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Jóakarat 
és vidéke
Az irodalmi szereposztásnál 

sokan az ünneprontó szerepét 
osztanák rám: ez a "rámszabott 
szerep". Nagyobbat már nem is 
tévedhetnének. Nekem nemcsak 
Jeruzsálem vagy Róma, nemcsak 
Buddhagaya az indiai Neran- 
dzsana jobbpartján, ahol a Bódi- 
fa alatt bóbiskolt a Megvilágo- 
sult s ma hatalmas templom áll, 
nemcsak Borobudor, nemcsak 
Tenochtitlán megszentelt földje 
— nekem mindentütt Szentföld 
a Föld, ahol emberlakta; és u- 
gyanúgy vagyok a naptárral is: 
az én naptáramben mi idén nap 
pirosbetűs és az év — örök ün
nep. Hogy is lehetnék "ünnep
rontó"?

Ám ami igaz, az igaz: a kenet
telj számomra nem kötelező, 
szólamokban nem beszélek. S 
mint "egy a millióból", magam is 
az "utca embere" vagyok, átlag
ember mindközönségesen, ald- 
nek mindennapos, mindközön
séges gyötrelme, halálos rémüle
te, traumája — az erkölcsi és po
litikai zsákutca, ahová világunk 
jutott. Az impasse, ami rosszabb, 
mint a fertő, mert felülkereke- 
déssel fenyeget A világ balkani- 
zálódása, amelyből úgy kapá- 
lódzunk kifele, mint a fuldokló, 
ha fele tüdeje telement már ten
gervízzel; a térkép felbomlásá
nak következm ényei és más
egyéb morbid jelei. Valahai tanít
ványom, ma kedves jó barátom, 
angol diplomata, megütközve 
meséli, mivel környékezte meg 
nemrég Budapesten egy kóbor
járó csecsenc: hazakészül, de 
nincs pénze; ha volna esetleg ha
lálos ellensége és olyan, akit sze
retne leradírozva látni a Földről, 
ő szakszerűen elteszi láb alól 
úgy, hogy nyoma se marad, ő 
meg féllábbal már úgyis ezer ki

lométerrel odébbállt, bottal üthe
tik a nyomát. Ára: ezer dollár. Ez 
a taksa. Ilyen olcsó az emberélet. 
Az átlagember, Londonban, Pá
rizsban, Stockholmban, de akár 
Pesten is, kinyitja újságját és el- 
szöm yedve számlálja-leltározza 
a gaztetteket. Ál-messiások, té
bolyult szekták töm egöngyil
kossága, töm egvérengzése (a 
három hónapos csecsem őben  
"Antikrisztust" gyanítanak és le
szúrják). Túszok szedése, legyil- 
kolása: újra működik a Pol Pót. 
Írországban kormányt buktat a 
pederaszta pap botránya: százá
val rontotta meg a kisiskoláso
kat. Tomeggyilkosokat "perdön
tő" bizonyíték hiányában fel
ment az esküdtszék. Fiatalkorú 
gengszter-virtuóz százával kö
vet d  betörést, százával rabolja a 
kocsikat s karambolozva útfélen 
hagyja; "büntetése"? Méregdrá
ga földkörüli kéjutazás, amely
nek erkölcsnem esítő céljáról 
"nyilatkozva", szem éberöhög  
társadalomgondozóinak. Négy
éves kisgyerek téglával agyon
ver egy 85 éves magányos nőt. A 
kisaranyosnak a királynő kilá
tásba helyezi a Rekordok Köny
vébe való kitüntető bejegyzést. S 
hiszen ha csak ez volna! De nap 
mint nap új rémhír táplálja ben
nünk a gyanút, hogy amit a legi
tim nemzeti kormányoknak nem 
sik erü lt v é g h ez v in n iü k , az 
orosz, a kínai és a dél-amerikai 
maffia összefogása létrehozza a 
Világkormányt, s akkor már kor
mányaink mi egyebet tehetnek, 
mint hogy csatlakoznak és elfo
gadják a Világkormány főségét 
(ne feledjük, hogy a koraközép
korban is ez volt a dolgok rendje: 
a rablólovag beházasodott az 
arisztokrádába s előbb markgráf 
lett, majd dinasztiaalapító). Híre 
jár, hogy a példányszám megnö
velésére bizonyos lapszindiká
tusok mesterségesen kirobban
tott álbotrányokkal, megrende
zett zavargásokkal, beugratá
sokkal, tévén közvetített ál-tár- 
» » >  folytatás a 2. oldalon
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> > > > >  folytatás az 1. oldalról 
gyalásokkal "híranyagot" gyárta
nak, h ogy e mű-borzalmakkal 
csak még jobban rontsák a világ 
amúgy is rossz közérzetét.

Hát valóban idáig jutottunk? 
Nyakig belegázoltunk már abba 
a Baudelaire-i jóslatba, amit a po- 
éte maudit maga az "általános el- 
baromiasodásnak" nevezett?

N os, minekelőtte "Világunk 
Allapottyán" kétségbeesnénk, 
fonjuk ölbe olvasónkat, szeretett 
atyámfiai az Úrban, és szemről 
szemre haladva, nyeljük vissza 
zsigeri reakcióinkat. S már nem is 
arra utalnék itt, hogy a sajtó fel
találása előtt a "Világ Állapotja" 
mindig is ilyen volt (ha nem még 
ilyenebb — ami történelmi tény); 
hanem arra kérnélek benneteket, 
hogy fogjunk össze és kart karba 
öltve, maradjunk a jelenben. S 
halljátok az ígét; íme örömhírrel 
járok. A világ világnagy Bűnhal
mazatával szemben vannak —  
nem hogy milliószámra: milli- 
árdszámra — semmi-kis, névte
len, jóindulatú átlagemberek, 
mint jómagam is. Akik se bankot 
nem rabolnak, sem nem ajánlják 
fel orgyilkos szolgálataikat a Vá
d-utcai presszóban; semmi kap
csolatuk nincs se a kínai, se a 
dél-amerikai, sem az orosz — de 
még a szicíliai maffiával sem, a 
nápolyi kamorrháról nem is be
szélve. Akik nem csinálják az új
ságot, nem gyártják mestersége
sen a híreket: ők csak megvásárol
ják a lapot— mert ilyennek is kell 
lenni: fal-mellett-haladó, érdek
telen, kisember-életet élő kisembe
reknek. Csakhogy (s csupán a vak 
nem látja, hogy gondolatmene
temben ez itt a praemissa maion) 
az ilyen ember milliárdszámra 
nem esemény, nem híranyag, orgi- 
ázással nem dicsekedhet, bot- 
rányszámba nem megy, és éppen 
mivel már jószerével az észrevét- 
lenség transzcendens dimenzió
in él, már-már önmagát is be
csapva, azt hiszi: nincs is, nem 
létezik, ó  az a hatmilliárdos elha
nyagolható tényező, amire a kutya 
sem figyel fel; lévén, hogy csak az 
az igazi híranyag, amikor az em
ber megharapja a kutyát, s ő nem 
az az ember...

Helyezzétek tehát az ünnep 
párnáira lábaitokat, atyámfiai az 
Urban és nyugodjatok meg: a 
dolgozó kisembereknek erről az 
Európájáról írta a költő, ami im
már Európa himnusza lett — seid 
umschlungen, Millionen!

Tisztesség ne essék, szólván: 
nem azt mondtam, hogy ne ve
gyétek m eg az újságot (a rik
kancsnak is élni kell); de toljátok 
fel orrotokra ezt az én nagyon 
m ásm ilyen  rózsaszín  szem ü
vegemet: nem rólatok sail a törté
net.

A "bármi" megérkezése
Panek Zoltán 70 éves
"Én mégis azt mondom, gyenge az az irodalom, 

amelyből akárki-egy nem több, ha kell, mint a többiek 
együttvéve —". Valahonnan ötletek, replikák, szellemi 
és szellemes sziporkák tengeréből egy csepp ez a meg- 
állapítójára visszavilágító glóriácska, visszaszálló ars 
poetica. Nem több, mint egy jól és pontosan szerelt 
asztali lámpa, mely alatt egy egész életművet be lehet 
fejezni. Panek Zoltán, magas feszültségű író és magas- 
feszültségi villanyszerelő, nem tehet róla, de hetvené
ves. Nem Szatmáron, nem Kolozsváron, de Budapesten 
szakad rá az idei januári fehérség vagy csak ködfüg
göny, és az ifjúság óta hordozott derűi, dühei, mint 
nagy, maga építette költeménybirodalmának éghajlati 
elemei berendezik körülötte, életműve körül szeszélye 
számára a legkényelmesebb időjárást: a tagadást a te
remtésben, teremtést a tagadásban. Lehet, egyedül ő  
nem akar ünnepelni most sem, azokkal sem, akik tisz
teletére állnak össze az elismerés, a barátság Gregorián
kórusává. ó  m indig m indent éppen nem akar, 
másképpen akar: ezzel segített eddig is ennek az iroda
lomnak és irodalommal töltekező, táplálkozó közösség
nek ugyanabba az irányba eléld egéln i, amerre 
terelgették, akik még vele is szívesen léptek szövetség
re. Éleslátása, gyilkos humorérzéke, feszültséges lé
nyegmondása meghozta már évtizedekkel ezelőtt azt a 
lebegő dicsőséget, hogy a szakma hozzáértői szerint új 
magyar novellatípust fejlesztett ki. De költő és regény
író és publicista, az irodalmi esszé mestere, az idő egyre 
dübörgőbb Waterlooi mögött valahol, valamelyik erdő
ségben elvonult seregek élén vár, kivár vagy úgysem  
törődik, mint soha, mások csatáival, mások seregrésze
ivel, mások táboraival és tábomokságával. Ott áll, ül, él 
egy kapkodva képződő kultúra magán-ciklon-köz- 
pontjában, melyért minden tehetségét áldozta, de me
lyet hangosan nem győzött bírálni, ócsárolni ha kellett, 
utánozhatatlan iróniájával MAGYAROCKnak nevez
vén őket, mikor le-lekiált mindenkori erődjeiből, vár- 
tornyaiból, hadállásaiból, melyekről ő mindig pontosan 
tudta, mennyire fix pontjai a minőségnek egy olyan 
veszélyes nyüzsgés közepén, melyet egyre inkább jog
gal érez légszomja közegének. Régi gamizonjából, az 
utolsó négyszög irányából, nem békítésül s nem bizta
tásul, abban szeretném megerősíteni, hogy mindezt 
nem a 70 év miatt érzi. "Bárminek eljöhet az ideje, 
MagyarockL."

LÁSZLÓFFY ALADÁR

A stílus hercege
Egyszer egy kegyetlenül következe

tes és időtállóan elegáns esszéjében tel
jességgel sikerült bebizonyítania, hogy 
az eladdig tépelődőnek, önkínzónak is
mert Hamlet dán királyfi a gondolatban, 
vagy a gondolaton keresztül végül is a 
cselekvés hercege. Akkor jöttem rá, 
hogy még csak egyetlen ember volt oly 
közeli ismeretségben a mélabús dánnal, 
mint Panek Zoltán: William Shakespea
re. Arany János csak tolmácsolta a ham
leti gondolatokat, Panek Zoltán viszont 
mögéjük látott, meglátta azt is, amit sok 
egzegéta és rendező általában félreértel
mezett. így lett aztán az esszé Panek 
Zoltánnál nemcsak kaland, próbálko
zás, kutatási módszer, hanem szemér
m esen  elrejtett "tanító műfaj" is. 
Megtanította az olvasót nemcsak az író, 
hanem egyáltalán a hősök gondolatait, 
cselekedeteit is fölfedezni, magába át-él- 
ni. Regényében, novelláiban pedig arra 
kényszerítette rá a nyájast, hiába tiltako
zót annak renyhe agya, hogy úgy gon
dolkozzék, úgy lásson, ahogyan O. Mert 
Panekúr — számtalan keresztgyermeke 
közül az egyik szerint: Panikúj — egy 
diktátor: mindenkit mindenre rá képes 
kényszeríteni az írás mágiájával, mely 
nem ám amolyan fekete mágia nála, ha
nem színes, hogy ó t  parafrazáljam: "ár
nyalati”. Sosem adott (írógépén) egy  
sovány rövid i-t sem a harsány dolgokra, 
még kevésbé a hars mondatokra, megfo
galmazásokra, mert hiszen tudta/tudja: 
az árnyalatok összessége magába foglal
ja minden dolgok, cselekedetek és meg- 
foga lm azások  lén y eg ét. Á m de  
szellemileg lusta olvasó ne közeledjék 
művéhez, mert akkor ezek a művek 
pont olyan undokok lesznek, mint egy 
sértett Panek: arisztokratikusan vissza- 
utasítóak, sértőn fennhéjázóak, pokoli 
jeges gonoszsággal utasítják el az ala
csony szellemet, hogy az vagy kommu- 
n isztiku san  zász lóvörösre p irulva  
szégyelli el magát az árnyalatok hadse
rege előtt, vagy cenzori dühvei vágja 
sarokba az írást. Panek Zoltán tudja azt, 
amit igen kevés író: az árnyalt mondaton 
túl nincsen semmi, csak egy másik ár
nyalt mondat, mely az olvasóban fino
man rezegtet meg egy gondolatot. És 
valahogyan mindig pont azt a gondola
tot, amelyet az író fölkelteni akar a ráfi
gyelő méltóban. Aztán ez így együtt lesz 
mindaz, amit irodalomnak nevezünk, 
egyáltalán: irodalomnak nevezhetünk. 
Ilyen egyszerű ez az egész, kedves olva
só testvéreim, no lám, tessék utána csi
nálni!

Azt szerettem volna, ha ...-edik szü
letésnapja alkalmából sokkal, még ennél 
is rövidebben és mindenekelőtt szemé
lyesebben, melegebben beszélhetek Ró
la, a stílu s  hercegéről, egy  időre  
megfeledkezve arról, hogy író. Lehetet
len. A legtöbb (jó) író állítólag az iroda
lomban él. Panek Zoltánnál ez fordítva 
van: az irodalom benne főbérlő, örökö
sen benne él. És akkor még sok minden
ről nem  szó lta m , n eh o g y  H ozzá  
méltatlanul elérzékenyüljek.

MÓZES ATTILA
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SZŐCS ISTVÁN

Öbölvári Istenek alkonya
R itka fás, hallgatag, nyusztos erdőn 
Éjjeli félhomány ül merengőn. 
Récebél módjára kanyargósán,
Jön a z Ob, megy a z Ob ragyogóan. 
Csendesen lépdelek. N esz morajlik, 
Távoli énekszó zaja hallik.
Vérvörös tűzi fényt ver a z égre, 
Bíborfényt kever a sötétségbe. 
Dombtetőn máglya ég, á ldoza t van, 
Ének szól, dob pereg, fő  a katlan...

Zempléni Árpád A BOSSZÚ...
(részlet)

S ok szor e lg o n d o lk o d o m  
azon, ha Elias Lönnrot, aki a finn- 
karéliai népköltészet aranyho
mokjából kimosta, megterem
tette a Kalevalát, mindezt ma
gyar vonatkozásban teszi, nem 
jut-e, mondjuk, Thaly Kálmán 
sorsára? Hogy — "nem autenti
kus"; hogy "misztifikáció"; hogy 
így, amúgy. Abból következtet
hetően, hogy milyen szájhuzo- 
gatva fogadták annak idején  
Ipolyi Amold, sőt a ráadásul ki
fejezetten finnugrista Kandra Ka
bos magyar mitológia-kísérleteit, 
el lehet képzelni.

Még közelebbi példa Zemplé
ni Árpád (1865-1919). Az utolsó 
romantikus magyar költő, ahogy 
Krúdy Gyula nevezte halotti bú
csúztatójában; amolyan kis "ugor 
Iliászt és O düsszeiát" hozott 
össze vogul és osztják (manysi és 
hanti) hősénekekből a magyar 
költészet hangszerén. Ahhoz ké
pest meglehetősen elfeledték: pe
dig ha a finnugristákban egy 
csepp szív is volna, ön-népszerű- 
sítő levonulásaikat nem vitafele
ik p o lit ik a i szán d ék ain ak  a 
leleplezésével és érzelmeik kigú
nyolásával kezdenék, hanem el
sza v a ln á k  és e lén ek eln ék , 
eljátszanék és eltáncolnák Zemp
léni vogul és osztyák hősénekei
nek feldolgozásait.

Vajon miért nem ezt teszik?
Majd később igyekszem megke
resni erre a választ.

Itt van például a MOGYORÓ
BÉL HERCZEG. "Vogul H ős
ének. Irta és a Kisfa ludy-Tár- 
saság 1913. évi február 9-iki köz
ülésén felolvasta Zempléni Ár
pád." A füzetecske 2. oldalán: "E 
feldolgozás Munkácsi Bemát Vo
gul Népköltési gyűjteménye II. 
kötetének 52-93. lapjain olvasha
tó Öbölvárosi istenek czímű vogul 
szövegen alapszik."

Noha ezt már nem olyan "an- 
tidpált-Weöres"-stílusban fordí
totta, mint a mottóban idézett 
Bosszút, hanem ősi magyar hatos 
versekben, Arany János-os hang
nemben, mégsem tartom nagy- 
zolásnakk "a vogul Iliászaként 
való emlegetést. Korántsem egy 
m edve-brum m ogtatós, ultra
rusztikus, őstajgai egzotikumok

ban bővelkedő, a lapos do
bok, nyenyerék és dorom
bok korlátozott hangfek
v éséh ez  alkalm azkodó  
"alászáUott kultúrjav" (ge
sunkenes Kulturgut) az 
egész. A versből kihántva 
mintha egy különös eg
zisztencialista kisregény 
állana elénk, az Iliász mo
tívumai közül néhányból 
megszerkesztve.

A ssz o n y -sz ö k te té s ,  
bosszú , gyilkosságok, várost
rom, bosszú, kozmikus üldözés, 
istenek beavatkozása — de ho
gyan?

Jagali javasnak, a Napisten  
papjának felesége, Anyirisz, bele
szeret vendégükbe, Mogyoróbél 
hercegbe. Lányos arcú, szakállta- 
lan állú, fehér testű "álom-isme
rős fi"; a nagytiszteletű asszony 
m eglesi hajnalban öltözködés 
közben, szerelmet vall neki, s 
hogy meghal, ha nem viszi magá
val. Fel kell figyelni rá, Mogyoró
bél nem egy délceg harcos, ha
nem bájos angyalarcú fiú, amo
lyan Adonisz, akiért a görög mi
tológiában nagy csataistennők 
vetélkednek.

tató Kirkéés az öntudatát elaltató 
Kalüpszó, másrészt a hű, aláza
tos Pénelopé és a kedves kis bu
tus Nauszikaá. Vagyis az a nő, aki 
erősebb, hatalmasabb, mint ő, és 
az a nő, aki gyengébb, töréke
nyebb, kiszolgáltatottabb. Pszi
chológusok szerint az Anya-ima- 
go és a Lánygyerm ek-im ago  
(vagy "kishúg"-imago, ha van 
ilyen).

Anyirisz azonban megérteti, 
hogy a nők ezzel — ugyanígy 
vannak. Kell nekik a szakállas 
bakvitéz is, de az angyali kölyök 
is; egyik sem pótolhatja a mási
kat.

Oka különben van Anyirisz- 
nek az unalomra. Mogyoróbél 
herceg fél: nem mozdul ki bizton
ságos otthonából, nem akar ha
lász- és vadászk'rándolásokra 
menni. Anyirisz hisztérizására 
végre beleegyezik, legényeit sza
naszét küldi, míg Anyirisz értesí
ti volt férjét. Roppant körül
tekintően segíti elő a gyilkossá
got, alvó férje páncélingét alul be
varrja fonallal, kardja markola
tából kiszedi a szegeket, nyilait és 
íjját behasogatja, s gyermekét 
szúrós dolgok közé fekteti, hogy 
sírásával fedje a közelgő orvtá
madók neszezését.

Mogyoróbélt öccse, mint az 
tragédiában szokás, figyelmezte

Olaus Magnus metszete (1555)

A szerelmesek boldogsága rö
vid; fiacskájuk születik, de Ani- 
risz kezdi új férjét is unni. "Előbbi 
urával összehasonlítja. Karja en
nek téjhab, azé mohos szikla. Sza
va ennek ékes, mesemondó, é- 
des. Hangja annak érdes, menny- 
dörgős, fenséges. Amaz csupa 
termet, em ez puha gyermek, 
amaz öles férfi... kár is összemér
ni...

Ez az Anyirisz királyné lélek
tanilag nagyon fontos közléseket 
hordoz. A hagyományos felfogás 
szerint a férfi azért nem képes 
igazán hűséges lenni, mert a nő
ről nem egyetlen eszmény él ben
ne, hanem  lega láb b is kettő; 
méghozzá egymással ellentétes. 
Az Odüsszeia például erről szól: 
az ide-oda kalandozásról a kü
lönböző nőtípusok között. Egyik 
oldalon a férfit disznóvá változ

ti a közelgő veszedelemre, ponto
san leírja a cselszövényt, de Mo
gyoróbél szégyell visszatérni; 
meg szeretné mutatni, hogy bá
tor férfi ő is. Jön a közelharc, jön
nek Jagali gorillái, a kószemú hét 
vichli s a vasszemú hat vichli, de 
Anyirisz szubverziós akciói foly
tán a lefegyverzett hős nem ké
pes sokáig ellenállani.

S ekkor újabb fordulat; szép 
Heléna, azaz Anyirisz nem megy 
vissza férjurához; gyerekét is ott 
hagyja, s összeáll a halott Mogyo
róbél kisöccsével, Sirályfogó her
ceggel. A nagyobbik öcs azon
ban, Szentkard, nyomába ered 
Jagalinak, beveszi várait, feldúlja 
birtokait, szétzúzza titkos bázisa
it — megint éppen, mint a tévé
ben; menekülés közben Jagali 
vakonddá is válik, Szentkard me
nyétként üldözi, kirázza vakond

bőréből, de Jagali búvármadárrá 
változik, üldözője vasvöcsökké; 
Jagali végül Tárem atyaistenhez 
menekül, aki menedékjogot biz
tosít neki, s üldözőjéből, Szent- 
kardból gúnyt űz. Kinyújtja földi 
szolgájának csizmáját egy boton, 
Szentkard levágja az üres csizma 
fejét — Oder treibt er selbst den 
Unfug? —> megalázottan haza
tér; kisöccsével enyelgő ángyát 
nem öli meg — parázna az egyik, 
tudatlan a másik, vesszőt érde
melnek, nem kardja csapásait —, 
hanem egy csolnakba löki, víz
mentének ereszti, s árván maradt 
kis unokaöccsét magához veszi, 
hogy felnevelje.

