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SZŐCS ISTVÁN

Könyvtár 
és temető II.
Mint köztudomású, az Orszá

gos Széchenyi Könyvtár a budai Ki
rályi Várpalota krisztinavárosi, 
azaz nyugati szárnyában van; az ol
vasótermek a hetedik emeleten, 
ami viszont a várudvar felől szá
mítva a második, ám hogy merre 
nyílnak az ablakok, nem tudom, 
egyáltalán nem is vettem észre, 
hogy vannak-e, az állandó mester
séges vialágítás és kondicionált le
vegő miatt a világból kiragadott, 
zárt "belső" térben érzi magát az 
ember, ami az első pillanatban ott
honos, meleg, biztonságérzetet kel
tő, később álmosító. Nem lehet 
például egy könyvvel az ablakpár
kány mellé húzódni, mint a hajdani 
kolozsvári és vásárhelyi könyv
tárakban, s talán ezért is túl sok az 
élénkítő célú járkálás; hasonló han
gulatot először a kolozsvári Akadé
miai Könyvtár új épületének ol
vasótermeiben tapasztaltam; ott 
azonban egy elterjedt — ám nem 
tudom, mennyire hiteles — véle
mény szerint az épület vasbeton
szerkezete hozza létre azt a föld
mágneses árnyékot (???), amely oly 
csüggesztően hat érzékeinkre.

Vajon egyáltalán  a m odern 
spektákulum-termek is azért köve- 
telik-e meg a százdecibeles hangos
ságot, meg a rikító és idegborzoló

látványosságokat, mert a vasszer
kezetű építményekben különben az 
ember mindegyre elálmosodik? Va
jon nem itt keresendő a modem kul
túra "átstrukturálódásának" a titka?

Tudományosan könnyen ellen
őrizhető lenne: Wolff-dalesteket 
kellene rendezni párhuzam osan 
egy vasteremben, neonfényes vilá
gítás mellett és egy fafödémes tég
laépületben, gyertyafénynél, vagy 
régi szénszálas izzólámpáknál, és 
mérni a hallgatóság idegrendszeré
nek az állapotát; az eredmény sze
rintem nem lenne kétséges. Ma
napság zenészek egyre gyakrabban 
rendeznek hangversenyeket kora
beli hangszerekkel; szerintem ennél 
fontosabb volna: korabeli terem, vi
lágítás és fűtés. Csodálom, például, 
hogy nincsenek olyan színházter
mek, amelyekben például korabeli 
a világítás fényereje és elhelyezése; 
— talán több minden is újra értéke
lődne a dramaturgiában?

Amikor restaurálták a sixtusi 
kápolna falképeit, sokan meghök- 
kenve kérdezték: létezhet-e, hogy a 
régi mesterek ilyen hars színeket 
használtak?

Term észetesen, igen: mivel 
gyertyafényben és nem higanygőz- 
lámpáknál szemlélték őket!

A könyvtárépület az egykori ki
rályi palota-jelleget belülről főleg a 
monumentális, hétöles lépcsőso
rokkal idézi. Előkelőén lépegetek 
lefele, a lépcsőzet aljánál egy férfi- 
és egy nőalkalmazott kíséri léptei-

» » >  folytatás a 2., 3. oldalon

• Lászlóffy Aladár köszönti 
Fodor Sándort

•  Benczédi Sándor 85 éves
•  Bogdán László novellája
•  Leckék a bölcsességről — 

beszélgetés E. Cioránnal
• Lászlóffy Csaba 

Változatok létezésre
•  SERÉNY MÚMIA

MEZEI AND RAS 
Ez a házad
Hajnal Anna szél. Hajnal Annafú.
Zelk a rigófütty. Illyés a szemrés.
Nagy Laci villám-patás és mintha Örkény 
mondaná: önkény! Füst Milán 
vonszol egy nárciszt.
Tarkójával takarja el a sárga-csillagot 
Radnóti. Visszhangzik: én Kassák Lajos 
vagyok! És mintha fölvésódne csillag- 
sereglettel Karinthy Frigyes koponyája. 
Babits ül örök kertben, Kosztolányinál 
ég a lámpa. Télben, hol gyönge nap süt 
Tóth Árpád szelíden... Ady sincs. Üveg bor

van az asztalon zsidó házban. Léda sincs, 
csak az elme világit 
négyszögletesen; magyarság? 
juhász Gyula lép a homályban, Kiss József 
előtt rajztábla, ír, Pilinszky végre ott, 
Pilinszky a való világban, józsef Attila 
középütt, családban van, a családban.
A z Énekek Énekében áll 
Csokonai Vitéz Mihály,
Petőfi dárdás mellel, amott Balassi zihál, 
s ahogy a vendégoldallal Arany 
az utat mutatja, nincs út, 
de egybeárad Csele és Kison patakja, 
kétez£r év siralma, hét magyar évszázad — 
Erős vár a mi nyelvünk Istenem, ez a házad.

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!
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Könyvtár 
és temető II.

> » »  folytatás az 1. oldalról
met odaadó alázattal: az utolsó lép
csőfoknál nagyot zökkenek, mert a 
semmibe léptem, van még egy lép
csőfok, hasfalam majd leszakad: a 
két alabárdos pózú könyvtárszolga 
nem tudja teljesen visszafojtani a 
röhögést; mindenki megbotlik itt, 
mondja a piros kabátos férfi. Főleg, 
ha bámultok rájuk, gondolom.

(Ez is olyan mai tudákosság, a 
könyvtárszolgát úgy öltöztetik, 
m int a cirkuszit: veres kabátba.
Hogy el ne aludjunk. Régebb e 
könyvtárosok fehér vagy szürke 
köpenyt viseltek, ma tarkák, mint a 
— kórházi személyzet. Majd ami
kor már az egész világ papagájsze
rű lesz, tudományos munkatársak 
hada fog nagy pénzeket zsebrevág- 
ni, mert kidolgozzák "a fehér szín 
alkalmazásának jelentőségét a fi
gyelem és a fegyelmezett hangulat 
fenntartásának folyamatában", s 
akkor majd megint csak a színpad
képek lesznek színesek, a mai rava
talozó- vagy műtőterem-, esetleg 
gépház-hangulatú díszletek he
lyett.)

Minél nagyobb egy könyvtár, 
annál több biztonságérzetet ígér: itt 
biztosan megkapom, amit keresek. 
Az óriási könyvállományú Széche
nyi könyvtár azonban több csaló
dást okozott: bizonyos múlt század 
eleji történelmi, nyelvészeti, exegé- 
tikai művek, amelyekből minden 
régi vidéki kollégium i könyv
tárban több példány is akad, itt hi
ányoznak; — pedig annak idején, 
amikor Horvát István haldokolt, a 
nádor szekeret és egy szakasz kato
nát küldött az általa hazahordott 
könyvek visszaszállítására.

Vajon arról lehet szó, hogy "an
nak idején", amikor például a ko
lozsvári Egyetemi Könyvtárban is a 
"szélesebb" olvasóközönség szá
mára külön katalógus volt, amely
ből k iszűrték  azoknak a köny
veknek a céduláit, amelyek megza
varhatták volna az olvasó "tudatát", 
itt is átfésülték a nagykatalógust és 
esetleg bizonyos cédulákat nem is 
tettek vissza a megújult demokrá
cia beálltakor sem? Remélhetőlega 
könyvek azért léteznek valahol? Es 
feltűnően érzik a hiánya sok újabb 
kölföldi könyvnek, amelyek 1950- 
90 között jelentek meg, s amelyek
kel tele van a legújabb tudományos 
igényű művek névmutatója vagy 
könyvészeti jegyzéke... Akkor nem 
csak pénz nem volt a gyarapításra, 
hanem a világnézeti féltékenység és 
minden zsarnokság legalantasabb 
fegyvere, az információszúrés zárta 
el a kilátást... vajon valaha is pótol
ni lehet ezeket a hézagokat? Illetve, 
egyáltalán, foglalkoznak-e a pótlás 
nemes eszméjével? így az olvasó
nak fáradságos zarándokúira kell 
indulnia különböző kisebb könyv
tárak és kulturális missziók készle
tei és jóindulata irányába.

