabb polgára heverne előttünk!" 
"Kelj fel, az istenedet, Jago! Miattad gyilkolt 
a mór! Fedd fel csenevész kebledet, hadd 
járja át a bosszú lihegő tőre..." "Neked kö
szönhetjük, hogy így együtt vagyunk. Jöjj 
vissza, ó, zsineg, mert széthull a kéve..." 
"Nem baj, hogy nem tudsz szeretni, csak sze
retkezz már velem!" "A tyúkok üdvözletüket 
küldik, Romulus. Mióta szemed fénye a lát
határ mögé bukott, a fazék árnya borult rá
juk, pengék kísértenek az éjszakában, és 
fekete tojások tartják rémületben a kihűlt 
fészkeket..." 'Most már tudom, hogy nem 
volt igazad. Nem kellett volna rád hallgat
nom, mégis ezt tettem és az egészet elcsesz
tem, hogy rohadnál meg ott ahol vagy!"

» > »  folytatás a 10. oldalon
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HELIKON

folytatás a 9. oldalról

A  festetthajú ekkor úgy gondolta, hogy a 
csajka, a biblia, sőt: a furulya is megtalálta az 
őt és csakis őt megillető helyet a kuckóban, 
és a prices mellé lépett, mire a hangoskodók 
csoportja különös módon foszlott szerte a 
félhomályban. Fejek, végtagok lebegtek itt- 
ott a kunyhó légterében, s mint a cigaretta- 
füst: eltűntek lassan, miközben jelenlétük 
továbbra is jól érzékelhető maradt. Amint a 
fehér női kéz újból a homlokához ért, az öreg 
halász váratlanul felült és szembefordult a 
festetthajúval. Tekintete szeretetet árasztott, 
mely túlcsordult az asszonyon, betöltötte a 
kunyhót, és ebben a szeretetben az öltönyös 
olvadozni kezdett. Előbb ijedten hadonászó 
karjai lettek semmivé, aztán a lábai, míg vé
gül csak egy kopaszodó fej hevert a szigeten, 
mely maga is süllyedni kezdett a körülötte 
fortyogó tengerben. Szökőárszerű hullám 
borította el, hatalmas agyagszínű víztömeg, 
s az asszony rémülten ölelte át az öreg ha
lászt. "Ne bántsd, ne bántsd, ezt nem tehe
ted, tudod, hogy nem szabad" — hadarta 
kétségbeesetten. "Ne félj, nem bántom" - 
ennyit mondott az öreg halász, és a szökőár 
helyén vígan csörgedező zenélő szökőkút 
tűnt fel, közepén egy ércszoborral, mely az 
öltönyös haragtól eltorzult fejét ábrázolta. 
Összeszorított szájából piciny vízsugár csil- 
lámlott bele a medencébe, A széltől-sótól 
cserzett karok a festetthajúra fonódtak és 
szorították, dédelgették, hogy majd belé- 
akadt a szusz. Pincérek jöttek sorban, tálcái
kon roskadoztak a gyüm ölcsök, sültek, 
koktélok, félédes és édes borok, kávé, nektár, 
sütemény, serbet és halva és ópium kellemes, 
bódító illata töltötte be a kunyhót. "Egyél" - 
biztatta az öreg halász a festetthajút, és az 
asszony kényeskedve csipegetett mindenből 
és szemérmesen elpirulva emelte a poharat 
az ajkához és apró kortyokban nyelte a még 
soha nem ízlelt nedűt, és a szökőkút muzsi
kája még édesebbé tette a serbetet, még za
matosabbá a narancsokat, még illatosabbá a 
gazdagon fűszerezett sülteket. Akkor az 
öreg halász kikapcsolta a gyöngysort az 
asszony nyakán, izgatott mozdulatokkal le
fejtette róla a ruhát, míg végül ott állt előtte 
anyaszült meztelenül, lúdbőröző testtel, fe
szülő mellbimbókkal. És ekkor nem volt már 
öreg, megfeszült a ráncokba roskadt bőr, a 
meglöttyent pocak helyén, mint bársonyos, 
simogatásra ingerlő dea lapult a has, alatta 
csábosán fénylett a szurokfekete szőrzet.

Az öreg halász ösztönösen megigazgatta 
magán szakadt rongyait, bütykös ujjaival a 
hajába túrt, majd közelebb lépett és nagyot 
sóhajtva átölelte. Az asszony lehunyt szem
mel szorította magához, talán túl erősen is, 
mert halk rottyantás hallatszott, és bosszan
tóan éles szag metszette át az ópiumfátylat. 
Igen, az öreg halász elszellentette magát, és 
a keserű, fojtogató szag lassan beborította 
őket. Az asszony igyekezett nem venni tudo
mást a zavaró jelenségről, de azt nem lehetett 
már meg nem történtté tenni, visszavonha
tatlanul beletrombitált az intim együttlétbe. 
Betolakodott az orrlyukaikba, sőt, a nyál is 
kellemetlenül keserű lett a szájukban. És az 
öreg halász érezvén a helyzet fonákságát,

kibontakozott az ölelésből és intésére sötét
szemüveges, öltönyös alakok léptek elő, 
hogy kitoloncolják a kunyhóból a szemtele
nül kíváncsi betolakodót. Profi mód végez
ték a dolgukat, erőteljes, céltudatosan  
határozott mozdulatokkal terelték a bejárat 
felé a nemkívánatos légáramlatot és perce
ken bdül felszívódtak ők maguk is, biztos 
jeleként annak, hogy immáron tiszta a leve
gő. A zene, mely az imént tökéletesen hozzá
illő drámai akcentusokkal festette alá az 
akdót, most újólag elhalkult, és a felkavaró 
vonósakkordok elcsitulásával a világ legcso
dálatosabb hangszerének, a hárfának a futa
maival próbálta nesztelen utolérni és gyön
géden visszaterelni a durván elriasztott, 
Erosz szülte pillanatot.

Az öreg halász, pirulását leplezendő, 
megigazgatta magán szakadt rongyait, kö
zelebb lépett a festetthajúhoz és halk sóhajjal 
átölelte. De a karok, melyek néhány pillanat
tal korábban még lágyan a nyakára fonód
tak, most kőkeményen feszültek a mellének, 
és az öreg halász érezte, hogy késő, hogy 
elszúrta, és most már mindennek, de min
dennek végérvényesen vége. "Ne tedd ezt 
velem, a test nem uralkodhat a lélek fölött, a 
test sárba húzhat, a lélek tisztán lebeg a sár 
fölött" — így nyaldosták megalázkodva a 
szavak a festetthajú formás bokáját. Ered
ménytelenül. Mit ember elrontott, szó helyre 
nem hozza. 'Nem. Nem lehet. Erre figyel
meztet ő ,  aki ha akarja, hattyú képében, ha 
akarja, aranyesőként, ha akarja, fing formá
jában valósítja meg szándékát. Ez a szere
lem, nem az a szerelem. Te a fiam vagy és 
szeretsz, de bűnös az a fiúi szeretet, mely 
elemészti az apát. Am ha nem így lenne is, 
nézz magadra, majd énrám. Gyöngysor és 
bádogcsajka. De Sade és a biblia. Szalonzene 
és furulya. Okádnom kell." És a festetthajú 
magára öltötte ruháit és többé nem tekintett 
az öreg halászra, hanem semmivé foszlott. 
Akár a fing.

Másnap hajnalban frissen ébredt az öreg 
halász és fiatalosan ugrott fel a priccsről. 
Vizet forralt, édes vizet és dúdolgatva rakta 
a tüzet, mígcsak a tea aromája be nem töltötte 
a kunyhót. Nem evett semmit, mert nem volt 
semmi, amit ehetett volna. A forró tea felvü- 
lanyozta a belsejét, és horgászbotját meg fu
rulyáját m agához ragadva a vidám an  
harsogó tenger partjára sietett. Barátnője 
üdén csillogva terült el a lábainál, és az öreg 
halász minden pordkáját átjárta vadító, sós 
illata. Néhány percig csak állt így, boldog 
révületben, aztán letérdelt, megsimogatta, 
majd megcsókolta a puhán lüktető hullámo
kat. Szakálláról lecsordult a víz, mint kö- 
lyökkorában, ha mohón itta a bögréből. 
Izgató, kesernyés-sós íz járta át a szájüregét 
és újabb meg újabb megmerítkezésekre inge
relte. Végül hasra feküdt és nyelvével lde- 
tyelte a folyékony sót, egyre vadabbul, 
játékos ingerültséggel morogva neki, míg 
egy nagyobb hullám végig nem nyalta deré
kig, gyöngéden, de mohón, a birtokbavétel 
félreérthetetlen szándékával. Az öreg halász 
ekkor prüszkölve-nevetve ugrott föl, a part
ra húzott bárkához rohant és erejét a végső
kig m egfeszítve a víz irányába tolta. A

homokba süppedt bárka lomhán, recsegve- 
ropogva mozdult meg. A tenger türelmetle
nül csap ott fe léjü k , újabb és újabb 
erőkifejtésre ösztökélve a lihegő vénembert, 
aki türelmét vesztve a rozoga faalkotmány 
túlsó végére szaladt és húzta-vonszolta, míg 
lábujjai közt ficánkolni nem érezte a sistergő 
hullámokat. Akkor visszament a hátuljához, 
és egy utolsó lökést követően a bárka az 
éppen érkező hullámba hasított. A tenger 
mohón szippantotta magához, és az öreg 
halásznak csak épp annyi ideje maradt, hogy 
cókmókját a csónakba dobva maga is belé- 
ugorjon. Afelajzott víz apró, de erélyes löké
sekkel dobálta egyik  hullám tarajról a 
másikra őket, vitte boldogan magával ki a 
nyüt tengerre, messzire a partoktól, ahol 
csak ők ketten voltak, zavartalanul egymás 
közt és egymáséi: a sokhalú tenger és az öreg 
halász.

Dél tájt úgy tűnt, hogy ott távol, a parton, 
türelmetlenül integető, hadonászó emberek 
rohangálnak, tüzek villannak, lövések dör
dülnek, mintha valakik mindenképp jelezni 
vagy az értésére akartak volna adni valamit, 
amiről csak ők - a szárazföld lakói -tudhat
tak. Az öreg halász azonban csak nevetett 
mindezen és furulyáját a kezébe véve olyan 
dalba kezdett, amelyhez a hullámok lassú, 
ringató lüktetése adta a ritmust. Az enyhe, 
alig érzékelhető légáramlat a partra vihette a 
dallam foszlányait, mert a nyüzsgés lassan 
megszűnt, és a szürke, likacsos derekú szik
lák lábától egy vékonyka füstcsík óvatosko
dott a magasba. Késő délután, amikor a nap 
már a láthatár peremét kóstolgatta Nyuga
ton, a szárazföld teljesen eltűnt a messzeség
ben, csak a fekete füstoszlopot vélte még 
látni időnként, mint egy titokzatos, ismeret
len eseményre figyelmeztető felkiáltójelet. A  
sötétség később arra is fátylat vetett, és az 
öreg halász teljesen magára maradt barátnő
jével, a sokhalú tengerrel a sziporkázó égbolt 
alatt. Korgó gyomra egyre türelmetlenebbül 
jelezte az egész napi étkezés elmaradását, 
ezért néhány csalit erősített a zsinegekre és a 
tengerbe dobva őket elheveredett a csónak 
fenekén. A víz halk sustorgása álmot hozott 
a szemére, de ez az álom teljesen más volt, 
mint a szokásos lázas révületek, melyek an
nak idején a kunyhójában háborgatták. Ön
magát látta, amint az úszómedence szélén 
toporog, hiába unszolja az úszómestere, 
hogy ugorjon már, nem lehet baja, amíg ő ott 
van, csak áll és görcsösen markolja a lépcső 
karzatát, miközben csúfolódó osztálytársai 
azon viháncolnak, hogy aki fél a víztől, azt 
megeszik a halak. Aztán látta magát, amint 
szakadt ruhájú diákként kölcsönért kopog
tat be a nagybácsijához, majd néhány má
sodperc múlva már a színpadon volt a 
boldogságtól mámoros társulat karjai közt, 
amint hálálkodva szorongatják, lapogatják a 
hátát és diadalittasan cipelik ki a vállukon az 
ünneplő közönség elé. Aztán szörnyű csend 
támadt körülötte, és egy folyóparton topor- 
gott tehetetlenül, mellette egy csuromvíz, 
zokogó, dúskeblű asszonnyal. Amikor a fiút 
először meglátta a kunyhója küszöbén, kezé
ben a szardíniákkal, valami olyasfélét érzett, 
mint hajdanán a színpadon, ha elfelejtette az 
éppen odavágó replikát. Akkor ösztönösen 
odébb rebbent a tekintete, mintha a súgót 
keresné; most halkan felnyögött álmában. 
Tudta már akkor is, hogy az, amire gondol, 
teljességgel lehetetlen, de nem tehetett róla: 
a gyanú újból és újból visszatért, és kerestem ű m  m u m m
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az utat egy olyan bizonyosság felé, mely nem 
létezett sehol. Emlékezett arra a pillanatra, 
amikor először meglátta a tengert. Órák 
hosszat ült mozdulatlanul a parton és estére 
bekérezkedett a falu egyik kunyhójába, hogy 
ott töltse az éjszakát. A család kedvesen fo
gadta, megvacsoráztatta, és nem kérdezte 
senki, mit akar, annyira látszott rajta, hogy 
foglyul ejtette a tenger. Kezdetben kirítt a 
helybéliek közül választékos modorával, ki
fogástalan kiejtésével, de ahogy teltek az 
évek, mindinkább a környezetéhez fakult. 
Persze, ezt soha nem ismerte volna el mások 
előtt, hiszen annyira jólelkű, nyílt szívű em
bereknek tartotta őket, hogy a közéjük való 
beolvadást inkább dicséretes fegyvertény
nek tekintette. Nem kérdezték tőle, hogy mi
ért jött és honnan, és azt sem tudakolták 
később, hogy hová költözik és miért hagyja 
el őket. A halászok kérdéseiket a tengernek 
tartogatták, egymás számára csak meséik, 
éjszakába nyúló történeteik voltak. Ezek a 
történetek általában ugyancsak halászokról 
szóltak, de sohasem róluk, mindig távoli vi
dékek vagy letűnt idők hasonló sorsú embe
reiről, akik a városiak könnyű élete helyett a 
tengerrel való viaskodás mindennapos gyöt
relmeit választották. Bár nyíltan soha senki 
nem fogalmazta ezt meg, mindnyájan titkos

büszkeséget éreztek ilyenkor, és a nemes 
küzdelemben való együvétartozás melenge
tő érzése jóleső meghittséggel töltötte fel eze
ket az órákat. Egyszer egy idegen vetődött a 
vidékre, aki a történeteiket hallva maga is 
előállt néhány sztorival, melyek a folyami 
horgászok életéről szóltak, de ezeket idegen
kedő hallgatás fogadta. Az idegen, látván, 
hogy nincs kapása, egy nosztalgikus sóhajjal 
zárta az elbeszélést: "De hol vannak ma már 
azok a folyók...?" "Ott, ni" — mutatott a ten
ger irányába az öreg halász és a kunyhójába 
ballagott lefeküdni. N épszerűsége ettől 
kezdve töretlenül ívelt felfelé és akkor érte el 
a csúcspontját, amikor a nagy hal legyőzése 
után a hatalmas csontvázzal partra szállt. De 
a tengeren töltött magányos napok másféle 
gyümölcsöt is hoztak a számára. Erre csak 
akkor ébredt rá, amikor egyre inkább zavarni 
kezdte, hogy a falubeliek legtávolabbi roko
naikat is idecipelték, hogy az ő szájából hall
hassák a "tenger legyőzésének" nem min

dennapos történetét. Lelkiismeretfurdalás 
kezdte gyötörni, hogy olyasmiről locsog fű- 
nek-fának, ami tulajdonképen nem tartozik 
senkire, csak őrá és a tengerre, meg hogy 
amit tesz, az nem más, mint ellenfelének 
folytonos megalázása, pellengérre állítása. 
És egyre erősödött benne a gyanú, hogy sem
mi sem úgy volt, ahogy képzeli, hogy lénye
gében nem ő a győztes, hanem a tenger, mely 
ezzel az ajándékba adott alamizsnával bizo
nyította az ember esendőségét, leküzdhetet
len hajlamát, hogy az önmaga köré szőtt 
történetek összefércelt pillanatait többre tart
sa az örökkévalóságnál. A repülőhal is képes 
néhány másodpercre a levegőbe emelkedni - 
mondta a fiúnak —, mégsem tart igényt arra, 
hogy madárnak nevezzék. Ami a végső elha
tározást megérlelte benne, az végül mégis a 
fiú árulása volt, aki egy reggel bárgyú mo
sollyal az arcán megállt a kunyhó küszöbén. 
"Találd ki, mit hoztam neked?!" Nem találta 
ki. A meglepetés egy vékonyka füzetecske 
volt, mely őróla szólt, pontosabban a nagy 
hal elejtésének történetéről. Egy muki írta, 
aki ráadásul nem is az ő, hanem a fiú előadá
sában hallotta az esetet és azon nyomban 
világgá kürtölte, persze: megengedhetetlen 
torzításokkal. Felháborodásában rögtön el
zavarta a fiút, aki sírva ment végig a kuny

hójához vezető ösvényen és többször vissza
nézett, hátha meggondolja a dolgot és visz- 
szahívja. "Nincs szükségem rád, többé ne 
gyere!" - kiáltotta utána és - nem hatotta meg 
a másik arcára kiülő elkeseredett megdöbbe
nés. Még aznap összeszedte a legszüksége
sebb holmijait és odébbállt.