Áhepiend— és ez már külön
bözik a tévé-dramaturgia szabá
lyaitól, egyelőre nem látszik.

Este volt, szél megállt,
Zűr-zaj fent se, lent se...
Borult e világra 
Átkos balszerencse,
Gonosz béke csendje...
Esetleg majd a sorozat követ

kező epizódjában...
A történetből nem is a sze

gény obi ugorok költészete raga
dott meg igazán, hanem Zem
pléni Árpád: — ki szeretném  
nyom ozni például, miért írta 
meg a Mogyoróbélt posztarany- 
jánosi hangon, amikor öt évvel 
azelőtt a Bosszúban megterem
tette már a protoweöresi hangne
met? —

"Kalt-képes, bálványos térségen 
ott

Sörényes-lovat-ölt népség forog. 
Ragyogó fényinél rózselángnak 
Kézügyes, lábügyes táncot

járnak...
Szél miatt meghajlott görbe fára, 
Hó alatt meghajlott fa ágára 
Leskődve pihenni odaülök, 
Lesködni, pihenni települök"... 
Ám főleg az izgalmas, hogy 

miért vált oly korán elfeledetté?
Amikor még a zsengéit írta, 

nagyon népszerű volt, a köteteit 
megjelenésükkor szétkapkod
ták, többnyire előfizetéses alapon 
jelentek meg.

Az Irodalmi Lexikon azt írja 
róla, hogy az 1901-ben keletke
zett Didó c. verses regénye már 
antidpálja Ady bizonyos stílusje
gyeit. Némileg egyes frivol an
golszász szerzőkre emlékeztet a 
hozzáállása. Didó vendéglősnő, 
Aeneas pedig görög kereskedel
mi utazó, de szerelmi regényük 
legalább olyan érzelmes, mint a 
Vergiliusé. Nem is egy oka lehet 
elfeledésének. Jó néhányad ma
gával a Nyugat-gigászok nemze
déke törölte le őket az irodalom 
felszínéről.

A nagy kortársak sokszor  
megölik nemzedéküket. E tekin
tetben a világirodalom  törté
netének kétségtelenül legpeche
sebb jelensége E. T. A. Hoffmann. 
Költő volt, zeneszerző, festő és

» » >  folytatás a 4. oldalon

3



HELIKON

folytatás a 3. oldalról

jogász. Egyaránt kiváló mind a 
négy területen. D e— mint költő
nek Goethe, mint zeneszerzőnek 
Beethoven, mint festőnek Goya 
és mint jogásznak — Napóleon 
jelentette a konkurrendát!

Ugyanígy jártak Zempléni
ék, Szabolcskáék Adyval, Ba
bitsosai, Kosztolányival. Még 
szerencse, hogy egyes antológi
ák — mint például a Hét Évszá
zad — átmentették emléküket a 
nagyobb közönség számára is. 
Néha itt-ott már tudomást vesz
nek Zempléniről. A Medveének c. 
kötet, A keleti finnugor népek iro
dalmának kistükre ugyan a 37 for
dítója k özé nem  fogadja be 
1975-ben, de már nagy szó, hogy 
az előszó (Domokos Péter) mél
tányolja: "Mert az eredeti szöve
gek, illetve a nyersfordítások 
tényleg nehezen olvas- hatók, él
vezhetők. Az egzotikus kicsiny 
nyelvek — még ha rokonok is — 
keveseket serkentettek tanulás
ra, a csikorgó, szó szerinti átülte
tések , a m agyarázat nélkü l 
érthetetlen részletek sokasága 
pedig még a rokonszenvezőket 
is visszariasztotta. Ennek ellené
re a költők közül többen is elju
tottak a küszöbre, Ady is, József 
Attila is, Kosztolányi is, Zemplé
ni Árpád be is lépett a kincses- 
kam rába, am ely  teljesen  
elbűvölte, de őt akkor még senki 
sem követte oda". Az elsők dicső
sége örök, írta valaha egy nagy 
szocialista költőnk, de nyilván 
így folytathatta volna: Az elsők 
dicsősége örök-ké elfelejtődik.

Domokos Péter elgondolko
zik: "nehezen adhatunk magya
rázatot például arra a körülmé
nyre, hogy a vogul hősénekek
ből elénk álló lovasharcosokból 
miként lettek halzsírszagú atyafi-

Szerintem ez a kérdés össz- 
szefügg az olyan jelenségekkel 
is, minthogy: miért nem emlege
tik soha mint a finn rokonság el
méletének fogadtatására jellem
ző tényt: Dugonits Etelkáját, az 
első, sokáig legnépszerűbb ma
gyar regényt, mért csak mindég 
az ellenfelek csattogó agyarairól 
írnak? Összefügg ez Zempléni 
Árpád kitudásával a magyar 
költészet különleges vonulatai
nak térképéről? Ez meg talán az
zal függ össze, hogy Zempléni

Istár és Gilgames címen a sumér- 
akkád költészetet is népszerűsí
tette átköltéseivel?

Annál örvendetesebb, hogy 
m ost a Pannon Enciklopédia 
Magyar nyelv és irodalom köteté
ben megemlékeznek róla. Bár a 
kötet elég baljóslatúan indul. 
Mindjárt az elején Pusztay János 
dilettáns élcelődései miatt kelle
ne odacsapnunk a könyvet, ő a 
hagyományos intemátusi láb- 
szagú röhécseléssel adja elő a 
Horvát Istvánnak tulajdonított 
legostobább szójátékokat. Bár, 
őszintén szólva, nemolvasott 
írásokból nem létező állításokat 
id ézn i, nem  d ilettantizm us, 
vagy tudománytalanság; a meg
felelő minősítés a lábbelikészítő
ipar szókincséből kölcsönöz
hető, és úgy hangzik, hogy csisz- 
lik. Szerencsére a Pannon Encik
lopédia nem a Fodor István és a 
Pusztay János színvonalán épül. 
Zempléniről például Eisemann 
György a lényegét elismerve ír: 
"Zempléni érdekes törekvése az 
ősinek és az újnak szintézise, el
beszélő költészetének mitikus 
archaizmusa és ennek beolvasz
tása a korszerűbb látásmód kere
teibe."

Az Arany és Ady közti "el
halványult" költészet egyes érté
kei hosszabb lappangás után 
azért megtermékenyítóleg hat
nak a gyermek- és ifjúsági iroda
lomra, sőt a mai publicisztikai 
vagy riport-költészetre is (lásd a 
már egyszer kifejtett Szabolcska- 
Kányádi látás- és fogalmazás
mód beli párhuzamokat) — és 
amióta, immár harminc éve kéz
be vettem a Hét Évszázad új ki
adását, és olvastam benne egy 
kis részletet Zempléni A TŰZ 
ÖZÖN dm ű poémájából (?) úgy 
érzem, a költészet stílustörténe
tének is vannak paranormális 
titkai.

Aminthogy az ember mind
ég megborzong, amikor olvassa 
Petőfinél, hogy "Szőke asszony, 
szőke asszony, Fejér hattyú, fejér 
hattyú, sorsod olyan fekete, mint 
a holló, mint a holló", mintha 
Ady-ldsértetet látna, úgy ebből a 
Tűz Özönből is előcsapnak nem
csak Weöres stílusának, nem
csak a Na conxy Pannak a li- 
dércfényei, hanem mintha még a 
fiatal József Attila is (a Medáliá
kig), átsuhanna rajta.

A z örök homály visszatér 
Színére, lomha, sds haboknak. 
Ravatal e zsombék világ, 
Körülte vulkánok lobognak.
A Fuzsi-jáma, a Vezúv 
Mécsfénye lángol sisteregve, 
Napisten futva menekül 
Más tengerekre, új egekbe.
A  stílustörténetnek is meg

vannak, úgy látszik, a metapszi- 
chikus vonatkozásai. És a meta- 
kriminalisztikaiak is. Erről a kö
zeljövőben.

VITAZSIGMOND
s

Űrnapja
(Emlékirat-részlet
Kacsó Sándorról)
N égy évi enyedi munka 

után 1944. szeptemberében be
következett a Tirgu-Jiu-i inter- 
náltság nyomorúsága, ahon
nan 1945. június végén együtt 
szabadultunk ki, és úgy érkez
tünk haza, mint az ágról sza
kadt, lerongyolódott koldusok.

Ebben az időszakban szü
lettek meg a nacionalisták ellen 
lázító lágerversek. Kacsó most 
is az erdélyi testvériség eszmé
jéért harcolt. A verse most is 
közel áll a publicisztikához, 
ugyanazt a gondolatot fejezi ki 
lázító versének a végén. Kikris
tályosodott a gondolata, ame
lyet az erdélyi népeknek egész 
életében hirdetett:

Egyes elbeszéléseit csak ké
sőbb ismerhettük meg, hiszen 
a korabeli cenzúra nem enged
te, hogy hozzánk eljussanak.

Az elbeszélései közül, az 
egész  korabeli társadalm i, 
nemzeti életet megelevenítő, 
biztosan ábrázoló, fojtottan 
szenvedélyes hangjával az Úr
napja emelkedik ki. Enyeden 
játszódik ez is, "A katolikusok 
körmenetet tartanak ma, a szo
kásos úmapi utcai körmene- 
tet" — Ezzel indul, egészen  
egyszerű hangon az elbeszélés. 
Ki gondolná, hogy egy úmapi 
körmenet veszélyes lehet? De 
híre jön, hogy Márton Áron, a 
mindenkitől tisztelt gyulafe
hérvári katolikus püspök fogja 
a körmenetet vezetni, és a püs
pököt mindenki látni akarja. 
Katolikusok, reformátusok, 
unitáriusok egyaránt. A kisvá
ros íratlan törvénye, hogy ami
kor folyik a készülődés, ami
kor a kislányokat fehérbe öl
töztetik, amikor az iskolás fiúk 
a karéneket próbálják", az utcai 
oltárokat kiviszik a templom
ból és körmenet készül —■, ak
kor nem illik a katonabandát 
különösebb figyelemre méltat
ni, de még bámészkodni sem 
az utcán.

A reformátusok istentiszte
letük után azon tanakodnak, 
menjenek-e tisztelegni a püs
pökhöz, aki az egész magyar
ság vezető alakja. Nincs hiva
talos meghívás, nem tolakod
hatnak; de a kollégium rektora 
most minden formaságtól elte
kint. Nem a püspököt kell néz
ni — mondja, "hanem a vé lünk
ből származó nagy embert".

M egindul a körmenet a 
püspök vezetésével, felzendül 
az egyházi ének és a katonai 
zenekar elhallgat. Az ének egy

re erőteljesebbé válik, a rektor 
után a reformátusok is beáll
nak a körmenetbe. Felzendül a 
magyar ének — éspedgi: "az 
utcán".

Kacsó fojott fegyelmezett
séggel, lépésről lépésre követi 
az eseményeket, amelyekhez 
most már a reformátusok is 
csatlakoztak. Szólnak a haran
gok és a körmenetből immár 
magyar tüntetés lesz. Annak 
tartja ezt a város katonai pa
rancsnoka is; és kiadja a paran
csot a zenekarnak: "Muzzikát!" 
"Harsognak a trombiták, buf- 
fanva ugat a dob, csattog a cin
tányér." De a szent ének dia
dalmasan hangzik tovább; és 
amikor elhallgat az ének, meg
nyílik a templomajtó, és "mint 
üldözött nyáj sodródik be a tö
meg." Felzúg az orgona, és "a 
püspök lehajtott fejjel, lassan 
halad a szószék felé."

Kacsó elfojtotta lázító szen
vedélyét, és éppen ezzel érez
teti a helyzet drámai feszült
ségét. Nem tüntetés ez, annál 
sokkal több: a délerdélyi ma
gyarság fegyelm ezett harcát 
látjuk az életért, a már veszé
lyessé vált magyar szóért.

"S kint a téren változatlan 
tavaszi ragyogással és jósággal 
süt tovább az Ur napja templo
mokra, a kibomlott fákra, a fák 
alatt sétálókra és a katonazene
karra.

Az Űrnapja az egész ma
gyar k özösség i sorsot, egy  
egész korszakot vagy annál is 
többet megelevenítő szöveggé 
válik. Kacsó itt egyszerűen, 
minden pátosz nélkül, fegyel
mezetten ír, és lépésről lépésre 
követi az eseményeket. A z  el
beszélés egyre feszültebbé vá
lik, az egész erdélyi magyar 
közösségi életet világítja meg, 
amelyben egy főpap az ellenté
tek fölé tud emelkedni, és ezzel 
a szelíd, higgadt magatartásá
val hirdeti a megértést, a békét.

Az Űrnapja a délerdélyi 
magyar elbeszélő irodalomnak 
legjellemzőbb alkotása abból a 
korszakból, amellyel Kacsó a 
nagy erdélyi prózaírók sorába 
emelkedett. Az enyedi sors 
vállalása így lett a békét és 
megértést hirdető erdélyi sors
nak a vállalása, hirdetése.

’Ezzel az írásával em lé
kezünk Vita Zsigm ondra; a 
92 éves korában az újév e lső  
reggelén elhunyt íróra.
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BÚCSÚ BENCZÉDI SÁNDORTÓL
K is, kacagó le lk e k
Ha rágondolok, hátamon végigfut a hi

deg, mert még elgondolni is iszonyú szá
momra, aki a szemem is langyos vízben 
mosom meg, hogy valaki embernek fia 
minden reggel egy kád hideg vízbe csapja 
belé magát. Még ha kényszerítenék, hagy- 
ján; de önszántából, dalolva?! Mert a saját 
állítása szerint még dalolt is hozzá. Aztán 
kikelt a jeges vízből, vörösre dörzsölte ma
gát a törülközővel, és ruganyos léptekkel 
legyalogolt a műterembe, és bögyörgette, 
gyurmálta, simogatta, pofozgatta az agya
got, keze alól sok apró, nevető, kacagó, 
hahotázó emberke került ki. Benczédi Sán
dor körül kacagott az egész műterem. 
Amikor aztán elunta ezt a sok vidámságot, 
átlépett a szerkesztőségbe, szerintem út
közben is nevetgélve, mert hát azt nehéz 
abbahagyni, de bizonyára senki sem gon
dolta bolondnak, hiszen amúgy általában 
mindenki tudta széles e környéken: ő 
Benczédi Sándor, mindig vidám, mert reg
gelente egy hadseregnyi kacagó emberke 
fogadja. Nocsak, nocsak, barátjai az erény
nek, harsogta a benti nem éppen búsko
mor társaságnak, hát osztán van egy kicsi 
jó borom, béjönnétek-é hozzám egy pohár
ra? Benczédinek nem lehetett ellenállni, 
mentünk, néha egészen tisztes, hosszú li
basorban, be a nevetés, a jókedv panopti
kumába, a sok kicsi kacagó ember közé. 
Fogd a korsót, atyafi, oszt szolgáljátok ki 
magatokat, mert én ezt — mutatott a ko
rongon éppen soros fejre — még egy kicsit 
itt-ott megpofozom, így ni, s ezzel folytat
ta, ahol abbahagyta, délelőttökön keresz
tül, s délelőttökön keresztül kitartott

munkaasztalán az a fél pohár bor, amit 
engedélyezett magának. Annyit hívott a 
borára, hogy ha valaki az invitálások után 
ment, még azt hihette volna: iszákos, pe
dig nála józanabb életű embert nemigen 
ismertem. A negyven év korkülönbség 
mellett sem lehetett nem visszategezni, 
nem lehetett bácsizni, s amikor megszólí
tott — atyafi! —, érezni lehetett a hangjá
ból: az atyja fiának, testvérének tekint 
valóban. Sosem láttam tétlenül ülni, s aho
gyan dolgozott, érezted: tökéletesen egye
síti magában a homo fabert a homo lu- 
densszel. Boldogok a képzőművészek, 
mert övéké a munka könnyedsége, játé
kossága. Nem is dolgoznak, csak egyfoly
tában szórakoznak. Vagy ki tudja?! Gyur
máit és beszélt és meghallgatott, időnként- 
gyakran felénk vetett egy-egy balzad ka
cajt. Vagy Benczédi-kacajt, mondja ezután 
ki-ki, ahogy akarja. Otthon jógázott, s 
nemrégiben egy könyvről számolt be, 
amely bizonnyal rávezet a hosszú élet tit
kára. Végül is mindig csak azt kutatta, tán 
még a művészetében is. Miután már szinte 
mindenik kollégámat megmintázta, né
melyiket meglehetősen pajzán helyzetben, 
bátorkodtam megkérdezni: Sándor, en
gem ugyanbiza mikor szoborsz meg? Várj, 
atyafi, előbb alakulj ki! Úgy látszik, nem 
álltam a mintázó "keze ügyében". S most 
már úgy tetszik, sosem fogok ’kialakulni". 
Még köszörűkövön lovagló majomként 
sem lesz belőlem Benczédi-szobor. Éljünk 
sokáig, haljunk meg hamar, mondogatta 
egyik világháborút megjárt dédapám. 
Benczédi Sándornak mindez bejött. Sok 
kicsi kacagó ember lelke vigyázta életét....

MÓZES ATTILA

KIRÁLY LÁSZLÓ 
Szobor a házon
Szobor a házon —  mi okán?
Szobor az otthon homlokán.
Akár az öröklét: fény és árnyék.
Mintha felhőtlen derűben járnék.

Agyag-szavakban lélek s út van. 
Hazudhattam volna — mégse tudtam. 
Kacaghatnátok —  kedvem szeret, vádol. 
Legyetek, mint én, Benczédi Sándor.
Nevetni mertem. Semmi kincsem, 
csak egy maréknyi székely isten, 
amint sorsomon végigvonul bárhol. 
Kedveltelek, isten-igazából.

Nem lesz már gyönyörűbb boldogság semmi, 
csak barátokkal lenni —  és lenni.
Azték csillagon formázni sárból, 
agyagból, földből. Embert —  halálból.

Februári évfordulók
I - 160 éve született Nicolae Gane román író
- 80 éve született Muriel Spark angol költőnő

2 -  150 éve született Pavol Hviezdoslav szlovák költő
- 140 éve született Komjáthy Jenő magyar költő

3 -  170 éve született Dóra D'Istria román költőnő
- 530 éve halt meg Johannes Gutenberg német nyomdász
- 110 éve született Mihai Saulescu román költő

4 - 490 éve halt meg Konrad Celtes német humanista
- 425 éve született Káldi György műfordító
- 310 éve született Pierre de Marivaux francia író
- 125 éve született Mihail Mihajlovics Prisvin orosz író

5 - 150 éve született Joris Kari Huysmans francia író
- 210 éve született Kisfaludy Károly

6 - 4 0  éve halt meg Antalffy Endre romániai magyar tudós
- 390 éve született António Vieira portugál író

7 - 520 éve született Thomas Morus angol humanista
- 175 éve halt meg Anne Radcliffe angol írónő

8 - 500 éve született Johann Honterus német humanista
- 170 éve született Jules Verne francia író

9 - 125 éve halt meg Antoni Czajkowski lengyel költő
- 510 év e  halt m eg  B em ardo P ú id  olasz költő
- 90 éve született Cicerone Theodorescu román költő

10 - 20 éve halt meg Bácski György romániai magyar műfordító
- 100 éve született Bertolt Brecht német író
- 110 éve született Giuseppe Ungaretti olasz költő

II - 90 éve halt meg Szana Tamás író
12 - 90 éve halt meg Arpiar Arpiarjan örmény író

- 170 éve született George Meredith angol író
- 125 éve született Jón Trausti izlandi költő 

1 3 -1 0 0  éve halt meg Finály Henrik filológus

- 270 éve halt meg Cotton Mather amerikai író
14 - 70 éve született Radu Camed román költő
15 - 250 éve született Jeremy Bentham angol jogtudós
- 150 éve született Ján Alexander Fábry szlovák író
- 75 éve született Petre Solomon román költő
- 80 éve halt meg Tóvölgyi Titusz magyar író
- 130 éve született Veress Endre magyar történész

16 - 125 éve született Tadeusz Galecki lengyel író
- 1075 éve halt meg Mohamed ibn Dzsarír at-Tabari arab író 

17- 100 éve halt meg Alexandru Beldiman román költő
- 325 éve halt meg Moliére franda drámaíró
- 210 éve született Ungvámémeti Tóth László költő

18 - 160 éve született Emst Mach német filozófus
19 - 90 éve született Kovách Aladár németországi magyar író
20 - 110 éve született Georges Bemanos franda író

- 475 éve született Jan Blahoslav cseh író
21 - 175 éve halt meg Dimitriosz Darvarisz görög író
22 - 170 éve született Joszéf Lebensohn héber költő

- 210 éve született Arthur Schopenhauer német filozófus
23 - 130 éve született William Edward Du Bois amerikai író

- 170 éve halt meg Fazekas Mihály
- 175 éve született Emest Renan franda történész

24 - 400 éve született Vincent Voiture franda író
25 - 70 éve született Benkő Samu romániai magyar történész

- 30 éve halt meg Al. Duiliu Zamfirescu román író
26 - 90 éve született Albrecht Dezső németországi

magyar publicista
- 175 éve halt meg Thomas D'Urfey angol költő
- 160 éve született Bogdan Petriceicu Ha^deu román tudós

27 - 10 éve halt meg Kulcsár Tibor romániai magyar pedagógus
28 - 100 éve született Becsky Andor romániai magyar író 
? - 450 éve született Giordano Bruno olasz filozófus
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BOGDÁN LÁSZLÓ

A második
Már tengerparti magányom

ban, a toronyszobában igyekez
tem felidézni ezt a bizarr déli 
utazást, s lejegyezgetni mindezt
— ami egyáltalán felidézhető, te
hát lejegyezhető belőle.

De állandóan képzeletbeli 
utazásaimmal keveredik, melye
ket — azt hiszem, kétszer vagy 
háromszor — a varázskörbe be
állva a város múltjában tettem, 
szívemben szeretettel, gomblyu
kamban virággal, reménykedve, 
talán-talán, csak-csak megoldód
nak a dolgok.