Azért mi még csak hallgassunk, 
figyelmeztet egy a katalógusban

keresgélő másik férfi, mert a buda
pesti nagykönyvtárak állománya 
átvészelte a két világháborút, a 
megszállásokat s valamennyi for- 
radalamt, de gondoljon a bukaresti 
egyetemi könyvtárra! Még azt a kis, 
kétnapos...

Gondolok. Sokszor látom ma
gam előtt a nyolcvankilences de
cembervégi napok tévé-képeit... 
nem a kivégzett diktátor volt a leg
borzasztóbb, hanem az a kísérteties 
kép, amelyen az egyetemi könyvtár 
minden ablakából egyszerre hosz- 
szú sáiga lángnyelvek öltötték ki 
magukat a világra; s még félelmete
sebb volt, hogy az egészet előre lát
tam; mikor 1951-ben felkerültünk 
Bukarestbe, elnézegettem az Egye
temi Könyvtár hangulatos manzár- 
dos tetejét az akkori belügy minisz
térium irdatlan államlelkű tömbje 
előterében s más titokzatos hivata
lokkal körülvéve, s mondogattam 
is: rossz helyen van ez a könyvtár, 
nagyon is rossz helyen... azt viszont 
én sem álmodtam (rémálmodtam) 
előre, hogy például a Központi Bi
zottság szomszédos épülete nem ég 
ki, csak pont a könyvtáré.

Mondom a kollégának, azért ne 
felejtse, hogy itt a Várhegy déli csú
csán, valahol szembe, volt valaha 
még egy könyvtár — a Mátyás ki
rályé... Ezt a hegyet tulajdonkép
pen nem ilyen célra teremtette az 
Isten. Szerintem az összes régi épü
letben, a nagyon vastag falúakban 
és szűk ablakúakban nem könyv
tárt, múzeumot, képtárat és ipar- 
művészeti boltokat kellene beren
dezni, hanem kizárólag börtönt, 
rendőrséget, bíróságot, ügyészsé
get és titkos szolgálatot, ezen intéz
mények működésének hatásfokát 
rendkívül megnövelné a történelmi 
hangulat. A kultúrát pedig éghetet
lenné tett fából épült, nagyablakos 
Erm itázsokban kell elhelyezni, 
igazgatási központoktól félreeső, 
stratégiailag érdektelen pontokon.

Mint a temetőket is. Annak ide
jén például Marosvásárhelyen a 
belügy új központját az utcafront
tól rejtve, de teljesen a szépséges 
református temető hátára ránehe
zedve építették: a sírokon babráló 
vénasszonyokat három méterre a

fejük felől szegesdrót mögül szuro- 
nyos őrök figyelték; és amikor 
egyik szerkesztő kollegámnak fel
ajánlottam, hogy írok egy cikket a 
temetőről, lelkemre kötötte, vi
gyázz, csak a cinterem körüli síro
kat emlegesd, mert még meg fog
nak gyanúsítani, hogy arra az épü
letre akarjuk felhívni a figyelmet. 
Erre én úgy megijedtem, hogy az
óta sem írtam még a Bolyaiak sírjá
ról sem, pedig hányszor morfon
díroztam azon, hogy a régi— negy
ven előtti — sírköveken csak egyet
len egyen szerepel az elvtárs szó — 
egy régi vasesztergályos és lapszer
kesztőé, aki a román királyi szigu- 
rancián szerzett tüdővizenyőben 
halt meg —, viszont az ott nyugvó 
elvtársnak, Károly bácsinak a fia, 
Dezső bácsi, jelenleg nagy gyáripa
ros Nyugatnémetországban...

*
A K erepesi tem etőben tett 

könyvészeti látogatásom leírását 
ott hagytam félbe, hogy állok a Pe
tőfi család síremlékénél, melyet 
Bory Jenő tervezett, s amelyet én 
'belső" aránytalanságai miatt elma
rasztaltam, irtózatosan súlyosnak 
érezve a hatalmas bronz saskese
lyűt a jó öreg korcsmáros hamvai 
felett; ám utólag visszagondolva, 
lehet, hogy a magas bozót is fokoz
ta rossz érzésemet, mégis úgy vé
lem, inkább egy gyalogsági tábor
nok vagy Mária Terézia-rend-tulaj- 
donos hantjára illene egy gubbasz
tó ércgriff, mint ahogy már annak 
idején is írtam: az Arany János sírját 
nyomó roppant bronzkoporsó is 
inkább lehetne egy bizonyos ten
gernagyé...

S lám, milyen érdekes: a világi- 
lag nehéz személyiségek sírjain 
gyakran légiesebb és civilebb szob
rok emelkednek, mint a költőkéin!

Például a díszsor közepe táján 
egy hófehér, szögletes oszlop köze
pén egy kívülről az oldalára ráil
lesztett fej, egy hosszú, kuruc- 
bajuszos, kedélyes arc, mellette egy 
szelíd nőalak szeretettel néz le reá, 
és a felirat egyetlen, tömör kedves 
szó: CSEMEGI... Az ember azt hin
né, valami tréfás verseket szerző 
népköltő — én például épp ilyen 
síremléket képzeltem volna Gellért

Sándorunk hantja fölé —, vagy a 
népszínmű korszak valamely nép
szerű hősszereimes színészének 
portréja, csupa csikóst és betyárt 
játszott, dalolva, aztán rájövök, 
hogy ez egy nevezetes jogász volt, 
rengeteg szabályzat, rendelet és 
törvény megfogalmazója, és nem 
messze tőle, egy magas fehér hasá
bon átszellemült modem angyalfej, 
alatta egy nemes külsejű, térdére 
támaszkodó, szintén modem hajvi
seletű bronztógás férfi, szerintem 
lehetne nagy zeneszerző is, ám 
Kozma Sándor első országos főü
gyészé, és ha valakiknek bizony a 
kellemdús Csemegi és a szellem
mel teljes Kozma nótázott, gondo
lom, megemlegették a magyarok 
istenét... Es egyáltalán, tábornokok, 
miniszterek sírjain több a szelíd an
gyal, omlatag virágfüzér, mint a 
költőkén.

Csemegi szobrát nem tudom ki 
tervezte, a Kozma Sándorét Kallós 
Ede, és nem csodálom, hogy ilyen 
emelkedett, fennkölt és mégis mo
dem, hiszen ő rengeteg költő szob
rát mintázta. Ha azzal bíznának 
meg, hogy meglévő szobrok közül 
kiválasszak egyet, amelynek csak 
ez lenne a címe, A költő, ezt a főü
gyészt választanám, és oda helyez
ném a Jókai Körönd — a temető 
legszebb író-emlékműve mellé...

Egyébként, a kolozsváriak, akik 
hozzászoktak olyan kitűnő temető
katalógusokhoz, mint legutóbb a 
Gaal Györgyé, zavartan érzik a hi
ányát az útmutatóknak. A kapus 
két kis pliantot árusít mindössze, a 
minimálisnál is kevesebb adattal.