A sokhalú világtenger egy olyan pontjára 
telepedett, ahol senki nem ismerhette, mivel 
senki sem lakott a környéken. Mindössze 
egy vándorkereskedő bukkant rá egy alka
lommal, aki jó szimatával azonnal megérezte 
az üzletet és azóta havi rendszerességgel 
szállította neki a sót, a teafüveket és a jó fajta 
dohányt. A kereskedőt csak egy dolog érde
kelte: az, hogy minden alkalommal több ha
lat csikarjon ki tőle a hozott áruért, és mivel 
ez többé-kevésbé sikerült is neki, hétpecsétes 
titokként kezelte kliense hollétét, nehogy a 
mindig résen levő konkurencia lecsapja őt a 
kezéről.

A gyomor ekkor — tiltakozásul a túl

Bodosi Dániel festményei
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hosszúra nyúlt álom ellen - ismét mocorogni 
kezdett, és az öreg halász nehézkesen tá- 
pászkodott fel a csónak fenekéről, hogy éle
tet dörzsöljön a hűvös éjszakától elgém
beredett tagjaiba. Enni, inni valamit - ez volt 
az első gondolata, de a laza zsinegek nem 
érezték át a helyzetét. A tenger felszíne való
szerűtlenül sima volt, az éjszaka holdtalan, 
és a csillagok mint pásztor nélküli nyáj, ren
dezetlenül szállták meg a fekete legelőt.

Az a néhány mozdulat, melyet felébredé
se óta végzett, elegendő volt, hogy teste fel
melegedjen, már nem fázott és nem érzett 
éhséget sem, és kellemes kábulat kerítette 
hatalmába. Ismerős volt ez az érzés, mindig 
ilyesfélét érzett, ha eltökélte, hogy végre ren
dezi az életét. Ilyenkor minden végtelenül 
egyszerűvé vált, minden kérdés körül két 
lehetséges válasz alkotott egységes, kikezd
hetetlen burkot, és olyan nyugalom költö
zött a leikébe, mint am ilyen hajdan a 
kimeszelt, kitakarított szobájában töltötte el, 
és amely szinte tapinthatóan áradt a helyü
ket megtalált és ebben tökéletesen megbé
kélt tárgyakból. A megtalált világrend békéje 
volt, ez, a káoszból frissen, még nedves für
tökkel kilépő világé, melyben a sokhalú ten
ger alul volt, a sokcsillagú égbolt odafent, a 
bárka a kettő közt, a bárkában ő és őbenne a 
titok, mely most már titok marad a világ 
végezetéig.

Az öreg halász tudta, hogy "vízválasztó
hoz" érkezett, hogy ez az a pillanat, amikor 
barátnőjét örökre megtarthatja vagy örökre 
elveszítheti. És megértette, hogy semmi sem 
volt véletlen, az a jel sem, melyet ott és akkor 
a folyóparton kapott, és az sem, hogy a nagy 
hal éppen az ő horgára akadt azon a napon. 
Hogy miért éppen ő a kiválasztott, azt nem 
tudta, de érezte, hogy ha akarna, sem tehetne 
ellene semmit. Érosz azonban nem lehet erő
szakos, a szerelmesek — ha fájó szívvel is - 
mindig felkínálják a választás szabadságát. 
Az egyik zsinór megrándult, és az öreg ha
lász ösztönösen utána kapott. A húzás erejé
ből érezte, hogy nagy zsákmány lehet, óriási, 
talán a nagy hal még nagyobb társa akadt a 
horgára. Elengedte a kötelet, leült a bárka 
orrába és — mintha álmában — csak nézte, 
nézte a szünet nélkül pergő orsót. Amikor 
már nem volt tovább, és a húzás ereje kimoz
dította a csónakot a helyéből, felugrott és 
baltájával egyetlen csapással elmetszette a 
zsinórt. Majd sorjában a többieket is, míg 
végül a gazdátlan lebegő zsinórvégek olyan
ná tették a bárkát, mintha egy álmatagon egy 
helyben kapálózó pók lenne.

Akkor levetette az inget, a cipőket, a nad
rágot, a zoknikat és végül a szürkésfehér 
alsót. Majd összefogta a ruhadarabokat, az 
elnyűtt cipőket gondosan párba illesztette és 
a csónak orrába helyezte őket.

Aztán állt egy ideig így, mezítelenül, 
meggörbülve, miközben ujjai a bárka pere
mét markolták, és a sötétlő vizet bámulta.

*
Többé soha nem látták az öreg halászt, a 

vándorkereskedő is (bevallása szerint) csak 
fekete, füstös romokat talált a kunyhója he
lyén.

Persze meglehet, hgoy mégsem így tör
tént, hogy egy nap majd a kezébe kerül va
lahol ez a vékony brosúra, és akkor majd 
bosszankodva ismeri fel: nincs választása, a 
sokhalú világtenger mélye az egyetlen me
nedék. Partjait ugyanis már réges-rég birto
kába vette a locsogó-fecsegő emberiség.
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SELYEM ZSUZSA

A létige megőrül
Jánk Károly: Másvilág*
(Történetek, konstrukciók, 
szerepek)

Volt egyszer, hol nem volt. Volt? 
Nem, csak nem. Hát innen indulunk. 
Nem én indulok, s nem te, nem a ver
sek indulnak, nem, csak nem. Termé
szetes, hogy az indulás kifejezés is 
túlzás, a kezdet körülírása, elszépíté- 
se. Mi az indulás? Mi a kezdet? Van
nak? (Föltehető-e ez a kérdés?) Kovács 
András Ferenc írta három évvel eze
lőtt az akkor első verseskötetével je
lentkező Jánk Károlyról, hogy "jóval 
több mint holmi »kezdő« költő". Nem 
volt "kezdő", nem, csak nem. "És rá
jössz majd, hogy minden vers csalás, 
/  mert megidézni nem tud szótlanul, 
/  a kicsikart időtlen utalás /  a sorok 
közti néma térbe hull." E sorok már 
Jánk Károly első kötetének legelső 
verséből. Élső, legelső: bárhonnan 
néznénk is, jóval túl vannak a kezde
ten. Már csak azért is, mert vannak. 
Elkezdődött tehát a kezdet körülírása, 
szép, csiszolt körülírása annak, hogy 
a kezdetet csak szétími lehet.

Séta egy genezis körül. Nem indu
lás, mint az első kötetben, csak séta. 
Bár figyelmesen olvasva, ott sem naiv 
indulás van: "Az indulásba csomagol
va rég /  a szem ikerpontjáig hajló 
messzeség [...] A köd felszáll, /  a he
gyek lépnek tovább, /  alattuk állok és 
nézem, nézem /  ezt a moccanatlan 
vonulást----- " (Ez a nyár). Inkább be
lépés egy álló folyamatba, egy semmit 
sem történő történésbe, e lépések látá
sa, melyre mintegy magától értetődő
en vakság következik -----  mindez
egy keresésnek a lenyomataként, egy 
olyan hely kereséséé a nyelvben, ahol 
az ellentétek nem ellentétek, nem, 
csak nem, hiszen, ha valami, ez volna 
a kezdet.

Miért olyan nehéz elindulni? 
Részben azért, mert régesrég úton va
gyunk. Régesrég: homályos, pontat
lan kifejezés. Jánk Károly genézis- 
verse a valamikorral, a heggyel és a pász
torral kezdődik. Külön-külön nem ke
vésbé pontatlanok, csakhogy nem 
külön állnak, éppen erről van szó, a 
genézisről, a még nem különállásról, 
amikor a mondat még egyben van: 
"Valamikor a hegyről ereszkedett / 
alá a pásztor." Rémületesen egyszerű 
mondat, nem is követik mások, mint
tagadó szerkezetek----- "Nem tudni
arról, hogy /  a hegy gyomra kiokádta 
volna őt.", 'Most is keveset tudni róla."
----- , az egyszerűtől való rémület
megannyi szimptómája.

Telt-múlt az idő, és megszületett 
az idő. Nyomában termett az igen és a 
nem. A vers "most"-ja irható le így: 
most, amikor vagy igen, vagy nem, 
most amikor el van mostva az út a kez
detek felé, "az idő elmosta már azt a 
sávot, /  ahol még egy az ember és egy 
a kő". Most: vagy ember, vagy kő. 
Mindkettőt megbánod. Következés
képpen: sem-sem. Az idő, mert lettek 
különbségek, lehetővé tette a törté
netet; a mesélést, mert lettek szavak. 
A mese tehát úgy folytatódik, hogy 
van már igen, és van már nem, de miért 
oly magától értetődően mégiscsak in
kább a nem van? A most és a genézis 
közötti sávban íródó versben az el- 
mondhatatlanság árnyalásából jön 
létre a történet: ’Most is keveset tudni

róla. Oda /  ritkán vetődik 
ember, ahol éL /  Hallgat
nak róla a vízmosások, /  a 
tűlevelek, a kőóriások, /  a 
tűzhelyen roppanó fahasá
bok, /  hogy küszöbét ne 
lépje át a tél..."

A már készenlévő dolgok eltakar- 
ják-betakarják nemcsak a kezdetet, de 
önmagukat is, "oda ritkán vetődik em
ber, ahol él” ----- nemcsak oda ritkán,
hisz ez természetes, ahol a mitikus 
pásztor él, de főként oda ritkán, ahol 
az ember, ez a folyton elinduló, ez a 
mostos ember él

Vagy éppen arról volna szó, hogy 
nem "nemcsak... de", hanem a mitikus 
pásztor és a "vetődő" ember élete, élé
se között ekvivalencia-reláció van?

"Az ünnepet mindig mi gondol
juk el, /  de csak a tárgyak élik a cso
dát." (Jánk első kötetének Az ünnep 
című verséből) A tárgyak pontos meg
figyelése megtart a kérdés közelében. 
Itt, A séta egy genézis körül harmadik, a 
történetet lekerekítő szakaszában 
konkrét tárgyakra irányul a tekintet: 
"A bot és a bocskorszíj egy sarokba 
vetve." Az effélék mindig újra meg
győzik az embert a létről.

A temetés. A konstrukcióhoz tég
lák kellenek, valamint pontosan lö
mért helyszín. Meg a hiedelmek 
naivitása, hogy a tégla: tégla, és az 
építő: van.

A vers egy hiedelemre épít, arra, 
hogy a megdolgozatlan földterület az 
ördögé. A vers tükör: szerkezete tük
rözi a hiedelmét: az ember nevet ad az 
ismeretlennek, adottnak tekintvén 
azt, aki adja.

Adott tehát két egymással határos 
szántóföld, az egyik az, ahonnan a tör
ténet el van mondva, a kitüntetett né
zőpont, a másik szántóföld pedig a 
másiké. A násik neve: ördög. A kitün
tetett szántóföld tulajdonosa egy ne
vet tud a másikról, semmi mást, 
hiszen ha tudna, ezt már nem tudná. 
A szituáció a legfinomabb mozgásra is 
teljesen megváltozik: ha például kide
rülne még egy szó a másikról, máris 
nem volna annyira ismeretlen, a ki
tüntetett pedig nem voina annyira is
mert, míg végül észrevétlenül helyet 
nem cserélnének.

A szerkezet önmagában nem ké
pes legfinomabb mozgást létrehozni, 
ehhez idő kell, bármilyen kicsi is le
gyen az. Itt valóban nagyon kicsi az a 
teljes változást okozó idő: Jánk egy 
gyereket hoz a versbe, zárójelben.

A gyerek még nem tudja, csak ta
nulja és imja a tilalmakat. A hiedel
mekre rákérdez. Szétesés közben 
legalább újabb hiedelmek jutnak a ki
tüntetett eszébe, egyre kisebbek-----
"bal lábbal lép majd, /  bal kézzel üt" 
----- , egészen addig, míg el nem fogy
nak: "és két /  pár szemével látni fog".

Azt viszont senki nem állította, 
hogy látni egy derűs dolog. Kiderül
nek dolgok, de ez egészen más:

A névadás érvénytelen.
A fennkölt szavak fikciók.
A kitüntetett figura létezése azon 

múlik, hogy milyen intenzíven temeti 
el önmagában a megmutatkozott sen
kit.

A kripta. A szerepversben mindig 
a másik, az ismeretlen beszél. A sza
vak egy alakot öltenek, akiről semmi 
mást nem tudhatni, csak ezeket a sza
vakat.

"Mindig az eleven vonzott." A 
mondat erősebb lesz, ha az ismeretlen 
beszél, a másik, aki valamilyen mó
don ellentétben áll a kijelentéssel-----
mert holt, mert taszít, mert soha. A má

sik nélkül minden magától értetődik, 
otthonos és rokonszenves. A másik a 
kérdés.

Miért vonzza az eleven? Milyen 
az, akit vonz az eleven, de ő maga nem 
az? Ki ő? Valaki-e egyáltalán? Ha nem 
él, akkor mit csinál? 'Egy kriptában 
lakom, vaksötétben." Lakik? Ide /  
hordtam le azt a keveset, ami történt, 
/  amit ellestem róluk." Leskelődik, el
hord? "Néhány kézzel rajzolt kusza 
ábra /  körülöttem a földön." Rajzol? 
Rajzoltat magának? "Alulról /  nézem 
egy eltévedt macska szemét. /  Végte
len hosszú ideje csak nyávo- /  gást 
hallani." Néz? Hall?

Tudja, hogy mindaz, ami történt, 
kevés. Tudja, hogy a macska eltévedt. 
Tudja, hogy a nyávogás időtartama 
végtelen. Es Uramnak nevezi a holtfá
radt élők teremtőjét. Munkáját végzi, 
mert neki végképp nem áll módjában 
meghalni: "Holtfáradtak a lényeid, 
Uram, az élők /  Kevés a dolgom. Szá
raz /  rögöket morzsol a kezem."

(Szerelemtöredékek)
A szerelemről való írás inkább a 

távolságról szóL A távolság bemérése, 
árnyalása. Orpheusz és Eurüdiké. Élő 
és holt Cselekvés és szenvedés. Min
dig és soha. Oldás és kötés. A felsorolás

folytatható. És a felsorolás nem foly
tatható. Átjárás nincsen. Az "átjárás 
nincsen" van. Jánk Oldás és kötés-versei 
"átjárás nincsen"-ek. Mindig más
képp, soha ugyanúgy, de vannak.

(A szerelem esendő...) Az "átjárás 
nincsen" egyik ősrégi neve: magány. 
Fennkölt szó, melankolikus, "rossz 
gőgje" van. Nem old és köt, fennkölt. A 
nagyon sok kevés, de nem elég kevés: 
’És mindez kevés /  őt megszólítani."

(Magába issza életem...) Párám pá
rám párám párám, egy dallam, mely 
viszi a szavakat magával, a szavak 
meg lazán engedik magukat, oldottak 
és oldanak, igen és igen, és az egyik 
igen nem él, de ezt is roppant könnye
dén: "magába issza életem /  az abla
kok tejüvegén /  beöltözik és körbejár 
/  lába se színe se nem él". Rilke Eurü
dikéjének lehetnek ilyen mozdulatai
-----  Somlyó György fordításában:
"nagy, lengő leplekkel lassítva léptét, 
/  ingatag, lágyan és türelmesen"—, aki 
pontosan ugyanúgy megy Orpheusz 
után, akárcsak vissza az alvilágba.