De nem ez és nem így történt.
Még jobban összekeveredtek, 

s most a toronyszobában, amikor 
gondosan leválasztva a déli uta
zás emlékeit a város Múltjában 
tett utazásaim emlékének fakó 
foszlányairól, rádöbbenek, csak a 
tél a közös a három vagy négy 
utazásban s egyelőre azt sem va
gyok képes teljes bizonyossággal 
eldönteni, hogy hány utazásról 
van szó. Legalább három, lehet, 
hogy négy(?) különböző kaland 
fragmentumai keverednek és a 
télen és sugárzó mediterrán vá
ros De Chirico képeire emlékez
tető — onnét ismert — díszletei 
közé beesnek városom múltjának 
girbe-gurba, bűnbánó öregasszo
nyok kanyargó imáira emlékez
tető utcái, s láthatom, milyen 
szánandóan kicsiny s nevetsége
sen meghitt látványt nyújt a Vi
gadó egy, a napfényben lélegző 
reneszánsz palota árnyékában. 
Nem is csoda, hogy lebontották, 
noha sem azok, akik a döntést 
meghozták, sem azok, akik kivite
lezték, önhibájukon kívül képen 
sem láttak reneszánsz palotákat

Igen, bármennyire is elkesere
detten nézem tévém vibráló kép
ernyőjét —  el van zárva a ké
szülék, ilyenkor az ekrán beírat- 
lan táblára emlékeztet, vágy fog 
el, hogy valamivel írjak rá, nem 
tudom elkülöníteni egymástól a 
valós és képzelt utazásaim frag
mentumait. Hasonlatosak lesz
nek három— de lehet, hogy négy
— pakli összekevert kártyához, 
így fordulhat elő, hogy a bűvész, 
áld snájdig vigyorral, hányinge
rig begyakorolt, sima mozdula
tokkal, már-már érzékien keveri 
össze a paklikat, három tökfilkó- 
val örvendezteti m eg egymás 
után tátott szájú, elképedt hallga
tóságát, akik mindhiába várják a 
negyediket, csak a kitartott, ön
magát ismétlő és megsokszorozó 
dobszóló idegesítheti őket.

A negyedi tökfilkó nem kerül 
elő!

A tévém vak képernyőjét bá
mulva rádöbbenek, nem is kerül
het meg, hiszen én vagyok az!...

De nem tudom ezt az egészet

összeállítás
végiggondolni, mert fütty hali- 
szik, s ahogy az ablakhoz ugrok, 
a szerkesztőség kifutó "fiúját", 
Marioarát látom, amint combjá
hoz tapadó piros ruhájában nyúj
tózkodik a parti fövényen, s 
erősen néz felém, kezében leve
lek. A nevemet is kiáltja, dón Lo- 
dovikó, s amikor intnek neki, 
kérlelni kezd, hogy csak most az 
egyszer, életünkben csak ez egy
szer engedjem meg, hogy feljöj
jön, hogy meglátogasson magá
nyomban, nem tesz kárt bennem, 
s ha igen, azt aztán igazán nem 
fogom megbánni.

N em  is  v á la szo lo k  neki, 
visszahúzódva engedem le a ko
sarat.

Ilyen lányt nem talál többet, 
dón Lodovikó — kiabálja dühö
sen a lány, és dobbant, aztán be
vágja a kosárba a leveleket, 
sértődötten megfordul és távolo
dik a homokon, most akkora, 
mint egy játékbaba, most mint 
egy piros alma, aztán már csak 
egy vibráló piros pont, volt... 
nincs...

Felhúzom a kosarat s meg
vizsgálom a küldeményt. Hol
napra kérik sürgősen az újabb 
oldalt is.

Utazásaim összekeveredve 
süllyednek tovább az asszociáci
ók és képzelgések örvényeiben, 
noha a vámházra például — s ez 
nem lehetett az olasz városká
ban, nem, ez városomban történt, 
Sz. szabad királyi 
város m últjában  
tett látogatásaim  
során — világosan 
emlékszem, tetején 
két galamb piheg, 
fölöttük ülü kóvá
lyog a levegőben s 
én érzem , hogy  
képtelen  vagyok  
megakadályozni a 
közelgő tragédiát.

E lfordulok a 
v éd te len  galam 
boktól, sokáig né
zegetem a vámház 
oldalfalát, a repe
d ések  egym ásra  
fu tó  ábráinak, 
ákombákomainak 
rajzolatát az omla
dozó falon. Mintha 
egy titokzatos, fe
kete humuszos fér
fi akart volna figyelmeztetni va
lamire, de mire felfoghattam vol
na m ozgó szájából kisurranó 
szavainak rejtett értelmét, libegő 
véres galambtollak hulltak kö
zénk, s összerezzenve továbbsi
ettem a régi utcán.

Hogy hová? — nem tudom, 
mint ahogy azt sem, ki voltam én 
álmomban a törvény épületének

labirintusában? Ha én voltam, ha 
mégis én — nem világos, ki volt a 
társam? A kísérőm? Az a hölgy, 
aki zokogva térdelt le a vigyorgó 
libériás szolga elé, a nedves fo
lyosó kövére, azzal sem törődve, 
hogy bizonyára drága selyemha
risnyája összekoszolódik vagy 
elszakad. Arcára azonban világo
san emlékszem, könnyben úszó 
szív alakú arc volt, valahonnan 
hátborzongatóan ismerős, noha 
tudtam, ébren soha nem találkoz
tunk még. A főszerkesztőnő leve
lét olvasva mindenesetre meg
próbáltam felidézni az arcát és az 
alakját (ahogy karomra támasz
kodva vonszolódtunk előre a ho
mályos folyosón, az általunk sem  
ismert cél felé) s váratlanul kép
ződött meg előttem a felénk rob
banó oroszlán hafalmas sárga 
teste is, de hányingert keltő, ka
paró szagát elnyomta társnőm 
parfümjének diszkrét s mégis ér
zéki illata...

Igen, a szerelem, hessegtetem 
el ismeretlen-ismerős álombéli 
társnőmet, s a mindent felőrlő és 
mindenkit megtébolyító szere
lem emlékműveként a második 
összeállítást Faludy György két 
mintadarabjával nyitom. Az is
meretlen szanszkrit költő, az évez
redek kárpitja mögül darab időre 
előbukkanva ugyanarról énekel, 
megdöbbentő közvetlenséggel. 
Ahogy a verset keresgélem jegy
zeteim között, elképzelem a for
dító elképedt arcát, és mosoly
gok.

Igen: m indenkinek a ma
gáé!...

Illusztrációként egy ironiku
san sejtelmes mai grafikát illesz
tek melléje, ahol ódon (avagy 
éppen posztmodem? jelmezében 
egy hölgy bámul valamit.

Szeretném odaírni képaláí
rásként, hogy azon olvasóink, 
akik háromból kitalálják, hogy 
mit, nyerhetnek egy féléves előfi
zetést, de aztán arra godolok, ezt 
mégiscsak meg kellene beszélni

Ismeretlen szanszkrit költők  
Szeretkezés közben
Selymes húsa hozzád tapad, ölébe süpped horgonyod, 

körülvesz édes szőre,
csorgatott méz a pillanat, megszédülsz és azt gondolod, 

nem válsz el soha tőle,
nincs bánat, gond, se fájdalom, nincs múlt s jövő 

csupán jelen, s száguldasz rajta meztelen
lovas, amíg az élvezet ágyékodból fejedbe száll, 

a libabőr futkos hátadon
szemet hunysz; nyüó, illatos lótuszvirág az életed 

s a mindenség tökéletes.»
S zere tkezés u tán
(Válasz az előbbi versre)
S aztán? Unalmas, latyakos lábfürdő lett a mindenség, 

homlokodnál a fejfájás
szúnyogja kering és zizeg, üres vagy, bamba és vizes. 

Nem szólsz, a lány fölösleges.
Mint bogáncs szúr a szőre
az élet cafattá mosott, egy elefánt letaposott. 

Kihúzhatnád belőle.
Faludy György fordítása

Lenuá val, s lemondok kósza ötle
temről.

Leülve táskaírógépem elé s 
kiteregetve jegyzeteimet, ehe
lyett rovatom, a Tanácsadó tévely
gőknek m ásodik darabját írom 
meg, könnyedén, témánkat csak 
alig-alig érintve, ahogy madár 
száll a tiszta levegőben kéklő 
hegycsúcsok felé... Vagy — még 
inkább — ahogy indián altere- 
góm nyílvesszeje szállong utána, 
hogy végérvényesen megállít
sa!...

Tanácsadó tévelygőknek
Mondja az éltes— de szép napokat 

is m egélt— hölgyismerősöm, hogy bá
torítsam csak a lányokat, asszonyokat: 
ne veszítsék el a reményt, vágyaik 
megvalósíthatók * amit el lehet képzel
ni (és le lehet írni), m eg is lehet valósí
tani! * Az más kérdés, mondom én, 
hogy nem mindég éri meg. * De akkor 
is — így egy szép, kedves, hamvas ar
cú, kis termetű, már a második férjénél 
tartó asszonyka hosszú, tartalmas, éle
te rejtelmeibe bevilágító levelében. * 
Mielőtt félreértenének: első férje Líbiá
ban balesetben haltmeg. Amásodik— 
írja ő — már nem jár el ilyen messzire 
dolgozni. Csak Szegedre szokott átug
rani idénymunkára. * ó  pedig nehezen 
bírja a magányt. * És álmodozik. * És 
mit tehet az álmai ellen? * Félreértés 
elkerülése végett le is írja egy — meg 
kell vallanunk — jellegzetes álmát. * 
Ebben az álomban ő, a tisztes hölgy 
önkéntes sztriptíztáncosnő. * Méghozzá 
a hivatalában. * És miközben a kandi 
szemek előtt vetkőzik, mindkét férje je
len van(!). * És ő igazán nem tudja, mihez 
kezdjen magával és evvel a szörnyű 
állommal. * Mert, termesztésen levet
kőzik álmában, ott, mindenki előtt, de 
azután mindég pihegve ébred ágyában 
egyedüL * A férje — a második — 
idénymunkán Szegeden. * Mi a megol
dás? * Nos, megoldás nincsen. * Csak 
javaslataink vannak. * Vagy kísérje el 
élete párját Szegedre, vagy egyszer 
(megbízható, baráti társaságban) mu
tassa be álmai sztriptízét. * Az első 
megoldás avval kecsegteti, hogyha ál
mából ébred ágyában, nem lesz egye
d ü l, s jobb egy ébredő (ám de 
valóságos) férj, mint álmai vetkőzését 
leső (ámde reálisan ön mellett nem lé
tező) bámulók. * A második megoldást 
lélektanászok javallják ha az ember
nek vagy az ember lányának úgymond 
visszatérő álma alakjában rögzülő, kísér
tő álmai vannak, lehetőségei szerint 
igyekezzen a valóságban is kiélni őket! 
* így megláthatja, hogy hogyan végző
dik  e vetkőző álom. * Ha happy and+- 
del, akkor — ugye — bármikor meg 
lehet ismételni, ha felsüléssel, akkor el 
lehet felejteni s így talán már álmában 
sem kísérti többé. * Nem, persze, hogy 
nem ilyen egyszerű, de hát hol volt szó 
arról, hogy ez az egész rohadt és gyö
nyörű, és unalmas, és lenyűgöző élet 
egy könnyű vállakózás? * De soha nem 
szabad feladni: a szív magányos va
dász ugyan, de — legalábbis a fáma 
szerint — minden vadásznak eljöhet 
egyszer az ő zsákmánya, s azután már 
újult erővel lehet folytatni, hm... a va
dászatot. * Mert ahogyan a költő írta: 
vigyél minket a kísértésbe, ó, uram, 
hogy legalább legyen amire emlékez- 

' zünk.
Dr. F. ALLOIS szexológus

* Hogy ez itt pontosan mit is jelent?! 
Na, vajon?
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Két Playboyból kivágott il
lusztrációt is illesztek  m ellé, 
ezekből ugyan kevés fog látszani, 
de annál több asszociációra ad
hat majd okot ama kevés is! Né
zegetem  a leveleket, elég sok 
levél befutott, csupa társkereső, 
nyugtalan, boldogságra, örömre, 
szerelemre vágyó lélek sirámai...

Mielőtt egy lendülettel gépbe 
írnám a reprezentatív válaszo
kat, eldöntőm — ha lúd, legyen 
kövér —> fordítómat vagy fordí
tóimat tényleg az őrületbe ker
getve egy erdélyi magyar költő 
szerelmes versét is beillesztem az 
oldalba.

Lássák, nem vagyunk szno
bok, nemcsak szanszkrit költőket 
szeretünk!...

FARKAS ÁRPÁD
Intim
Körömre kaplak, s mint a nyárfát
hámozlak, szoknyád sussan,

melltartód,
siklóvállpánt csússzon bőröd

haván le,
s csiklám csitkók nézik: mily

esetlenül
állok mosolyod forgácsában térdig.

Vad galopp kap fel, vágtat
egy ménes.

Kösöntyűt, násfát hoz neked, édes.
Vad galopp kap fel, s szeppenten 

szipogó évám
bal melle alól egy anyajegy 

szomorúan néz rám.

Illusztrációként egy újabb 
Bravóból ollózott fotót illesztek 
mellé, egy hölgyről, aki pontosan 
úgy vágyakozik valami elérhe
tetlen után, mint az olvasók; csak 
ő azt nem is rejti, h ogy úgy  
mondjuk, »véka« alá!...

Szortírozva a leveleket, jeli
gék szerint csoportosítom őket, 
ha ilyen ütemben fognak érkezni, 
gondolom még enyhe undorral, 
akkor hetente be kell iktatni egy
két levelezési rovatot is az oldalas 
összeállításokon kívül, de (nézek 
egy illatos levélkét), lesznek, akik 
nem vállalják a nyilvánosságot, a 
válaszlevélhez bélyeget is mellé
kelve arra kémek majd, hogy ki- 
zárólag levélb en  válaszoljak

nekik, hogy megőrizhessék in- 
kognitójukat!...

Hát Istenem, gondolom még 
s sebesen kezdem gépelni a »rep
rezentatív« válaszokat, mennyi 
titoknak leszek részese az elkö
vetkezőkben, mennyi »tántorgó 
lélek« osztja meg velem néha 
még számára sem világosan ért
hető, homályos vágyait. Kedvem 
lenne már most befejezni az egé
szet, hogy nyugodtan töpreng
hessek képzeletbeli és valóságos 
utazásaim értelmén, de ezt nem 
lehet.

Ha valaki beállt a táncba, az 
táncoljon!

Amikor a második összeállí
tásban közlendő válaszok gépe
lését befejezem, füttyentek Gom
bócnak és világítótornyomból 
alászállva elmegyek ebédelni. A

(kommunista) Sirályháton báro- 
sa már kérdezés nélkül teszi elém 
a vodkát és a tonikot, s megnyug
tat, hogy néhány üveg Kaiser sört 
is lehűtött nekem. Pacalcsorbát 
rendelek és pirított májat. Gom
bóc is megkapja »obiigát« csont
jait a bárostól, már-már elége
dettek vagyunk, ahogy a félhomá
lyos ivóban ülve falatozunk: én az 
asztalnál, pulim a lábamnál.

— Volt itt egy ipse — hozza a 
báros az első sört, s fülemhez ha
jol. — Ön után érdeklődött, Lajos 
bácsi.

— Igen? — bámulok rá szóra
kozottan — És mit akart?!

— Nem tudtam rájönni, sze- 
kus-e vagy feketéző, s azt reméli, 
hogy maga idegen, s van szabad 
valutája? Netán üzletet is köthet
nének?

— Ha szekus, ha bizsnicár, 
egyként kinyalhatja! — Egy üres 
pohárba neki is töltök sört, egy
másra vigyorgunk.

— Majd ha még jön, nyüt és 
kérlelhetetlen proletár őszinte
séggel nekiszegzem a kérdést: 
mit is akar öntől?

Momentán nem folytathatjuk 
az izgalmas beszélgetést— pedig 
érdeklődni szerettem  volna, 
hogy is néz ki ez az illető —> mert 
az ivóba betódul egy szakasz kis- 
katona.

— Sert! — kiabálják, s a báros 
vállat vonva megy vissza a pult 
mögé.

Lehunyom a szemem, s máris 
megképződik előttem a régi, ka
nyargó utca.

El kéne indulni rajta, mint ak
kor, képzelgéseim közepette. Vi
lágos, nem halaszthatom tovább. 
Fizetek. Futólépsében igyekszem  
elhagyott tornyom felé, a menet
rendszerűen érkező, késő délutá
ni eső első, kövér cseppjei még a 
homokon érnek, de mire zuhogni 
kezd, már felérek hajlékomba.

Félhomály.
Az árnyékok hosszabbodnak, 

ősállatokat formáznak. Gombóc 
halkan nyüszít és a földet kapar
ja. A szoba közepére húzok egy 
széket, leülök, s hunyt szemem 
mögött azonnal kavarogni kez
denek utazásom elsodró képei.

M agány
* "Szeretem a természetet, irodalmat, zenét, az állatokat, a művészetben 

a diszharmóniát, az életben a harmóniák Igénylem az impulzív jóságot, 
igazságérzetet, szellemi aktivitást, szeretetet, gondolati mélységet, rendet 
Szeretném végre közös párnára hajtani a fejem, hogy a megszokott gondola
tokon túl, óvhassuk egymás egyszeri, megismételhetetlen voltát a világgal, 
sőt, önmagunkkal szemben is. Ha hasonló vágyak, igények élnek benned, 
szeretettel várja válaszod egy 31/166, Rák csillagjegyű, barna haj ú fiú a »Lazíts 
fel« jeligére, a szerkesztőségbe."

** "Barna hajú, harmincöt éves, 171 cm magas, zenét, táncot, szórakozást, 
kirándulást kedvelő férfi vagyok Hasonló érdeklődésű, alacsony, szőke nők 
jelentkezését várom harminc és harmincöt év között, házasság céljából. Jelige: 
Remény."

*** "Ötvenéves özvegyasszony ezúton keres hű társat 170-180 cm magas, 
intelligens, nem dohányzó, jó kedélyű, a kirándulásokat kedvelő férfi szemé
lyében. Csak fényképes levelekre válaszolok. Kalandorok kíméljenek Jelige: 
Derűre ború."

»»»»'3 7 / 1 5 5  lány keresi őszinte, intelligens, ápolt társát. Akácfavirág."
***** "j5  ötvenes, nyugdíjas, értelmiségi nő megismerkedne korrekt, jó 

megjelenésű úrral. Jelige: Derűs naplemente."
íme az első beérkező levelek Ezúton indítjuk is társkereső rovatunkat. 

Leveleikre írják rá: MAG ANY.*
Sokan óvtak e rovattól, mondván, hogy: egyfelől másutt ezt pénzért csinál

ják, másfelől meg mit akarunk mi: kuplerájt indítani?! Esetleg köz'/etítőiroda 
lenni?! Nos, ami a kuplerájt illeti, eme intézmény üzemeltetését országunk 
JELENLEGI törvényei tiltják De ki tudhatja, mit hoz a jövő? Vannak vélemé
nyek, miszerint, szép hazánk amúgy is kezd hasonlatossá lenni, no, nem 
egyetlen, hanem több egymás mellett, alul-felül működtetett — s milyen csap
nivalóan rosszul működő — kuplerájhoz... Külön kuplerájban vannak az új 
urak, külön kuplerájban a volt elvtársak, s azután a többiben ott izzadunk mi: 
népség, katonaság, és lessük, felkél-e ma is a nap, hogy sorban állhassunk 
kenyérért. így megy ez...

Visszatérve rovatunkhoz: egyik kedves és jelentkező, jóhiszemű(!) olvasónk 
kísérőlevelében megjegyezte: üdvözli a szándékot, hiszen sok a társra vágyó, 
magányos ember. Rovatunk ezeknek szól, őket szolgálja. 'Kalandorok kímélje
nek!"

‘Gyengébbek kedvéért: a társkeresők levelei, természtesen, jeligések. Vá
laszleveleikre írják fel a jeligét, s mi majd közvetítünk. Szerencse fel!

SZÁNTAI JÁNOS 
A lkonyat

mandrákrántá i. m. W. S. 
Csenden koppan vadgesztenyegolyó, 

Pontja mély kút, homályt rejt. 
Hintáz némán alkony-ökle-rigó, 

Lágy delejt árokba ejt.
Halkan mormol köd-költötte torony, 

Hangja ágán aláhull 
Hűlő tűzgömb. Vadgesztenyepagony 

Éj-határként kitágul.

Találkozás. Szapphói
Színarany órán föld hasán feküdve 
Tücskös fű-égen ökömyálfelhóket 
Láttam csillogni susogva negédes 

Dallamot —  téged.

Haikuk. Otthoni.
1.
Ködló szoba-táj.
Délután padló-egén 
Kövül az árnyék.
2.
Konyha-széke-domb. 
Szellő jár vakulva már, 
Fali árny, bolyong.
3.
Fürdőszoba-tér.
Kövét vízcsepp pontozza, 
Hiányokat mér.
4.
Szoba mély sarka 
Pókhálópagony, már-még 
Perc foga rajta.

Behelyettesítés
Valamit elvesztettem.
A "Megvan " ürességét 
Átveszi a "Nincs meg " 
Üressége.

H alott veréb
A szürkés háttérből kibomló 
Test végtelen őszinteséggel 
Önti szívét:
A halál non-profit.
Már otthon, a Márványnak 

variálom:
—  Tudod, barátom,

A halál nem igényel profit.

Egy, de kettő
Rőt-moha-konyha-kövén 
Élet-se csontsima lény 
Álmatagon tovaring 
Éj-fi homály peremén

Kanyarog puha füst elefántámy 
Szószelek ímjfonatán 
Kusza mennyezet-álma kitárt szárny 
Fennakad nap sugarán
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flitÉNV MÚMia 104
ha ma jd minden rabszolga nép szerkeszti: ,
jármát megunva olajra lép Fekete Vince 98

P E E R  K R I S Z T I Á N  V E R S E I
Próbaszakítás. Vagy mégsem?
Pedig napsütés volt, kábé az utolsó idén, számított 
rá a kutya. Előre tudni bármit is? Egy kevéske időt még, 
ki fogja bírni (várni), aztán megváltozom 
szája íze szerint. Nyomd el azt az ízt, 
drága cigarettám! Meddig mehetek el? Elmehettem.
És az élet megy tovább. Zárójelben: Kié? Kinek?
Ezt-azt kipróbáltam, képzelt tartalék.
És biztonság —  asztal, ahonnét ellökhetem magam, 
asztal szkanderozni jobbik önmagámmal.
Ezek után még beszélek önmagámról? A  koholt 
vádak mögött bizony én vagyok. Voltam.
Soha már. Férfiasán viselni, ez a lényeg.
A z eredeti verzióhoz tartani magam. En éltem, 
darabka élet, a vége: közös megegyezés.