Pedig külön katalógust készít
hetne nemcsak az Akadémia, nem
csak a Szépművészeti és Katonai 
főiskola, hanem mindenekelőtt az 
írószövetség is. Csakis a legeslegis
mertebb írókat előszámlálva, íme, 
micsoda névsor ez:

Ady Endre, Am brus Zoltán, 
Arany ]áno6... Babits Mihály, Bajza 
József... Csiky Gergely, Czuczor Ger
gely... Darvas József... Endrődi Sán
dor, Gaál Mózes, Gyulai Pál... 
Heltai Jenő... fokai Mór, József Atti
la... Karinthy Frigyes, Kisfaludy Ká
roly, Kosztolányi Dezső, Krúdy Gyula, 
Kuncz Aladár... Makkai Sándor, 
Mikszáth Kálmán, Móricz Zsig
mondi Nagy Ignácz, Nagy Lajos... 
Pósa Lajos... Radnóti Miklós, Rákosi 
Jenő, Reviczky Gyula... Sárközi 
György, Szabolcska Mihály, Szabó 
Dezső, Szerb Antal... Táncsics Mi
hály... Vajda János, Vas Gereben, Vi
rág Benedek, Vörösmarty Mihály... 
Xántus János (a régi). Aláhúztam 
mindazokat, akik az irodalomtör
ténet és -oktatás anyagában már 
mitológiai nevekké nőttek; és se- 
hogysem értem, hogy például Po- 
mogáts Béla, az irodalom legszor- 
galm atosabb regisztrálóra hogy 
nem bocsátott ki még egy füzetet 
Az irodalom a Kerepesi temetőben cí
men, vagy miért nem gondoskodik 
az írószövetség ennek a terjesztésé
ről? Tartalmazhatná valamennyi 
emlékmű fényképét is... Az írók 
társadalmi pályafutásának mellő
zésével. Például Veress Péter em-
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lékm űvén (Somogyi Á rpád e- 
gyébként kitűnő szobra), nagykala
pos, subás alföldi juhász ül, állát 
botjára támasztva, nem látszik rajta 
sem az, hogy népi író, sem hogy 
egy Rákosi-kormány minisztere 
volt, sem az, hogy egy ideig "szel
lemi exponense" annak a rezsim
nek, amely ezt a Kerepesi temetőt is 
felszámolásra ítélte 1952-ben; — 
emlékszem egy vicclap — a Ludas 
Matyi is közölte egyik üzem felszó
lítását, hogy a hozzátartozók szál
líttassák el a kerítés mellől hozzá
tartozóik sírját, többek között a Vö- 
rösmartyét is...

És apropó, visszatérve Vörös- 
martyra, négy éve megírtam volt, 
hogy Vörösmarty sírján így van ír
va a keresztneve: Mihál, holott a 
régebbi kiadású Irodalmi Lexikon
ban közölt sír fényképén még hatá
rozottan Mihály olvasható. Azóta 
utánajártam és megtudtam, a sírkö
vet egy irodalomtörténettel kap
csolatos intézmény cseréltette ki, 
azon a címen, hogy a költő kereszt- 
levelében Mihál olvasható!... Az 
ember természetszerűleg arra gon
dol, hogy mi lenne, úristen mi len
ne, ha jönnének ezek a kisokosok és 
a Kerepesi temető minden egyes 
sírjára a keresztlevélben szereplő 
alakot tüntetnék fel, kezdve a Petőfi 
családtól a munkás mozgalmi sír
sétányokig?

Micsoda sátánista filologizálás 
ez, és akkkor is, mi tette indokolttá, 
hogy az eredeti, értékesebb kőből 
készült síroszlopot eltüntessék és 
kicseréljék egy kincstári feketére? 
Kinek kellett az eredeti, ilyen bizarr 
ürügy árán is?

Es apropó, négy év: Kossuth La
jos mauzóleumát, mint négy évvel 
ezelőtt is, most is, még mindég re
noválják, a drótkerítésen belül ce
mentes kádak, hasonlók, bemenni 
nem lehet...

Az egyik legfélelmesebb szobor 
egy honvédszázados síremléke: va
lamilyen gyengébb minőségű, ce
mentszerű műkőből készülhetett, a 
feje letört, de a helyén az anyagot 
összetartó vashorog megmaradt és 
az mered rohamra... valóban föld- 
betaposó hatású... íme, ha a mo
dernséget nem kiagyalják, hanem 
magától valósul meg, akkor és csak 
akkor igazi...

Ennek a képe vésődött legin
kább belém s annak a múltkor em
lített színeskőből faragott térdelő 
nőalaknak, egy nagy üres parcella 
szélére rejtve; mintha valahol, vala
mikor láttam volna, más anyagban 
is megfogalmazva.

És hogy egy aktualizáló fordu
lattal zárjuk: ez a Nemzeti Panthe
on nem a mindég nekünk tulaj
donított kirekesztéses alapon jött 
létre, s nemcsak amiatt, hogy sok 
benne a német, szerb, román, sőt 
görög feliratú sír is, hanem a sok 
főnemes, akadémikus, vezérkari 
tiszt, lovag síremlékei között ilye
nekkel is találkozhatni: Bura Ká
roly cigányprímás, Kóczé Antal 
cigányprímás... csak remélni tud
juk, ezeknek nem fogják a buzgól- 
kodók kijavítani a sírfeliratát?

A  jégtáb la  sz ín érő l 
Fodor Sándor 70 éves

Állítólag m indenkinek van egy bizonyos 
életkora, amikor reális a látszatok és lényegek 
összhangja. Van aki gyermekként vagy ifjonc
ként, van aki öregebb korára veszi fel ezt a 
tartós, ha soha nem is végleges tartást. Az emlé
kezeteset. Fodor Sándor, akit az élet ajándéka
kén t annyi derűs és annyi em bert-próbáló 
helyzetben, állapotban láthattam, végig az évti
zedek során, most egy úszó jégtáblán jön felém, 
s mikor úszó jégtábláink találkoznak, baráti job
bot nyújt és felvesz az irodalmi körébe. Mert 
jelképes ez. Mint egykor...

Nem a hajnali furcsa álmaimat próbálom 
leírni és babérrá tenni. Ha bármely varázslattal 
a siker reményében megpróbálkozhatnék, ak
kor az nagyon csendes, ünnepélyes és méltó 
felköszöntése lenne a köztiszteletben álló délceg 
pályatársnak, akivel csak hitelrontás céljából le
het összefüggésbe hozni holmi életkort. Sajnos, 
maga az élet fejezi be, kerekíti ki, s beszéli persze 
túl legsikerültebb jellemregényeinket és kaland
gyűjteményeinket, tói azokon a pontokon és 
határokon, melyeket a legérzékenyebb meste
rek valaha is kiszabhattak bármely művészi be
fe je z e tts é g -e sz m é n y  v ag y  p e d a g ó g ia i 
meggondolás, esetleg mesebelien szabados idő- 
gazdálkodás nevében. így, a m etafora vala
mennyi árnyalatát és kockázatát vállalva, azon 
merengek: bizonyára ilyen lenne Nyilas Misi, 
hogyha fehérszakállal-fejjel is láthatnánk.

Különös, hogy az idő melankóliáját épp an
nak az írónak és embernek a közelében érzem, 
évtizedek óta, akinek humora, de higgadtsága, 
életkedve, de  józan m értéktartása, m inden 
mélységből és szorítóból kiutat találó alapkedé
lye maga a megtestesült derűs megbízhatóság. 
Szeretünk beszélni arról, hogy intézmény-em
berek lakoznak közöttünk; nos, akkor Fodor 
egyik lelkiegyensúly-emberünk. Lehet, hogy 
mindenkinek meglehetne egy hozzá legjobban 
találó arculata, hogyha maga az éltető élet en
gedné is válogatni és váltogatni őket. Ezért bi
zonyára nem a magunkét, hanem  egymásét van 
időnk és kedvünk váltogatni. Tizenöt évesek ha 
voltunk, mikor például Palocsayval, Veress Zol
tánnal és még sok mindenkivel vasárnaponként

eljárogattunk a Jókai utca sarkára, azokba az 
emeleti szobákba, ahol egy nálunk szűk évti
zeddel ha idősebb fiatalember az irodalmi kört 
vezette. Ehhez az indulásunkhoz vagy elkalló- 
dásunkhoz m ég nem döntő m ozzanathoz azért 
térek vissza, m ert akkor éreztem valami olyas
m it először, hogy szeretném, ha ilyen barátom  
volna, m int ő . Az az irodalmi kör később évti
zedeken át, nevét kétszer is m egváltoztatva, ide- 
oda költöztében fórum ot jelentett két-három  
újabb írónemzedéknek, és én is m egkaptam  a 
barátot, akivel egy évtizedig egy fedél alatt szer
kesztettem, egyazon gépkocsiban jártam a vidé
ki iskolákat és kultúrházakat, két falu között 
aktuálisan új kénkőszagot szagolva s a régi nó
tát fújva, hogy "ma este indulunk a frontra... 
búcsúzni jöttem, kis KatóóóóL."