Orpheusz-töredékek. "Aki nem /  tu
dott betelni önnön létével..." "És nem

vigasztalja már az sem..." Ha már van 
igen, és van nem, miért inkább van a 
nem? Hogy megérinthesse az igent, 
ami nincs? A vers három részből áll, 
három, a szerelem háromsága: A, non 
A, és a köztük lévő "átjárás nincsen". 
Ez utóbbi az, ami árnyalható. Ide so
rolható be például a költészet is.

Jánk az első részben történetet 
mond (az igék múlt időben), a harma
dik részben bevégzi a történetet (múlt 
időben), a másodikban Orpheusz-dalt 
ír (jelen! jelen!). Orpheusz abban a tér
ben van, ahol Eurüdiké. A másvilá
gon, ahogyan mondani szokták. Ott 
van, és már visszafordult. Eurüdiké 
még egyszer feléje nyújtotta kezét, az
után örökre eltűnt. Orpheusznak 
vissza kell mennie. "Nincs út vissza.", 
mondja, és megy. Olyan intenzitással 
mondja, hogy elhisszük neki: ott ma
rad, még akkor is, ha halljuk távozó 
lépteit. Mert abban a szerencsétlen je
len idejében, ahol "se föld, se ég-----
/  /  félhomály csak és félszavak", a lét
ige megőrül, és azt mondja: "elérem 
azt, ami ő vagyok".

(Viszonyversek)
A viszonyról beszélni, semmi 

másról, semmi énről. A másnak, az 
énnek a története törlődött, csak a vi
szony van, ez a képtelen viszony.

Az öreg, akit meglátogattam. Meglá
togattam, mert nem bírom látni, nem 
bírok folyton vele lenni, őt olvasni — 
hát ezért öreg. Elviselhetetlen, neve 
kimondhatatlan, "lehetne akár az én 
apám", apa, ez viszony, nem név, s 
viszonyként is alig elviselhető, "ne jöjj 
ide közel, oldd le a te saruidat lábaid
ról" (2 Móz. 3,5.), nem, nem elviselhe
tő, ebből következtethetünk a lá
togatóra, aki mégis elmegy hozzá. Az 
egyes szám első személy nem én, az 
én nem tudja megtenni, hogy küenc 
éjszakán át hallgassa csendjét, a küen- 
cediken pedig megsimogassa a ’kér
lelhetetlen" csuparánc arcát, nem, 
nem teheti meg, ha rátekintene, meg
emésztené.

A látogató dmű vers Jánk Károly 
első kötetéből, bár a szituációk mintha 
fednék egymást, nem is egyes szám 
első személyű, a szavak egy történet 
távolságában vannak. A történet egy 
"bolond öregről" szól, akihez betéved 
a "szelíd ismeretlen". Egyszer. De ez 
elég arra, hogy megértse a csendet. 
Megváltás-történet? Csend-történet.

A látogató tehát nem én, de mégis 
vagyok. Nem az én megy, és az én van 
ott, nem érti az öreg szavait, és nem 
felejtheti: "Nincs semmi, semmi az 
időben, /  süni megbímá Krisztusát."

A folyónál. A viszony átmenet az 
éntől a vagyok felé. A vagyok a bolond 
öreg, a megőrült létige, aki nem én, aki 
nem szó, aki csend. Akire az én nem 
tekinthet.

"Ruhája égő sebhely, /  lángoló 
mező arctalan szenvedéssel..." (A láto
gató) Avagyok mérhetetlen szenvedés
sel megfosztja magát arcától, hogy az 
én rátekinthessen. Felejthetetlen — 
"helyettem kelt útra"—, s az én mérhe
tetlen erőfeszítéseket tesz, hogy elfe
lejtse.

Megidézem hát, bár idómból
feledés lesz,

tanulom látni, ha épp megnő a hold...
A parton áll, s nekem nincs

hatalmam arra,
hogy átvezessem rajta a folyót.

^Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 
1997.
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Történelmi vázlat
S z é k e ly  K is István  G yörgy  
v o lt  h o n v éd  h ad n agy  em lék ezése i
Folytatás előző számunkból
1848. december 24-én estve 

felé ködös időben azon álláspon
tot foglaltam el, ahol B. Hunyad 
alól egyszerre a térségről a Körös 
vizén egy híd volt, és ennek kö
zelében egy rityogó malom — a 
deszka sátor, melyben a Vardener 
katonái az őrséget képezték, ki
vehető volt e zúzmarás ködho
mályban. Szürküledni kezdett, 
amikor az eltakarított tisztek te
metéséről a katonai zene a mar- 
sot harsogtatta, a katonák szál
lásaikra vonultak, minden ember 
számára készült a torvacsora, a 
czifra fogadóban a tisztek számá
ra asztalok voltak terítve, mit 
sem sejtvén, hogy zászlóaljunk, 
ahogy bésötétedett, elfoglaltuk a 
bánfyhunyadi tért az előőrség 
mely a deszkasátorban volt elfo- 
gattatott, s már a város kertjei a- 
latt voltunk a legnagyobb csend
ben tartalékjaink századonként 
bizonyos távolsági irányokban 
keresztmetszetekben az útvonal
ban mozogtak.

A város alsó utczájának végén 
a másodőrség észrevévén jeladá
sul egy lövést tett, amidőn a vá
rosban a lármadobot verték és 
trombitát fújtak. S tüstént az el
lenfél, ahogy nyomult le az ut- 
czán, egy tűzfény hirtelen vilá
gánál megpillantották felállított 
hadseregünket s futásnak ered
tek és mindenütt a sarkukkal fe
nyegettek bennünket. Ezen győ- 
zedelmünk következtében a leg
nagyobb rendben szállottuk meg 
Bánfyhunyadot, és ugyan jól fo
gott a már elkészített vacsora a 
szabadségért küzdő bátor, vitéz 
honvédeknek.

Másnap folytattuk utunkat 
Kolozsvárnak, és 27-én érkez
tünk meg, innen Tordára, hon
nan két század Nagyenyedre, 
négy század pedig Járába rendel
tetett az oláhok lázadását megfé
kezni, de azok, ahol csak egy 
hegységen csoportosultak, mire 
mi oda érkeztünk volna csak hűlt 
helyükre találhattunk, de szem- 
beszállani nem volt bátorságuk, 
csak a védtelen lakosságot gyil
kolták, raboltak és gyújtogattak.

Ezen időben nagyobb oláh 
mozgalmak keletkeztek Balázs- 
falván, Nagyszebenbe pedig erő
dítéseket emeltek a báró Puchner 
hadtestparancsnoksága alatt, 
mindezen nagyobbmérvű oszt
rák katonai mozgalmak követ
keztében vissza kellett térnünk 
Tordára. Itt pár napi őrködés 
után mentünk Kocsárdra, hol át
kelve a Maros folyón, vonultunk 
Szárazvám felé Balázsfalvára, de

nagyobbszerű ellenállásra nem 
találtunk, csak ha kisebb számú 
kémszemle küldetvén, vagy pe
dig kisebb elő csapatokat egy 
vagy más helyen elfogtak ilyen 
álláspontban vonultunk Nagy- 
selyk és Vízaknára.

Alig virradt januárius egyik 
napján, amidőn a báró Puchner 
hadtestének egy része Nagysze- 
benből kijött, az erődítések me
lyekben nagyobb mennyiségű  
ágyúk voltak elhelyezve, kezdet
ték meg a tüzelést, melyet a mie
ink viszonoztak. Balszámyunk 
Nagycsűr felőli részén esett el ak
kor Bem oldalán gróf Mikes Ke
lemen és egy tüzér, jónak látva 
altábomagyunk a visszavonu
lást, mi is visszahúzódtunk, de 
ekkor Vízaknát kikerültük, és a- 
zon éjjel egy ismeretlen szász fa
luból is meg voltunk támadtatva, 
melynek következtében egy ne
hány mezei laktanyai házak közt 
telepedtünk le, ahonnan másnap 
Szelindekre húzódtunk. Itt össz

pontosult seregeink száma sza
porodott egy bétsi légióval. Pár 
heti itt tartózkodásunk közben 
támadta ttunk meg három részről 
egyszerre, amidőn estve késő ve
tett véget a csatározásnak, hol az 
ellenség csatárláncának Vízakna 
felőli vonalán többen hullottak 
el, amely felől magam győződ
tem meg a hajnali zord időben 
midőn őrjáratot tettem. Ezen je
lentéstételem után kémszemlére 
lettem kiküldve oly sanyarú szél
viharos havas zord időben, ami
lyenre többre nem emlékszem. 
Ezzel odahagytuk Szelindeket, 
másforma hadi mozdulatra irá
nyította altábomagyunk seregét. 
Zászlóaljunkat egy üteg ágyúval 
báró Kemény Farkas ezredessel 
leindította Kis Ápold, Nagy A- 
pold, Szerdahely és Szászsebes
be, a többiek Vízaknán foglaltak 
figyelő állást Szászsebesből Dé
vára vonultunk. Mielőtt elszállá
soltuk volna magunkat ezrede

sem parancsára felhivatott negy
ven bátor kitartó legénnyel, akik 
öt-öt forint kitüntetési érdemben 
részesültek. Szigeti századossal 
magam előre mentem Maros 
Sólymosra egy tizenkét vedres 
hordó bort, egy és fél szalonnát 
requiráltam, egy két ökrös szeke
ret és egy kalauzt rendeltem, a 
negyven legény megjöttével egy 
levéllel mentünk az úgynevezett 
Kaján völgyön felfelé Brádra, 
mely utunkban egy helyen a Va- 
lisoara Boicza felőli oldalról re
ánk puskáztak az oláhok.

Bradra érkeztünk, hol akkor 
az első ezred székelyek és számos 
magyarországi lovasság volt, kik 
Szent Tamásról érkeztek. A levél 
vétele után azonnal riadót hiva
tott parancsnokunk, és tüstént in
dultunk az egész sereg több á- 
gyúinkkal vissza Dévára. Sóly
moson hol a Maros folyó jegét 
kivágták, hogy az átjáró kompon 
szállítgatták egész éjjel az ágyú
kat és társzekereket keresztül, a 
falutól Déváig az út mellett több 
helyet tábori tüzek égtek, míg a 
városi nagy vendéglő ivó kocs
májában több érkezett székely 
katonák mulattak. Éjfél után volt 
az idő, magam fáradtan érkez
tem előbbi szállásomra, ahol zsú

folva volt lovassággal, legényeim  
közül csak ketten voltak. Alig be
széltem el a két legényemnek 
brádi küldetésemet, egy lövést 
hallottam, erre ismét többet. Elki
áltottam magamat, hogy: Fegy
verre; a lovasok felriadtak, trom
bitát fújtak, meg voltunk lepetve 
a Hátszeg vidéki határőröktől, 
melyet Salamon táborának ne
veztek. Már a legnagyobb csend
ben hármasával nyomultak az 
utcán, én két legényemmel lő- 
dözni kezdettem, erre a kocsmá
ban mulató székelyek kirohan
tak, az oláh ezred katonák már a 
piacig bényomultak volt, akiket 
meg rohantunk. Zászlótartójuk 
elesett, a menekülni akaró határ
őrök meg lettek semmisítve, mert 
a XI. zászlóalj több századai kü
lönböző utcákban lévén elszállá
so lva , e llen ség e in k  m inden  
oldalról megszoríttattak, sok jó 
fegyverek estek birtokunkba, 
melyet a futó grenicserek elhány

tak. 24 órai pihenő után másnap 
hajnalba indultunk Sz. András 
felé a piski hídhoz, ahonnan egy- 
egy ágyú lövés elmosódott hang
ja hallatszott a távolból, Szász
város, vagyis inkább a Kenyér
mező felől. A hídfőtől felfelé ve
zényelte őrnagyunk zászlóal
junkat, hol felállítva készen vár
tuk a következő eseményeket. 
Kevés idő múlva érkezett nehány 
lovas Szászváros felől elizzadva, 
kifáradt lovaikon, míg nehány 
percczel később Bem hadsegédé
vel szintén kifáradt lovaikon. Az 
altábomagynak egyik keze nya
kához volt felkötve, lövetet ka
pott Vízaknánál. A tábornagy 
igen levertnek látszott, és megál
lóit, kérdést intézett Inczédi Sá
muel őrnagyunkhoz német nyel
ven, hogy: vasvereine batalione die
ses? celfte batalion volt őrnagyunk 
felelete, miközben kardjával tisz
telgett, melyre Bem mondotta: 
ah! mein celfte batalion és hozzátet
te magyarul: Zenyim Kolozsvár 
zászló, és ekkor felvidult és zsebé
ből kivénvén eltett csákója fehér 
tollát, azt fövegébe feldugta s ev
vel tovább lovagolt Déva felé. 
Ezekután még érkezett egy szét
vert honvéd hadtest több sebe
sültekkel, melynek utócsapata 
nehány összerontott Kossuth hu
szárokból állott. Ekkor állást fog
laltunk, mégpedig Piski falutól 
Szászváros felé vezető út hegy a- 
latti kanyarulat mellett, egy ke
resztnél volt az első őr feláüitva, 
mely Szpinfalu alsó térségét és a 
falu vége emelkedési vonalát tár
ja fel a látvonalban. A második 
őrség a Piski falu feletti hegy élen, 
a harmadik a Batiz felé vezető 
útban volt elhelyezve. Magam 
voltam  a negyedik  főőrség a 
Sztrigy folyónak a hídon alóli ré
szén, le egészen a Marosnak, 
mely az első a keresztnél felállí
tott őrség és Szpinfalu térségét a 
Maros és Piski falu irányában a 
Piski hídfőnek Déva felőli részén 
az ágyúk voltak felállítva, mely a 
centrumot képezte. így töltöt
tünk néhány napot élelmi hiány
ban, a legénység a közeli korák
ban talált csöves kukoricával táp
lálkozott. Az ellenség, mely báró 
Puchner hadtestének részét ké
pezte a Bianki és Zsifkovits ezre- 
dekből állott, kikkel farkassze
met néztünk. A következő napok 
egyik reggelén, midőn ezen éjjelt 
a berekben kukoricza szalmával 
megrakott egy fűzfa alatt töltöt
tünk, ahonnan láttam, hogy a 
Czentrumunkból nehány Wür- 
tenberg huszár kém szem lére  
ment, akikből két huszár Szpin
falu felé lovagolt, az ellenfél 
ágyúi előőrséget képeztek az em
lített falu végén kívüli dombots- 
kán az országútban, ahonnan á- 
gyúikkal a két huszárra reá lő- 
döztek, mire huszárjaink megfu-

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

tamodtak egész a hegy alatti út 
kanyarulatáig, ahol a hegy szár
nya által fedezve voltak; honnan 
mindannyiszori ismétlés után az 
ellenfél állásaikból előmozdul
tak. Ekkor a magán őrséget bevo
nattam, legényeimet rendbe ál
lítottam, kevés bátorító beszéd 
után imára vezényeltem őket, 
mert a szokott reggeli órában 
volt; s evvel csatárlánczot von
tam, miután századom másik fe
le is megjött. Századosom nélkül, 
aki különben is csak botrány volt 
öregsége és szeszélyessége miatt, 
jobb is volt, hogy többnyire egy 
vagy más ürügy alatt Kolozsvárt 
tartózkodott családja körében.