Bűnbakképző mechanizmus
Ki az, aki kiszagolja a végét, de tényleg, 
nem csak utólag mondja, biztatásul?
Akinek mintha igazat mondanék, 
mikor azt mondom, nem az igazi. 
Barátomból lett barátunk.
A  terápia nem volt hatásos, bár tévedhetek 
célját illetőleg. Egy embernyi űrtartalom 
kereste valódi helyét.
Hát, gratulálok, megtaláltad! —  
ezt már neked mondom, kis bohóc.
Egy másik pasit még lenyeltem volna, 
de hogy azért, amilyen vagyok!
Nem tudtad hova tenni a két 
férfival folytatott életet, illetve eggyel, 
aki élő szóban butább. Nem tudtál 
hová tenni, nem volt hely.
"Ki lép a helyembe? M it lépnél, ha..." —  
kérdem később azt a bizonyos barátot.
És hozzáteszem: "Erre 
a télre, asszem, rámegyek."

A cella
Zárt rendszer.

Lyukat kaparok. Átfolyik rajta 
valami valóságosabb. Honnan? —  
kérdezem, amíg elkeverednek.

Második kérdés: átférek-e?
Vannak, akik átférnek, én beszorultam.
Am it ott látok, itt nem 
folytatódik, tehát mindegy, 
ha ettől csak fontosabb lesz.
Melyik felem válasszam,
hogy tudjam, 6 is beleegyezik:
az az érdes ragacsos nyelv itt nem veszélyes,
amit itt látok, ott nem folytatódik.

Én, az irodalomi gépezet
Bizony, termelni fogok ezután!
Megäek a versből, ha ez vers.
Sem kitüntetett pillanat, sem feledhető 
alakítás nem lehet az életemben több.
Célom a létbiztonság és a dokumentumérték.
Rossz kedvem kísérletező kedv.
Okom van várni a könnyre, a kör bezárul, 
túlzásokba esem. En leszek a bocsánat- 
kérős figura, aki hívatlan állít be, 
először van itt, elmereng a könyvespolc előtt, 
gondoskodásra kényszerít, és kiüti magát.
Célom a veszélymentes élet, amit adagolt 
paranoiámmal magamban kiegyensúlyozok, 
célom a puszta termelés. (Tárgyam az élet, 
őszinte és kőkemény —  az ám!) 
író leszek, amit írok: irodalom —  
sem napi normában, sem lefedettségben 
nem mutatkozhat hiány. Bőséges téma 
tizennyolc év, mióta tudok magamról, 
amivel előbbre vagyok.
Termelek, csúcsrajáratok. M int gyöngyhalásznak: 
a csúcs lesz a tenger szintem.
Olajozom a gépet, a gép hozzászokik az olajhoz,
de még egymás közt sem tudnak összefüggést teremteni.
Minden kész termék csak olaj a tűzre,
hogy a végső munkafázisba végül
már csak az olaj önt lelket.
Termelek, elég nagy szó a tét.
(Könnyítésül: első betűje É.)
Ideje mindent visszanyerni, mindent, mert az idő kevés. 
Először vagyok itt. Szűzkéz.
Valaki tudja, hogy most muszáj nyernem, majd átverem: 
tudom, hogy úgysem lehetek a rabja, de most...
Valaki számontartja az összes mostot, 
nem szerencsém van, 6 csal.
Ha kiválasztott vagyok, miért is lennék köszöngetős fajta.
Kiválasztott lennék,
csak ne kéne hozzá hinni benne.
Csak engedelmeskedne a gép.

Dirian Voinea: Fejek
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GYÖRGY ATTILA
A disznóság dicsérete*
Ficsku Pál egy disznó. 

Sőt, egy ismerősömet idézve: 
egyenesen disznyó. Otthono
san érzi magát a pocsolyá
ban, okos, és úgy fogadja az 
életet, amilyen: ehhez az élet
hez pedig éppúgy hozzátar
tozik a kéjes dagonyázás, 
mint a böllérkés. Ficsku, gon
dolom, nem eszik, hanem za
bái; nem iszik, hanem vedel, 
és sejtem, hogy néha jóízűe- 
ket böfög; s ha valaki látott 
már jóízűen moslékot hab
zsoló disznót, akkor megérti 
azt is, mennyire kívánatos 
tud leírni ez a létezési forma.

Ficsku Pál (alias Gyulai 
Csaba) könyvét, az "Élni há
rom nővel"-t olvasva önkén
telenül is ez a hasonlat jutott 
eszembe (— no jó, a borító is 
besegített). Kiderült, nem  
alaptalanul: a kötet talán 
egyik legjobb írása, "A szala- 
miszi csata" dm ű, éppen er
ről a (denaturált) d isznói 
létformáról, a behelyettesü- 
lésről, azonosulásról szól. Az 
írás, úgy hangulatát, mint ki
csengését tekintve, Saul Be
low mestermunkáját, a "Hen
derson, az esőkirályt" idézi 
egy kicsit. Aki olvasta már 
mindkettőt, megérti, miben 
rejlik a disznóval vont párhu
zam titka. Aki nem, magára 
vessen. Azoknak csak annyit: 
pofátlanul, szemérmetlenül 
jó írás mindkettő. Annyira jó, 
hogy azt már elemezni, értel
mezni, méltatni sem lehet lel- 
kiismeretfurdalás nélkül.

Ez a nem éppen ortodox 
irodalomértelmezés pedig áll 
Ficsku említett kötete novel
láinak túlnyomó részére. Ép
pen  ezért nem  sz ív esen  
szedném szét a könyvet no
vellákra, hogy azokat bon
colgatva próbáljak okosakat 
mondani. Ezt a könyvet ol
vasni kell, nem matatni rajta. 
G arantáltan n agyobb  él
mény, és nagyobb meglepe
téseivel szolgál.

Az első, ami az óvatlan 
olvasót meglep(het)i, az a hi
hetetlen empátia, beazono- 
sulási készség, amivel az író 
személyiségeket, helyzeteket 
ölt magára. Ez a mimikri oly
annyira tökéletes, hogy szin
te meg mernék esküdni: va
lahol Ficsku otthonában va
lóban rejlik egy meghibáso
dott Erika írógép, a porszí
vóhoz is valóban gyengéd  
szálak fűzik, és volt némi kö
ze egy kis japán bóvli-fény
képezőgéphez is. A háziné
ninek ezek után, első olvasat

ra nem sok jót jósolnék — bár 
a disznók nem vérengző ter
mészetűek, s ezt finoman el
rejtve az író is jelzi: "a francért 
kell nekem olyanokról írni, 
amiről semmi tapasztalatom 
nincsen".

Említettem már: a disznó 
okos állat. Tényleg az. Fantá
ziadús. így pedig már az a 
hatalamas ötletsziporkázás 
is érthető, ami szinte túlfeszí
ti a kötetet. Az alapötletek, a 
személyiségek, a szituációk 
megválasztása néhol annyira 
groteszk, annyira elképesztő, 
hogy kénytelenek vagyunk 
arra gondolni: ezek valóban 
igazak. Megtörténtek, a fene 
enné meg, Ficsku "csak" leje
gyezte őket, mert ilyen, tragi
kumból komédiába és vice- 
versa átcsapó sztorik csak a 
hétköznapi életben létezhet
nek. A hitelesség szinte moz
góképszerűvé teszi ezeket az 
írásokat; látni, szinte fizikai
lag érzékelhetni a babzsákkal 
fején álló kisfiút a sarokban,a 
menekült kurdot, a megpat
kolt füstölgő boszorkányt, 
ésatöbbit. Ehhez bizony mu
száj volt tényleg álldogálni a 
sarokban (— olyat, hogy bab
zsák, kitalálni nem lehet! —), 
legalábbis inni kell egy me
nekült kurddal, látni kellett 
patkós gipszet. Persze, ezek 
mind hétköznapi, szürke él
mények, amelyek Ficsku nél
kül mit sem érnének, ehhez 
írni kellett, ívni és inni, tömé
nyebbé, m ég életszagúbbá 
tenni az egészet.

A hol egy kicsit Ficsku 
mégis kiesik a disznó-ságá- 
ból, az a kötet, az írások mes
teri szerkesztése. A disznók
nak általában nem erőssége 
az arányérzék, a mértéktar
tás — a könyvre pedig min
den bizonnyal a legvérszom
jasabb kritikus sem tudná rá
fogni a pongyolaságot. O- 
lyan az, amilyennek lennie 
kell egy jó novelláskötetnek: 
az írásokban nincs fölösleg  
céltratörő, frappáns és kerek 
történetek sorakoznak egy
más mellett. Az egész, úgy 
ahogy van: nagyon jó. Ennél 
erősebb jelzőt csak azért nem 
használok, mert szakmai hi
úság is van a világon. Ilyen jó 
könyvet írni, kortársként, 
amúgy is szinte megbocsát
hatatlan disznóság.

•Ficsku Pál: Élni három 
nővel (magyar gépmesék) 
— stb...

TÉREY JÁNOS 
Szégyen
Harmadjára is farkast kiáltok.
A szom széd lány fölneszei, de visszaalszik . 
Oka van, ha m ost a z  egyszer nem jön át. 
Leckém: újra megtanulni a z  egyedül 
alvást, ébredést egy téves telefonra.
Tudja szomszédnőm, hogy ördögöm van 
és öreg hibáim, és büszkeségem mindehhez. 
Szomszédságom rossz fényt ve t rá, 
tudja jó l, hogy sima homlokom  
visszaveri a kijózanító, fehér fényt.
Ő alszik  a legközelebb vánkosomhoz. 
Leküzdöm a z t  a tá vo t egyetlen ámokfutással. 
Nem kallódom  el a lepkegyűjteményből, 
sötétedéskor a régi lámpa 
fény körébe visszatérek.
Ha á tjö tt szomszédnőm, k isim ította  
tarkóm a la tt a puhapámát, 
összegyűrtük együtt a lepedőt.
Ha á tjö tt: mintha negyedóra 
a la tt elvonnák a szert.
Ő alkudott meg démonommal, imája 
szerzett nekem vegytiszta  
és álomtalan alvást.
Betéve ismeri öreg hibáim.
Ismeri az eresz a la tt meglapuló macskát: 
eső után előbújik, 
leszegett fejjel ballag előre, 
keresi élelmét, a bajt.

MOLNÁR VILMOS
’’Babzsákkal a fejem en állok’’*
Ficsku Pál írásaiban ("gépmeséiben") nincs túlbeszélés, nincs 

mellébeszélés, nincs ryugodt lelkiismerettel elhagyható fölös
leges rész. A szövege hogy úgy mondjam, jólesően feszesek, 
valahogy úgy, mint egy ruganyos, kisportolt női test. Végezvén 
az első egy-két novellával, az olvasó felfokozott libidóval, mo
hón veti rá magát a következőkre.

Pedig Ficsku nem spórol a szóval, mondhatni, Ficsku nagy 
dumás. Tudja — és jól tudja — nyomni a szöveget. Meg ami igen 
fontos: hitelesen tudja beszéltetni a szereplőit is. Akik pedig 
sokan vannak és sokfélék: nyomorék sírásó, a falu bolondja, 
pesti kurva, nagycsoportos óvodás, betegnyugdíjas pilóta, hó
bortos hídőr, dumáskedvű kőműves, kurd emigráns, villany- 
számla díjbeszedő, elmeosztályi ápolt stb.

Ennek megfelelően a m egát élethelyzetek is igen különbö
zőek. Ami különleges hangsúlyt kap, az a mindennapok min
denféle furcsaságai, a hétköznapi emberek magándilijei. Ez 
többnyire humorosan hat, legalábbis első olvasatra. A szerző azért 
időnként sort kerít egy-egy szabályszerű tragédiára is. (Pl. Az 
oltott mész íze.) De a tragédiát itt sem "fújja fel", hanem minden 
hűhó nélkül közelíti meg és bontja ki. Természetesen, elfogulat
lanul, szinte mellékesen. Ahogy kell. Ahogy a valóságban is 
történni szokott.

Ficsku rendelkezik a sokféle szereplő helyzetének és sorsá
nak átéléséhez szükséges empátiával. Van érzéke ahhoz is, hogy 
a látszólag egyhangú felszín alatt meglássa az érdekes dolgokat. 
És hogy megláttassa azokat az olvasóval.

A novellák másik erőssége az, hogy írójuk különös figyelmet 
fordít a mellékesnek tűnő részletekre, tisztában van azok fino
man árnyaló szerepével. Tudja: a részletekben van a vitamin. A  
részletek adnak színt és zamatot Ficsku novelláinak.

Ficsku fűszerezésében a kötet írásainak széles ízpalettája jön 
létre: van köztük keserű, édes, fanyar, savanykás, sőt, műanyag 
ízű is (Kéne egy dinotaurus) meg karácsonyi halászlé ízű (olyan 
halból főzve, amiből nem vágtát ki rendesen a hal keserűjét — 
Felturbózott angyalkák).

Egy bizonyos: olyan írás nincs Ficsku kötetében, amelyik 
sótlan volna.

•Ficsku Pál: Élni három nővel (magyar gépmesék). Seneca 
kiadó Budapest, 1997.
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BALÁZS IMRE JÓZSEF

A sziget, 
amely M betűvel 
kezdődött
Nyomozásokat tervezett. Valami furcsát, sosem- 

észleltet szeretett volna tarsolyába. ízlelgette a szót, 
nem fedte teljesen azt, amire gondolt. A sosemészlelt 
nem hagy nyomot, ami után elindulhat. Más szó után 
kutatott, eredménytelenül. Közben rájött, hogy a tar
sollyal sincs megelégedve. Erről eszébe jutott egy 
régi történet, amikor egy ország után nyomoztak. A 
Maluku Selatan felirat sokáig kellemes izgalomban 
tartotta őket. őszhajú bélyeggyűjtők arról suttogtak, 
hogy ez hamisítvány: valaki kitalált egy országot. 
Valóban, egyetlen kézikönyvben sem találták—- sem 
a nagy, képes A-tól Z-igben, sem a kisebb zsebköny
vekben. Ha nincs, hát nincs, könyvelték el. Pecsétet 
soha nem láttak a bélyegeken, egyedüli pecsét a név 
volt, akár ijedt makit ábrázolt a kép, akár katonai 
egyenruhás férfit. Persze nem mondhatni, hogy ál
landóan nyomoztak volna, de a név azért ott motosz
kált tudatukban. Közben érdekes felfedezéseket 
tettek a felülbélyegzések terén. Több nyelvbe kóstol
tak bele. A  Magyar Kir. Posta feliratra ütött Köztársaság 
felidézett ugyan valami kavargó képsort, de mindez 
nagyon távolinak tűnt. A Köztársaságra került Zom de 
ocupatie rontana már több mindent megsejtetett velük, 
az elaggott nagyszülők sorsát, történeteket az egya
zon városban megélt három állampolgárságról, és 
m indenféle papírokról, amelyeket nyelvvizsgák  
eredményeképpen osztogattak. De történelmi érzék 
kevés szorult bele, ezt most már tudta: nem érezte 
úgy, hogy elszalasztott volna valamit. Maguk a tör
ténetek voltak érdekesek, a mindenféle tárgyak hát
tere. Arab űrhajós bélyegeken ilyen apróbetűs 
feliratokat talált: Fabrica de timbre Bucuresti. Ez tetszett 
neki. Bumuszos figurákat gondolt ki, előbb űrhajók
ban, aztán a román nyomdász-szakemberekkel foly
tatott tárgyalások alatt. (Valaki Fujeirában szintén 
bum uszos űrhajósokról álmodott.)

Akkoriban volt, hogy egy lányt talált ki, "magá
nak". Részletesen elképzelte, megpróbálta lerajzolni 
is, kevés sikerrel. Barátjának viszont sokat mesélt 
róla, eleinte úgy, mintha tényleg találkoztak volna. 
Hamar lebukott, nem emlékezett már pontosan, 
hogy micsodán, barátja ritkán figyelt oda rá, ezért is 
furcsa volt a dolog. Az útvonalat, ahol végig szokott 
menni a lány, jól ismerte. Tudta, hol vesz perecet, hol 
áll meg eligazítani feltúrt farmernadrágját, hol megy 
át az úton. De soha nem járt arra, legfeljebb délutá
nonként, amikor a lány aludt vagy tereferélt barátnő
ivel. így sohasem találkoztak. Talán egyszer látta, 
egyetlen villanásnyira, amint éppen belépett a kór
ház kapuján. Nem mert utánamenni.

Azután testetlenebb dolgokra vadászott, rákapott 
a szavak ízére. A szótárakat, lexikonokat persze nem 
kedvelte igazán, túl sok volt neki a szó általi szó, s 
ezek azt az illúziót keltették, hogy: nem szavak. Még
is itt bukkant rá egyszer, véletlenül, Malukura. "Indo
n éziáh oz tartozó szigetcsop ort és tartom ány  
Celebesz és Uj-Guinea között. Székhelye Ambon. A 
régebben fűszereiről híres szigetcsoport két legna
gyobb szigete Seram és Halmahera." Illatokat érzett, 
pálmafák, homok simogatták. Előkereste a bélyege
ket, a tárgyiasult szavakat. Ezek mégis nem létező 
bélyegek, gondolta, most a Selatan szóba kapaszko
dott. Nem tudta, akar-e tovább nyomozni. Natales — 
olvasta visszafelé. Ez pillanatnyilag kielégítette. En
nek szinte értelme volt, mintha hirtelen ágas-bogas 
családfa rajzolódott volna ki a homokban.

Valahol létezett egy sziget, egy sziget, amely M 
betűvel kezdődött. Valahol létezett egy lány. Érdekes, 
a nevét sohasem képzelte el. Nyomozásokat terve
zett.

Chamonix
Kinyitotta bélyegalbumát, ilyenkor a Min- 

denséget tartja a kezében, gondolta. Örült, hogy  
meglegyinti, ó, a távolság fuvallata.

Most egy kanyargós utat nézett ki magának. 
Chamonix —  olvasta a barna háttéren, a magas
ban, közvetlen a récék alatti égbolton pedig: 
Republique Francaise. Autóban ült, egy szőke 
lánnyal. Arról beszélgettek, hogy ha valaki túl 
korán találkozik az első szerelmével, nem biz
tos, hogy rájön, hogy az az első szerelem. Olvas
ni is kelí, érvelt a lány. Érdekes, most Ó mondta 
ki azt, amin ő is töprengett (pancsolt az ókben), 
ez jól jött neki, mert így vitázni tud. De kell-e, 
lőtt vissza, hátha a második az, ami miatt m eg
érte az első, amelyiktől kiderültek a dolgok, s ez 
már több, mint olvasni. Ezen ő még nem gondol
kozott, de azt megfigyelte, például, hogy egy  
bizonyos angol szerző regényeiben csak első 
szerelmek vannak. Olyanok amilyenek, de el
sők. Hallgattak, talán a lány is arra gondol most, 
amire ő. Hogy mi derülne ki velük kapcsolat
ban.

Éles balkanyarnál tartottak. A lány zogokott 
az ülésen. És hol van ő, hüppögte. Na, na, na, 
csitította. Fölöttük hatalmas, szürkéskék sziklák 
(most a pecsét, 1966-ból nem számít, pedig még 
a Szajnát is megidézhetné).

Hisz Te is ott vagy, ahol én, Mind ott va
gyunk, mondta. De ő nem akar mindenki lenni, 
neki ez fontos, jajj, vigyázz, kanyar.

Először úgy gondolta, fenyők is nőnek a 
sziklákon, de ha jobban megnézte (a nagyító is 
előkerült a fiókból), a sziklák csupaszok voltak, 
őrizték saját sziklaságukat, ilyenkor nem tudott 
ellenállni, végig kellett kutatnia a legváratla
nabb helyeket is. (Persze lehet-e egy hely várat
lan.)

A lány hajában babrált, de nem érezte telje
sen jól magát, Tegnapi Ebéd, gondolta. Hajtha
tatlanok vagyunk, mondta végül, megkutyálva 
magát. Te is az vagy, szegezte neki a lánynak a 
tekintetét, a visszapillantó tükörben. O elfor
dult, combjait természetellenesen összezárta, 
azon gondolkodik, hogy ki akar szállni, vélte.

Az autóból nem volt belátható teljesen a táj, 
de a sziklák fölött ott tornyosult a fehér, hófödte 
csúcs, inkább csúcsok persze, hisz nincsenek 
egyedül, olykor talán m eg se mondaná, melyik 
magasabb. Nono, nem a magasság a lén yeg  
hanem a m élység, tért vissza egy pillanatra ked
venc vesszőparipájához. A  magasság csak: sor
rend, a m élységet más topográfia szerint mérik. 
Ez különösen tetszett neki, el is mondta volna a 
lánynak, de az éppen duzzogott, gyönyörködj a 
tájban, mondta inkább, kissé kegyetlenül. A lány 
a visszapillantót nézte, mögöttük tényleg voltak 
fenyők, igaz, csak aprók, hogy megbírják ezt a 
hő-levegő kom pozídót. D e hisz ezek szépek, és 
hogy kapaszkodnak, mondta végül a lány. Eb
ben m egegyeztek, az utolsó balkanyar követke
zett.

Az ablakon túl egyre homályosabb lett, a 
környék így rótta le aznapi és mindennapi adóit. 
Tunnel routier sous le Mont-Blanc — olvasta, ren
geteg felirat bújt m eg a váratlan sarkokban. (Vá
ratlan, amiről nem tudjuk, hogy van, így oldotta 
m eg dilemmáját, huszárosán, egyúttal persze 
felületileg.)

Beszélgetni fognak, döntött, ismét és egyre 
tovább, már túl az utolsó balkanyaron. Hisz 
ezeket a sziklákat már láttam valahol, mondták, 
egyszerre, így van ez, ha hosszabb csönd után 
megtörné valaki a szótlanságot.

Egyetlen feliratot talált még, a csúcsok fölött 
o,30 F, így, az első 0 valamivel kisebb volt, mint 
a második.

i'ERÉNV MÚMIŰ
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Pillangó,
világoskék
háttérrel
Becsukta maga mögött az ajtót. 

Most lány volt. De lehetett-e? Az az
napi események határozottan mást 
követeltek. Korban hozzáillő fiatal
embereket kellett rendreutasítania, s 
helytállnia, bármi is következik. 
Most úgy érezte, kívülről hatalmas 
súly nehezedik az ajtóra, recseg, ro
pog, valaminek történnie kell.

A következő nap estéjén már 
nyugodt lesz a pihenése, álmában 
mosolyogni fog, s ujjai nem markol
ják a lepedőt, ennek így kell lennie. 
Tenyere a párnán fog nyugodni, s 
könnyű vászonanyagok között éri 
majd a reggel, nem kell mindent le
rúgnia magáról. De ezeket még most 
gondolta, hát rögtön feltűnt neki, 
hányszor használja a kell szót. Túl 
sokszor, ez ilyen egyszerű, mosolyo
don el. (A tükörben ellenőrizte a mo
solyt, szolid, kissé fáradt mosoly 
volt, szeme sarkában egészen finom 
ráncok képződtek ilyenkor, nem  
bánta.)