Közben olvastuk egymást, és kilincseltünk, 
kivártunk a kiadóknál; közben komoly m űve
ket dedikáltunk egym ásnak és bökverseket, 
volt amikor naponta; házibulikat és végtelen, 
többnapos interurbán preferansz-partikat m u
lattunk végig, m egtettünk m indent akkori szel
lemi műhelyében és lelki közegében kicsi, de 
saját bőrében m agát elhagyatottnak sosem érző 
irodalmunkban, hogy a szürkeállom ány táltosa 
kellő inger-abrakot kapjon vacsorára. Közben 
m ég hidakat is építgettünk, nem  is egészen csak 
jelképeseket és ideigleneseket, és megfigyelhet
tem közben, hogy Fodor Sándor mindenkor, 
felvállalt funkciója vagy csak kizökkenthetet- 
len, m ert őt belülről vezérlő keresztényi tartása 
okán, a működéséért és fennm aradásáért m in
dennek, am it az egyetlen, egyszeri élet, az 
egyetlen és elcserélhetetlen szülőföld, az egyet
len eszmélet-haza végleges állagának tud tunk 
és hihettünk, m ennyi m indent megtett. Soha 
m agáért többet nem tett, m int am ennyit m áso
kért, a közért. Közben elviselte a megpróbálta
tásokat, a személyére szóló s a köztehernek 
számító csapásokat egyaránt, és szünet nélkül 
m unkába ölte, vagy m unkába örülte, őrölte 
energiáit. Közben m egtörtént vele, am i csak rit
ka szerencséjű és tehetségű írókkal, hogy örökre 
megszeretett és nevének is örök jócsengést biz
tosító alakot, hőst, figurát, fogalmat teremtett: 
Csipikét. Azt kell mondanom: a Kukucsik, a 
Rettenetes Rézurak, M adarak és Eredjinnen- 
mertleköplek békák és békebontók közös köze
géből, az ő lélegzete szívta tüdőre a m esének és 
derűnek azt a buborékját. M ert Csipike egy só
haj. Fodor Sanyinak hetvenéves korára csak fo
kozódó türelme és toleranciája, túlzásokat is 
zölderdőnek fogadó, csíkisovány-dum át isme
rő és elismerő képessége, kedélye elnézően fo
gadja m ost azt az állítást is, m elynél jóval 
meredekebbeket is hallott s bevett, somolygott 
rajtuk, fodorurasan: hogy Csipike annak a mos
toha világban is boldogan, sérülés nélkül felnö
vő, a v ilágháborúban  gyerm ekkatonaként 
tévelygő, m agát a vüág m inden vadságában fel
találó Somlyói székely fiúnak a sóhaja, akit ba
rátjának álmodott kam aszkorában a pályatárs, 
örök játszótársul kapott a m agyar irodalom, s 
aki — egyáltalán nem átvitt értelemben — fehé
ren, m int egy sirály, most itt úszik szembe a 
maga jégtábláján, melyet magyar-román-szov- 
jet Európánk utolsó jégkorszakai csúsztattak 
alánk, de mi, akiknek mezítlába m ég hálisten- 
nek forró, tudjuk jól, hogy alatta egy színes, 
tavaszi, elviselhető Erdély, egy szorongó, sze
gény és mégis gazdag szülőföld van. S azoknak, 
akik még nem  tudják, nem  látják, erről akarunk 
írni, mesélni. Fodor Sándor m ár épp hetven éve.

LÁSZLÓFFY A LA D Á R
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VAJDA JÁNOS
utolsó költeménye
Hosszú éjjel
Oh, te csodás, dicsó természet! 
Érthetetlen földi hangyaésznek — 
Méhedbe látni lehetetlen,
De épp ez űzi, hajtja lelkem.
Bánt a homály és nem hágy békét, 
Keresni a dolgoknak végét,
Ha túl a szent, a szűzi fátylon 
Lehetne még valamit látnom!

A mit nem látott még a többi 
Halandó, tépelódó földi.
Ha már nem is érthetlek téged, — 
De mi vagyok én? mi a lélek?

Oh, mert közéig épp a nagy óra! 
Már készülődik búcsúzára, 
Testből a lélek válni készül,
M int kard kiröppen hüvelyébül.

Csodák csodája, tündérjáték 
Minden csalóka látszat, árnyék,
A  roppant tömeg tehetetlen,
A  lég, a puszta lég — a minden!

Oh, égbolt szörnyeteg nagysága, 
Benne a földek sokasága,
M int öntudatlan csecsemője 
Úgy ring a légi anya-ölbe.

Hol vége változó anyagnak, 
Kezdődik, a mi meg nem halhat, 
Az, a minek nem kell születni, 
Elmulhat-e a lég? a semmi?

A Hymmalaya tehetlen rög,
A lepke, mely fölötte röpköd,
Egy porszemét megmozdíthatja, 
De 6 tűr, el nem riaszthatja.

Anyagban nincs erő, sem élet,
M i hát a láthatatlan lélek7 
Afoghatlan, testetlen semmi,
Mely volt, van s örökké fog lenni...

És hogyha így? Ki tudja? Hátha?
M int örök mécs, leül halmára 
S ott megmarad, ha meg nem halhat, 
Örökké siró öntudatnak?
Siratni ezt a drága testet?
A  melybe, ime, férgek estek,
Holott előbb még dl tál járta 
Lobogva égó kéjek lángja.

Siratni e siralmak völgyét,
Ez éden sok titkos gyümölcsét,
Hol bűnbe esni olyan édes —
S jön a halál s egyszerre végez.

A költemény második része, mely más for
mában van írva, befejezetlen maradt. A végsza
kok itt következnek:

Oh, hátha igy van, hátha úgy van? 
Kétségbeejtő borzadály,
M i nem lehetséges még ottan 
Határidőn túl, oh halál?

Vagy mégis tán te volnál enyhébb,
Hogy azt se tudjuk: mi a jobb?
M i rémítőbb: halál? öröklét?
Oh, hidd, a mit a milliók.

Hisz úgyis mindig egy a vége —
A vak tudás kétségbe ejt,
Megcsal, kínoz a gyarló elme,
Csak fest ijesztő képeket.

Oh, hátha igy! oh hátha úgy van? 
Kétségbeejtő borzadály!
És még szörnyűbb is várhat ottan, 
Határidőn túl, oh halál.