Ez alatt megkezdődött a harc, 
a hegy magaslaton, melynek csa
tárián ez vonala le Piski hídig, a 
híd közelében egy vendégfogadó 
volt, a hídfőről az ágyuk iszonyú 
tüzelése, ahonnan lefelé az én 
csatárlánczom foglalt állást, az 
ötödik század. Jóllehet ekkor szá
zadomnak kellett volna tarta
lékba esni, de mivelhogy az első 
ezredbeli székelyek nem akartak 
előrenyom ulni, azt kiabálták, 
hogy ők elvégezték szakmájukat 
Szent Tamásnál. így én a hídon 
alól, ahol a víz szélesebb meder
ben folyt, keresztül mentem, le
gényeimet a bal szárnyon előre 
toltam félkör kanyarulatban a 
síkságon. A gyilkos tüzelés az 
egész csatárláncvonalon folyt. 
Zászlóaljunk ritkulni kezdett, a 
túlerő miatt tartalékjainkra nem 
számíthattunk, mert míg Bem al- 
tárbomagyunk megjött, csak bá
ró Kemény Farkas ezredes má
moros feje parancsnokolt, aki a 
hídfőnél figyelmeztette a legény
séget, hogy ez, és az, az ágyúgo
lyó is reá volt czélozva, aki mind
annyiszor palaczkjából jó nagyo
kat húzott. Ennek következtében 
egy lőtávolnyira hátrább kellett 
húzódnunk, és a híd keresztfái 
felszedetvén a berekben, széthor- 
datott, a hídfő feladatott. A Bian- 
kiak erre a hidat össze nem rak
hatták, hanem annak vastag ge
rendáin át szállongtak. Magam is 
a megmaradt embereimmel visz- 
szahúzódtam a berekbe.

Ekkor érkezett meg Bem altá
bornagy, aki rögtön rohamot in
tézett az újonnan érkezettekkel. 
Ezek, s az első székelyek és a XI. 
zászlóalj rohamai kövekeztében 
a hídfáin átszállingozott osztrák 
katonák sokan elpusztultak, a 
hídról a hideg jeges mély vízbe 
potyogtak, egymást verték le, 
míg mások emezek fegyver szu
ronyaiba nyársalták fel magukat. 
Az ellenfél ágyúi gránát lödözé- 
sei közt a melyek szintén a hídfő
re voltak irányítva, sok közülök a 
levegőbe pattant szét, míg több 
része a vizbe hullott. Ezen zavar 
következtében az ellenfél békelo
bogót tűzött ki, midőn mind a két

részről megszűnt a tüzelés. Ek
kor honvédeink és az ellenség a 
czentrumban összegyűltek. Míg- 
len a Marijasiak kezdettek a Déva 
felőli háttérben feltűnni, az ellen
ség azt vélvén, hogy már fogság
ba estünk, elbizakodva a béke 
áldomás közben újabban iszo
nyú szurony és puskatusa és 
kard viadal támadt közöttünk, 
amelynek következtében vala
mennyire szét váltunk. Az ellen
féltől is többen nálunk, míg a 
mieinkből is ott maradtak össze
keveredve. Én siettem a délelőtti 
poziczióm at elfoglalni kevés 
puska tüzelés közben, mert a bal 
szárnyon egész le a Marosig több 
zászlóaljak bontakozván ki, ame
lyek csatárlánczaival kimondha
tatlan tüzelést kellett végbe vin
nünk. Miután csatárlánczom tel
jesen megritkult, már már a gyé
ren mutatkozó legényeimet ösz- 
szevonni nem tudtam, ekkor 
nyomult előre az ellenfél nehéz
kes lovassága, midőn a berekből 
érkezett egy tartalék lovas Wür- 
tenberg kanyarodott a Sztrigy vi
zén keresztül segítségemre. Az 
ellenfél nehéz lovasságának élén 
egy major lovagolt. A Würten- 
bergek, mikor közel voltak, szét
nyíltak, egy utczát képezve kard
jaikat vállhoz tették, erre elkiál
totta az ellenfél majorja nicht Kos
suth Würtenberg huszárén ligs 
swendeich, de nem lévén idejök 
kanyarodni, folyt a vérontó vag- 
dalkozás, mieinkből egy had
nagy elesett, az ellenfél lovasa
iból több ló és ember vált harcz- 
képtelenné. Ekkor ismét vissza 
vonultunk lődözések közt. Az el
lenfél részéről kifejlődött zászló
aljak húzódtak a berkeken Dé- 
dáts felé, csekély embereimet, kik 
még életben voltak a berkekben 
vontam lassankint a czentrum 
felé amidőn az altábornagy Bem 
egy akkor érkezett fehér sapkás 
zászlóaljat küldött és négy ágyút 
segítségemre. A tüzérek meg is 
feleltek feladatuknak, mert lövé
seik egész rottákat hordtak ki az 
ellenség soraiból; több helyt sora
ikban rést ütöttek, amely köztük

rendetlenséget csinált, melyek  
futásban végződtek. Estve felé 
volt az idő, legényeimet össze
szedtem, miután mind a két rész
ről megszűnt a gyilkoló harcz. 
Századomból nyolc ember ma
radt meg és egymagám, amelyről 
Inczédi Sámuel őrnagyunknak 
jelentést tettem, és utasítása sze
rint a harmadik századhoz csat
lakoztam, amikor a mostani Piski 
telep temetőkertje felett az or
szágúton egy domborúlat emel
kedik. Az úttól alól nehány üteg 
ágyú állíttatott fel, amelyek Bem 
jelenlétében elkezdették a böm
bölő tüzelést. Zászlóaljunk az 
úton felül ágyúfedezetre lefekve 
volt. Az ellenség amilyen heve
sen kezdett tüzelni, de már a har
madik sorrend ágyú lövésére 
nem felelt és lassanként meg
szűnt a tüzelése, midőn az altá
bornagy kijelentette, hogy most 
mehetünk előre, mert elfogyott 
az ellenfél lőkészlete, amely való
jában úgy is volt. Sorrendbe állva 
mentünk tehát a hídon keresztül, 
hol iszonyú elhullottak hullái tá
rultak fel előttünk, úgyannyira, 
hogy egy jó darab vonalban az 
országút árkai megteltek holttes
tekkel. Ezen estve megszállottuk 
Szpin oláh falut, másnap bé men
tünk Szászvárosra.

Tényleges szolgálatom ezen 
időtől Szeben bevételéig nem  
volt, de azért híven teljesítettem 
a reám bízottakat. Szászvároson 
minden ember gúlába rakta fegy
verét, a harmadik századnál Szi
geti százados volt, én mondám, 
de én nem tehetem le fegyvere
met, mert erre még szükségem  
lehet. Amint tetszik,— mondá — 
ön szolgálaton kívül helyeztetett. 
Én mentem egy tűzmester bajtár
samat felkeresni, tudva azt, hogy 
nékik mindég volt élelmiszerük; 
meg is találtam egy utcának egy 
jó módú szász polgár házánál, 
hol istállók voltak amelyben lo
vaikat helyezték el, ágyúik és tár
szekereik a főtéren maradtak. 
Nem csalódtam, a konyhán már 
a bogrács alatt recsegett a tűz, 
melybe nagy lapos szalonna da

rabok sültek, vagyis inkább főtt a 
zsírjában, melybe a tűzmester be
leütvén kardját egy jóforma dara
bot kivett és letette az egyik szoba 
asztalára, hozzá is láttunk, bezsí
rozott szánk és torkunk leöblíté- 
sére egy hatalmas dézsa bort 
hozatott fel a gazdátlanul hevert 
szász pincéjéből. Pár óra múlva 
verték a gyűlöl, én mentem az 
utcában tévelygő legényeket haj- 
korászni a gúlákhoz, amidőn 
odaértem a legénység sorako
zott, én is a harmadik századhoz 
csatlakoztam, midőn Inczédi őr
nagy szólított, mire a sorok előtt 
félbalt tettem és hozzá mentem 
tisztelegvén. Tudja mit, Kis Szé
kely — mondá — szakassza el a 
harmadik század felét és menjen 
kifelé Benczencznek. A város vé
gén előcsapatba két legényt vet
tem magam mellé, és dőre men
tem, a két testvéreket: Vas Zsig- 
mond és Vas Elek tizedeseket 
magam mellé véve, a fél század
nak egyharmadát magam után 
bizonyos távolságban, míg a töb
bi tartalékul követett, ezekután 
egy szakasz lovasság, egy üteg 
ágyú, m dy után zászlóaljunk és 
a máriásiak képezték fő zömét 
hadseregünknek. Iszonyú hideg 
és hóban, míg a Kenyérmezőt 
meghaladtam, nagyon kellett fi
gyelnem, amikor azon ponthoz 
érkeztem, hol az út Alvincz fdé  
viszen; már éjfél után volt, az idő 
zordabb lett, amint a hóval borí
tott hegyek jobbról megvillám- 
lottak; megállottunk, kevés gon- 
dolkodzásom után tovább halad
tunk előre, ismét megvillant a 
hegység hóval borított oldala. Er
re mondám Vas testvéreknek, 
hogy vigyáznunk kell, nehogy 
kelepczébe menjünk, miközben 
egy kis hídon mentünk keresztül, 
a falu felől egy, a hóban vert ös
vény volt észlelhető, amelyen 
visszaindultam  egyedül. Alig  
mentem ötven lépésnyire, egy 
gödrös lapályban tűz égett, és 
mellette az ellenség előőrsége, 
mely nyolez emberből állott, a- 
ludtak. Visszafordultam és szólí- 
tám Farkas József tizedest is és 
tizenhat legényt magunkhoz vé
ve, a legnagyobb csendességben 
körülfogtuk őket és ekkor szépen 
felköltöttem és átadtam a huszá
roknak. Erre mentem bé Alvincz- 
re, hol el voltak hdyezve a Puch- 
ner hadtestének egyik része, egy 
néhány házsort meghaladtam, 
amidőn egy bolt üveges ajtóján a 
világosság sugára az előttünk 
menő útra világított. Órámat 
megtekintvén, három óra volt, s 
evvel bényitottam a boltba, hol 
több üveg ballonokban állott pá
linka mellett egy zsidó járkált ke
zeit törddve, mire megdöbbent. 
Megszólítottam, hogy azok a po- 
lyákok innét hordták a pálinkát 
az őrségre, hogy attól elaludtak. 
Igenis kérem alázatosan vitéz
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strázsamester úr — volt a zsidó 
boltos felelete. No hát van-é jó 
pálinkája — kérdém, amelyből — 
miután a boltossal megkóstoltat
tam, jóforma adagokat bévettünk 
a három tizedessel, a többit kiad
tam legényeimnek, a zsidónak 
két húszast adtam, mire tovább 
mentem. Alig haladtunk ötven 
lépésre a faluban, midőn kevés 
lovasságunk nyomult előre nö
velünk és fújták az előrenyomuló 
trombitájukat. Erre az elszállásolt 
ellenség, mely vagy kétezer em
berből állott, oly zavarba jött, 
hogy ki hajdonfővel, mezítláb 
ig y ek eze tt  m en ek ü ln i, több  
ágyúk és társzekereik hátraha
gyásával, a többi része Borberek
nek vette útját a Maros folyó

jegén, amely bészakadt, és a me
nekülő ellenség egylábig ott ve
szett el, míg mások Lámkerék 
falu és Szászsebes felé nyargalt 
el, sokan fogságunkba jutottak.

Meg is virradt, élelemhiány 
miatt embereink elszórtan bo
lyongtak a faluban, én egy disz
nóólba bétekintve, abban három 
polyákot találtam elbújva, akiket 
a főhadiszállásra kísértem, mi
közben Bem megdicsért, és kiad
ta, hogy újólag ugyanazon le
gényekkel, akikkel az éjjel jöttem, 
induljak ki a faluból Lámkerék 
falunak. Már délután volt, a nap 
lemenőfélre mutatott, miközben 
az idő tisztultnak látszott, mely
ben hegyes metsző szél vágott a 
határon, csatárláncvonalban ér
tem el a lámkeréki kertek aljának 
Váradja felől való részéig, midőn 
a dobszó balra húzódó hangja 
hallatszott. Ekkor kivonultam a 
lámkeréki útra és összeállítottam 
legényeimet. Már estve is volt, és 
mentünk Váradjára; ekkor már 
az utócsapatját képeztem a sereg
nek. Ilyen elvonulásban men
tünk ezen éjjel Veresegyházára, 
mely útba esendő nagy hegyeken 
keresztül az ágyúk és társzekerek 
vontatása sok időt vett igénybe, 
ezért helyenként, mint utolsó

csapatnak sokat kellett áncsorog- 
ni, miközben, hol csak tűzrevalót 
találhattunk, tüzeket rögtönöz
tünk, mely mellett édesen szuny- 
n yadoztunk . K övetkező nap 
estvéjén érkeztünk egy derék fa
luba, melyet Csinádiának hív
nak, innét Czápra és így Kiska
pusra és Szászmedgyesre. Itt töl
töttünk egy pár hetet, ahol negy- 
vennyolcz ezüsthuszas kitün
tetési érdemben részesültem.

A következő napokban azon 
remény táplálta zászlóaljunk em
bereit, hogy Kolozsvárra me
gyünk ahol kipihenhetjük a har- 
czok fáradalmait és a megritkult 
legénység sorait újakkal tölthet
jük bé. Amidőn Kiskapus felől a
N. Szebeni haderő által támadás

intéztetett, ekkor koszorúzta 
meg zászlónkat altábomagyunk 
Bem, annak jeléül, hogy minden 
egyes ember ezennel megérde
melte a kitüntetést, s ezzel indul
tunk Kiskapus felé. A várostól 
egy párezer lépés távolságra vol
tam utalva a csatavonal balszár
nyát m eg szá lla n i, m ely  egy  
hegység ormán nyúlt felfelé egy 
lomberdőségenek, míg a jobb 
szárny irányuló lenyúló részének 
kidomboruló tetején egy akasz
tófa és egy nagy nyárs állott, in
nét az országút felőli lejtője alatt 
egy korcsmaház volt, ezen alól 
kevés térségen folyt a N. Küküllő 
vize; a korcsmaházzal átellenben 
vannak Kis és Nagy Ekemező fal
vak. A korcsmaház fedezte ágyú
inkat, melyek annak hátteréből 
k ezd ették  böm böléseiket. A 
korcsmaház előtti mélyedésen  
egy híd vezet keresztül, ezen híd 
árkának mélyedése messze fel
nyúló részén, hol némely helyt 
ingoványos és süppedékes.

A hídtól Kiskapusnak vezető 
úton egy vágásszerú mélyedés
ből lassankint kiemelkedő útban 
foglaltak helyet ellenségeink  
ágyúi, m elytől az egyenetlen  
szántóföldek dűlőin nyúl tak fel
felé csatárlánczolatuk vonala,

míg a süppedékes völgyben két 
zászlóaljat láttam vonulni felfelé, 
hogy csatárlánczunk vonalát a 
lomberdőség fedezete felől béke- 
rítsék. A legszélén állottam tétle
nül két legénnyel, amidőn egy 
igen közel a lomberdőség szélé
ben egy ágra tett feyveréből reám 
irányzott ellenfelen akadt meg 
tekintetem. Erre elkiáltottam ma
gamat hogy: löjjed! — mi mind a 
hárman reá sütöttük fegyverein
ket, és azonban ő is, ki reám cél
zott, és a köpenyem zsebében 
lévő zacskó dohányomon szaladt 
keresztül golyója. Azonban a csa
tárlánc vonalának azon része, 
mely az akasztófánál volt, kemé
nyen folyt a tüzelés, míg nálam a 
balszámyon gyérebben ment, a

süppedékes árok szélesebb volt, 
mint lejjebb; sokan megsebesül
tek, itt kapott sebet Inczédi őrna
gyunk is, az ellenségből sokan 
elhullottak a völgyben. Erre Bem 
apánk az ágyúk közt forgolódott 
és bombákat kezdett lövetni, me
lyet ő maga irányított s felgyúj
tott két lőporos kocsit, melyek 
pozdorjává röpültek, és a tüzes 
sziporkák, mint valami vulkani
kus hegység kitörése, egekig  
nyúló lángokban végződtek. Er
re az ellenfél zöm e ágyúival 
együtt futásnak eredt, erre én 
egyenesen a süppedékes árkon 
keresztül igyekeztem elvágni út- 
jokat azon két zászlóaljnak, akik 
azelőtt ott felvonultak. Ebben 
késleltetett az, hogy töltényeink 
elfogytak és őrnagyunk sebesü
lése folytán a balszámyára érke
zett nemzetőröket nem tudtam 
előre mozdítani helyeikből; ek
kor elszedettem legényeimmel 
tőllök a töltényeket, és rohantam 
le az árokba, hogy azt keresztül 
elvágjam, nehányat sikerült kö
züllök elfognom és hátra küldöt
tem Szigeti századosnak, magam 
egy félszázaddal egy nagy ka
nyarulatot téve az egyenetlen 
szántó földek dűlőin kijutottam 
közel Kiskapushoz az útra, hon

nan nyomultunk bé Kapusra, da
lolva, hogy: Kiskapusi kanális ka
nális elhagyott a babám is stb.