Belevetette magát a fotelbe, le
rúgta vastagtalpú cipőit, valaki azt 
mondta neld, azért izgalmasak ezek 
a dpők, mert olyannyira ellentétben 
állnak a nőies vonalakkal, ezt ő soha
sem gondolta volna végig, de tudta, 
hogy igaz lehet. így azért sokkal ké
nyelmesebb, gondolta, amint bele
bújt háziasán  puha és b o lyh os  
papucsába.

Zuhanyozni indult, de közben 
kopogtak. Kikukucskált, a postás 
sapkája mulatságosan nagynak lát
szott a lencsén keresztül. ítt tessék 
aláírni, mondta a postás, a kezük egy 
pillanatra összeért az írószeren, de 
ennek most nem volt jelentősége, pe
dig néha rá is szokott játszani az 
üyen helyzetekre.

A borítéknak illata volt, legalább
is ő úgy képzelte. Külföldi ismerőse 
írt. A jobb felső sarokban aprócska 
bélyegen még apróbb pillangó. Mi
lyen szép — szinte kimondta hango
san is, nagyon tetszett neki. Óva
tosan bontotta fel a borítékot, külön 
papírvágó kése volt erre a célra. 
Örült a levélnek, önfeledten felkaca
gott egy-egy mondatán, s most nem 
nézett a tükörbe. A pillangót nézte. 
Catonephele numilia — olvasta a vüá- 
gosk ék  háttéren . Ö sszecsu k ott  
szárnnyal is le volt rajzolva, de ki
bontott szárnnyal: tündökölt. A min
tázat mintha nem lett volna szim
metrikus, mégsem "gyanakodott": 
így igazibbnak tűnt. Milyen szép, 
mondta.

Nem "döbbent rá" semmire, nem 
is volt rá szükség. A borítékot az éj
jeliszekrényre tette, hogy reggel is 
láthassa majd, és elindult zuhanyoz
ni. Mielőtt belépett volna a kádba, 
még egyszer belenézett a tükörbe: a 
szemre volt kíváncsi, csupán a szem
re.
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Éljen Európa! Pincér!
A balkanizmus egyfajta szennyvízcsator

nává vált nálunk, amelyből nemzeti létünk 
negatív sajátosságai csurognak: kezdve a kö
vetkezetlenséggel és folytatva a törvények
től meg az intézményektől való féle- lemmel, 
a pihenés utáni vágytól a bizonyos nagyság- 
rendű fogadásokban megnyilvánuló, termé
szetünkben gyökeredző megbízhatatlan
ságig és innen a frenetikus líraiságig, mely 
éppen az epika ostromának teljében zavarja 
meg ítélőképességünket. Minden a világon 
ebből a csatornából folyik, és mindent be
burkol a végletekig leegyszerűsített miori- 
tizmus, amely már csak egy mafla mazo- 
chizmust sugall; ez a mazochizmus termé
szetéből következően örök vesztes és merev 
védekezésében enyhén nevetséges. Az ilyen 
vitatható extrapolálások révén a balkanizmus 
szinte kizárólagosan metafizikai jajkiáltást 
jelent, amely a bolgárok vagy az albánok 
részéről jövő negatív hatásokat éppúgy föl
szívta, mint azokat, melyek az oroszok vagy 
a törökök felől érkeztek, és nem lehet kizárni 
a fanarióta sajátosságokat sem. A verhetetlen 
balkanizmus minden érvényes földrajzi so
rompón átugrik, és veszélyezteti az Európa 
földrajzi és szellemi térképén elfoglalt he
lyünket. Nem más, mint az a szerencsétlen 
gén, amely miatt nem lehetünk nyugatiak, 
pedig feltételezések szerint jogunk lenne 
hozzá, és amely a történelmi helyzet kelle
metlenségei által kitermelt legromlottabb 
szintagmák szakadéka felé rángat. Nos, a 
balkanizmus inkább tűnik mástól elkapott be
tegségnek, mint olyan járványnak, amely ná
lunk ütötte föl a fejét. Az európai tünet 
összeütközik a balkánival. Balkanizmus vagy 
európaiság. íme, hova vezet a jelenségnek ez 
a nagyon elterjedt meghatározása.

Bármilyen hírnévre tett légyen szert, a 
fenti vázlat csak anekdotikus szinten jöhet 
számításba. Hiszen ez a pár sor nem egyéb, 
mint erőltetett megfelelések láncolata, s ezek 
a megfelelések néhány elkerülhetetlen kér
désre nem adnak választ. Mindenekelőtt: 
hogyhogy máról holnapra egyszercsak ''bal
kániak" lettünk? Mióta tartozunk a "balkáni
ak" közé — tán történelmünk tavasza óta, 
mikor, azt mondják, illír vér is csörgedezett 
ereinkben? És a balkanizmus csupán tanácsta
lanságot és lustaságot jelent, az összetettség 
teljes hiányát, azt a körmönfontságot, amely 
a Nyugatra áhítozó társadalmat megzavar
ja? Mindenképpen a balkanizmust szeretnők 
lefetyelni, és olyan furcsán küzdésképtele
nek vagyunk — de hogyan lehet ezt a lelki- 
állapotot összehozni a térségünkre jellemző 
természetes erőszakossággal, hisz ebben a

térségben a modem Európa néhány tragikus 
összecsapására került sor, és ma is olyan láz 
gyötri, amely igazán mindent eszünkbe jut
tathat, csak a Hraiságot meg a melankóliát 
nem?

Számomra világos, hogy a balkanizmus 
teljesen megalapozatlan fogalom. Olyan je
lenségeket kevertek bele, amelyek csak rész
ben vagy egyáltalán nem jellemzőek rá. Azt 
hiszem, szemantikai terét két alapvető kon- 
notádó vegyüléke határozza meg. Ezek kö
zül az első kulturálisan determinált. Ez a 
fajta balkanizmus főleg az irodalmi környeze
tet hódítja meg, mert tarkaságot jelent, jó 
kedvet, élvezetet, játékosságot, időpazarlást. 
A hullámzó hangok Keletje, a sörbet, a kávé 
meg a joghurt, az oázisok, rubáiok, az ősi, 
extatikus ujjongások hideg és mégis nagylel
kű világa; elkápráztat a díszlet túltengése 
meg az, hogy mennyire elüt az előadás az 
univerzum figuratív egyszerűségétől. A ke
leti témák elbágyasztó benyomulása ismét 
átlépi a balkanizmus természetes határait, és 
a tengerekről a jó öreg Közel-Kelet zamatai- 
val tér meg. Első formája csakis kulturális 
csatornákon közeledik és nagyon is könyví
zű. Nos, ha e balkanizmus értelmiségi fénye 
könnyen a szemünkbe tűnik, a második fajta 
határozottan akulturális. Ebben az értelem
ben balkanizmus mindaz, ami az élelmesek 
vüágát juttatja eszünkbe, a tessék-lássék 
szemléletet, az apró célok szolgálatának éle
tességét, kisebb-nagyobb erkölcsi kiegyen
súlyozatlanságot, egy olyan elevenséget, 
mely ha nem lenne természetes, idegbajos 
tünetre emlékeztetne. Csodálatos motor hajt
ja ezt az izgékony, gyakran értelmetlenül 
szorgalmas, szétfolyó vüágot, m dy sokszor 
tisztázatlan irányba száguld, vagy útközben 
elfelejti, hogy hová akart menni. Mégis, en
nek az izgatott káosznak fantasztikus élete
reje van, és kolosszális energiákat fektet 
olyan eszmékbe, melyekről túl gyakran de
rül ki, hogy elérhetetlenek. A vergődést a 
térség anyagi nélkülözésd teszik még nehe
zebbé, s ezek még olykor elviselhetetlen föld- 
hözragadtságára is mentségül szolgálnak. 
Ez a fajta balkanizmus, mint egyébként a má
sik is, egy érzelmi pozitivizmus kifejezése; 
spontánul ráhangolódik a tervekre, legyenek 
azok láthatóak vagy titkosak, gyakorlatiasak 
vagy képzeletbeliek. Azzal a megjegyzéssel, 
hogy a tervek iránti szenvedély meg a rész
letekbe menő aprólékosság általában felül
múlja azt az állhatatosságot, mellyel a kép
zelet világából a valóságéba ültetik át őket.

A kétféle balkanizmus fő érintkezési pont
ja valószínűleg az az utópisztikus hősiesség, 
amely e fogalom demitizálásával van szink
ronban. Ion Barbu, Macedonski vagy Pann 
balkanizmusa nem a szó szoros értelmében 
drámai, inkább ábrándozó, stilizált, ironikus 
felhangokkal teljes vagy éppen humoros. Az 
igazi balkanizmus kellő kétkedéssel szemléli 
önmagát. Az általam ismert legbalkánibb je
lenet Krétában történik, a Zorbász, a görög 
vége fdé. "Micsoda katasztrófa!" — csodál
kozik Zorbász, és elbűvölten nézi, amint is
mét összeomlik valami, amit élete során 
tervezett. Hiszen az is nagyon balkáni sajá
tosság, hogy az ember szíve nem keseredik 
meg a kudarcok miatt. Azt hiszem, rossz
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Mártának 1.
Hadd írjak verseket Neked, 
elegánsakat, szépeket: 
lobog a hajuk, mint a vágynak, 
őrülten szaladnak utánad, 
sírnak, ha nem érnek utol, 
szívükben vonat zakatol, 
sikolt a sín, s az alagút 
minden álmukkal szembefut —  
mikor nem vagy itt, vegetálok, 
sim ák köröttem a kabátok, 
sírnak az ajtók, ablakok, 
a párkányon holló kopog, 
nyüszít a kilincs: nem vagy itt —  
úgy szomjazom a csókjaid, 
úgy kívánom a testedet, 
mint az anyát a kisgyerek, 
a melledet, a combodat 
ne vigye el az alkonyat, 
ne féljek, hogy már este van, 
s hogy a másnap még messze van... 
Akitől reszket a z Idő: 
számomra Te vagy az a nő.

Mártának 2.
Ma megint olyan szép voltál a szemnek, 
nem tudtam szólni, mozdulni se már, 
reámrontott és megperzselt a nyár, 
nyara az édes, forró szerelemnek.
Álmodtam rólad, mégse mertelek 
elgondolni vagy elképzelni Téged —  
s most láng lobog versemben és eléget, 
hiába ismétlem folyton, hogy szeretlek.

Rímem kevés, a ritmus rég kiszáradt, 
és nincsen elég szavam, mondatom, 
elhagytak mind; de én nem hagyhatom 
érintetlen a verset, sem a vágyat.

Találgatom, hogy melyik jó Reád: 
úgy illesztem a szavak foltjait: 
képzeletben, amikor nem vagy itt, 
szabok Neked egy gyönyörű ruhát.

Amikor indulsz, én megyek Veled, 
sírok, ha sírsz, mert nagyon féltelek, 
vágyom, ha vágysz, és élem életed, 
mert testem-lelkem csak Téged szeret.

reflex csupán, hogy akkor fordulunk a balka- 
nizm ushoz, mikor különféle nyomorúsága
inkról akarunk beszélni. Mert kétségtelenül 
létezik egy mélyről jövő és egyáltalán nem 
megszégyenítő formája, amit nem látom be, 
miért kellene elrejtenünk, mint valami res- 
tellnivaló fogyatékosságot. Az okos beszéd, 
a humor, az, hogy jó képet vágunk, ha vala
mi szomorú történik velünk, az örök vidám
ság és annyi minden más abból a szellemi 
eleganciából erednek, mely egész sor mo
gorva erényen túltesz.

Balkániak vagyunk tehát, vagy nem? A 
fogalom, mint láttuk, igencsak homályos. 
Végső soron csak akkor gondolhatjuk ma
gunkat balkániaknak, ha elővigyázatosan 
kerülgetjük egy csalóka szemantika bőven 
felállított csapdáit. Nagyon elővigyázatlanul 
— vagyis balkáni szellemben — ezzd  a kí
vánsággal zárom soraimat: Éljen Európa! 
Pincér!

DEMÉNY PÉTER fordítása
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SZŐCS GÉZA

A szirén
Opera egy felvonásban

Selmeczi Györgynek

Szereplők:
Karmester 
Halász, Kapitány 
Szirén
Utasok, matrózok, érdeklődők

A halászt és a kapitányt felismerhető, egyenesen zavarbaejtő 
módon ugyanaz a színész játssza. A nézőben föl kell tevődnie a 
kérdésnek: vajon ez csak egy színész két szerepe-e, vagy több annál: 
lehet, hogy a halász és a kapitány egyugyanazon személy?

Prológus
Halász:

... és lánggal égó vadkender-mezóket, 
és hoztam neked tengerpartokat, 
a hullámzás épp elborítja őket
s ez itten egy tenger-fene
ezek itten tenger-fenék,
lent laknak majd a pincemélyben

s szolgálni fognak hűen nálatok, 
tenger-fenék és halmazállatok.
S ez itt mi, ez a fényló, szaggatott, 
ez a foszforeszkáló és megfoghatatlan?

Elhoztam ezt a lüktetőt és fényeset, 
ezt a szaggatottat és érthetetlent, 
e jelekben itt elhoztam neked 
a végtelent

s a végemérhetetlent.

I. kép
Marseille. A kikötőben
Halász, tömeg
Csoportosulás, középen a gyöngyhalász. Még nem látjuk, csak a 

hangja hallatszik: szirént vegyenek, hableányt, sellőt!
A tömeg szétnyílik.
Halász: íme, ebbe a ládába zárva

alszik életed nagy-nagy álma.
Hé, karmester úr!

A karmester láthatólag egyenesen fellépésről ékezik, frakkban, kezében 
virágokkal. Hordár-fiú viszi utána a bőröndjeit. Fényképészek, egy újságíró.

Újságíró: (majdnem egyszerre a halásszal) Maestro, egy rövid
interjút!

Karmester: Indul a hajó, hagyjanak.
Halász: Megálljon! Legalább nézze meg!
Karmester: Mit?
Halász: Mit, mit. Az el nem mondhatók Vagyishát... ha nem

akarja...
Karmester: Na mi az ott, hát mondja gyorsan.
Halász: E ládában egy nagy titok van.
Karmester: Sok titkot láttam életemben.

Volt, amelyikről hallgattam 
mélyen.
S volt, amelyikről énekeltem.

Halász: Hát akkor mostan ide nézzen.

Felemeli a láda fedelét. A karmester lehajol, majd hátratántorodik.

Karmester: És ez valódi?
Halász: Most éppen alszik. Persze, hogy valódi.
Karmester: És vajon tud-e énekelni?

Halász: Mint minden szirén.
Hogyne tudna.

Karmester: De nincsen szárnya, madár-lába!
Halász: Ez sellő-szirén. Nem madárka.
Karmester: S az ára mennyi? Hogy az ára?
Halász: Ötven arany a szirén ára.
Karmester: Haha! Ötven! hogy mit nem hallok.

Meg nem is igazi szirén, hanem sellő.
Halász: Ez az általános műveletlenség miatt van, uram.
Karmester Hogyhogy?
Halász: Manapság a sellőkről azt hiszik, hogy szirének.
Karmester És?
Halász: És akkor a sellők, mit tehettek egyebet, megtanultak

énekelni a szirénektől. De a szirének képesek átváltozni is hable
ánnyá.

Megszólal a hajókürt. A karmester megindnul. Néhány lépés után 
megtorpan, visszafordul. Kapkod, nem tudja eldöntetni, mit tegyen. A 
halász odalép hozzá. Pantomim: vitatkoznak, hadonásznak, a karmester az 
óráját nézi, majd egymás tenyerébe csapnak. A karmester tárcáját és összes 
zsebét kiüríti, látható, hogy az utolsó pénzét is odaadta. Átveszi a hordártól 
a bőröndöket, a hordár és a halász fölemelik a ládát és utánaviszik. Néhány 
lépés után a BESZÁLLÁS feliratú tábla. Hajótülök. A karmester fölvágtat 
a hajóhídra. Matrózok veszik át a ládát. Kavarodás, majd sötétség. A 
magasban, a hajó korlátjánál megjelenik a karmester. Homlokát törli. Tekin
tete alighanem a halászt keresi, mintha még kérdeznivalója lenne tőle. A hajó 
megindul. Függönyzene.

II. kép
A karmester kajütje
A láda nyitva, voltaképpen egy nagy fakád. A szirén benne ül, időnként 

pancsol, hanyatt fekszik a vízben, a haját igazgatja. A karmester ingujjban.

Karmester Hát énekelj már, hallod-e.
Szirén: hallgat
Karmester Mért nem énekelsz?
Szirén: hallgat
Karmester Néma vagy?

Egy néma szirént sóztak rám ötven aranyért? Egy fillérem 
sem maradt. Énekelj, az istenfádat! Aáá-ááá... lááá...

A karmester egész közel hajol a szirénhez, mintegy mutatva neki, 
hogyan kell énekelni. (A helyzet kissé a "szájat kitátani" fogorvosi jelenethez 
is hasonlíthat.) Fel-felugrál, visszatér, s közben a legfantasztikusabb dallam
keverékekkel próbálkozik, mintegy előénekelve, hátha valamelyikbe belekap
csolódik a szirén.

Karmester. Hej, Jancsika, Jancsika... ez én vagyok... beszélni sem 
tudsz? énekelj már... (Pl: az Örömódát énekli, amely az egyik sor végén 
átcsap a Für Elise dallamába, lálázva vagy szolmizálva. Közben:) Na? Ez 
sem tetszik? The Rain In Spain... Schubert... Isten, áldd meg a ma
gyart. Szépasszonynak kurizálok. (Vagy bármi más.) Ez meg Hoff- 
manntól Udine, a sellő. Mit szólsz hozzá? — ez meg a Carmen. — Ez 
Selmeczi, hallgasd csak: Mexikóban, egy szállodában — Orbán 
Györgyhöz mit szólsz? Ezt pedig én magam írtam, ez sem tetszik?

A karmester egy székre rogyva, két kezével a fejét masszírozza vagy a 
haját tépi.

Karmester. Van neked lelked?

III. kép
A fedélzeten
A karmester a fedélzeten. Sztároknak kijáró hódolat. Napozószékek, 

asztalok, pincérek.
Csevegés-foszlányok.

1. Utas: ...az élet nagyon jót tesz az egészségnek...
3. Utas: ...de a kórház különösen megviseli az embert...
4. Utas: ...hát az biztos, hogy nem beteg embernek való...
2. Utas: ...levágtam a körmüket, hogy jobban férjünk a lakás

ban...
Diáklány: Mester, egy autogramot.

A karmester szórakozottan ráírja nevét a damaszt szalvétára és átadja a 
lánynak.

1. Utas: ...hát ennyit a tervgazdálkodás átalakításáról rabló-
gazdálkodássá...
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Pincén Egy koktélt, maestro?
Fiatalember Megengedi, hogy Önnel együtt fényképezzenek le?
A fotó elkészül. N6k csicseregnek, hódolatteljes pillantások, mosolyfür- 

dó.

Utas: ...és ha nem titok, hova utazik most, Mester?
Karmester (szórakozottan): Haza Kolozsvárra...
Utas: Hova?
Karmester El, Transzilvániába (magának:)

...hiába, mindhiába...

...vers la Transylvanie... 
je suis transylvain... 
mais <;a d est tout en vain...

Kapitány megjelenik.
Míg minden egyes utas európai szabvány szerint öltözködik, a 

kapitánynak és matrózainak megjelenése— teljesen anakronisztiku
sán - akár a görög vázák világát is idézheti.

Utas: Mi újság Ithakában, kapitány úr?
Kapitány: Hölgyeim és Uraim, kérem, emeljék poharukat ko

runk egyik művészóriásának, Richmann Jánosnak az egészségére!
Karmester (meglepődve): Ön...
Taps koccintás, éljenzés.
Karmester Köszönöm, köszönöm... (mintegy magának:) a valódi 

nevem nem is Richmann... talán gyerek voltam, és Virág János néven 
anyakönyveztek... még jó, hogy nem Kukorica Jánosként...

A kép közben elsötétült, a mondat egy része sötétben hangzik el, a 
folytatása már a következő színben:

IV. kép
A karmester kajütje
Karmester...aztán ötéves koromban Richmannék örökbefogad

tak. Kérsz valamit enni? Hoztam neked egy kis fekete kaviárt. Úgy 
hallottam, a szirének ezt szeretik a legjoban.

Szirén: hallgat
Karmester ...mit hozzak neked? halat? hogyan szereted? nyer

sen? főve? esetleg innál valamit?
Szirén: hallgat
Karmester (miközben lefekvéshez készülődik) ...volt egy fenyő

erdőnk az udvaron... tudod, mi az a fenyő?
Szirén: hallgat
Karmester ...aztán megtanultam csellózni... a művelődési ház 

fiúvécéjáben gyakoroltam, éjszaka, mert csak úgy volt megoldható... 
nappal a vágóhídon dolgoztam...

Szirén: hallgat
Karmester. ...azután a nyolcadik emeletre költöztünk... a szom

szédaink lótolvajok voltak... néha felhoztak egy-egy tüdővészes lo
vat a nyolcadikra, levágták, megsütötték és megették... tényleg, kérsz 
valamit enni?

Szirén: hallgat
Karmester És téged hogy hívnak?
Szirén: hallgat

A karmester közben már lefeküdt.

Karmester Igaz, hogy a sellők reménytelenül rosszul főznek?
Szirén: hallgat
Karmester Hát akkor... jó éjszakát.
A karmester kimerültén, arccal a közönség felé, alszik.
Egyszercsak megszólal a szirén:
foszlányok, szó és dallamtöredékek, félig dúdolva, szűrve, mint

ha csak magának énekelne.

Szirén: ...avagy a tenger széle
te vagy a tengerparti szél 
s a víz alatti kőfalak 
között egy utca-féle... 
az ujj 
a szó 
a víz 
a kéz
elfelejt 
s újra fölidéz
így élsz, és rád van írva: 
tu es la mer 
1'amour

Karmester: (közben felébredt, de nem mer mozdulni. Nyitott szemmel 
hallgatja a szirént.)