170 éve született, 100 éve halt meg VAJDA JÁNOS

VICTO R H U G O

Cselekmény,
szenvedélyek,
karakterek
A nagyérdem ű tiszteletteljes 

névvel illetett közönséget három 
különböző réteg alkotja: elsősorban 
is a hölgyek; másodsorban a gon
dolkodók; s harmadsorban az egy
é rte lm ű en  töm egnek nevezett 
sokaság. A széles nézősereg majd
nem kizárólagosan a cselekményt 
kéri számon a drámai műfajtól; a 
hölgyek mindenekelőtt a szenve
délyek megszállottjai; s amire a 
gondolkodók figyelmet szentel
nek, az a drámai típusok karaktere. 
Hogyha nagy érdeklődéssel és fi
gyelemmel követjük a nézők há
rom rétegének érzelmi reakcióit, a 
következőket észlelhetjük: a töme
get olyannyira magával sodorja a 
cselekmény, hogy ilyenkor magától 
értetődő mohósággal a szenvedé
lyek és típusok tárházába is bete
kintést nyerhet. (I) A hölgykoszorú 
magától értetődő érdeklődéssel kí
séri figyelemmel acselekményt, lel
két azonban oly erősen ülik meg a 
látványból fakadó érzelmek, hogy 
nincs is gondja a jellemek rajzával 
törődni; ami pedig a szellem nagy
jait illeti, ők különös gonddal szem
lélik a karakterek sokféleségét, 
vagyis a hús-vér színpadi figurá
kat, s egész egyszerűen elfogadják 
a szenvedélyt, mint a drámai mű

természetes velejáróját, míg a cse
lekmény szinte tolakodóan rekeszti 
ki gondolataikat. Ez a jelenség előb
bi állításaimhoz kapcsolódik, vagy
is ahhoz, amit a tömeg igényel 
m indenekfölött a színháztól: a 
szenzációhoz; a nőnem révén az 
emóciókhoz, a töprengők révén pe
dig a meditációhoz. Mindannyian 
az élvezeteket hajhásszák, de míg 
emezek a szemet gyönyörködtető 
dolgokat keresik, amazok a szív 
hangjaira figyelnek; az utóbbiak 
pedig a szellem lépteire összponto
sítanak. így születik meg színpad
jainkon a három különböző, jól 
elkülöníthető alkotási forma: egyi
ke vaskos és alantas, a másik kettő 
kifinomult és számyalóan magas
rendű, de mindhárom jelentéssel 
bír, minden személy igényét kielé
gíteni látszik: a tömeg könnyfa
kasztó érdemeiért becsüli, a gyenge 
nem az érzelmek sokféleségének 
szakavatott elemzéséért kedveli; a 
gondolkodók az emberiség sors- 
problémáit magukban hordozó tar
talmakat becsülik benne. (...)

Mindazok igazságát osztom, 
akik mindhárom, általam felvázolt 
darabtípust komoly érdeklődéssel 
szemlélik. A hölgyek az elérzéke- 
nyülés szándékával törnek céljuk 
felé, a bölcsek elégtétellel vehetik 
tudomásul, hogy gyarapíthatták 
tudásukat, s a széles nézőseregnek 
is igazat kell adnom, amikor szóra
kozni vágyik. A drámai mű ilyetén 
követeléseknek tesz eleget, tör
vényszerűségei így szolgáltatnak 
mindenkinek igazságot. Alapjában

véve tehát azon tűzkör, amit rival
dának nevezünk s ami a valóságos 
világot elválasztja a képzelet régió
itól — attól, amit a művész álmo
dott, s töltött fel élettel — olyan 
választóvonal, amely megszabja a 
művészet s a természet sajátos 
mozgatóit, a jellemek milyenségére 
vet fényt; ezennel hangsúlyoznom 
kell: emberek jelleméről van min
den esetben szó, emberekbe, jelle
mekbe sűrített szenvedélyekről, 
amelyek emezt lélekben erősítik, 
amazt mássá teszik, alapvetően 
megváltoztatják; hogy mindent 
egybevetve a nagy törvényszerűsé
gek gond viselés szerű beavatkozá
sa, a jellemek és szenvedélyek 
ezekkel való megütközése olyan fe
szültségeket eredményezzen, ame
lyek az emberi természet és élet 
lehetőségeinek s végtelen változa
tosságának köszönhetőek; ily mó
don  a nagy esem ények, a 
mindennapiak, a fájdalmasak, ne
vetségesek, rettenetesek a szív 
hangjait fokozzák, a léleknek pedig 
olyan tanulságokkal szolgálnak, 
amelyek a morál, az erkölcs nevé
ben emelik fel szavukat: a fentiek
ben fogalm azható meg tehát a 
dráma értelme és jelentése. Tudni- 
ok kell, hogy a dráma a tragédiából 
merítkezett, amikor szenvedélyeit 
kölcsönözte tőle, és a komédiából 
akkor, amikor típusokat, karaktere
ket alkotott. A dráma a színházmű
vészet harm adik m eghatározó 
típusa, amely magába foglalja, tö
möríti és gazdagítja a két elsőt. Cor
neille és M oliére egym ástól

függetlenül létezhetne, ha Shakes
peare nem állna közéjük, Comeille- 
nek nyújtván bal kezét és Mo- 
liére-nek a jobbját. Ily módon a ko
médiának és tragédiának két, ellen
tétes elektromos töltetű tere olyan 
szikrát csihol, amelyet méltán ne
vezhetünk drámának.

(A R uy Bias bevezetője,
1 8 3 8 )

(I) A stílusról van szó. Mert ha 
a cselekmény a tettek révén vizsgá
zik oly sok esetben, az érzelmek és 
a jellemek, nagyon kevés kivételtől 
eltekintve, szavaik, mondandóik 
által meghatározottak. A színpadi 
szót, azt, ami rögzített és nem lebe
gő jellegénél fogva, stílusnak ne
vezném. "Úgy beszéljen a szereplő, 
ahogy beszélnie kell, sibi constet", 
mondja Horatius. Ezzel mindent 
megmondott. (Victor Hugo meg
jegyzése.)

Victor-Marie Hugo (1802-1885). 
Arra törekedett elsősorban, hogy szé
lesebb rétegekhez szóljon: "A király 
mulat", "Lukrécia Borgia”, 'Tudor Ma
ria", "Angelo" dmű darabjaival. Ké
sőbb írta meg azokat a remekműveit, 
amelyek magasabb eszmeiség hordo
zói: "Ruy Bias", "Hemani". A "Burgra- 
ves" című drámájának bemutatója 
után, amelyet a Theatre Fran^aise-ben 
kifütyültek, felhagyott a színműírás
sal.

VAJDA ZSUZSANNA 
JÚLIA fordítása
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A törvény oroszlánja
Akkor már órák óta mentünk, 

nem, inkább csak vánszorogtunk 
összegörnyedve, fejünk vállunk 
közé húzva, nem is pillantva egy
másra, lábunkat alig emelve ara
szoltunk előre a rosszul megvilá
gított, ide-oda kanyargó folyosók 
labirintusában; egy idő után már 
nem is reménykedtünk, tudtuk, mi 
ketten soha nem fogjuk megtalálni 
a 177-es szobát, ahová idézésünk 
szólt. Annál is inkább kezdtük elve
szíteni a reményt perünk állását il
letően, m ert ebben az irdatlan 
épületbányában, ahol lépten-nyo- 
mon várakozó, ijedt, lesütött sze
mű, könyörgő vidékiekbe botlott 
az ember és elrettenthették a pado
kon bóbiskoló, ki tudja miért és mi
re várakozó alakok — a szobák szá
mozása nem az állandóan növeke
dő haladvány szerint történt, ha
nem látszólag kaotikusán követték 
egymást a különféle számok!!). A 
szolgák időnként kivonszoltak 
egy-egy áléit tetemet valamelyik bi
zonytalan rendeltetésű mellékhe
lyiségbe, de az ilyenkor egy pil
lanatra mindég beálló mély csendet 
újra meg újra megtörte az a megha
tározatlan eredetű pusmogás, ami 
kezdettől fogva a legjobban idege
sített s idővel teljességgel el is bi
zonytalanított m inket, hozzájá
rulván ahhoz, hogy ha lehet, még 
elveszettebbnek érezzük magun
kat... Mintha valahol egy vékony 
rabicfalon túl, egymás mellé helye
zett kasok szorgos méhei zümmög
tek volna, lankadatlan kitartással, 
kitörésre készen. Ilyen volt ez a zaj! 
Néha talárba burkolózó bírákba üt
közhettünk, ijedten tértünk ki út
jukból, motyogtunk is valamit, de a 
jeles férfiak fontosságuk tudatában 
mereven feltartott fejjel vonultak 
tovább, nem is törődtek velünk, lát
szólag tudom ást sem vettek ró
lunk, lehet, nem is láttak minket, és 
mi, kikerülve a folyosók szögleté
ben meghúzódó, némán kéregető 
koldusokat, a kinyújtott kézzel kö
nyörgő, fonnyadt koldusasszonyo
kat és vézna gyermekeiket, állha
tatosan vonszolódtunk tovább »e- 
lőre», a homályos folyosókon. Ha 
ügyvédekkel találkoztunk, már 
egészen más volt a helyzet, előlük 
egyáltalán nem lehetett kitérni, ők 
agresszíven támadtak ránk, megra
gadták a kezünket— mintha tenye
rünkből akartak volna jósolni, ám a 
mécsesek pislákoló fényében ez tel
jességgel elképzelhetetlennek s ki
vitelezhetetlennek tűn t — s ha 
elhúztuk izzadó tenyerünket szé
gyenlősen nadrágunkba törülve s 
rájuk pislantva, kabátunkba ka-