Az ellenség már túljárt a fa
lun, ahonnan gránátbombáival 
gyújtogatta a falut és három fon- 
tossaival küldözgette süvöltő go
lyóit az utcza hosszában, hol 
szaggatta a fagyos göröngyöket. 
Estve lévén a falu déli oldalán 
mentem ki; 9-10 óráig való sortü
zeléssel kivertem őket állásaik
ból, egy erdőszélből, nem lévén 
kedvök ezen estve csatározni, el
vonultak Asszonyfalvára.

A faluban töltöttük az éjt, míg 
a zászlóalj több része azon éjjd 
visszament Sz. Medgyesre. Reg
gel alighogy a nap kimutatta mo
solygó arczát, ímé, láttam ismét 
az erdő szélén villogni fegyvere- 
iket, újra támadni készültek. 
Visszamentem embereimmel Sz. 
M ed gyesre, am időn  ép p en  
visszaindulóban volt a zászlóalj; 
oda csatlakoztam, és visszamen
tünk. Az ágyuk a tegnapi állást 
foglalták el a kortsma hátterében 
és kezdették otromba szolás- 
modjukat, mely irtózatos volt; mi 
ezeken alól kissé hátrább szaka
szonként foglaltunk helyet az or- 
szágú tb an , am ikor a hátam  
megöl egy legényt egy tévelygő 
ágyúgolyó  éppen fején talált 
úgy annyira, hogy nevét sem tud
hattuk meg; ekkor hátra vonul
tunk egész Medgyes közelébe, de 
a töltényeink teljesen elfogytak, a 
városon estvére keresztül vonul
tunk és elhúzódtunk Erzsébetvá
rosra; a sok lőpor és tüzelés által 
befeketedve az örmény városban 
úgy néztünk ki, mintha valójá
ban akkor jöttünk volna Armeni- 
ából. Innen pedig Segesvárra, 
ahol éjjel-nappal elsáncoltuk ma
gunkat, miközben egyik éjjelre 
ellenfelünk haderejének több ré
szét N . Szebenből kihozta és 
Holdvilág falunál ütött tábort. A 
támadást nem lévén elegendő bá
torságuk az erődítések irányában 
megkezdeni, egyik éjjelen, mi
dőn tábori füzeik égtek, csakha- 
marosan azokat kioltották és a 
legnagyobb csendben elvonul
tak; hajnalra kelve kémszemlére 
voltam, hol egy erdő szélében a 
fekete rigókat véltem a száraz fa
leveleken csőr- tetni, midőn lefe
küdtem. Ekkor vettem  észre, 
hogy utócsapa tjuknak nehány 
lovassága haladt, nehány legény
emet csata körben vezettem a fák 
közt, erre sikerült egy lovast el
fognom, akit az altábomagyhoz 
vittem, aki azonnal megpálin- 
káztatta és kikérdezte. Ekkor 
még a Segesvárt levőket is mind 
kivonatta és azon az úton, me
lyen ellenségeink eljöttek, részint 
más irányban is húzódtunk N. 
Szeben alá, az ellenség pedig Se- 
gesd felől bévette az ott hagyott 
Segesvárt.

Befejező rész következik
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HAJÓS JÓZSEF

Apáczai egyik fő forrása: Ramus
"... a 16. század leghíresebb professzorainak egyike" P. Bayle

Ramus 425 évvel ezelőtt halt 
meg, Bayle pedig 350 éve született, 
így hát kerek(ded) évfordulók is in
dokolják, hogy most Ramusról ír
junk, és Bayle-től vegyünk mottót. 
Ramus a pikával harcolókról elne
vezett Picardiában jött világra, nem 
messze Kálvin Noyonjától. Kvázi- 
kálvinistává — mondták róla pári
zsiak félig tréfásan (bizonyára 
halála után, hiszen csak 1571 utáni 
adatunk van a francia calviniste szó
ra) —, tehát "majdnem kálvinista" 
reformátussá 1561 őszén lett, cal- 
vusszá, kopasszá előbb. (Föltehető
en az olyan tiszteletreméltó erdélyi 
Coposu név megjelenése előtt.) Pet
rus Ramus a vitán kívül zseniális 
Descartes-nál kisebb kaliberű volt, 
s ezért még Párizsban is, ahol a leg
tovább működött, akad őt ignoráló 
értelmiségi. Ne csodálkozzunk 
ezen. A Ramust joggal dicsőítő 
Apáczai Csere Jánosról is fájón ke
veset tud "kincses városunk" jóné- 
hány diplomása.

/ Els6 exkurzus. — Mint ismere
tes, a diploma két összehajtott lap
ból álló oklevél, a szerkesztője 
pediglen diplomata — legalábbis 
"szófejtésileg". Következésképp 
nem puszta Síiteráció okán jelez
zük már itt, hogy Ramus nagyon 
szorgalmazta a dichotómiát: az 
adott esetek két csoportba, majd két 
alcsoportba stb. való beosztását. 
Ilyetén elágaztatással "családfasze
rű" ramifikációk állnak elő. Magá
nak Ramusnak a családfájáról, 
őseiről nem sokat tudunk. Annyi 
ma már biztos, hogy nem "nemes, 
de elszegényedett", hanem egész 
egyszerűen ágrólszakadt, igen sze
gény családból származott; apja 
szénégető volt. Francia vezetékne
ve La Ramée, nem Ramée, sem pe
dig Delaramée. Az utóbbinak e- 
gyébként Lugasi volna a magyar 
megfelelője, ugyanis a ramée főként 
zöld gallyat és lugast jelent. Ra
musnak persze nem rokona az a 17. 
századvégi ferences Ramocsaházi, 
aki scotista, egyáltalán nem ramusi 
logikát adott elő Pozsonyban, sem 
a 105 évet élt Ramocsay Endre, akit 
1686-ban nagy szerencse ért: súlya 
alatt eléggé meghajlott a szederfa
ág, melyre törökök akasztották. Mi
vel — nem csak törökülés szem
szögéből — a latin ramus németül 
Zweig, méghozzá az Entzweiung, a 
kettéválás sugalmazásával, azért, 
mármint a tény cérnája, két szálból 
sodort fonala mentén itt is megje
gyezhető: ahogy Stefan Zweig Harc 
a démonnal című kötetében mutat be 
három alkotót, akinek végül elbo
rult az elméje, úgy igenis trilógia 
készülhetne Ramusról, Brúnóról és 
Vaniniról, hisz meggyőződésükért 
jutott nekik osztályrészül erősza
kos halál./

Senkinek sem érdeme, hogy 
"napvilágot lát" és elhuny, az embe
rekre azonban születésüknél több
nyire jellemzőbb a haláluk. Nos, az

újításokra törekvő Ramust vadul 
maradiak ölték vagy ölették meg 
négy és egynegyed századdal eze
lőtt. De nemcsak ez a viszonylag 
kerek évforduló késztet arra, hogy 
szóljunk róla. Ösztökél európai je
lentősége és magyar visszhangjai
nak a bősége is. A vele kapcsolatos 
kérdések közül elég sokat nehéz 
tisztázni Kolozsvárt, néhányat vi
szont éppen itt a legkönnyebb meg
oldani. A Kolozsvárott nehezen 
megoldhatók közül egyesek Ra
mus magyar vonatkozásait érintik. 
Nekünk, erdélyieknek persze 
könnyebb Ramus itteni jelenlétét 
regisztrálni. Ami műveinek kolozs
vári jelenlétét illeti, ezúttal az alábbi 
négy bekezdésre szorítkozunk.

Kolozsvár közkönyvtáraiban 
húsz korainak mondható, 1625 e- 
lőtti Ramus-kötet van, belőlük öt 
olyan kolligátum, amely több Ra- 
mus-művet tartalmaz. Őt Ramus- 
műből áll az R 109729 jelzetű, 
tizenkettedrétű kötet. (16. század 
eleji, hanaui kiadású nyomtatvá
nyok közé került itt egy Spirában, 
azaz Speyerben készült, 1599-es 
Dialectica. Ez a kolligátum — ha 
úgy tetszik: "köteg" valamikor a 
Horváth P. Miklósé volt.) Nem kol
ligátum, de jó féltucat munkát fog
lal magába az a címlap nélküli, 1182 
számozott folióhasábra rúgó és in
dexszel ellátott, valószínűleg báze
li, 1564-es vagy valamivel későbbi 
volumen, amely 1645-ben lett a 
Nyiregyházi Miklósé, majd "Kara- 
csonfalvi" Zakariáshoz került, aki 
1657-ben Kolozsvárt az etymologia 
classist oktatta, aztán "ortodox”, ti. 
kálvini értelemben igazhitű skólá- 
jának adományozta ezt az impo
záns méretű, bizonyára Scholae in 
liberales artes című kiadványt. Leg
több Ramus-kötetetünk a frankfur
ti Wechel kiadásában jelent meg. A 
legrégibb, 1556-os kötetünk szintén 
Wechel-edíció, de párizsi. Címe: 
Animadversionum Aristotelicarum 
libri XX. Benne jócskán kemény, 
animózus adverzitást, averziót el
áruló, Sztagirita-ellenes megjegy
zések sorjáznak "húsz könyvön" át. 
1772-ben Kemény Sámuel volt a 
possessor. (Az alábbiakban poss. = 
bejegyzett tulajdonos.) Nem tudni, 
fölfigyelt-é a lapszámozási "bakik
ra", az index igencsak tökéletesíthe
tő voltára.

Kolozsváron Ramus művei kö
zül leginkább a Dialektikája, vagyis 
a logikai tankönyve szerepel, ame
lyet a 18. század elején is használtak 
minálunk néhol. íme — kövér 
számjegyekkel — az illető kiadások 
évszámai (zárójelben az időrend 
fontosságát — legalábbis "mások
nak való" fontosságát — olykor 
meghaladó "apróságokkal"): 1581 
(a Scholae in trés prímás liberales artes 
keretében, Johannes Piscator gon
dozásában), 1587 (kölni, "harma
dik” kiadása a Beurhusius-féle 
verziónak; 3 példánya; az R 81512

jelzetűnek az első beírt possessora: 
Orbanus Kalmandi, 1646; a 299922 
jelzetűhüz hozzákötve: Beurhusius 
De P. Rami dialecticae praeipuis capi- 
tibus disputationes ..., Londini 1582), 
1591 (az elszántan rám ista William 
Temple jegyzeteivel; két példány; 
poss. Melchior Beier, ill. Katona Ist
ván, Franeker 1662; az utóbbihoz 
csatolva a ramusi és a melanchtho- 
ni dialektika Beurhusius adta egy
bevetésének a 4., 1603-as kiadása), 
1594 (a skót Roland Makilmen 
/Macllmaine/ tálalása, akinek a 
The Logike of the moste Excellent 
Philosopher P. Ramus Martyr c., 
1574-es fordítás is köszönhető; 
poss. Johannes Borko 1633, Len
gyelfalvi István; hozzákötve töb
bek közt Beurhusius imént jelzett 
comparatiő\a és a mülheimi, inkább 
"vízvezető", mint "sajnálatos" Gos
win Wasserleider Logica ad P. Rami 
dialecticam conformatája), 1595 
(speyeri kiadás: poss. 1684-ben egy 
nagyajtai Mihály, 1776-ban az alsó
vagy nemeszsuki, tehát Kolozsvár 
mellőli Suki László; a Dialecticához 
hozzá van kötve az 1562-ben már 
elhunyt Audomar Talaeus, vagyis 
Talon teljesen ramusi Rhetoricájá- 
nak az 1593-as kiadása, ennek bol
dog hajdani birtokosa egy "dal- 
naki", azaz dálnoki Frandscus Mi- 
hats, 1683-ban pedig egy "bizo
nyos" Benko), 1599 (a már említett, 
R 109729 jelzetű, tehát a Reformá
tus Kollégium könyvtárától örö
költ, 91 lapnyi szöveg, melyhez 
Ramus nyelvtana,szám tana,retori
kája és mártana is csatlakozik), 1620 
(amsterdami kiadás; a Rheticusnak 
írt, 1563-as levél vége felé Coperni
cus is szóba jön; eléje kötve Ioh. 
Piscator 1595-ös Analysis logicája; 
poss. S. G. I., 1633) 1653 (számunk
ra szerfölött fontos év, ugyanis a 
Szenczi Kertész Abrahám nagyvá
radi műhelyéből kijött könyvről 
van szó, melyet hihetően a Váradon 
tanító Tarpai Sz. András és talán 
Enyedi Sámuel is szorgalmazott, 
akiket Apáczai együtt és joggal di
csér első beköszöntő beszédében, 
éspedig a váradi iskola "szervezeté
nek a nagyszerűsége" és kiváló mű
ködése okán; persze nem is sejtve, 
hogy majdan probléma lesz a vára
di nyomtatvány két kolozsvári pél
dánya, ezek ui. címlap nélküliek, s 
"ezért" nem az őket megillető, elő
kelőbb helyen, tehát nem az RMK- 
részlegen ... porosodnak; — az R 
114961 jelzetűnek egyik "korai" 
possessora az Enyeden, 1720-ban 
subscribált, aztán alighanem jegy- 
zősködő Keresszegi János volt, az
után meg Dobolyi István és Gál 
István; — a kolozsvári Egyetemi 
Könyvtárban őrzött, 31948 jelzetű 
egzemplárt 1735-ben szerezte Kéz- 
divásárhelyi Barabás Mihály; elő
zéklapjára valaki ezt írta: "A vipera 
Kigyo mikor születik az anyját meg 
öli szülésivel ..."; ennél fontosabb 
az, hogy az utóbbi — az Erdélyi

Múzeumtól örökölt — példányban 
kissé eltér az 58. lap ábrája, vala
mint a 92-93. lap tördelése, és hi
ányzik a budapesti Egyetemi 
Könyvtárbeli példányban is meglé
vő öt Amesius-művecske); 1697 
(Debrecen; a budai pld. egyik pos
sessora Megyeri György), 1700 
(Debrecen, év nélküí; poss. Vajai 
Gábor, 1753), 1704 (uo.; régen Má- 
ramarosszigeten is volt belőle pél
dány).

Ramus Arithmeticá)ábó\ egy  
1586-os, Budapesten ismeretlen 
példányunk van, továbbá két 1599- 
es (egyikük possessora 1635-ben a 
— Páduában is tanult, a Belényestől 
északra levő Sólymosból való — 
Solymosi Boldizsár) és egy 1627-es. 
Az utóbbi a snelliusi változatot 
nyújtja; össze van kötve az egyik 
1599-es, Schoner-féle példánnyal. 
Apáczai mindkét változatot a maga 
forrásai közé sorolja. Porcsalmi 
András 1662-ben készült másolatot 
hagyott ránk. Itt jelezzük: az 1613- 
as kiadású snelliusi verzió OSzK- 
beli példánya 1659-ben Kézdivá- 
sárhelyi Istvántól került — aján
dékként — Marosvásárhelyi Ko- 
váts Istvánhoz, 1726-ban a kálnoki 
Bedőházi Istváné lett, 1748-ban pe
dig az Uzoni Fosztó Istváné.