Szirén: énekelget
Karmester: (nem bírja tovább, hirtelen felül)
Szirén: elhallgat
Karmester: Még!
Szirén: hallgat
Karmester: Még! Kérlek! Nagyon kérlek! Még!
Szirén: hallgat
Karmester: Még!
ldömúlás-zene

V. kép
A fedélzeten
Terített asztalok. Utasok, pincérek, matrózok, kapitány. Ebéd. A karmes

ter a pulthoz közeli asztalnál. Matrózsapkája felfele fordítva, melléje téve az 
asztalra. A sapkán hanyagul átvetve az asztalkendő.

Kapitány: Figyeld csak!
2. Utas: Igen!
Kapitány: Láttad?
2. Utas: Láttam!
3. Utas: Mi történt?
Kapitány: Lopkodja a kaviárt!
3. Utas: Kicsoda?
2. Utas: A karmester!
4. Utas: Az lehetetlen!
Kapitány: Pincér, nem hiányzik valami a pultról?
Pincér: Lássuk... de igen, most látom, hogy három doboz

perzsiai kaviár...
4. Utas: Hogyhogy hiányzik?
Kapitány: Karmester úr!

A karmester feláll és menekülésszerúen távozik. Súgás-búgás, nevetés, 
összekacsintás, kurjongatás.

VI. kép
A karmester kajütje
Karmester: Itt van... hoztam neked még kaviárt... egyél.
Karmester: ...az volt gyötrelmes ott mifelénk... hogyan is mond

jam, hogy megértsd... tudod, abban az országban akkor is kötelező 
volt megjelenni az életmentő műtéten, ha semmi baja nem volt az 
embernek... Nézd csak, ezt a tükröt neked adom... az igaz-e, hogy 
nagyon szerettek fésülködni? Tessék, hoztam egy fésűt is...

Szirén: hallgat

Karmester: (dúdol): Fülemülém a Place Pigalle-on, 
én kis pacsirtám, Nachtigallom

(Oh, ma petite sur la Place'Pigalle 
Ach, meine kleine Nachtigall)

Éjszakazene. A karmester alszik. A szirén énekelni kezd. A karmester 
felébred, de alvást színlel.

Szirén: ...tündöklő és világos város
amelyben kalapok és hintók 
és korallok és rozmaringok

ahol a tengeri csillag is az éjben

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

terád vár odalenn a mélyben 
hol rálelsz arra, ki terád vár 
a víz alatt virágzó fáknál...

Karmester: (felugrik és a szirán nyakúba borul. Eufóriában:) Hát 
megértem ezt is! Hát ilyen is van!

Mért nem magnetofon az Úristen!
S mért nem magnószalag az életem
hogy lejátszható legyen újra! és ismét!
és akárhányszor! Isten! Mért nem játszol le újra engem!

Időmúlás-zene

VII. kép
A fedélzeten
Két-hdrom nappal később. Hajmlodik. Felháborodott utasok gyülekez

nek házikabátban, pongyolában, hálóköntösben a karmester kabinja előtt. 
Lincs-hangulat.

Utasok kórusa: Q uoi,... quoi?
Was, was?
Sto, sto?
Quoi, quoi?

What,what?
1. Utas: ...hogy ez a rettentő ricsaj...
2. Utas: ...ez a pokoli komyikálás...
3. Utas: ...ajajaj...
4. Utas: ...ki gajdol itten éjszakánként...
2. Utas: Hiszen éppeg hogy ez a baj...
1. Utas: Állítólag egy szirént tart a szobájában...
2. Utas: Az micsoda?
3. Utas: Egy mélytengeri állat. Csak igazgyöngyöt eszik.
4. Utas: Tényleg?
3. Utas: Igen. Tudok valakit, akinek egy ilyen szirény főfalta

a teljes gyöngysorát.
4. Utas: Igazán?
3. Utas: Igen. A láncot is úgy kellett kihúzni a szájából. A

gyöngyöket meg má'mind elropogtatta.
4. Utas: Mit csinált?
3. Utas: Elropizta a gyöngyöket.
1. Utas: Le a szirénekkel!
4. Utas: Le a karmesterrel!
1. Utas: Elég volt az éjszakai ricsajból!
2. Utas: Le a karmesterekkel!

Intermezzo
Időmúlás: átvezet a nappalok és éjszakák váltakozásán, át a 7. 

napig.
Esetleg ezalatt: 
a karmester hangja a sötétben.

Karmester: Sziszi, a királyné, érdekes verseket írt, tudtad? Példá
ul mikor az unokatestvére, II. Lajos, ... tudod, belefulladt a Csele 
patakba ... akarom mondani a Stambergi tóba ... akkor írta azt ... 
Mészöly Dezső fordította, ismered? Azt, hogy

Angolna sima teste 
Simul szivemre már.
Ollóz, sarkam keresve 
Egy bíboros-homár.
Medúzák rám tapadnak,
Szívják karom, nyakam,
Nagy és apró halaknak 
Csapatja megrohan,
Tíz ujjamat belepte 
Pióca-hadsereg.
Két üveges szemembe 
nagy tőkehal mered.

VIII. kép
A fedélzeten
Ugyanaz a helyzet, mint a VII. képben, csak néhány nappal később. A 

felháborodott utasok és a kapitány.

1. Utas: Kapitány úr, türelmünk végére értünk.
2. Utas: Ez így nem mehet tovább.
Kapitány: Hölgyeim, Uraim — a helyzetet megoldjuk.
1. Utas: Most rögtön.
Kaptiány: Most rögtön.
A kapitány bekopog a karmesterhez. Semmi válasz. Elmosódottan a 

szirén éneke. Néhány utas a fejét fogja, mások betapasztják a fülüket.

6. Utas: Úgy hallom, hogy zenék vannak a fülemben.
1. Utas: Na, mi lesz?

A kapitány az ajtón dörömböl. Néhány utas rugdosni kezdi az ajtót.

Karmester: (megjelenik borostásan, gyűrötten, teljesen lepusztulva) 
Mi az? Mit jelentsen ez az éjszaka közepén?

1. Utas: Hallottak már egy ilyet? Még hogy ő... még hogy
későre jár...

Kapitány: Karmester úr! Fel kell szólítanom Önt: ígérje meg, 
hogy ezentúl semmilyen módon nem fogja zavarni utasaink pihené
sét.

Karmester: Miért, mi zavarja őket?
Kapitány: Khm... hát az a... hogy nevezzem... hangzavar, ami az 

ön kabinjából... vagyis az a hangoskodás... szóval a ricsaj... 
Karmester: Tudja Ön, mit beszél? Tisztában van vele?
Kapitány: Mivel?
Karmester: Önök abban a példátlan szerencsében részesülnek, 

hogy egy igazi szirént hallhatnak énekelni.
6. Utas: Mi az, hogy ipari szirén?
Karmester: Nem hallja? Sziréndalt! Tudja, mi az?
Kapitány: Nem érdekel. Szirén, nem szirén — legyen csend a 

hajón.
Karmester: De hiszen ez a... gondolom, nem vonja kétségbe, hogy 

értek a zenéhez, nem? S ha én azt mondom, hogy...
Kapitány: Én nem kívánok Önnel vitatkozni. Csak arra kérem, 

vegye figyelembe az utasok nyugalmát.
Karmester: A lelkinyugalmukat?
Kapitány: Tessék?
Karmester: A lelkiismeretükről kérdezem Önöket...
Kapitány: Karmester úr! Ha nem hallgattatja el a szirénjét vagy 

akármijét, mi leszünk kénytelenek megszabadítani tőle a hajót! 
Karmester: Azt már nem! Ha egy ujjal is hozzá mer nyúlni bárki,

azt én...
Kapitány: Karmester úr! Betelt a pohár! Ez ultimátum! 
Karmester: Miért nem öntenek viaszt a fülükbe?
Kapitány: Hogyan?
Karmester: Nincs viasz a hajón?
Kapitány: A szirén nem maradhat itt.
Karmester: A szirén velem van.
Kapitány: Akkor együtt tesszük ki Önöket.
Karmester: Hová?
Kapitány: Egy csónakba.
Karmester: ...Hová??
Kapitány: Vagy a legelső zátonyra.
Karmester: Kapitány úr! Ön egy ripők!
1. Utas: És mikor fogunk odaérni?
Kapitány: Holnap egy lakatlan sziget mellett fogunk elhaladni. 
Karmester: S volna szívük kitenni minket?
Kapitány: Mért olyan fontos magának az a szirén?

Időmúlás-zene

IX. kép
A karmester kajütje
A szirén minden eddiginél szebben énekel.
A kann ester a faláda mellett térdel és megsemmisülve, áhítatosan 

öleli a szirént.

Szirén: (egy dal közepén):
...csak néha egy-egy gyöngyhalász, 
egy zarándok, egy tengerész, 
kit elgyötört a sárgaláz, 
csak néha egy-egy bennszülött, 
akit az árapály, a víz 
elvisz, majd újból visszalök...

Karmester: Még, még! Még énekelj nekem! (köhög, szívtájékát 
dörzsöli)
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Szirén: hallgat
Karmester: Mondd, hogy hívnak téged?
Szirén: hallgat
Karmester: Nem mintha a név egyéb lenne, mint a valóság árnyé

kát megvilágító kis fényfolt... én sem tudom a nevem, csak azt, hogy 
hogy hívnak.

Szirén: hallgat
Karmester Nem a neved kérdem. Nem azt, hogy ki vagy. Hanem, 

hogy hogyan hívnak!
Szirén: Szabó Szirénnek.
Karmester. Milyen szép neved van.
Szirén: Úgy találod?
Karmester. Nagyon is. Mondd...
Szirén: Igen?...
Karmester (egyre jobban köhögve) Volt valami közted és a között 

a halász között?
Szirén: hallgat
Karmester Csak a szívizom...

vagy a víziszony?
vagy egy búcsúzó, 
végső búcsúszó...
Gyöngyhalász, szigony és tintaha

lak...
Szirén: ...kés, gyöngyszemek, fogsor,

a tengerben ordít a megsebzett tintahal,
egykori kalapomban, 

a kés csupa vér és a gyöngy csupa tinta.

Kapitány, matrózok, utasok betörnek a kabinba, hangzavar, lökdösődés.

Kapitány: Fogjátok meg! Azt is! Úgy! Hé, te! Rajta! Most! Kifelé!

Kapitány: (miután egyedül maradt)
...csak a féltékenység.

Arc a sö
tétben.

Téged néz folyton.
És krétafe

hér.
Gyöngyhalász, szigony és tintaha

lak.

Egyik utas: Ki tudja, hogy volt...

A hajó eltűnik.

Szirén: (behunyt szemmel) Elment a hajó?
Karmester: Nem tudom. Mindenesetre egyre kisebb és kisebb lett. 

Hogy érzed magad?
Szirén: Jól.
Karmester: Én is.

Csönd.

Karmester: Úgy láttam, mintha az árbochoz kötözték volna. 
Szirén: Kit?
Karmester: A kapitányt. Lehet, hogy lázadás tört ki a hajón? Vagy 

ő kötöztette oda magát?

Időmúlás-zene (ha kell), majd:

XI. kép.
a. a karmester a parton, mellette a láda a szirénnel 

vagy
b. a karmester a parton, a szirén a vízben 

vagy
c. a karmester a csónakban, a szirén a vízben
A szirén a karmester fejét fogja.
Szirén: ...a polipok s a törperákok,

a díszes tengeri virágok,

és odalent a víz alatt 
laknak a hősies halak.

S van ott a víz alatt egy város 
melynek kapuja kilenc záros
és oda várnak téged éppen, 
épp oda várnak, Virág János,
van ott a városban egy templom

s mint társukat az erdő szélén 
várják az összeesküvők

ott vár a víz alatti násznép, 
ott vár téged az esküvőd.

A karmester közben meghalt. A szirén lezárja a szemét és gyertyát gyújt 
a halott fejénél. (Vagy a vízhez vonszolja, amennyiben a jelenetre a parton 
kerül sor. A másik változat: a csónakból behúzza a vízbe; ez esetben egy 
kenyérbe illesztett gyertyát gyújt meg és a vízre helyezi a kenyeret.)

FÜGGÖNY

Intermezzo
Egy zenész, a zenekari árok vagy a színpad szélére ülve, a közön

séghez.

Zenész Nem tud aludni, hangokat hall, 
virraszt a halász és megbolondul.
Borába viaszt öntöget, 

és vadrózsákat szór bele, 
s tintában ázó gyöngyöket.
De csitt. Épp jő a halász 
és elmondja ő az epilógust.

X. kép
a. variáns: leeresztik a hajóhidat, a matrózok partra teszik a karmestert 

meg a ládát. A csomagokat kihajítják a partra, felhúzzák a hajóhidat. Hajó
kürt.

b. variáns: nagy mentőcsónakba ültetik a karmestert, mellé a ládát, 
bedobják a csomagokat és leeresztik a vízre a csónakot. Hajókürt.

Közben az előtérben két utas kommentálja a történteket.
Egyik utas: Sötét história...
Másik utas: Tény és való...
Egyik utas: Azt mondják, a szirén a kapitány szeretője volt,... 

mielőtt megvette a halász... vagy kártyán nyerte tőle...
M ásik utas: Tényleg?

Epilógus
Halász: Lélekvezető, lélekvesztő.

Mindenkinek megvan a túlsó partja.
Én vagyok Apollón Psychopompos, 
a Lélekvezető.
Mert lám,
a történet lényege ez volt.
L'ame, l'áme.
A lélek.

A háttérben vagy a függönyön a hajó árnyképe jelenik meg, fedélzetén 
az emberi alakok mozdulatlan tablójával.
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Vissza a Forrásokhoz 2.
— beszélgetés Lászlóffy Aladárral —

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

H evesi Zoltán István: Mindenekelőtt kö
szöntőm Lászlóffy Aladárt a Láthatatlan Kollégi
um Vissza a Forrásokhoz című sorozatának 
második találkozóján. Mit jelentett Ali bácsinak 
—  és jelent még ma is — az első Forrás nemze
dékhez való tartózás?

Lászlóffy Aladár: Abban a kontextus
ban, amikor ez a forrásosdi kipattant, akkor 
a levegőben volt valami egyéb. Először is: 
"Világ proletárjai, egyesüljetek!" Ennek volt 
egy tágabb formája, a szakszervezet, és egy 
szűkebb, ez volt a Párt. Nem minden szak- 
szervezeti tag volt párttag, viszont minden 
párttag szakszervezeti tag volt. Ezen túl 
egyéb csoportosulást csak az Alkotmányban 
lehetett találni, utcán nem. Mai szemmel ta
lán nehezen érthető meg, hogy (túl a szemé
ly es  kapcsolatokon) nem volt tanácsos 
semmi, ami nem szervezett. A fennálló rend, 
rezsim, kultúra ideológiai alapon hevesen 
tagadta, hogy léteznének nemzedéki ellenté
tek. Tehát: fiú az ő atyáját nem bírálja , atya 
az ő fiát bírálhatja, de nem "azért". Ebben az 
értelemben kevésbé volt tanácsos elfogadni, 
érezni egy olyan indíttatást, hogy egy nem
zedék talán másképp gondolkodik. Valószí
nűnek tartom, hogy a másként gondolkodás 
egyik legősibb formája a szellemi létnek, 
ugyanis például Káin egészen másként gon
dolkodott, mint Ábel. (Ez később tettekben 
is megnyilvánult.) Mi akkor voltunk fiata
lok, amikor már azt kezdték mondani, hogy 
a szocializmus sokoldalú. Nyilván megkér
dezhetnénk, hogy: Miért, azelőtt egyoldalú 
volt? Erről soha senki nem beszélt, de attól a 
pillanattól kezdve sokoldalú volt, és ez az 
értékrenden egy pozitív irányba történő el
mozdulást jelentett. Ebbe a sokoldalba azért 
az nem fért bele, hogy a nemzedékek külön 
próbáljanak maguknak programot vagy kü
lön ízlésvilágot kialakítani. A szocialista er
kölcs, a szocialista viszonyulás benne volt 
abban, ahogy elképzelték az irodalmat, 
ahogy elképzelték, hogy egy új generáció 
feltűnik. Azt képzelték, hogy ez a nemzedék 
majd ugyanolyan elvtársakból fog állni, 
mint az addigiak.

Ez a nemzedék valószínűleg több irány
ból és több feldühödés eredményeképpen 
talált önmagára, úgy képzeljétek el, hogy 
egy csendes, holdas éjszakán, mikor már 
minden ablak sötét, egyszerre felgyúl egy 
fény, kicsapódik egy ablak, valaki óriási, há- 
zsártos veszekedésbe kezd, aztán szemben 
egy másik, harmadik is, és ingben-gatyában 
kifutnak nyolcan-tízen, lihegve és méltatlan
kodva, aztán a tér közepén, ahol csobog eset
leg egy szökőkút, találkoznak. Egyszerűen, 
mert valahonnan a házsártos feleség, a hirte
len rájuk szakadó plafon, vagy a szobán át
futó kisegér — tehát valam ilyen felhá
borodás — odahordja őket. így történt, hogy 
az irodalomban való befogadtatás már eleve 
meghatározta, hogy lesz itt nemzedéki hábo
rú is, mert ez nem velünk kezdődött, hanem 
azzal a Móricz-kollégista nemzedékkel, te
hát Herédi Gusztávval, Fodor Sándorral, Ba
jor Andorral, és alig valam ivel később 
Kányádival és Páskándival, akik "nagy kisfi
úk" voltak már '44-'48 között, és akik első 
nyersanyagát, ágyúltöltelékét képezték egy

ideológiai bevetésnek. Rájuk mondják, dur
ván leegyszerűsítve, hogy a háború után volt 
egy népies szakasza az erdélyi irodalomnak. 
Ezt úgy kell érteni, hogy minden, ami népi 
volt, vagy véletlenül egybeesett a népieske
dés vonulatával vagy külsőségeivel, de már 
szocialista, osztályharcos színezetet kapott, 
az elfogadható volt. Ennek az első exponen
se Kányádi volt. De ha rákérdeztek, hogy ki 
volt az előttünk járó nemzedékben az első 
modem költő, aWcor ugyancsak azt mon
dom, hogy Kányádi. Vagy mind a kettő 
nagyjából talál Páskándira is, aki a népiséget 
inkább csak mímelte, mert érezte, hogy vala
hol közel áll hozzá. A népi dolog abban az 
időben egy nagyon pozitív valami volt, tehát 
mindenképpen megpróbálta ő is. Ezt azon
ban annyi nem-népi és nem-modem között 
nem tudták nemzedékké formálni, nem tud
tak mozgalomként megindulni.

Mielőtt tovább megyünk, mindenkép
pen ki kell jelentenem: semmiféle összebe
szélés nem volt a Forrás nemzedék indu
lásánál. Egyetlen egységes, konferenda-jel- 
legű összeillés volt, a nagyanyám hátas dí
ványán, amikor újra visszakaptuk a Gaál 
Gábor Kört. Akkor történt egy olyan szám
bavétel, hogy: nini, ott van a Szilágyi Domo
kos, nini, a Kántor Lajos, Jancsik Pál, Páll 
Lajos, öcsém. Körülbelül nyolcan-tízen le
hettünk ott, kapcsolt részekkel. A kapcsolt 
részek a múzsák voltak. Abban az időben 
még két igazán tehetséges költőnő volt, kap
csolt részek nélkül — az azóta elhunyt Ta
más Mária, és Hervay Gizella.

Ez a sok baj végül is összehozta a társa
ságot, olyan miliőbe, közegbe, amiről ma azt 
hinnék, hogy negatív. Pedig íme: pozitív. Azt 
lehet mondani, hogy minket Hajdú Győző 
talált ki. Az első olyan lapszám, ahol ez a 
banda 1956 októberében megjelent, és 
amelyben ott volt már Páll Lajos, Tóth Ist
ván, Csávossy György, Jancsik Pál, Hervay 
Gizella, Szilágyi Domokos, jómagam, már a 
jószemű szerkesztőnek volt a reflexe. A kor 
levegőjében az is ott volt, hogy: Elvtársak, 
észerevenni a fiatal sztahanovistát, és idejé
ben támogatni, mert ez a vezetői kvalitások 
bizonyítéka.

Arra, hogy jó érzés volt-e a nemzedék 
tagjának lenni, azt mondom, hogy: Hm, hm, 
biztos. Utólag ezek mind személyes barátok 
is lettek, részben azért, mert gyerekkor óta 
ismertük egymást. Például, ha hiszitek, ha 
nem, '46-ban közöltem először a Dolgozó 
Nőben, ott közölt először Szüágyi Júlia, ott 
közölt először Veress Zoltán. '54-től már Jan
csik Palival is ismertük egymást, és Kántor 
Lajossal osztálytársak voltunk elemitől, kö
zépiskolán át, együtt érettségiztünk, végül 
pedig együtt voltunk öt évig az egyetemen. 
Szilágyi Julikáék, Csabáék, Szüágyi Domo- 
kosék egy évfolyammal lennebb jártak. Te
hát az összezártság, és az, hogy, elvtársak, 
vannak munkásifjak, vannak szegény pa- 
rasztifjak, és vannak szegény értelmiségi if
jak, valahogy ki is adta az alakzatot, amiben 
haladjunk. A lényeg az, hogy a nemzedék 
tagjának lenni jelentett egyfajta védelmet, és 
azt, hogy egymás eszét a legkülönbözőbb 
helyzetekben kipróbálhattuk. És, tetszik, 
nem tetszik, a nemzedéknek lett aztán egy

ideológusa, ő nevezte ki magát annak, mi 
pedig elfogadtuk, ez Kántor Lajos volt. La
jos, azt hiszem, ideológusnak született...

Áz újabb nemzedéknek különben eszébe 
sem jutna rákérdezni, hogy az akkori értéks
kálának a negatív oldalán helyezkedett el az 
is, hogy: szabadvers. Jóllehet a két vüághá- 
ború között szocialista értelemben volt reni
tens dolog szabadverset írni, a háború után 
viszont, a "Zúg a traktor, szánt az eke, /  Elv- 
társnő, öntözhetek-e" formavüágában ma
gas labdát jelentett, és ezeket a labdákat fel 
is dobták, és baseball-szerűen ők maguk le is 
ütötték. Ugyanis az első konfliktusom Létay 
Lajossal például akkor volt, amikor azt 
mondta nekem, hogy: Ti úgy írtok, mint a 
Tristan Tzaráék, meg a Bretonék — bár úgy 
írtunk volna —, és én akkor csak azzal tud
tam érvelni, hogy : És ezt te olyan marhasá
gok n evében  m ondod  nekem , m int a 
Reviczky Gyula? Ebből látszik, hogy a mi 
hozzáállásunk sem volt feltétlenül egész
séges, inkább támadásra támadó, kunkoro- 
dásra kunkorodó. Az, hogy az ember fiata
lon mit mond, nem feltétlenül az akkori ál
láspontját fejezi ki, jelentheti azt is, hogy 
mire ingerelték.