Ísaszkdova érdeklődtek perünk ál- 
ása felől, pimasz megjegyzéseket 

téve az államügyészre, öntelten 
ajánlva fel szolgálataikat...

Mi persze előbb-utóbb tőlük is 
megszabadultunk valahogy, ellök
tük őket s utolsó erőnket össze
szedve vánszorogtunk tovább, 
változatlanul nem találván a szo
bák számozási rendszerében a logi

kát. Először ugyancsak erőtlenül el- 
yengülve mosolyogtunk azon, 
ogy a 14-es terem után mindjárt az 

566-os következik, igazán eredeti
nek találva az ötletet, pláné, hogy 
azután szívünket megdobogtatta a 
171-es szám egy homályos ajtó fö
lött. Igen, akkor még ettől is valami 
esztelen remény töltött el s hajtott 
előre, reméltük, mégiscsak meglel
jük a keresett szobát, reméltük, egy- 
szercsak mégis azt olvassuk majd, 
hogy 177, ezért határozottan utasí
tottam vissza társam javaslatát, 
hogy csak néhány percre ülnénk le 
megpihenni egy fal mellett húzódó 
roskatag padra, ahol már néhány 
összegörnyedt, helyzetébe végér
vényesen belenyugvó sorstársunk 
várakozott. Nem, mondtam, pihe
nésről szó sem lehet! A 171 -es szoba 
látványa, ismétlem, újult erővel töl
tőt el, nem, most igazán nem pihen
hetünk, hogyisne, már nem lehet 
messze a 177-es, suttogtam, s ma
gam után vonszolva ernyedt társa
mat, leállíthatatlanul csörtettem 
tovább, lerázva a piócaként ránkka
paszkodó, görbe lábú, eszelősen 
hadaró, lüszterkabátos ügyvéde

ket, akik minduntalan azt suttog
ták, hogy perünk — értesüléseik 
szerint — igen-igen rosszul áll, s ha 
valaki, akkor csak ők segíthetnek 
rajtunk, ők és senki mások!... Elta- 
szítottam egymás után három ilyen 
ügyvédet is, továbbléptem, de mi
csoda meglepetéssel vegyes döbbe
nettel vehettem észre, hogy a 933-as 
majd a 457-es szoba következik; 
döbbenetem csak fokozódott, s mé
lyén már mozgolódott a fájdalom, 
pláne amikor észrevettem, hogy a 
860-as terem következik, végképp 
elcsüggedtem, sűrű, hálószövésű 
depresszió  kerített hatalm ába, 
megálltam, lábam is remegni kez
dett, kezem is, fejem elnehezült, 
csüggedten bámultunk egymásra 
társammal, beláttuk, ilyen módon 
— hacsak nincsen valami elképzel
hetetlen szerencsénk, melyet nem 
lehet ugyan soha kizárni, de kizáró
lag ráépíteni dőreség, az önbecsapás 
csapdája —, soha meg nem találjuk 
a 177-es szobát, ahol már bizonyára 
türelmetlenül várnak bennünket, 
és egy, a saját fontosságától eltelt, 
gőgös államhivatalnok összehú
zott szemmel lesi az ajtót, mikor

lépünk már be, hogy legorombít- 
hasson, az ő szempontjából bizo
nyára indokolatlan, a megmagya
rázhatatlan és megbocsáthatatlan 
késés miatt. De a 168-as szoba után, 
amely újra némi csalóka reménnyel 
töltött el, az 1820-as, majd a 2890-es 
következett, és társam minden el
lenkezésem dacára, elkeseredetten 
szimmogva roskadt le egy padra, s 
én is beláttam, ha a 289-es után az 
1-es, a 2999-es, a 27-es, majd a 367- 
es következik, végképpen csehül ál
lunk és ki tudja, mi lesz a perünk
kel, ha a szobát sem tudjuk fellelni, 
ahová folyó hó második szerdájára, 
délben tizenkét órára idéztek meg 
bennünket...

Óránk is régen megállott, fogal
munk sem volt, hogy mennyi az 
idő, csak abban voltunk bizonyo
sak, hogy most már végképp elkés
tünk, mégis felrángattam csüggedt 
társamat és újra megindulva, egy 
különösen homályos folyosóra ju
tottunk, ahol a falak is nedvesek 
voltak, a mennyezetről megállítha
tatlanul csöpögött a víz; most már 
én is feladtam, szívesen roskadtam 
volna le egy padra, de ezen a folyo
són sem padok, következésképpen 
látogatók sem voltak, s őszinte 
megrökönyödésünkre meglátthat- 
tuk az 7899-es szobát is(!) s ez vég
képp elkeserített bennünket, ösz-

szezavarodtak lépéseink, akárcsak 
gondolataink, elképzelni sem tud
tuk, hány szoba lehet ebben a hatal
mas épületlabirintusban, amelyből 
mi — sejtettük meg — aligha jutha
tunk ki immár, életünk végéig itt fo
gunk bolyongani, reménykedve és 
elcsüggedve, majd megint remény
kedve a rosszul megvilágított, ka
nyargó folyosókon...

Hirtelen aranygombokkal dí
szített kabátjában feszítő, fején fél
recsapott huszárcsákót viselő pu
fók és öntelt szolga állta el az utun
kat.

— Hova igyekeznek? — kér
dezte.

Mutattuk idézésünket, utolsó 
erőnket összeszedve, reszkető han
gon, egymás szavába vágva szólal
tunk meg, pénzt, majd szivart dug
va zsebébe igyekeztünk megnyerni 
jóindulatát, s hadarva kérleltük, 
igazítana már útba, mondaná meg 
az utat, mert mi nem találjuk.

— A 177-es szobát keresitek? — 
kérdezte, és nevetve állt félre elő
lünk, azzal sem törődve, hogy a 
nedves fal iszonyú nyomokat hagy 
díszes libériáján.

— Igen. És nem találjuk! — 
mondottam, nem értve, min nevet.

— Csak menjetek tovább — vi
gyorgott, és szájában egy pillanatra 
mohón villant meg egy aranyfog. 
— Csak ne álljatok meg! — mon
dotta még, és meg is lökött, amikor 
látta, hogy vonakodunk elindulni.