Van Kolozsvárt Ramustól mér
tani, fizikai, metafizikai, retorikai, 
nyelvtani, történeti (a régi gallok 
szokásairól szóló), valamint vallási 
mű (de religione Christiana) és né
hány kisebb írás is. Ismét megem
lítjük itt a herbomi Joh. Piscator 
gondozta, jó ezeroldalas, Scholae in 
trés prímás liberales artes c. opust 
(1581), amely a ramusi grammati
kát, szónoklattant és dialektikát ad
ja, és újra megjelent 1965-ben, a 
szerző születésének 450. évforduló
ján. (Az 1960-as években Ramus 
Dialektikájának az első francia és 
angol verzióját is újra kiadták. Ez a 
mű jó 260 edíciót ért meg, joggal 
vehető a 16. század legjelentősebb 
logikatankönyvének.) A Scholae e- 
lőszavában Ramus jelzi, hogy az 
Agricola iskolájából való Johannes 
Sturmtól tanulta a dialektika hasz
nálatát, azt, hogy költőknél, szóno
koknál érvelésmintákat is keressen. 
(A Dialectique-jében levő számos 
verssor zömét — 150-et— magával 
Ronsard-ral fordíttatta le, aki akkor 
fénykorát élte (vö. EPhK, 1916, 
304.) Sem a ramusi Dialektika első, 
magától a szerzőtől származó fran-
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cia fordítása (1655), sem a német, 
1587-es fordítása nincs meg Kolozs
várt. Az utóbbit Fred. Beurhusius 
készítette, aki az egyik legkimagas
lóbb "félramista", a ramusi és a me- 
lanch-thoni-arisztotelikus logika 
összeegyeztetésének a híve. Ko
lozsvárt hozzáférhető művei közül 
kiemeljük most azt, amelyik három 
kötetben tárgyalja — a "logikai pe
dagógia" síkján — Ramus dialekti
káját. (Az első kötet 1587-es kiadá
sából kezünkben járt három pél
dány egyike 1646-ban a Kálmándi 
Jánosé volt. Tudunk — az Erdélyi 
Magyar Szótörténeti Tár 3. köteté
nek a 386. lapja révén— arról, hogy 
1602-ben egy Kálmándy János "Po- 
sonban az Duna parton" értekezett, 
azaz érdeklődött "az beoreok fele- 
ol", tehát nem éppen a ramusi ars 
disserendi felől, sem az esetleg Beor- 
házynak magyarítható Beurhusius 
felől. A Nagykárolytól északra fek
vő Kálmánd mai hivatalos nevét, a 
Camint bizonyára etimológiai ráhi- 
bázással kapta, vagyis úgy, hogy a 
hatóság nem tudott sem a Kálmánd 
névnek a Ramónából való szárma
zásáról, sem arról, hogy az utóbbi
ban valószínőleg a 'kő' jelentésű 
szláv kamen rejlik, ezzel pedig 
összefügg a camin 'otthon', úgy
szintén — mereven laikus karlmar- 
xisták ellenére— a német Chemnitz, 
a magyarban viszonylag hamar há
morrá lett Hammer 'kalapács', a ké
mény, távolabbról a görög kaminosz 
'kemence'.) Érdekes adat az, hogy 
Miskolczi Csulyak István az 1600- 
as évek elején 15 logikai könyvet 
szerzett be, s egyharmaduk már cí
me szerint is rámista.

Korai Ramus-vonatkozásaink fu
tólagos áttekintésében is jó ötödfél 
századdal mehetünk vissza. A Pá
rizsban tanuló Belényesi (Szöcs?) 
Gergely ugyanis azon frissiben 
megvásárolta Ramus első, nagy 
port fölverő könyvét, ami Johannes 
Oporinus bázeli editor 1544. nov. 
26-i leveléből derül ki. Erre pont 
400 évvel később hívja föl a figyel
met Bucsay Mihály, közölve is az 
illető levelet, amelyben a "Petri qui- 
dam Rami observationes in Arist." 
körülírás található.

Zsámhoki János, az 1531-ben 
született polihisztor, "élvezte Ra
mus barátságát, és levelet írt hozzá"
— emeli ki Czegle Imre (Teol. 
Szemle, 1972, 335). Mivel a cegle 
tkp. fűzfa, szófejtőknek érthető, 
hogy a sárospataki kutató nagyon 
ügyesen fúz egybe érdekes mozza
natokat. Igaz: Almási Balogh Pál út
törő, 1835-ös magyar filozófiatör
téneti pályaművét mellőzi. Az alma
— mondhatná erre valaki — nem 
esik messze az őt termő fa ágától, 
mégis messze vihet annak a fürké- 
szése, honnan vette A. B. P. azt az 
információt, hogy "De la Ramée Pé
ter" Oláh Miklós esztergomi érsek és 
prímás "egykori védence" volt. A 
hangsúly itt főként az egykorira 
esik, hiszen Oláh akkor hozta a je
zsuitákat Magyarországra, mikor 
Ramus hugenotta lett. Persze az is 
tény, hogy Ramus életművének, 
utóéletének egyik legodaadóbb 20. 
századi vizsgálója — Walter J. Ong
— a jezsuita rend tagja. Ong 1958-

ban két fontos kötetet szentelt Ra- 
musnak. Az egyiknek a forrásai kö
zé tartozik Rácz Lajos L'inspiration 
fran?aise dans le protestantisme 
hongrois c. dolgozata, a má- síkban 
pedig (Ramus and Talon Inven
tory) a 128 kérdőjel nélküli ramista 
közé kerül "Dudicius Andreas".

A Zsámbokinál két évvel fiata
labb Dudith András nem volt ramis
ta, "de" tudjuk, hogy egyik görög 
kéziratát Ramus 1562-ben lemásol
tatta magának 0. P. Costil: André 
Dudith humaniste hongrois, 1935, 
311). Dudith egyik 1584-beli levele 
nyomán írja Costil tudósunkról 
(uo. 336), hogy a ramista pedagógia 
elvetésével "implicite elismerte en
nek előnyeit". Dudith volt az, aki a 
lengyel király nevében krakkói 
professzorságot ajánlott fel Ramus- 
nak. Ezt a banosiusi és a Freige-féle 
Ramus-életrajzra is utalva mondja 
Bayle (Diet, hist., 1697, II. 928). The
ophilus Banosius vonatkozó művé
nek az 1576-os variánsa megvan 
Kolozsvárt, ám ebben még nincs 
magyar mozzanat. A Thomas Frei- 
gius altdorfi tanár adta, 1575-ös 
életrajz 41. lapjára is utalva idézi 
Bayle azt a banosiusi információt, 
miszerint János, Pannónia királya
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nagy fizetést ígérve hívta Ramust 
Gyulafehérvárra. Frankfurtból, 
1570. április 10-én küldte Ramus 
Theodor Zwinger bázeli filozófus
nak azt a levelet, melyben dicsek
szik, hogy Magyarország királya 
évi 500 tallér fizetség és ráadásul 
nagyon sok királyi jótétemény kilá
tásba helyezésével — plerisque 
praeterea regiae benefidentiae ar- 
gumentis — hívta meg (v. Charles 
Waddington-Kastus: Ramus ..., Pa
ris 1855, 425; idézi Rácz Lajos is, 1. 
Revue des études hongroises, 
1924/2-3, 201). Az Erdélyi könyves
házak c. szegedi sorozat első, 1991- 
es kötetében hívja föl a figyelmet 
Jakó Klára arra, hogy a székelyud
varhelyi egykori Református Kollé
gium könyvtárában őrzik Ramus 
Bázelben, 1569-ben kiadott, Arith- 
meticae libri duó, geometriáé septem et 
viginti c. művének azt a példányát, 
amelyben a szerző következő saját 
kezű ajánlása olvasható: "Johanni 
secundo Pannóniáé regi optimo, 
Petrus Ramus dono dedit." De mi
ért nem fogadta el a jeles gondolko

dó a fejedelmi meghívást? A Wad- 
dington nyomán citált levél folyta
tása arra vall, hogy szabadságát, 
függetlenségét féltette. Szenczi 
Molnár Albert az 1630-as Ziegier- 
átültetése ajánlásában úgy véli, "az 
Blandrata orvosnak doha" iszonyí- 
totta el a hozzánk jöveteltől. Szen
czi Molnárból merítve írja Pápai 
Páriz Ferenc 1685-ben: "Igyekezett 
collegium fundálásában ugyan Fe- 
hérvárott ifjú János király, hivatta is 
arra a végre a nagy Petrus Ramust 
Párizsból, de ez a Blandrata és Dá
vid Ferenc bévött vallásában meg
ütközvén, el nem jött"

Nem kétes: vallás dolgában, fe- 
lekezetileg Ramus — bár antitrini- 
tárius humanistákkal is barát
kozott — messzibb állt az unitárius 
Dávid Femctől, mint attól a refor
mátus Újfalvitól, akire most térünk 
át. Az 1589-ben Nagybányán rektor 
Szilvásújfalvi Anderkó Imréről van 
szó, az "első magyar bibliográfia" 
szerzőjéről (ItK, 1957, 372-5), aki 
1591-ben wittenbergi, majd heidel- 
bergi diák volt, aztán bejárta Sváj
cot, Hollandiát és Angliát, utána 
Debrecenben volt tevékeny (pl. zsi
dó nyelvet és aritmetikát tanított) 
és Nagyváradon is működött; az 
utóbbi helyen nem csak "aktivált”, 
hanem börtönt is szenvedett. Fi
gyelemreméltó, hogy a peregriná- 
ciós emlékkönyve keretéül szol
gáló, N. Reusner-féle nyomtatvá
nyában (OSzK, Oct. Lat. 150) csu
pán a Ramus-portréhoz csatolt 
megjegyzést, s ez így szól: Hunc 
plures quam capiunt, carpunt (Töb
ben becsmérlik, mint értik). A meg
becsülök közé tartozik Újfalvi. Erre 
vall, ha szerényen is, Admonitiones 
de ratione discendi atque docendi in 
ultima seu tertia classe c., 1597-es mű
ve. Általa iskolamesterség előtt álló 
diákjait avatja be rektori teendőik
be, különös tekintettel az utolsó, 3. 
osztály tanítására. (1943-ban felfe
dezett, Budapesten őrzött unikum; 
1. Ref. Egyház, 1968/1, 16.) Ez a 
kiadvány kétszer is utal Ramusra: a 
VI. és a VII. §-ban. Mindkétszer 
olyan változó alakú és hangértékű 
betűkről nyilatkozik, mint az i,j, y, 
u,v,w. Hajdanán például/us helyett 
rost is írtaik. A dolog többszörösen 
érinti magát az Újfalvi nevet is — 
két első és két utolsó betűje révén. 
NB: Ramust a Sorbonne sietett 
"nyelvtani eretnekségért" is elma
rasztalni. Egyetlen— igaz: jelentést 
befolyásoló — i betű dogmatikai 
fontosságával Madách főművének 
a 7. színében is találkozunk. (Ha 
nem veszik rossz néven, itt, még 
mindig zárójelben utalunk arra, 
hogy a debreceni református kollé
gium történetét adó, Barcza József 
szerkesztette 1988-as könyv 582. 
lapja szerint az Admonitionesben 
ugyanaz a renaissance szellemiség 
érződik, amelyet Moltmann Ra- 
musszal és Castellióval kapcsolat
ban kritikailag pedagógiai utópiz- 
musnak nevez.) Érdekes Újfalvi 
nyílt kötődése Ramushoz ortográ
fiái kérdésekben, de fontosabb, 
hogy kora egyházpolitikai ortodo
xizmusával, vaskalaposságával is 
szembeszállt. Utóbbi magatartásá
val úgyszintén Ramusra emlékez

tet, aki "demokratikus kormány
zást akart bevezetni az egyházban" 
(Bayle). Újfalvi a oresbiteriánus és 
puritán törekvések egyik legelső e- 
lőharcosa Magyarországon — álla
pítja meg Klaniczay Tibor Újfalvi 
Imre és az 1602. évi énekeskönyv c. 
tanulmányában (ItK 1958, 169). 
Énekeskönyvével, annak — köny
vészeti is adó!— bevezetőjével ih- 
letője volt Szenczi Molnárnak, aki 
1589-ben egy hétig "vígan" élvezte 
Nagybányán "Emericus Újfalui" 
vendégszeretét (1. uo., 160).

A Béza-Ramus ellentét persze 
egyáltalán nem akadályozta Szenc
zi Molnár Albertet abban, hogy Béza 
zsoltárait is lefordítsa. Fordítása 
Herbomban jelent meg, tehát a sze- 
miramista Alstedius már itt, 1607- 
ben kézbe vehette. Mivel Alstedius 
sokat kölcsönzött Keckermanntól, 
itt "rögzítjük" azt, hogy a hétfői na
pon született Szenczi Molnár ép-

Een egy hétfőn, 1599. július 11-én 
ért tanácsot Heidelbergben Keck

ermanntól házasságügyben; egy bi
zonyos, 1601-béli kedden pedig 
ugyanezzel a barátjával és a két Ru
dolf Gocleniusszal ebédelt a furton- 
furt vonzó Frankfurtban. Ilyen, 
igazán nem alany mentes mozzana
tok is hozzájárulhattak egy kicsit 
ahhoz, hogy Keckermann aztán az 
alany-tárgy viszony filozófiai ki
dolgozásának egyik — csak újab
ban ilyenként felismert— előfutára 
lett. Amihez engedtessék meg hoz
zátennünk: a Keckermann ajánlotta 
hajadon, egy üvegesmester leánya, 
"ritka szépsége" (insolita forma) 
okán "csodálatos módon" fölkavar
ta Szenczit, ámde valamiért ő mégis 
csak 1611-ben nősült, amikor is üd
vözlő verset írt hozzá az idősb R. 
Goclenius. Ennek a szemiramistá- 
nak az 1613-as Lexicon philosophi- 
cumából a már említett Karácson- 
falvi hagyott ránk példányt. Ez a 
mű sokban segít, de nem a Rodolf 
név megmagyarázásában, amely 
germán név a 181. lap szerint 'ta
nács + segítség' jelentésű. Valójá
ban 'dicső farkas'-t jelent. Az id. 
Gocleniusról elkeresztelt "szori- 
tész” (szóreitész) pedig olyan lánc
következtetés, amelyben a tételek 
alanya egyre konkrétebb. P. o.: "Az 
ember észlény, a magyar: ember, a 
székely: magyar, tehát a székely 
észlény." Arról a tudósról nevezték 
el — vajon mikor? — az ilyen poli- 
szillogizmust, aki Szenczi Molnár 
1604-es előszavából is megtudhat
ta, hogy ez a magyar literátor szé
kely ősök ivadéka. Ez az ivadék 
nyelvtana 180. lapján így illusztrál
ja a felsőfokot: "Az mostani Philo- 
sophusok között legbölcsebb az 
Goclenius."

A magyar nyelv grammatikáját 
tárgyaló műve előszavában Szen
czi Molnár kijelenti, hogy a ramusi 
módszert követi, "ama latin nyelv
tanok módszerét, melyek Móric 
hesseni választófejedelem rendel
kezéséből az ottani iskoláknak elő 
vannak írva". Ez az úttörő, 1610-es 
könyv Hanauban jelent meg, a fen- 
nebb idézettZiegler-átültetés pedig 
Lőcsén, ahol 1622-ben Ramus latin 
grammatikája is napvilágot látott 

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

egv lévai iskolamester átdolgozá- 
i^ ian' Z ^ g y a r -la tin  szótára 
1621-es kiadásához toldotta Mol
nár a Syllecta scholastica c., tanügyi 
didaktikai tárgyú írásokból álló 
gyűjteményt. Szerzői közül Johan
nes Büsten philipporamista logikát 

3 Magyar°rszágon is 
Járt Nicodemus Frischlin ellenben 
antiramista Dialógus logicusáért ne
vezetes. — Itt jegyezzük meg/ hogy 
Szenen Molnár "a Réformatio kö- 
ru fáradozott tudósoknak tulajdon 
kezeikkel írt ... leveleik közül" 
mintegy otvenet — köztük egv Ra- 
mustól valót — szerzett meg és kö
tött egybe a Molnariana Collec- 
hónak is nevezett albumba a. Erdé
lyi Prédikátori Tár, 1837, XXXIÜ) 
Ez a levélgyűjtemény elkallódott. 
Viszont fennmaradt Alstediusnak a 
Szencziről írt disztichonja. Ez Tóth 
István tolmácsolásában így szól- 
Gyermekkort a magyar, tollat, fe

lség et a német /  Föld termett né
kem. Erdély földje a sírt."