Orosz Judit: Ez a kialakult csoporttudat 
mennyiben befolyásolta az Önök által müveit 
irodalmat? Mennyiben volt mai szemmel jelen
tősége annak, hogy ne egyénenként, hanem cso
portosan jelentkezzenek?

L.A.: Ez jó kérdés. Ugyanis az ember nem 
önerőből hülye. Az, hogy más is ugyanarra 
a következtetésre jut, az egy ősi közege a 
jóérzésnek. Mindenképpen fontos volt, hogy 
találkozott az a néhány ember, akik nem 
programszerűen, nem előre elhatározva, de 
mindenképpen másképp képzelték el a ver
set. Mikor bennünket azzal vádoltak, hogy 
úgy írunk, mint a lejárt, polgári avantgárd 
nem-tudom-mi, akkor mi nagyjából csak két 
dolgot nem tudtunk: hogy mi is az az avant
gárd, másrészt pedig, hogy ki az a Tristan 
Tzara és André Breton, mert ugyebár akkor 
még a Kosztolányi elvtárs és a Babits elvtárs 
sem álltak valami jól. Két út állt előttünk: 
vagy váüaltuk azt, hogy: Igen, igen, mi ezt 
csináljuk, vagy pedig bevalljuk, hogy műve
letlenek vagyunk. Nos, mi ahelyett, hogy 
bevallottuk volna, dacosan azt mondtuk, 
hogy mi igenis avantgárdok vagyunk. Ebből
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következett az, hogy egymással gondolatot, 
kéziratot cserélünk, rábólintunk, valahol le- 
koppintjuk azokat a kliséket, azokat a belső 
formákat, és óhatatlanul közeledik egymás
hoz az a befejezettség-eszményünk, amit ma 
kánonnak neveznek.

Itt valóban történt egy váltás, mert egy
részt tehetségtelen, rosszul megírt, csengő
bongó versezetekkel szemben egyszercsak 
jelentkezik egy nemzedék, amelyik mást ír, 
és az a más azért mégiscsak elfogadható, 
amit az is bizonyít, hogy az Igaz Szó '56 ok
tóberi száma közölte ezt a társaságot. Az 
addig használatos, addig bevett vers-dikdó, 
vers-diskurzus, vers-retorika helyett egy 
más ilyen izét kezdtek el bevezetni — nem 
hiszem, hogy tudatosan, nem hiszem, hogy 
összehangoltan. Huszár azt mondta, hogy: 
Szamarak, tegyétek le a garast! írjatok né
hány komoly pártverset, tehetségesek vagy
tok, és a Pártnak az a fontos, hogy jó piacról 
vásároljon. Akkor elbocsátja ezeket a hülye 
klapanciákat gyártó költőket. És mi ezt be is 
vettük. Muszáj volt bevenni, mert kötet nem 
is jelenhetett meg anélkül, hogy lényeges 
része ne szóljon a Pártról. Ezt különben kö
vetni lehet, szinte mint a karbon 14-gyel, 
hogy a Forrás-kötetében mindenkinek van, 
szinte egy dklusnyi, úgy '64-65-ig. A Képes
könyv a vonalakról című harmadik kötetem
ben még van ilyen vers, attól kezdve, a 
Szövetségektől, A hetvenes évektől kezdve 
mindmáig nincs. Annak idején Jevtusenko 
elvtárs megmondta: fiúk, az irodalmat majd 
megvizsgálják. És ő végül is arra gondolt, 
hogy lehet handabandázni, de a lenyomta
tott textus ott van; az írót, a költőt nem mu
száj szeretni, de ami irodalomként elé- 
táratott és megmarad, azt kell megmérni, az 
a lényeges.

Az, hogy a nemzedék egy kánonváltozás 
alapját szolgáltatta, az gyakorlatilag azt je
lentette, hogy: elég sokan voltunk. Ha egy 
akármilyen tehetséges ember van, az mártír
ként, vagy valamilyen formában elkopott 
volna, fddolgozták volna a fogaskerekek, 
így a jelentkezés nagyjából konkludens volt 
olyan szempontból, hogy nyilvánosan elfo
gadták ezt a nemzedéket. A Kántor-Láng 
például értékeli, hogy mennyire a szocializ
mus igenlése csendül ki abból, amit ez az új 
nemzedék is ír.

Ezzel együtt 1958 januárjában volt a Bo
lyai Egyetem aulájában az első estünk, ahol 
ott voltak már velünk a képzőművészek, a 
zenészek. Velük a katonaságnál is együtt 
voltunk, együtt voltunk a román kollegákkal 
is. Itt jön be a román szál, ugyanis Bukarest
ben élt jónéhány olyan író, akinek ez nem
csak szenvedélye volt, hanem már a '30-as 
évektől a létformájához is hozzátartozott a 
román irodalommal való kapcsolattartás. 
Ilyen Majtényi Erik, Szemlér Ferenc, ők vol
tak, akik '58 és '60 között összehoztak ben
nünket Nichita Stanescuval, Cézár Bal
taggal, és mikor, nagyjából két-három évvel 
korábban a románok Luceafarul néven elin
dítottak egy könyvsorozatot az elsőkönyve
seknek, Méliusz József, Domokos Géza és 
Szemlér Ferenc, Szász János, meg Majtényi 
kiügyeskedték, hogy a magyar elsőkönyve
sek is megjelenhessenek, és a Forrás emblé
ma és elnevezés került rá az első könyvekre.

Még egyszer hangsúlyoznám, hogy itt 
különbség van egyrészt az indulás ideje, 
módja, szórtsága, és aközött, ahogy ez szállá 
sodorhatóan egy vonulattá válik, mert az

már fenn van a könyvespolcon, a többiről 
pedig csak beszélünk. Ez elszállt, az a "seripa 
manent".

Orosz Judit: A csoportos jelentkezésnek van 
egy negatív oldala is, hiszen akkor lehet bírálni... 
Mivel vádolták a Forrás-nemzedéket, illetve 
egyáltalán vádolták-e?

Szilágyi Júlia: Emlékszel egy bizonyos Ács 
álnéven közölt "feljelentésre" az Előrében? A 
Korunkban megjelent verscsoport kapcsán, 
amelyhez a Lajos felkérésére én írtam egy "kopf"- 
ot, és amelyben te voltál, Pali, Fábián Sándor, 
Szisz... Ez az Ács néven írott cikk azt tartalmaz
ta, hogy: Mi az, hogy ezek a költők őszinték? 
Tehát mások nem azok? Ugyanezt mondta aztán 
Nagy István is...

L. A. Nyilván ugyanez történt volna ak
kor is, ha azt írod, hogy: íme egy nemzedék, 
amely őszintéden. Tehát itt kiút nem volt. 
Amit viszont hangsúlyozni kell: nehogy azt 
higgye valaki, hogy ez egy renitens nemze
dék volt, itt arról volt szó egyszerűen, hogy 
voltak dolgok, amelyeket lehetett másképp 
csinálni, és hogy az is hülye, aki tudja más
képp csinálni, jól csinálni, vagy legalábbis:

szebben csinálni azt, amit mások tehetségte- 
lenség vagy egyéb okok miatt másképp csi
náltak. Tehát ebben különbözött a mi 
nemzedékünk, és semmiképpen sem abban, 
hogy ez már egy jól fejlett, kezelésre szoruló 
összeesküvést jelentett volna.

Ami pedig az "Ács" elvtársat, vagy Nagy 
István hozzáállását illeti, szét kell választani, 
hogyha árnyaltan akarjuk látni a dolgokat. 
Volt egy beprogramozott, egy robotlélek- 
hozzáállás, amely tudta, hogy "ettől eddig" 
mi van, és ami ennél kinnebb esett, az nem 
tartozott oda, tehát le kellett nyesegetni. 
Nagy István hozzáállása szinte végig ilyen 
volt. De nála is mutatkoztak a meggondol- 
kodás tünetei, a Sáncaljától, ugyanúgy, 
ahogy Veress Pali bácsinál, azoknál akik 
megírták '44 nyaráig vagy későbbi időkig, 
hogy mi történt, és reszkettek, hogy mikor 
tartanak náluk házkutatást. Ugyanis a hábo
rú utáni években csak kérlelheteüennek 
vagy hazugnak lehetett lenni — és éppen ez 
volt a Nagy Istvánék szinte inertív hozzáál
lása mindenhez. Nagy Istvánnál nem vonom 
kétségbe, hogy ez őszintén történt, de na
gyon sokaknál ez a látszat-kérlelhetetlenség 
indokolt egyfajta versengést, hogy ki az, aki

először "éber", ki az, aki észreveszi, hogy itt 
két jelzővel a Kántor a sorok között próbál 
valamit mondani.

Persze nekünk azt sem mondta senki — 
mint ahogy 476-ban sem szóltak, hogy: gye
rekek, vége az ókornak —, hogy vigyázat, 
mert aztán '90-ben lesz valami fordulat. Mi 
arra rendezkedtünk be, hogy ez kétszáz évig 
tart, és modus vivendit kell találni, ezalatt 
meg kell írni ugyanazokat a "Nyílnak a 
völgyben a kerti virágok"-at, és amennyiben 
ez a Forrás-nemzedéknek sikerült, akkor 
eme kupola, katakomba alatt sikerült, bár mi 
akkor nem éreztük katakombának.

H. Z. I.: Felvetődött már az avantgárd, ezzel 
kapcsolatban lenne egy kérdésem. Egy időben 
bevett közhely lett az első Forrás-nemzedékre, és 
különösen Szilágyi Domokosra és Lászlóffy Ala
dárra vonatkoztatva, hogy neoavantgárd vonalba 
tartoznak. Ali bácsi most, a kilencvenes évekből 
visszanézve mennyire gondolja, hogy valaha 
avantgárd lett volna?

L. A.: Mi annyiban voltunk avantgárdok, 
hogy később, amikor erre rányitották a sze
münket, akkor ezt valóban tudatosan mű
veltük. Ennek egyébként voltak előzményei, 
például Méliusz József, de ő teljesen a szo
cialista avantgárd költészet exponense volt, 
a szónak a kassáki értelmében. Ez ránk bizo
nyos értelemben hatott, de semmiképpen 
nem úgy, ahogy aztán Görömbei írta, hogy 
mindnyájan Méliusz hatására kezdtünk. 
Méliusz csak megerősítést jelentett, de sem
miképpen nem elsődleges az a "Méliusz-sza- 
lon", ahová Szilágyi Domokoson és rajtam 
kívül még nyolc-tíz ember eljárt. De pont 
olyan baráti "farkascsordában" csatangol
tunk Majtényi Erikkel, aki végig míves költő 
volt. Tehát ez semmiképpen sem jelenti, 
hogy formai jegyeken, formai csiszolódáson 
kívül bármi átjött volna ebből a két világhá
ború közti avantgárdból. Viszont attól kezd
ve már olyan értelem ben vállaltuk  az 
avantgárdot, ahogy Éva a kánon váltásról be
szél; a kánonváltás nem az egész irodalmat 
érintette, hanem először kifejezetten a Forrás 
első nemzedékét és annak körét. Itt még egy
szer tisztázzuk, hogy nem feltétlenül azok
ból áll a Forrás első nemzedéke, akiknek az 
első két évben Forrás-kötetük jelent meg. 
Pontosan úgy a Forrás első nemzedéke Szi
lágyi Júlia vagy Fábián Sándor. Nyilván nem 
voltunk annyira számos nemzedék, mint 
amennyire a következő. A következők idulá- 
sáról még azt kell elmondani, hogy mi "daj
káltuk" őket, és ez felháborodást szült. 
Akkor mondták a Nagy István és "Ács Pi- 
tyu"-féle hangok, hogy: Mi van itt, kérem, 
fiatalok írnak előszót fiatalokhoz? Az történt 
ugyanis, hogy talán Király Lacinak, Farkas 
Árpinak— négy-öt embernek— a kötetéhez 
én írtam az előszót.

Itt megint visszatérek a nemzedékszer
veződés módozataira, elfogadott kánonjai
ra, ugyanis akkor a fiatalokat be kellett 
vezetni, mint az úrilányt az első bálra egy 
garde-mama. Tehát ha én például jelentkez
tem, akkor egy kipróbált elvtárs Targu-Jiu- 
ból— Majtényi Erik— előszót írt a kötethez. 
Nos, az elsőknél ez így ment, hogy valaki: 
Szemlér Ferenc, "Reviczky Gyula", "Kossuth 
Lajos" és "Bajza József vezette fel a fiúkat. A 
második nemzedék esetében már jók vol
tunk mi is, sőt, mi úgy éreztük, hogy sokkal 
avatottabbak is vagyunk — de persze akkor

folytatás a 18. oldalon
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folytatás a 17. oldalról

jöttek az említett hangok is.
Közben jöttek azok a bizonyos változá

sok, ugyanis '65-ben sok minden változott 
meg egy miccentésre, amikor azt mondták, 
hogy az új vezetővel más szelek fognak fújni. 
Valami azért tényleg volt, mert egy csomó 
mindenben liberálisabban kezelték a dolgo
kat. Többek között szabad volt avantgárdot 
játszani, vagy azt az avantgárdot, amelyet 
domesztikálva elfogadott a — nem cenzúrá
nak nevezett — Sajtóigazgtóság. Magyaror
szágon viszont ezt sem volt szabad játszani, 
minden egyéb liberalizmus ellenére. Ez az 
avantgárd tenyészet nálunk ott tetőz — bő
ven Szőcs Géza után — a Szövegek és körülmé
nyek, a Kimaradt szó táján, ahol valahol ma a 
Nappali Ház van. Ebben a tetőződő diszkur- 
zusban a politikumot már igazán nem tudod 
fellelni, és egyáltalán nem használható sem
milyen ideológiai front igazolására.

O. J.: Összefügg-e ez az új irodalom azzal, 
hogy valamilyen hagyományokat is magáénak 
tekint a Forrás-nemzedék? Lehet-e arról beszélni, 
hogy egységesen a magáénak tekintett valami
lyen irodalmi hagyományt?

L. A.: A Forrás-kötetek nyakig tele van
nak Babitsosai, Illyés Gyulával, Kosztolányi
val, József Attiláról nem is beszélve. Az egész 
múlt Mohácsostól feltűnt ezekben a szöve
gekben. Sokszor egészen érzékenyek voltak 
egy-egy verssor kapcsán — kérem, ez nem 
lesz jó így —, és akkor alkudozni kellett. 
Máskor viszont, ha haladó hagyományként 
beleillett az elképzelésekbe — és haladó ha
gyományként mindenki beleillett — akkor 
nem tiltakoztak. Ilyen értelemben a haladó 
hagyományt felvállalni nemcsak hogy sza
bad volt, hanem illett is. Hogy mi volt az, ami 
a cenzúrát ingerelte, az sokszor egészen sze
mélyre szabott volt vagy a levegőben volt.

Égy ideig például az Előre Vasárnap című 
mellékletét szerkesztettem. Egyszer csak jön 
hozzám egy Cseke Péter nevű fiatalember, 
hogy: te, írtam a recsenyédiekről egy ripor
tot, hogy ezek miket csináltak a századfor
dulón; szörnyű, de ezek kivándoroltak Ame
rikába. Ez ideológjalag ugyan nem helyes, 
de én m eg is bírálom őket. A dm e az volt, 
hogy: Átkorcsolyáztunk Amerikába. Én lelke
sen le is adtam az anyagot. Honnan tudtam 
volna, hogy a következő héten Ceausescu 
elmegy Amerikába? Ebből óriási baj lehetett 
volna, ha idejében nem vesszük észre.

Cs. G yím esi Éva: Ha már itt tartunk, akkor 
megkérdezhetem, hogy miért írtál te Szabó L6- 
rincról szakdolgozatot?

L. A.: Ez azért érdekes, mert mi József 
Attilát mindnyájan imádtuk, mindnyájan a 
világ legnagyobb költőjének éreztük, nem
csak a magyar irodalom vagy a huszadik 
század legnagyobb költőjének, és azt hi
szem, hogy igazunk volt. De attól függetle
nül, hogy  az egész nem zedék a József 
Attila-imádat és egy kicsit az Ady-imádat 
jegyében írt, nekem az volt az érzésem, ami
kor "megismerkedtem" Szabó Lőrinccel, 
hogy ő is egyetemes nagyság a magyar iro
dalmon belül, bár talán kevésbé fordítható. 
Úgy éreztem, hogy az ő mediatizáltsága nem 
olyan nagy; plusz volt egy Szabó Lőrinc-mo- 
mentumom. Talán az azelőtti délutánon, 
hogy fellőtték volna az első műholdat, halt 
meg egy Balaton-parti kórházban Szabó Lő
rinc Lényegében akkor fogant meg ez a do
log.

Aztán teltek-múltak az évek, és mindig 
felvetődött, hogy ha az embernek nincsen 
egyetemi végzettsége, akkor bizony-bizony 
levonnak a fizetéséből. Akkor elhatároztam, 
hogy leteszem az államvizsgát, és úgy '71 
körül meg is írtam a Szabó Lőrincről szóló 
szakdolgozatot.

Azt a bizonyos negyven oldalt aztán to
vábbfejlesztettem. Volt akkoriban egy kis
monográfia-sorozat, és egy ilyen kismono
gráfia lett aztán a Szabó Lőrinc-dolgo- 
zatómból. Hogy miért Szabó Lőrinc? Azért, 
mert én a mai napig is vallom, hogy Szabó 
Lőrinc egyike a huszadik század legnagyobb 
költőinek, és éppen azért jelentős, mert a 
formát a végtelenségig tisztelve, és a lehetet
len kifejezésére is tökéletesen használva, vé
gig így tudott kommunikálni.

H. Z. I.: Az hiszem, tágíthatjuk ezt a kört a 
költészettói a kultúra irányúba, hiszen Lászlóffy 
Aladárra induló kötetétől jellemző az alapvető 
történelmi élmény, a minden-mindennel-össze- 
függ. Ha megnézzük a versek hivatkozási alapját, 
akkor egy hatalmas, képzeletbeli könyvtárat 
"gyűjthetünk össze". Hogyan épült be ez az 
anyag az emberi kultúrába, vagy személyesen 
Lászlóffy Aladár költészetébe?

L. A.: Két mérőpontot mutatnék fel. Az 
egyik,, amit a hatvanas években megfogal
mazott egy nagyon kinyíró kritikájában Föl
des László. Az összehasonlítási alapja az 
volt, hogy: Ez a Lászlóffy mennyivel gyen
gébb, mint a József Attila. És igaza volt. Be
bizonyította, én egy ámolygó fiú vagyok, aki 
rettenetesen rácsodálkozik a technikára és 
arra, hogy az emberiség halad, és itt minden 
jóra fog fordulni. Ennek a bődületnek én ma 
is hiszek, csak akkor azt gondoltam, hogy: 
ezt a mozit én még látom. Ma már biztos 
vagyok benne, hogy ennek a mozinak a vé
gét senki sem fogja látni. De azért is hiszek 
benne, mert ahhoz a nemzedékhez tarto
zom, veletek együtt, akinek a neandervölgyi 
Pupi-Nyenyerével szemben megvan az az 
esélye, hogy megnyom egy gombot, és meg
gyül a villany.

A második mérési pont a Cs. Gyímesi 
Éva könyve, a Találkozás az egyszerivel, ahol 
ez már másképp merül fel, mert abban a 
pontban már úgy néz ki, mint egy célfotó, 
ahol oldalról látnak téged. Más volt tehát a 
Földes Laci "radaros" mérése, és más az 
Éváé, és Földes Lacinak is igaza volt, és Évá
nak is igaza lesz.

Cs. Gy. É.: Ne kerüljük meg a kérdést... En
gem mindig foglalkoztatott, hogy lehet-e történe
lemfilozófiai viszonylatban arról beszélni, hogy: 
fejlődés. És egy idő után az érlelődött meg ben
nem, hogy nemcsak a szocialista fejlődéseivel kell 
elutasítanom — hogy egyáltalán létezhet tökéle
tes társadalom —, hanem magát a történelem 
hegeli, teleologikus szemléletét is. Neked van egy 
olyan versed, hogy Középkorok. A kérdésem az, 
hogy mindig olyannak láttad-e a történelmet, 
ahogy abban a versben, azaz: relativizálódottan, 
a mai kor emberének gőgje nélkül a régi korok 
iránt? Érzel-e a saját világszemléleted alakulásá
ban történelemfilozófiai következetességet, vagy 
változott ez a szemlélet?

L. A.: A válaszom röviden az lenne, hogy: 
Kezdetben vala a statikus történelemszemlé
letem, nosztalgia egy élőképként megjelenő 
múlt iránt. Ebben nagy szerepe volt részben 
a neveltetésemnek, különböző olvasási szo
kásoknak, a gyűjtőmániámnak. A múlt ben
nem egyfajta hangulati buborékot jelentett.

Ezt a statikus történelemszemléletemet az
tán óhatatlanul mozgásba hozta már az is, 
ahogy az idő telik, az olvasmányok, a törté
nelemmel mint nyersanyaggal való bíbelő- 
dés. Ez a hangulatokban létező történelem 
tehát átváltozott mozgó történelemmé, de 
hivatkozhatok annak felismerésére is, hogy 
ugyanaz a dolog, ugyanaz a fázis más kultú
rákban máskor történik meg. Amikor ezt a 
motívumot "meghallottam", saját magam
nak kellett olyan időt szereznem hozzá — és 
ez évtizedeket jelentett —-, hogy hangszerel
jem. És itt van igaza Évának: az ember nem 
marad meg saját fiatalkori történelemszem
léleténél. Talán ez az a sokat vitatott erénye- 
hibája Madách Tragédiájának is, hogy  
valahol Madáchban egy statikus, csak ké
pekben megnyilvánuló történelemszemlélet 
maradt meg. Az az érzésem, hogy filmen 
nem tudta volna "megrendezni" a Tragédiát, 
csak színpadon.

A történelem folyását természetesen nem 
tartom célelvűnek, de az elején tényleg azt 
hittem, hogy minden a jó, a javulás irányá
ban halad. A relativizmus persze már abban 
ott bujkál, hogy: mi az a jó. Azt kell monda
nom, hogy ezt Sztálin elvtárs sem gondolta 
komolyan, mert amikor megkérdezték tőle, 
hogy mi jön a kommunizmus után, akkor azt 
felelte: A kommunizmus egy felsőbb foka. 
Tehát ő sem gondolta végig, hogy: egyszer 
akkor meg is érkezünk? Abban hinni tehát, 
hogy egy cél fele halad az egész, szerintem 
átgondolatlanság.