— Dehát hol van a 177-es szo
ba? — kérdezte elfulladva társam, 
aki mégiscsak nő volt, s most egy 
pillanatra megfeledkezve szemér
mességéről és büszekeségéről s az
zal sem törődve, hogy drága se
lyemharisnyája megnedvesedik és 
bepiszkolódik, letérdelt eléje és 
összetett kézzel könyörgött, de a 
fickó csak nevetett rajtunk, vállat 
vont, zsebében aprópénzt csörget
ve sietett el, s mi is továbblépeget
tünk, szívünkben erősödő félelem
mel az egyre sivárabb és sötétebb 
folyósokon, cipőnk megmerült a 
szaporodó tócsában, valahonnan a 
távolból lánccsörgés hallatszott, 
majd váratlanul iszonyú oroszlán
üvöltést hallottunk, gyanakvó sár
ga szemek villantak meg előttünk a 
folyosó mélyén, s a fülledt, levegőt
len labirintusban hirtelen jól érez
hetővé vált az alattomos s általunk 
ez idáig csak állatkertekből és cir
kuszokból ismert szúrós szag, vala
mi keserű elégtétellel töltve el 
minket.

Az életösztön azonban mégis
csak feltámadt bennünk, megfor
dultunk, hogy meneküljünk, de 
akkor a lesben álló alamuszi szolga 
egy ki tudja honnan előszedett 
ráccsal zárta el utunkat, s nevetve 
mondogatta: — Itten van a törvény 
oroszlánja, neki adjátok elő pana
szotokat, ő bizonyára türelmesen 
meghallgat majd benneteket, s ha 
árta tlanok  vagytok, elérkeztek 
majd a 177-es szobába is, ahová idé
zésetek szól! — Furcsa torokhan
gon vihogva, a folyosó padlóját bo
rító pocsolyákban cuppogva távo
lodott, mi pedig hátunkat a vissza
utat elzáró rácsnak vetve szembe
fordultunk közeledő támadónkkal, 
ám akkor, ahogy társam végső két
ségbeesésében felnézett, egy á llt
áiig pislákoló mécses reszkető 
fényénél elolvashatta a mellettünk 
jobbra nyíló kis vasajtó felett a falra 
gyerekes ákombákomokkal körül- 
cirkalmazott, girbe-gurba díszek
kel körülrajzolt szobaszámot: 177. 
De kétséges volt, hogy a morogva 
felénk zúduló oroszlán elől egyál
talán bemenekülhetünk-e ebbe a bi
zonyára kicsiny, ám mégiscsak 
biztonságot nyújtó szobába — 
vagy inkább cellába? — sőt az is, 
hogy nyitva van-e az ajtó?! De 
mindez olyan mindegy volt immár, 
végeredményben teljesen közöm
bösnek tűnt, ezért meg se próbáltuk 
megtenni az ajtóig vezető két-há- 
rom lépést, hogy lenyomjuk a kilin
cset, legalább megkísértve a me
nekülést; az erőnk is végképpen el
hagyott akkor, szembefordultunk 
támadónkkal és összeszorított fo
gakkal várakoztunk a nyomasztó 
homályban. A csendben még hal
latszottak a távolodó szolga léptei, 
s valahol jól hallhatóan csöpögött a 
víz...
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FODOR SÁNDOR

Gondolatok — a szerelemről
H a m o st —  a könnyebb  érthe tőség  

ked v éért —  a könyvnek, G yörgy Attila 
könyvének  a cím ét tü n te ttem  volna fel 
elöljáróban, félrevezetném  vele az O lva
sót. M inden  szerzőnek  szíve-joga u g y an 
is, hogy  kedvére  táncolja körül tém áját, 
szó ljo n  ró la  b u rk o lta n , v ag y  nev ezze  
m in d já rt nevén: az O  képzelőereje szaba
d o n  csaponghat, já tszhat bújócskát az Ol
v asó  é r te lm é v e l, é rzék en y ség év e l, rá 
bízva, hogy  tud ja-e követni Ó t vagy sem  
(legfennebb nem  —  és akkor m in t olyat, 
am i nem  érdekli, leteszi a könyvet). A n
n ak  azo n b an , aki ism ertetn i kívánja a m ű
vet (am ennyiben  tényleg erre vállalkozik 
és n em  a m ű  ü rü g y én  kívánja fitogtatni 
saját é lese lm éjűségét), m ár "fö ldhözra
g ad tab b an "  kell fogalm aznia. A könyv 
jobb m egértése érdekében , am elyről szól
n i k íván , és n em  u to lsósorban  azért, hogy 
felhívja rá a Tisztelt O lvasó figyelm ét — 
vagy ellenkezőleg, gonoszkodva bebizo
nyítsa , hogy  k á r kézbe vennie azt.

G yörgy  A ttila kiváló fiatal prózaíró. 
H uszonéves. A  boszorkányok feltámadása — 
a könyv, am elyről szólni szeretnénk  — 
im m ár m áso d ik  kötete. A z elsőt, a Ki olyan 
m int a sárkány? c ím űt a Kájoni Kiadó ad ta  
ki 1995-ben, C síkszeredában. Ez u tóbb i az 
E rd é ly i H íra d ó  —  E lőreto lt H e ly ő rség  
g o n d o zásáb an  jelent m eg, ez évben, 1997- 
ben , K olozsvárott.

B ev eze tő k ép p e n  m ég  an n y it, hogy  
a lu líro tth o z  baráti szívesség ú tján  ju to tt el 
egy p é ld án y  ebből az ízig-vérig  íróra valló 
m unk áb ó l, m in t az u tóbbi években né
h án y  m ás —  egészen k itűnő  — könyv is, 
k ö z tü k  (például) a szintén C síkszeredá
ban  élő K ozm a M ária Márványkáosz cím ű, 
sokkoló  hatású , igencsak elgondolkoztató  
tá rsad alm i regénye is. Sajnos, a d ik ta tú ra  
e lh u n y tév a l m in tha egészséges irodalm i 
k ö zv é lem én y ü n k  is e la lu d t volna. (Az 
"egészségesre" célzok, nem  "hivatalosra", 
az  é v e n k in t, n em  u to lsó so rb an  k ád e r
s z e m p o n to k a t is é rv én y es ítő , te lefon- 
k ö n y v s z e rű  iro d a lm i ra n g s o ro lá s ra .)  
N incs k ritikai é letünk , am ely  szám on tar
taná, legalább a legjobb, figyelem re legin
k áb b  m é ltó  k ö n y v e k e t, m ég  ha el is 
tek in tene az  írók-költők hierarchizálásá- 
tól. Az ilyenfajta "rangsorolásra" a tapasz
ta la t sze rin t m in d ig  rácáfo ltak  a m úló 
évek, noha m an ap ság  irodalm on  kívüli 
szem p o n to k  nem  szám íthatnának  a m ű- 
v e k - írá s o k -k ö te te k  m e g íté lé sén é l. De 
h ag y ju k  m o st az irodalm i közvélem ényt, 
iro d a lo m b írá la tu n k  helyzetét m áskorra. 
H ad d  ö rv en d ek  annak , hogy G yörgy A t
tila k önyve  elju to tt hozzám  — és térjünk 
v issza hozzá.

R avasz írás A  boszorkányok feltámadása. 
M érték tartóan , enyhén  ó zam atú  stílusá
val, szereplőivel, m in tha holm i történe- 
le m - ih le t te  k is re g é n y re  u ta ln a . S ze r
kezetével —  a bevezető  és a két főfejezet 
cím ével (Aboszorkányok természetrajza és A  
boszorkányok szerelme), valam in t az alfeje-

zetekével m in tha am olyan középkori, tu 
dom ányos- vagy tudom ányoskodó  jelle
g ű  m unka — esetleg az ilyen paródiája — 
lehetne. Pedig  se nem  ez, se nem  az. Két 
(valós? fiktív? —  m indegy) boszorkány- 
ü ldözésre "szakosodott" XV. század i d o 
m in ikánus, Jacobis Sprenger és H enricus 
K ram er (Institoris) tapasztalatait írja le, 
m égped ig  az Institorist m esterének tek in 
tő  Jacobus Sprenger szem szögéből, akivel 
a Szerző olykor teljesen azon osu l is, o ly 
annyira , hogy ad o tt p illanatban  —  napja
in k b a n  —  ú j já s z ü le tv e  is m é t  t a l á l 
kozzanak  és véletlenszerűen belebotolja
nak  legártatlanabb áldozatukba, a (szin
tén  ú jjászü le te tt) V iolettába, az  ibolya 
illatú , gyönyörű  "boszorkányba".