/Második exkurzus. — Szenczi 
Molnár Albert Kolozsváron hunyt 
el. Itt keltezte utolsó, némileg axio- 
lógiamak is mondható könyve e- 
lószavát. Szabadjon kiemelnünk — 
pont ez alkalommal —, hogy a vi- 
ág első olyan könyve, amely az 

Axtológia címet viseli, magyarul je
lent meg, Kolozsvárott (in Klausen- 

urg; és inkább epochális, mint 
napokális). Marburgban, jó három
száz esztendővel korább nyomták 
ki az első olyan kötetet, amelynek 
címe a Psychologia szóval kezdő
dik. Böhm Károly 1906-ban kiadott 
Axiológiája világviszonylatban az 
egyik legelső átfogó, filozófiai ér
tékelmélet. Az idősb R. Goclenius 
Psychologiája voltaképp 15 szerző 
egy-egy írását fogja csokorba. 
Nagyrészt a lélek eredetéről szól. 
Túlzás azt mondani róla, hogy "Vi- 
ves után... az első rendszeres lélek
tan, modern értelemben vett 
pszichológia" (Tolnai Gábor: Vázla
tok és tanulmányok, 1955,38). Ezen 
a túlzáson persze nem enyhít az, 
hogy Tolna megyében van az a 
Decs, amely valószínűleg szülőhe
lye Decsi Csimor Jánosnak. Ez az 
Erdélyben is m űködő auktor 
Strassburgban tanítványa volt az 
említett Psychologia szerzőtársai 
közé tartozó Havenreuternek. Ba
ranyainak is nevezte magát, akár
csak Laskai Csókás Péter, alias 
Monedulatus, aki szintén tevé
kenykedett egy ideig Erdélyben, és 
ugyancsak jelen van a goeleniusi
tanulmánygyűjteményben, még-
pedig a De homine c , 1585-ös műve 
I. könyvének" a XI. fejezetével. Ez 
arról elmélkedik, vajon az eszes lel- 
k®* animae rationales — a testek
módjára, nemi magvak által, per 
vim seminalem öröklődnek-é. — 
Szenczi Molnár Albert Goclenius 
közvetlen tanítványa volt, mind
azonáltal meglepő az az állítás, 
hogy "prózastílusa, személyességé
nek még tudományos műveiben is 
jelenvaló sajátossága Goclenius 
pszichológiájának ismeretére megy 
vissza (Tolnai G., i. h.). Szenczi 
meghitt találkozásai inkább illenek

®gy — immár nagyon esedékes — 
életrajzi regénybe, mint a magyar 
ramizmust bemutató dolgozatba./ 
w  A pályáját négy évvel Szenczi 
Molnár után, Gyulafehérvárt befe
jező Johann Heinrich Alstedius Ra- 
must visszhangozva határozza 
meg a logikát olyan tudományként, 
amely a helyes vitázás módjára ta
nít: Logica est ars módúm bene 
disserendi tradens" (Compendium 
logicae harmonicae, 1615, 5; Philo
mela theologico-philosophica, 
]620, 437, Encyclopaedia, 1630, 
406). Alstediusra jócskán hatott 
Barth. Keckermann, aki Arisztote
lésszel és a középkori, katalán Lul- 
lusszal egy sorba állította Ramust, 
ugyanakkor erősen bírálta is. Keck
ermann egyik megjegyzése szerint 
Kamus elcsente Vives néhány ötle
tét. 1

/ Harmadiak exkurzus. — Ha sza
bad itt ugranunk három évszáza
dot, bevalljuk: érthetetlen 
számunkra, hogy KI. Móriéit miért 
éppen a Pierre Ramus álnév mögé 
bújva vádolta plágiummal — han
gulatosabban szólva: elcsenéssel, 
elcsórással — a kommunista En- 
gelst és Marxot. Ha pedig már itt 
tartunk, megkérdhetjük, tudott-é 
erről a vádról, illetve milyen Ra- 
mus-műre gondolt Ernst Bloch, 
amikor 1916. nov. 1-én — ezt írta
Lukács Györgynek az ő regényel
mélete kapcsán: "És nem a legko
molyabb indoklásra szoruló el
lentmondás-e, hogy aki az állam
formával szemben a legnagyobb 
nominalista, a művészi forma te
kintetében ennyire realista legyen?
— valahogyan Petrus Ramushoz 
hasonlóan, aki még egy mondat be
tűszámát és természetesen szó
rendjét is realisztikus kapcsolatok 
tükröződése rejtjeleként definiál
ta. A szórendről különben eszünk
be juthat a betűrend, erről meg az, 
hogy az öreg Goclenius remek tö- 
mőrséggel emelte ki Alstedius 
szorgalmát, amikor nevéből megal
kotta a Sedulitas anagrammát. Kel
lőképp szorgos fürkészők arra is 
rámutattak, hogy a sedulus szó eti
mológiaiig "negatív" jellegű: do/us-
, azaz csalásiű/űnságot jelent; vö 
securus -biztos, tkp. gondtalan'./

Az Alstediusszal együtt_és
persze nem pusztán az ő vejeként
— hozzánk jött Johann Heinrich 
Bisterfeldnél is érződik Ramus hatá
sa, mégpedig főként a gondolko- 
dastanában. Ami már csak azért 
sem csoda, mert apja — akivel ösz- 
szetévesztődik Ong egyik Ramus- 
könyvének az indexében — e- 
gészen ramista logikát publikált, 
többször. A Gyulafehérváron tanító 
Bisterfeld Elemen ta logicája kiadásá- 
nak “  évei: 1635' 1641' 1645,1649. 
Az eiső kiadás kezünkben járt pél - 
dánya 1665-ben a Szigethi Mihályé
és a barátaié" volt, aztán egy Misz- 

tótfalusié. A második kiadást kötet- 
záró táblázatok egészítik  ki. 
1645-ös példányunk "beszúrt" leve
lei számos érdekes latin kommen
tárt adnak. A címlap szerint ez a 
kiadás "tertia auctior", valójában 
csak "tertia", nem bővített (és egy 
lapszámozási hibát is átvesz a 34 
lapon); a nagyváradi, 1649-es válti>

zat címlapján pedig a "tertia aucti
or" helyébe "quarta, auctior" kí
vánkozik (nagyon fontos, mert je
lentéshordozó vesszővel, amely 
szinte érthetetlenül marad el szám
talan, egyébként többnyire kifogás
talan címlapon). Ez a kiadás 
valóban bővebb, ui. a végén már ott 
van a "Collatio Logicae cum Philo- 
logia, Philosophia & tribus superi- 
oribus facultatibus" című, tíz 
levélnyi szöveg. A két kolozsvári 
példány egyike 1682-ben a Polgári 
Istváné volt, a másikat "chara su- 
pellex", drága kincs gyanánt sze
rezte 1668-ban — és bizonyára 
később látta el hosszú jegyzetekkel 
— Pápai Páriz Ferenc. Naplójában 
ez a jeles polihisztor épp az 1668-as 
évről írván hangsúlyozza, hogy 
Csernátoni Pálnak köszönheti 
mindazt, amit "az igaz filozófiából" 
tud. Az "igaz" itt Descartes-it jelent, 
de ez a tény nem ütközik azzal, hogy 
Bethlen Miklós — miként önélet
írásából tudjuk — 1661-ben Heidel- 
bergben Ramus retorikáját és 
logikáját futotta át Csernátoni segít
ségével, majd "Ramus nagy arith- 
meticájára” tartott privatum  
collegiumot a "Lunelschossról ne
vű híres matheseos professomál”. 
(Aki erről a Lunelschossról félhold- 
világosító 3-4 életrajzi adatot 
pottyant ölünkbe, lecsillapítva bé
kéden kíváncsiságunkat, béke No- 
bel-díjat érdemel.) Lunelschoss 
voltaképpen csak a betűrend okán 
tehető Leibniz mellé, de ha már szó
ba jött a legnagyobb Kant előtti né
met gondolkodó, emeljük itt ki, 
hogy ő igen sokra becsülte Bister
feld viszonyelvűségét. Tette ezt 
Dissertatio de arte combinatoria c., 
1665-ös művében, Bisterfeld első, 
1657-beli, leideni posztumusz köte
te kapcsán, amelynek logikai része 
Ong szerint túlnyomórészt, domi
nantly ramista, alig tér el az 1661-es, 
hágai kiadásban látható verziótól. 
Az utóbbi kiadás a Bisterfeldius redi- 
vivus címet viseli és kétkötetes. Az 
első kötet 33. lapján áll ez a felemás, 
csak első felében ramusi meghatá
rozás: "Dialectica est ars bene disse
rendi, seu recte ratione utendi." (A 
hágai kiadás kolozsvári példánya 
egy ideig a Teremi Andrásé volt, 
akinek a családneve szinte biztosan 
a székelyföldi Kis- vagy Nagyte
remre utal, nem a Nagykárolytól 
délre levő Mezőteremre. NB: ifj. M. 
Halici 1674-es könyvjegyzékében 
két bisterfeldi Logica szerepel, egy 
kéziratos "Explicatio logicae Bister- 
feldii", további néhány Bisterfeld- 
mű, még jó pár többé-kevésbé 
ramista szerző, köztük — harminc
nál több címmel! — Alstedius, vé
gül és nem utolsósorban pedig 
maga Ramus "Arithmetica et Geo
metria cum commentariis" könyv
eimmel, valamint Dialektikájának 
egy nyolcadrét alakú és egy — bi
zonyára váradi — tizenkettedrét 
edíciójával. E kötetek zömét fölte
hetően apjától örökölte Halici — 
Pápai Páriz Ferenc osztálytársa és 
hű barátja, az első, éppen a dokto
ráló Pápait üdvözlő román időmér
tékes vers megalkotója.)

Befejező rész következik

M in d a n n y iu n k

g y ö n y ö r ű
m a csk á i
Leopárdok éjszakája —

sokat sejtető, szép cím. A fo
galom, ami első pillanatban 
eszünkbe jut, ha Egyed Péter 
könyvének borítólapját meg
nézzük: a félelem. Magunkra 
hagytak valahol egy afrikai 
falu melletti erdőben, és most 
reszketve várjuk a halált. 
Ránk telepszik a fenyegető 
sötétség: szemünk hiábava
lóan kutatja az áthatolhatat
lan homályt. S mint a va
koknak, nekünk is a hallá
sunk kezd élesebbé válni. 
Minden moccanásra felkap  
juk a fejünket, minden Ids 
neszre összerezzenünk: hol 
megadóan engedjük el ma
gunkat, hol mag bátran meg
feszítjük az izmainkat, mintha 
bármit is tehetnénk a villám
gyors, kegyetlen és gyönyö
rű macska ellen.

Mert ez a másik szó, a- 
melyre rögtön a félelem után 
rátalálunk: a kivételes szépség. 
Minden macskaféle szép, de 
talán közülük is a párduc a 
legszebb. Mint a szerző fül
szövegéből megtudhatjuk, a 
párducok fenséges magányban 
haladnak, de itt talán kissé 
megtévesztő a többes szám 
használata. A párdutzok— tz- 
vel, hogy most már Egyed 
Péter régies írásmódjával él
jünk —, szóval, a púrdutzok 
mindig egyedül van. Éppen ez 
teszi széppé és fenségessé.

Ugorj ugorj be párdu
comig^ égi heveróre — olvas
hatjuk az Elmúlás című vers 
zárásaként a kötet 52. lapján. 
A költő párduca isteni állat, 
hiszen ha nem így lenne, ak
kor fel kellene ugrania. Am a 
képből érezhető, hogy az ál
lat helye és a mennyei heve
rő között nincsen szintkü
lönbség.

A versek leopárdja reme
gő horpasszal, feszülten fi
gyel, aztán hirtelen össze
húzódik, és ugrik. De annak 
a gerincét, akire rávetné ma
gát, nem roppanthatja össze 
soha. Am a költőnek elég a 
harc is, a dulakodás, a rette
gő bátorság. Nem es Nagy  
Agnes szép sorával a félelem 
s a gyönyörűség.

D E M É N Y  PÉTER

Elhangzott 1998. március 
12-én a kolozsvári Rőser 
Könyvesház ban.
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HELIKON

‘KP'TTEX—
Petőfi a fjordokon
Képzeljük el, hogy Petőfi — 

egy más, szerencsésebb korban 
— huszonhat évesen nem a csata
térre megy lekaszaboltatni ma
gát, hanem hogy beteljesítse 
makacs álmát: meglássa a ten
gert Képzeljük el továbbá, hogy 
ez a találkozás nem holmi "szok
ványos" tengerélmény: nem Ve
lence, nem Nizza, s még csak nem 
is Isztambul. Képzeljük el, hogy a 
mediterrán (görög-latin) költői 
közhelyek helyén borzolt dűnék 
és elhullajtott borostyánkövek je
lennek meg — s talán még észa
kabbra: beforradt sebhelyek, 
tarjagos fjordok. Képzeljük el, 
hogy úgy is lehetett volna, ahogy 
későbben mégiscsak lehetett

Sulyok Vince huszonhat éve
sen — hátában a viharos '56-tál — 
már Norvégiában van, és verseit is 
írja szorgosan: gondolatkísérle
tünk tehát egy bő évszázad múltán 
realizálódott Igaz, nem forrada
lom hdyett, hanem forradalom mi
att futott odáig a poéta — s a mai 
napig nem tagadta meg vonzal
mait a Mediterráneum iránt sem. 
Ilyen nem is létezik — legyint az 
ember rutinból, pedig hát dehogy
nem: itt van dokumentálva, Fé
nyörvény életünk címmel 
(Széphalom Könyvműhely, 1997). 
"Szubjektív válogatás 44 év versei
ből" —szól a műfaji meghatározás, 
s megintcsak felhorkanunk: hát 
van-e válogatás, ami objektívnek 
mondhatja magát?

Aztán olvasás közben szét
árad bennünk a nyugalom: saját
ságos önéletrajzról van itt szó — 
persze lírikus módjára, töredé
kekből építkezve. Ehhez azonban 
az kell (s jó költő ezt is megenged
heti magának), hogy kevéssé sike
rült opuszait, hallgató korszakait 
egyaránt vállalni merje. Első kül
földi útjáról hazatérve himnuszt ír 
a hazához: próbálgatja a hexame
tert is (Mosdik a szomszéd nagylány), 
s a gyanú tlanság korának — 1956 
szeptemberében - legfeljebb némi 
belemagyarázást idecsempészve 
szakad vége az elkövetkezendők 
sejtelmével: "A rétek fölött megsű- 
rűl a köd, /  hullong a harmat, nő 
a pára." (Krumpliszedés).

Trauma kell ahhoz, hogy a 
versfaragó költővé avanzsáljon - 
mondják a bölcsek: mégis figye
lemreméltó, hogy Sulyoknak "a 
forradalommal kapcsolatos ver
sei" november második felétől 
kelteződnek, miután "gyalog és 
vonatokra kapaszkodva — a for
radalmas fél országon át" az óvó 
házba hazamenekedett. Mivé 
lesz így a szeretett idill, "mikor 
krumplit hámoz a kedves, (...) az 
utakon tankok zörögnek szaka
datlan /  s elfáradnak a forradal
mak"?

A Körlet este tíz után a jugoszlá
viai Gerovóból keltezve (mert Su
lyok úgy keltez, mint Petőfi!) 
radnótis asszociációkat ébreszt,

noha "a gázkamrákat már befa
lazták" — "Október menekült
jei" itt döbbennek rá, hogy nincs 
többé himnusz-ujjgyakorlat az 
ölükbe pottyant hazához. Qsló- 
ból 1957 augusztusában Kis tar
es ára internált barátainak üzen, 
de már megihleti a "menedék
ház a norvég hegyekben" — 
egyelőre Peer Gyntöt idézve ba
rátkozik az új hely szellemével: 
"jeges tetők legcsúcsáról látom: 
a norvég /  észak ősendői mélyén 
simák az őzek /  és lila források
ból isznak szomorúságot"..

Az identitás évtizedeken át
ívelően problematikus marad, s 
nem csupán azért, mert sok a me
diterrán miliő ihlette opus Torre- 
viejából és máshonnan. Innen 
visszatekintve ez az ellentmondá
sosság — párhuzamosan a törté
nelmi értelemben vett férfivá 
éréssel — már a jugoszláviai gyűj
tőtábori versekben tetten érhető, 
ahol "száz négyszögöl a szabad
ság csupán" (Keringő), s az otthoni 
idülre emlékeztető "búzamezők és 
kukoricaföldek" nyújtóznak "a 
szögesdrót billent cölöpjein túl".