H. Z. I.: Ali bácsi szerint mennyire fontos a 
kritika, és úgy általában: hogyan viszonyul a 
kritikához, kritikusokhoz?

L. A.: Annyit mondhatok ezzel kapcso
latban, hogy legalább kétféle kritika van: az 
a bizonyos tudomásul vevő, regisztráló, ün
nepélyes nem-bán tunk-kritika, és ez nem ér 
semmit. Viszont nagyon jót tesz a szerzők 
hiúságának, jót tesz annak, amikor valaki 
számba veszi, hogy hányszor, hányán írtak 
valakiről. És van a szó szoros értelmében vett 
kritika, amit a magyar irodalomban is sokan 
műveltek — köztünk a par excellence, sok
szor az igazságtalanságig is elmenő kritikus 
Szőcs Pista. Az a kérdés, hogy nálunk melyik 
kritika van túlsúlyban. És ez koronként min
dig más. Azt hiszem, a szocializmus in er tív 
öröksége nálunk az, hogy érdemben nem 
lehet kritikát írni, valamiért sohasem úgy
sem lehet megírni a véleményedet, ezért az
tán megszületett a kivágom-magam-kriti- 
ka. Ez vagy ünnepélyeskedő, vagy felkö
szöntő, vagy biztató, vagy vállonveregető, 
de semmit nem árt, főleg a műnek.

O. J.: Még azt kérdezném meg, hogy Ali bácsi 
hogyan látja a mai költői csoportosulásokat, és 
van-e ma szükség csoportos fellépésre?

L. A.: Szerintem soha nem attól lesznek a 
csoportosulások a költészetben vagy a társa
dalomban, hogy van-e rájuk szükség. Attól 
van rájuk szükség, hogy léteznek. De ezt 
nem előre megfontoltan szokták elgondolni. 
Ezt mint törvényszerűséget legfeljebb észre- 
vételezhetjük, de minősíteni, hogy kell-nem 
kell, nem érdemes, hiszen legfeljebb egy  
olyan jelenség, amely esetleg leírás tárgyát 
képezheti. Ilyenek vannak, voltak, és "vanni 
fognak",

O. J.: Köszönjük szépen a beszélgetést.

szerkesztette: Balázs Imre József és Heve
si Zoltán István
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‘KÓ'& EX—
Szvatkó Pál
Szlovenszkói városok (1938)
Szlovenszkón vannak városok. Nem nőttek nagyra, de 

megmaradtak abban a formában, amilyenek heroikus korsza
kaikban voltak évszázadok előtt, amikor az urbanitást még 
nem ette meg a metropolis s a mai elektro-dinamó-mágikus 
város, ősformában érzek urbanitást, ha Pozsonyban járok, 
vagy fent Késmárkon, Lőcsén, Bártfán, ahol akaratlanul Gent 
és Brügge némaságára emlékezek, vagy másféleképpen Kör- 
möcön, Besztercebányán, Selmecen, kedves Trencsénemben, 
ahonnét anyám származik és mézeskalácsosok voltak ősei, 
kedves Nagyszombatomban, ahol apám ősei ötvösködtek a 
reneszánsz óta és sok remek kelyhet készítettek, kedves Nyit- 
rámban, ahol feleségem családja századokig vassal kereske
dett — Komáromban, cívisek és szekeresgazdák hazájában, 
Léván vagy Érsekújvárod, az új szlovenszkói magyar városi- 
asság alakuló helyein.

Szlovenszkó városainak, ugyanúgy, mint a svájciaknak, az 
adja meg különleges zamatját, hogy sok nemzet keveredésé
ből születtek. Mintha az öreg városfalak értékes vegyületet 
őriztek volna, érintetlenül megmaradt közöttük a német, a 
szlovák, a magyar jellegzetesség. Egyre jobban látom a meg
tévesztő kéreg alatt a lelket, a sok színből és fajtából összeke
vert szivárványt, amit egy-egy szlovenszkói város, a városom, 
a városod, a barátaim és ismerőseim városa jelent. Éreztem a 
fajok ölelkezésében kifejlődött összhangot, különös fűszeres 
életüket, kelet és nyugat keveredését, a sokféleséget, ami ma
gyar temperamentumból és otthonkultuszból alakult ki, néha 
zsidó kovásszal, lengyel szilajsággal és ruszin ősemberséggel 
keverve, a sokféleséget, amely egység, de olyan, amilyet sehol 
másut nem érzünk. Ilja Ehrenburg járta egyszer végig városa
inkat és szerelmesük lett, könyvet írt Madonnáiról, épületei
ről, em bereiről, a zugokban és a házakban elrejtett 
művészetükről. Hányszor éreztem alföldi falvak vagy hirtelen 
nőtt városmonstrumok között, mennyire európai az élet a mi 
szlovenszkói otthonainkban. Európa keleten, utána már csak 
Erdély városszigetei következnek és vége Nyugat civilizáció
jának. A kultúra egy-egy erődje a szlovenszkói város a fiatal 
és formátlan népek óceánjában. Mikrokozmoszok fejlődtek ki 
bennük: kicsiben mindent végigéltek és végigcselekedtek, ami 
Nyugatot évszázadokig izgatta és irányította, a feudális élettől 
a szociális küzdelmekig — itt éltek az európai polgárok keletre 
tolt előőrsei, s vigyáztak a kontinens finomságaira.

Milyen ez a különleges urbanitás a szlovenszkói városok
ban? Bölcs és toleráns, mert nem egy nép és egy kultúra 
terméke, hanem három-négy kultúra ölelkezéséből született 
meg, s így megtanulta a másik oldalt is látni és becsülni. Puha 
és békés, mert az évszázadok tárgyilagosságában egyik vezé
rélménye lett, hogy látta, mennyire meddő és nevetséges a 
harc, bontó és pusztító, és nem lehet igaza sem az egyik, sem 
a másik félnek. Mennyire illúzió és képzelődés minden harag 
és gyűlölet! Harcba csak az kezd, aki valahogy valamit félre
ért. A mindent látó, több népből jövő, a hatásokat egyformán 
megértő szlovenszkói városi polgár keveset ért félre, s érzi, 
hogy csak egy igazsága van az életnek: a kiegyensúlyozott 
béke és a jó nyugalom. Szlovenszkó városai között kevés a 
hősi Szigetvár, a hős Eger s annyi más büszke, harcos város- 
hérosz. Ahol három-négy nemzetiség találkozott, nehéz el
képzelni az egyöntetű hard kedvet valami egyvonalúság 
irányában. Szlovenszkó városai, főleg nyugaton, csak élni 
akartak, igyekeztek megbékülni mindenkivel, kereskedni, 
gazdagodni, ápolni a maguk városi autark életét, kertészkedni 
szépségeik között, farigcsálni, festegetni, zenélni otthonaik
ban és templomaikban. E városok mardpánpolgárai puhák és 
epikureisták, kevés köztük a lángoló szellem, nincs missziós 
tudatuk, de jó, szolid, dolgos lények. így alakul Id a szlovensz
kói urbanitás képe, ezek jellemző tulajdonságai.

A TÖLGYERDŐRE ÉPÜLT VÁROS c. kötetből. Összeállí
totta Filep Tamás és Szőke Edit. Lilium Aurum Kiadó, Duna- 
szerdahely, 1996. ,

—

ÚJ LEMEZEIMET HALLGATOM... 100!
Karácsonyi ajándék... 1997

Minden évben várom, lesem a 
Karácsony első üzenetét. Néha na
gyon későre érkezik, az első fe
nyő, am elyet karácsonyfának  
kínálnak vagy vásárolnak. Ez jel
zi: itt van, kopogtat a Karácsony. 
Máskor valami parányi jellel már 
korán felhívja magára a figyelme
met: egy kirakatban megvillan 
egy tavalyról ott felejtett ezüst
girland. A kirakatdíszek közé be
téved egy karácsonyhímök szí
nes gömb. Vagy a TV-ben megje
lenik a legelső karácsonyi reklám. 
Az idén nagyon korán jelentette 
magát Karácsony: már október 
végén apró jelekkel üzent. Zúz- 
marás-fehér kristályok hímzésé
vel borított fenyőfa villantotta 
belém a karácsonyesték titokza
tos világát. A metsző hideg szél 
hószagot hozott magával. A be
szélgetésekben elejtett megjegy
zések is néha a karácsonyt idéz
ték. Nem tudom, miért történt ez 
így az idén. Arra gondolok, talán 
nagyon várjuk a Karácsonyt; job
ban, türelmetlenebbül, mint más
kor. Vagy nem is a Karácsonyt, 
mint a szeretet, megnyugvás, fel
oldódás szimbólumát várjuk, ha
nem magát ezeket a jelenségeket. 
V alahogy nagyon  elfáradtunk 
vagy bele fáradtunk a dolgokba. 
Nagyon kellene már a karácsonyi 
dcsendesülés a sok lárma, vára
kozás, nyugtalanság után. A KA
RÁCSONY TITKÁT várjuk ilyen 
korán.

A nagy kérdés: mivel ajándé
kozhatnánk meg magunkat, má
sokat, hogy valóban Karácsonyt 
üljünk, valóban visszataláljunk 
önmagunkhoz, ha csak néhány 
órára is. Nagyobb öröm mások
nak ajándékozni, de néha ma
gunkkal is törődnünk kell. Az 
idei Karácsony talán ezt is üzeni 
nekünk, azért ilyen korai a jelek 
sokasága.

Én egy különleges ajándékra 
gondoltam. EGY CD-LÉMEZRE. 
De egy különösre. A szakboltok
ban kapható ÜRES CD is! Szép 
ezüstcsillogású. Karácsonyt idé
ző ezüst korong. Akár fenyőfát is 
lehetne vele díszítem, elférne a 
sok csillogó csecsebecse között és 
még tükrözhetné is a gyertyák 
örömfényét. Csábít ez a furcsa öt
let: ÜRES EZÜSTLEMEZ, amire 
azt a zenét vagy zenetételt vehet- 
ném fel, amit akarok vagy amit 
most, 1997 Karácsonyán illőnek 
érzek mihozzánk, itt élő emberek
hez, és az időhöz, mely felettünk 
és bennünk érik, hogy majd a jövő

században virágba szökkenjen. 
Mit is hallgatnék meg, sok millió 
embertársammal együtt erről a 
furcsa, pihekönnyű, mégis végte
lenségre nyitó kerek fémlapról?

Sorra v eszem  m agam ban  
mindazt, amit szeretek ezeréves 
zenetörténetünkből és még ko
rábbról is, a népdalok keletkezé
sének időhomályából. Hallgatom 
magamban a sokezer zenei gon
dolatot, válogatok. Nem kis fele
lősségről van szó: N oé bárkája ez 
a kis lapocska, kevés, ami elfér 
rajta, egy órányi muzsika mind
össze. Ide kellene belezsúfolni 
mindazt, ami fontos mindnyájunk 
számára. De mi fontos számunk
ra? Nyilván minden ember szá
mára más az, ami fontos. Néha 
találkozhatnak az ízlések, gondo
latok, kívánságok, de ezek csak 
"véletlen" egyezések. De akkor 
mégis mit vegyünk fel a lemezre? 
Azt, ami igaz, azt, ami mindnyá
junkban közös, azt, ami kitörül- 
hetetlenül belénk vésődött év
századok muzsika-áradatából? 
Vagy éppen azt, amit megcsodál
tunk és szüntelenül csodálunk; a 
népszerű zenerészletek gyönyö
rű múzeumi tárgyait kellene rög
zítenünk e hangfelvételen? Hű! 
de nehéz a válogatás alapszem
pontját eldönteni. Hát akkor kísé
reljem meg eldönteni a magam  
ízlése szerint, hátha lesz valaki, 
aki ugyanúgy érzi, hiszi, igenli az 
ÉN IGAZAMAT.

Elsőként a "szivárvány hava
sán" kezdetű népdalt hallgatnám 
m eg ÚJ LEMEZEMRŐL, vele  
együtt szívnám tüdőmbe a hava
sok tiszta levegőjét, a fenyőerdők 
zöldjének fanyar illatát, az embe
ri lélek örök vágyakozásának  
gyönyörűségesen borzongató ké
jét. Utána egy Beethoven-szoná- 
tatételt illesztenék, az op. 31. nr. 
3-nak első tételéit, a szépség zenei 
italát kínáló Esz-dúr serleg arany- 
kelyhéből. Majd lehajolnék egy 
szál virágért. Schubert egyik da
lával, megsimogatnám a tojásuk
ból kibúvó kis csibéket Musz- 
szorgszkij Kiállításanak "Ballet 
des Poussins" tételével, együtt 
"csiklandoznék" Bach Badinerie 
tételével a h-moll szvitből, De- 
bussyvel beszívnám az ibériai éj
szakák m inden kábító illatát, 
elmerengnék Mozart c-moll misé
jének Kyrie-tételén, elrejtőzném 
Bartók-zenék gyémánt fénye mö
gé, belelapulnék egy Palestrina- 
kórus tiszta forrásába, és végül 
egy hosszasan zengő dúr-harmó- 
nia kristályenergiájával átlendül
nék eg y  m ás tér és id ő k o z
moszba. Ez az én 100-ik lemezem, 
amit szívesen meghallgatnék.

TERÉNYI EDE
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HOL- j
A kolozsvári Tinivár kiadásában nem

régiben jelent meg Lászlóffy Csaba — Var
ga Domokos A magyarság rövid története (a 
kezdetektől 1526-ig) dm ű könyve.

M e g je len t a N yelv- és Iroda
lomtudományi Közlemények 1. száma. Tanul
mányok A ntal Á rpád Emlékezés a ki
lencvenéves Szabó T. Attilára; Cseke Péter Az 
Erdélyi Fiatalok szerepe a kisebbségi értelmiség
nevelésben; Péntek János Kontaktusjelenségek 
és folyamatok a magyar nyelv kisebbségi válto
zataiban; Kisebb közlemények: Jenei Teréz Szó- 
ismétlő értelmezők egy Babits-regényben; Kicsi 
Sándor András A szem kétféle szemlélete és a 
szdmlálószók. Adattár. Pávai Gyula Ismeret
len Mikszáth-névjegy Aradon; Palkó Attila 
Magyaró helynevei. A  Szemlében Gaal

György, Szabó Zoltán, Bán Elek, Murádin 
László és Málnási Ferenc recenziói. Murá
din László a hetvenéves Szabó Zoltánt kö
szönti, Mircea Popa Gavril Scridont 
búcsúztatja.

A Látó 12-es számában Ferenczes Ist
ván, Lászlóffy Csaba, Monoszlóy Dezső, 
Bögözi Kádár János és Benő Attila versei; 
novellát, tanulmányt közöl Szakács István 
Péter (Utazás az 1957-es személyvonaton), 
Szemethy Orsolya (Caprichos avagy a nehéz 
lépés) és Veress Dániel (Férfibú és történelmi 
gyász). A Dokumentumban "Kolozsváron én 
váradi emigráns vagyok" dm  alatt Éltető Jó
zsef beszélget Bajor Andorral. A Kis lírai 
antológiában ógörög költők verseit tolmá
csolja Tóth István. Művészvilág: Zudor Imo
la Fényírók '97; Műterem: Somai Sándor A 
brémai muzsikusról és társairól; a Szemlében 
Joikits Melinda, Bartha-Balog Emese és 
Czintos Emese recenziói. Láng Zsolt A z írók 
hasznáról értekezik. A szám képzőművésze 
Somai Sándor.

A Korunk decemberi számában verset 
olvashatunk Lászlóffy Csabától és Kará
csonyi Zsolttól, regényt Moldova György 
ad közre. A  Toliban Jakobovits Miklós, Sza
bó Géza és Hajdú-Farkas Zoltán írása. Mű 
és világa: Sümegi György, Veres Péter, Szűcs 
György írásai. Téka: Miltényi Tibor, Valkai

Krisztina és Molnár Sára. Talló: Gáspár Eri
ka Álomgyár. A szám képzőművésze Csaba 
Iván, Székely János Jenő és Vargha Mihály.

A Székelyföld 2. számának tartalmából: 
Szőcs Géza Fűrész-kor népe; Fekete Vince 
versei. Tamási Áronra Dávid Gyula, Nagy 
György és dr. Bertha Zoltán emlékezik. Á 
főlaptestből kiemelendő Lászlóffy Aladár 
esszéje, Molnár Vilmos novellája és János- 
házy György szonettjei. Farkas Árpáddal 
Erdélyi Erzsébet és Nobel Iván beszélget.

A Kortárs 1-es számában Lászlóffy Ala
dár verse, valamint Szabó Gyula Sínek és 
pólyák dm ű emlékezése olvasható.

Az Új Horizont 4. számában Lászlóffy 
Aladár Sárkányölő Donquijote dm ű verse és 
Kötő József Az erdélyi magyarság történelmi 
küldetése dm ű tanulmánya.

A  Tiszatáj 12-es számában Lázáry René 
Sándor versei olvashatók. Erdélyi Erzsébet 
és Nobel Iván "Inkább röntgeneztem ezt a 
tájat, mint fényképeztem" dm  alatt beszélget 
Farkas Árpáddal.

A  Jelenkor decemberi számában Lázáry 
René Sándor versd; Visky András Tolnai 
Ottó költészetét méltatja.

I -MI-

Hóhullásban
Rejtvényünkben Áprily Lajos versének 

két sorát idézzük a vízszintes 3. és függőleges 
1. sorban.

VÍZSZINTES: 1. Fonetikus mássalhang
zó. 3. Az idézet első sora (zárt betűk: L, P, F, E, 
B, V, E). 17. Kétjegyű mássalhangzó. 18. Villa. 
19. Észak-írországi terrorszervezet. 20. Né
met nagyváros. 21. Angliai város. 23.... velő
vel, Tomcsa Sándor könyve. 24. Jemeni 
kikötő. 26. Le. 27. Elekes..., szatmári színmű
vésznő. 28.... Blandiana, román költőnő. 29. 
Magyar sportfogadás. 30. Vastag pálca. 32. 
ízletes húsú tengeri hal. 33. Szintetikus drog. 
34. Abrak= őrlemény. 35. Fémet forgácsol. 36. 
Kötőszó. 37. Líra egynemű hangzói. 38. 
Olaszországi folyó. 39 v Övezet 40. Angol fér
finév. 41. Jelábécé. 42. É. U. M. 44. Nagyvárad 
vidékéről való. 47. Szélhárfa. 48. Törmelék
gát. 49. Angol kifogás. 50. Fára vés. 51. Korall
zátony. 53. Vissza hív! 54. Hangtalanul sétáló. 
55. Ilyen rózsa is van. 57. Érzékszerv. 58. Ti
pikus táncmozdulat. 60. A Doberdó dmű re
gény szerzője. 63. Koporsókat helyeznek 
rájuk. 65. Dísz. 66. Női becenév. 67. Üdvöz 
légy! — latinuL 69. Szeméttároló. 70. Lob be
tű i 71. Pelenka-darab. 72  Hivatkozó. 74. Ró
mai kettő. 75. Vissza: domb, románul. 76. 
Horoszkóp-jegy. 78. Névelős állóvíz. 79. ... 
házassága, Mozart-opera. 82. T. S. V. 83. Szig
ligeti személyneve. 84. Úri... Móricz-mű. 85. 
Éle. 86. Kén és hidrogén vegyjele. 88. Üres 
pajta. 89. Homoródszentmártoni születésű 
zeneszerzőnk névbetűi. 90. Alma-... 91. Berü- 
lium és tantál vegyjele. 92. Két szó: Európa 
legnagyobb hegysége; Monte Cristo várbör
töne. 95. Fohász. 96. ...-plán, repülőgép. 97. 
Szítsa a végén! 98. Egér betűi. 99. Nem tö

mény. 101. A kígyó is ez. 103. Kötőszó. 104. 
Német Károly. 105. Gyanús egyén. 107. Ahét 
vezér egyike. 108. Rendelkezésre bocsájtó. 
110. Ravasz Vera.

FÜGGŐLEGES: 1. Az idézet második sora 
(zárt betűk: S, U, N, Z, K, B). 2. Victor Hugo 
regénye. 4. Románból önállósult női név. 5. S. 
Y. 6. á s ó  is van üyen. 7. A fegyelem. 8. Ame
rikai Űrkutatási Hivatal. 9. Lel betűi. 10. Vétó 
egyneműi. 11. Mely időtől fogva? 12. Fiú be
cenév. 13. Egymásra helyez. 14. Korai ős. 15. 
Meg-..., megszeppen. 16. Legelőhöz tartozik. 
22  Ramona egynemű hangzói. 24. Az Arany
koporsó szerzője (Ferenc). 25. Hacsaturján 
személyneve. 29. Pedagógus. 31. Parancsoló. 
33. Gyulladás. 34. Női név. 35. Nagy magyar 
részvénytársaság. 36. Folyómenti vad. 39. Zá- 
goni Aladár. 40. Lök. 41. Kezéből kiejt. 43. 
Testrész. 45. Lendülete. 46. Mely helyre? 47. 
Elhelyez. 48. Szövetség. 52  Lásd a vízsz. 57. 
sort! 53. Szócsata. 55. Nem illatosított hintő
por. 56. Vízzel kínáló. 58. Kolduló hindu szer
zetes. 59. Romain Rolland 1939-ben írt 
színműve. 61. Ázsiai ország. 62. Lehár Ferenc 
operettje. 64. Traian... román repülős-úttörő. 
68. Elinaló. 71. Földforgató. 72.... rapszódia, 
Kiss Jenő-vers. 73. Román népi labdajáték. 77. 
Gárdonyi-címszereplő. 78. Mátka. 80. Kétje
gyű betű. 81. Ozmium és foszfor vegyjele. 84. 
USA-szövetségi állam. 85. László..., neves ko
lozsvári színész volt. 87. Zavaróan alszik. 90. 
Amerídum. 91. Ilyen gumi is van. 92. Fémpo
fás szorító, névelővel. 93. Függőzár. 94. Káli
um és gallium  vegyjele. 95. Való. 96. 
Alumínium és argon. 97. Szőlőlé, fordítva. 
100. ók, Párizsban. 102. Teniszjáték tartozé
ka. 103. C. I. L. 106. Kicsnyitő képző. 108. 
Kiejtett betű. 109. Lőre.

K. KOVÁCS ANDRÁS

A HEKIKON 1. számában közölt, Hóesés dm ű rejt
vény megfejtése: Ma hóhullásban baktatok haza, /  Szemem 
pelyhek közt vész el —  / Mállik a mennybolt szúz vakolata, / 
S behint hús, lenge mésszel.
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