Az 1965-ig írott versek a "feke
te virágok" északi akvarelljei, pá
rizsi, belgiumi, németországi 
kitérőkkel. Birtokba vétetik Euró
pa, de nincs benne sok köszönet. 
Sulyok költészetének viszont jót 
tesz: a komorabb, súlyosabb 
hangvétel, a "történéstelen délutá
nok, /  terméketlen, szép bánatok" 
kiemelik az elhagyott—s némileg 
bizony már unalmas — idillből. 
Ekkoriban a kulcsszó: a magány. 
Ha hazagondol, akkor is Adyra 
vagy Széchenyire — s csak nagy 
ritkán ötlik fel benne a Ünnepi em
lék, ahol ’Jézusnak udvarolva /  
parasztok közt a porban /  ezüst
ben és aranyban /  parasztpiros 
papok, / /  míg fönn a dombokon 
/  sötétlő levelek közt /  cseresz
nyékkel vöröslött /  a magyar júni
us." Az elégikus felismerések 
már-már addig a félelemig jutnak 
el, hogy "kiapadnak végül ben
nem a csörgő /  otthoni források". 
A férfikorba érő költő mégis "ko
mótos, tömzsi ökrösszekerekről" 
álmodik.

A spanyolországi versek az 
élet ilyetén alakulásával való meg
békélést, a rendszerváltozás híré
re született opusok viszont a régi 
eszmények újraéledését híreliíc. 
Torrevieja immár "a harmadik ha
za": "a szabadvég fényében" Su
lyok végképp hazatért — 
Európába. Nyugodjunk bele: Pe
tőfi őszikéket ír és kozmopolita 
nézeteket hirdet? Soha! Igazi poé
tánál minden a helyén van—még 
a fjordokon is: "Míg neved ma
gyar, idegen maradsz, /  míg múl
tad magyar, idegen maradsz, 
bárhova vet a sorsod!" (Hazád és 
anyanyelved).

Csontos János Petőfi a Mordo
kon (részlet) Polisz 36. szám.

— I9&EX

ZENEI CSEVEGÉSEK 10.

Elidőzni a szépségnél?
Nagy kérdés: kell-e nekünk 

a SZÉPSÉG?
A 20. századi zenében, és ál

talában a m űvészetben, a napi 
életben inkább ironikusan, kis
sé  leb ecsü lő en  "kezeltük" a 
szépséget. Mi is az a bizonyos 
szépség? —  tettük fel m indun
talan önmagunknak a retorikus 
kérdést. A válaszok sokfélesé
géből sohasem derült ki egyön
tetű  d efin íc ió , de m ég  csak  
m egk özelítő  fogalom alkotás  
sem. Mindenkinek más ideáljai 
vannak a szépségről. Különö
sen sokféle a szép zenéről kiala
kult eszménykép. Zenész tár
saságb an  is h a llo tta m  már, 
hogy  Bach túl szö v ev én y es, 
Mozart zenéjéről, hogy sokszor 
klisékkel helyettesíti az exp
resszivitást, Wagner terjengős- 
ségét is gyakran em legetik, és 
így tovább.

Szabaduljunk m eg a szép
ség nyűgétől — vallotta a 20. 
századi zene, és talán vallja 
m ég mai nap is. De m eg lehet-e 
szabadulni tőle? Mit ér a m űvé
szet, ha lemond a szépség esz
tétikai kategóriájáról? Mit ér az 
a zene, am ely objektív akar len
ni — sokszor bármi áron! — , 
struktúrába menekül, előnyben  
részesíti a logikát (számtanit!) a 
zene belső életével, m ozgásá
val, önkifejezésével szemben?

A m ozgászenék, az energi
a zen ék , a m in im á lis  zen ék  
mind m egkerülték a szépség  
ideálját. Ha ez m égis felcsil
lant e zenékben, az m indig vé
le t le n s z e r ű e n  tö r té n t , az  
alkotók "önhibáján" kívül.

A közönség szorgalm asan  
igyekezett helyre pótolni a szép
ség em e hiányát. N agy igyeke
zettel töltötte ki az avantgard- 
m u zsik a  törésvon a la it saját 
fantáziája, szépségideálja ele
m eivel. A közönség védte az új 
zenét, néha önmaga ellenében  
is. Várjuk meg: mi lesz a vége? 
— hangzott a kérdés a hallga
tóság részéről. Talán kibonta
kozik a kísérletek végén a hőn  
áhított SZÉP ZENE. Ebből a 
vágyból, am ely lassan a zene  
alkotó it is átitatta, szü letett 
m eg a posztm odern irányzat, 
m ely jobb híján nevezte magát 
így, és ezzel hozzákötötte m a
gát a m odernséghez, am elyet 
ép p en ség g e l tagadni ig y e k e 
zett.

A posztmodernben  már nem  
szégyen  szépségről beszéln i,

sőt kötelező m egtalálni az új 
szépséget. Mi több —  követel
m énnyé lépett elő a szép ség  ke
resése.

*
Többen e g y ü tt  e g y  régi, 

majd félévszázados lem ezfel
v éte lt h a llgattun k  a m inap: 
Csajkovszkij utolsó szim fóniá
jának első tételét. M indnyájun
kat megdöbbentett az előadás 
kivételesen hiteles kifejezőere
je. Minek tudható be? —  merült 
fel mindnyájunkban a kérdés. 
Mitől ilyen magávalragadó ez 
az interpretáció? A "titok" ha
mar kiderült a beszélgetés so
rán: az előadók akarnak és tud
nak is ELIDŐ ZNI A SZÉP
SÉGNÉL. Tudnak b elefe led 
kezni egy dallam  szépséges v i
lágába. Tudnak jelentőségteljes 
szüneteket tartani a zene folya
matában felbukkanó új részek 
előtt, m integy felhíva a hallgató 
figyelm ét arra, ami majd követ
kezni fog. N em  sietős az előa
dók  dolga. N em  hajszolják a 
végcélt. Például a nagy végső  
k ib o n ta k o zá s  csú csp o n tjá t, 
vagy valam i ehhez hasonlót. 
Inkább elmerülnek a pillanat 
ihletében. Egyetlen hang vagy  
akkord igézetes hangzásában. 
Érezhetően van idejük bejárni e 
hatalmas méretű, majdnem 20 
percig tartó, tételnyi zene teljes 
b irodalm át, és  közben  nem  
gondolnak a későbbi tételek vi
lágára. N incs feszültség az elő
adók játékában! M inden zenei 
pillanat kezdet és vég, alfa és 
óm ega abban az értelemben is, 
hogy  a m ásodperc törtrésze 
alatt is teljes értékű hangzó élet 
kell, hogy kibontakozzék, sie
tés nélkül, a maga szerves önki- 
fe jlő d ésén ek  rendje szerint. 
VÉGRE! N em  gázolunk át m in
denen valami hom ályos végcél 
érdekében. VAN IDŐNK ÉLNI. 
Ez az az ÚJ SZÉPSÉG, amit a 
posztm odem  keres. Posztm o
dem  helyett legszívesebben ÚJ- 
M O D E R N -nek  n e v e z n é m  a 
mai irányzatokat. NEW AGE, 
olvassuk , halljuk m indenütt, 
m indenfelől az új jelszót. Miért 
ne nevezhetnénk magunkat e 
kifejezés rokonításával újmo
demnek. így  világosabban kife
je z ő d n e  a z  új irá n y za t  
MÁSSÁGA is. H iszen a 21-ik 
századot szeretné ez a m űvé
szet felvállalni, az új szépségi
deáit!

TERÉNYI EDE



HELIKON

HOL-
József Attila-díjat kapott az idén Bálint Ti

bor és Kántor Lajos.

Halász Annának adták át az idén a Ma
gyar Ujságírószövetsés egyik Aranytollát. A 
március 15-e alkalmából átadott kitüntetést a 
bukaresti újságírónő személyesen vette át.

Megjelent a Korunk 3. száma. A tartalom
ból: Lengyel László Nemzetközi krumpli (kér
dezett Szálé László); Antalóczy Katalin A 
multinacionális cégek szerepe a világgazdaságban, 
Kelet-Közép-Európában és Magyarországon; Ze- 
lei Miklós Egyenes adás a Papírpohár Múzeum
ból; Mézes Flórián Az elit nem vész el; S. Nemes 
Ilona A szabály erősíti a kivételt; Zalán Tibor 
Eltérített szereímesvers, 1998; Lábody László 
- Tódor János "A nemzeti és multinacionális 
szembeállítását nem érzem helyénvalónak"; Ku- 
bik Pál Benzinkutak piaca; Janox Privatizálom 
magam; Jánosházy György A vágóhíd angyala, 
Vízöntő, ...és vége a komédiának; Torkos Matild 
K+F a multik árnyékában; Szabó Géza A nagy 
kihívás; Baji Lázár Imre Ábel a világkorban; 
Hirschler Richárd Amikor a pénz nem beszél;
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Frenkl Róbert Asport-finanszírozás változásai. A 
multinacionális cégek; Tomkiss Tamás A bolond 
posztmodem története; Moldova György Ha jön
ne az angyal; Sándor Iván Rocinante nyomában; 
Kántor Lajos Szerkesztői alulnézetben (avagy: 
mit sokszorozunk?); Köves László A grafika vi
lágképe; Valentin Negoija A vállalkozók filozó
fiája: a profit (Lejegyezte Szabó Géza); Kiszely 
Gábor A legnagyobb keze nyoma (Michelangelo); 
Torkos Matíldu/pesí, Tungsram, General Elect
ric; A veszprémi példa; Hlavay Richárd Rélság és 
a japánok; Simon Judit Gyarapodik a város; Mát- 
hé Éva Tapogatózás, lassú előrehaladás; Székely 
Kriszta McDonald's-"ahol minden tökéletes1. '; 
Kántor Erzsébet Román — amerikai viszonyla
tok.

Március 25-én a budapesti Szent László 
Akadémia rendezésében Pisztrángokkal címen 
az erdélyi magyar irodalom (1918-1998) estjét 
tarották meg. Bevezette Medvigy Endre, köz
reműködött Budai Ilona népdalénkes, vala
mint Havas Judit és Szabó András előadó- 
művész. Wass Albert Üzenet haza című versét 
Kristóf Éva, a Baár-Madas tanulója mondta el.

Március 28-án a kolozsvári Tinivár Könyv
kiadó 42. könyveként mutatták be Szabó Csaba 
Egri hullócsillagok című kötetét, mely a regény- 
hősök történelmi valósága és "utóelete" köré
ben végzett kutatásokat tálalja olvasmá
nyosan. A kötetet Lászlóffy Aladár és Szőcs 
Géza méltatta.

Megjelent a kolozsvári Szent Mihály Plé
bánia ajándékaként terjesztett zsinati lap 4. 
száma; Czirják Árpád érseki helynök, Fodor 
Sándor és Papp László szignálják többek kö

zött a húsvét jegyében fogant írásokat. A 
számban Plugor Sándor tíz eredeti tollrajza az 
illusztráció.

Megje lent a Magyar Közélet 3-as száma, 
amelynek szerzői: Nfarkó Béla, Molnos Lajos, 
Kötő József, Lászlóffy Aladár, Molnár Judit, 
Szilágyi István, Kovács Ferenc, Horváth 
Arany, Cúth János, Palágyi Lajos, Fodor Sán
dor, Kisgyörgy Réka, Kovesdi Károly, Orbán 
Ferenc, Bence Lajos és Lászlóffy Csaba.

A  Kossuth Kiadó gondozásában 48/49 
százötvenedik évfordulójára utánnyomták a 
Szabadságharc története képekben című 1898-ban 
megjelent albumot, melyet okiratok, ereklyék 
és 1000 kép egybeszedésével Jókai Mór, Bródv 
Sándor és Rákosi Viktor szerkesztett, többek 
közt Szilágyi Sándor, Mikszáth Kálmán, Be
öthy Zsolt, Ignotus, Marczal Henrik, Sebők 
Zsigmond közreműködésével.

Igazságosabb és testvériesebb világot címmel 
a Magyar Katolikus Püspöki Kar körlevelet 
intézett "minden jóakaratú emberhez" a ma
gyar társadalomról. A téma körül a szociális 
viszonyokat, egészségügyet, gazdasági életet, 
az állam, a politika s a kultúra nagy kérdéskö
reit egyaránt felölelik.

Megjelent a Székelyföld 3. száma, mely a 
48-as forradalom 150. évfordulója előtt tiszte
leg többek közt Egyed Ákos, Imreh István, 
Hermann Gusztáv, Beke György írásaival.

-MI

Eredj, ha tudsz!
Reményik Sándor versének négy sorát 

idézzük a vízszintes 1. függőleges 50., 15. 
valamint a vízszintes 25. sorban.

VÍZSZINTES: 1. Az idézet első sora 
(zárt betűk: H, D, A, E, T). 15. Gyü
mölcs. 16. Fémforgácsoló szerszám. 17. 
Linzi városnegyed (KATZBACH). 18. 
Tréner. 20. Arai egynemű hangzói. 22. 
Nátrium. 23. Tenger a Földközi-tenger
ben. 24. Toldalék, a -ve párja. 25. Az 
idézet záró sora (zárt betűk: L, G, N, M, 
A). 28. Leomlaszt. 30. Fonalat vetnek rá. 
31. A felsőfokot jelző szócska. 32. Hang
talan lakó. 34. Böjti hús. 35. Kén és Lan
tén vegyjele. 36. Olasz, vatikáni és 
luxemburgi kocsik betűjele. 37. Tiltó
szó. 38. Kunyhó. 41. Vadászkutya. 43. ... 
Tamás komája (Ady). 47. Mezei vad, 
fordítva. 49. Szezonhoz tartozik. 50. 
Evőeszköz. 51. Ábrahám pátriárka fia. 
52. Hintett. 54. Helyhatározó szó. 55. 
Salamon... a Gyönyörű sors költője. 57. 
Rádium, kén és szén vegyjele. 59. Női 
becenév. 61. Az ENSZ román névbetűi. 
62. Ó-palesztin város. 63. Csapadék, né
velővel. 65. Kohász igéje. 67. H2 0 . 69. Y. 
T. 70. Arab férfinév. 71. Dísztelen. 74. 
Afrikai n é p  és nyelvcsoport. 78. Z. A. 
T. 80. Hacsaturján személyneve. 81. Ká- 
szoni Olga. 83. Szolmizádós hang. 84. 
ítéletkimondó. 85. Spanyol nagyváros.
88. a Majna német neve. 91. Hajófar.

FÜGGŐLEGES: 2. Verdi-opera. 3. 
Becézett férfinév. 4. Amerídum. 5. Fém
forgácsolási folyamaton dolgozik. 6. Ci
p észszerszá m . 7. Drága. 8. Inka 
egynemű hangzói. 9. Ember-angolul. 
10. Bor. 11. Nagy magyar zeneszerző 
névbetűi. 12. Levesét kanalazza?13. Két 
szó: pusztakam arási író névbetűi; 
dölyf. 14. Csen betűi. 15. Az idézet har
madik sora (zárt betűk: Á, Á, T, A, K). 19. 
Ölvedi Endre. 21. Csokonai ihlető mú
zsája. 26. G. M. A. 27. Konstanca megyei 
kocsijel. 29. Nézet. 33. Nyárfa-féleség. 
36. ... a hadak útján, Asztalos István 
műve. 37. Igényeit mérséklő. 39. Ként 
tartalmazó. 40. A növendék-marha. 42. 
Kovászna megyei helység. 44. Egysze
mélyes tánc. 45. Liba "beszéd". 46. ók , 
Bukarestben. 48. Bór, kén és fluor. 50. Az 
idézet második sora (zárt betűk: B, Á, N, 
D). 53. Magyar énekesnő névbetűi. 56. 
Rubidium és oxigén. 58. A Kelemen (ha
vas) román neve. 60. Szószerkezetben, 
- összetételekben gyakori latin elöljáró.
64. Meggyőződés. 66. Nyárádmenti fa
lu. 67. Alulmarad a küzdelemben. 68. 
Inzulin eleme. 70. Sóstó a Báráganban. 
72. Alá. 73. Tüzet élesztő. 75. Nagy fél
sziget. 76. Karám. 77. Tóth Béla. 79. 
Vágja a gabonát. 82. Pózna darab. 86. 
Kiejtett mássalhangzó. 87. Az "Újesz
tendő" c. regény szerzőjének névbetűi.
89. Üres alkalom. 90. Idegen tagadás.

K. K OVÁCS A N D R Á S

A HELIKON 8. számában közölt, Csorna Sándor 
naplója című rejtvényünk megfejtése: No, híres vándor, 
hová vitt az út, / Kihordott álmod merre láttad? / Vagy 
megfojtottad azt a kisfiút, / Ki benned nyöszörgőé lázad?
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