H angsúlyozom : nem  kell, sőt kár is 
lenne holm i tö rténelm i h itelességet szá- 
m onkém i a Szerzőtől, m égcsak a tö rténé
sek helyének a betájolásában sem , hiszen 
a két, főként A usztriában  és N ém etor
szágban m űködő  inkvizítor egyszercsak 
Szeklerburg városában  bukkan  fel, ahol a 
"m enschági kán to r lánya" — az em lített 
Violetta fölött kell ítélkezniük. De hiszen

Jakobovits Miklós: Dinamika

Szeklerburg —  C síkszereda ném et neve, 
így "menschág"-ra se lenne nehéz követ
kez te tn i, a tö rténe lem  folyam án p ed ig  
C síkszereda nem  volt püspök i székhely 
(m ert erre is u ta l a Szerző Szeklerburg 
kapcsán). Á m  ezekkel nem  kell tö rődni, 
h iszen az író nem  korrajzot ad  — hanem  
játszik. N os, m enjünk  bele a játékba, de  
nem  árt, ha p artn e rü n k  lapjai m ögé is ve
tü n k  egy-egy sanda pillantást. Az ö n m a
g áé rt való játék  gyönyörűségébe ez is 
m aradék talanu l belefér.

Szerelem ről— kifejezetten —  viszony
lag kevésszer esik szó a könyvben, akkor 
is szinte hogy kutyafu ttában . C sak an n y i
ra, am ennyi okvetlenül szükséges ahhoz, 
hogy a boszorkányok (egyik) eszközeként 
tün tesse fel, a férfilélek elem észtéséhez. 
Ú gy egyébként egy gyönyörű  E liphas Lé- 
vi-idézettel som m ázza vélem ényét a sze
relem ről: "m ágiával kezdőd ik  a szerelem  
és varázslattal é r véget. E lőször az égről 
h azu d ik  a földön — azu tán  a pokolról." 
A kár Em ily Bronte felejthetetlen Üvöltő

szelek cím ű regénye elé is írh a tták  volna — 
m ottónak.

N em  közvetlenül szól G yörgy A ttila a 
szerelem ről, h an em  boszorkányok, v irág
nev ű  és á lla tokat babusgató , azokat (is) 
szolgálatukba igéző, de  sohasem  töpörö 
d ö tt vén  szip irtyók , hanem  igenis gyö
n y ö r ű ,  f ia ta l  n ő k  á l ta l .  K ü z d e n i  a 
boszorkányok szerelm e ellen —  am in t ez 
a két d e rék  inkv izíto r szélm alom harcából 
k iderü l —  b o to r do log , h iszen  Jakobius 
Sprengler és H enricus Institoris m ag u k  is 
csapdába esnek, d e  kizárólagos életcél
ként is fe ltün tetn i férfiem ber szám ára k ár 
lenne azt, am i a boszo rkányok  sajátja, és a 
Szerző óvakod ik  is ettől.

A két harcos szerzetes szerin t —  ak ik 
nek  a vélekedését igencsak ravaszu l to
vábbítja a Szerző: ú g y  tesz, m in th a  e- 
gyetértene v e lü k — igencsak sokféle a fér
fiút k ísértő  boszorkány. L ilyth és Á záél 
leszárm azottjai, ezek  a férfit testben-lélek- 
ben elem észtő g y ö nyörű  lények, d e  álbo
szorkányok  is vannak , ak ikben  az iga
ziaktól eltérően k ih ű l a vágy, és egy idő 
u tán  m ár a férfiú is m egunja őket, elfordul 
tőlük. A töb b iek — egyszerűen  nők, akiket 
Szerzőnk m ár nem  tek in t boszo rkányok
nak  és nem  is v álnak  soha azokká. Figyel
m et se szentel nekik. O tt v an n ak  végül — 
b ár nem  m egfogalm azottan  —  az ostoba 
fé rf ia k  is. M e rt v a la m e n n y ie n  azo k . 
K önnyűszerrel esnek  á ld o za tu l a boszor
kányoknak, vagy  ideig-óráig  ellenállnak  
nekik, d e  végül is m egadják  m ag u k a t —  
és a boszorkányok kifosztják őket: test- 
ben-lélekben elem észtik.

Nos,a boszorkányok tekintetében igen
csak vitatkozni m ernék a két tudós szerze
tesse l (v ilág é rt se a sze llem i u tó d d a l, 
hűséges íródeákjukkal). A zt h iszem ugyan- 
is, hogy valójában m inden  asszonyem ber 
— boszorkány, ha ezalatt a szerelem  fel
kent p ap n ő it (v ilágért se olcsó tékozlóit) 
is kell érteni. M égped ig  nem  is "ál" —  
han em  valódi: M indenfajta osztályozá- 
suk-csoportosításuk  a Szerző által oly fi
nom  hum orra l k ö rü lírt férfiú i ostobaság  
term éke. Igaz —  nem  m in d en  nő  boszor
kány —  m inden  férfiú  szám ára. De egy 
férfiú szám ára m in d en k ép p en  az —  vala
melyik nő. Valamelyik, akit m ások  talán  
észre se vesznek. Á m ikor ugyan is talál
koznak  egym ással azok, ak iket a Sors egy
m ásnak  rendelt (am i n em  m in d ig  tö rtén ik  
m eg) —  akkor m ég  a legkihívóbb nő is 
im m ár veszélytelenné válik  m ás em ber 
szám ára: akkor lesz igazán  és m en thete t
le n ü l fé r f ie m é sz tő  b o s z o rk á n n y á , ha  
egész életén  át keresnie kell a párját.

Lehet m osolyogni ezen a szem élyes 
spekuláción. Szinte b iztos, hogy  m ásvala
ki egyebet olvas ki ebből a k itűnően  m eg
írt, szellem es kis könyvből. Ezt is a javára 
írom . H ogy  sokféleképpen  értelm ezhető . 
H ogy az író játszva ingerli játékra o lvasó
ját is. Izgalm as, av a to tt íróra valló o lvas
m á n y  A  boszorkányok feltámadása, és  
föltétlenül érdekes m indenk i szám ára, h i
szen a szerelem ről, a női csodáró l —  és a 
férfiúi bo torságró l szól benne G yörgy A t
tila.
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JANCSÓ MIKLÓS

Levélváltás
Drága Barátnőm! Édes Művésznő!

Kvár. — 1996 —
Boldogan írok Neked, kedves, hisz öröm 

Veled értekezni — így levélben is. Este van, 
egyedül vagyok lakásomban, szellemóriások 
vesznek körül (könyvtáramat csak gyarapítot- 
tam, mióta — mióta is? — két éve meglátogat
tál). Jól érzem magam köztük, jól érzem magam 
úgy általában is, közelgő 60-ik életévem ellené
re is.

Eltűnődtem olvasás közben — ma dec. 15- 
én — amolyan évfordulós napom van. Öt éve 
váltam el — harmadik feleségemtől, 30 éve ta
nítok filozófiát, 10 könyvem jelent meg... De 
nem ez az igazi jubileum életemben. Hanem 
más. Emlékszel? Na... (le sem írom a kerek év
számot) X... éve ismertük meg egymást. (Ha 
nem lett volna találkozásunk ennyire sorsdöntő 
életemben, bizony, nem emlékeznék erre a nap
ra.) De már akkor megéreztem, hogy elkövetke
ző éveimben Te jelentős szerepet játszol majd.

Mintha csak ma lenne. Egy társaságban ta
lálkoztunk. Fiatalok voltunk, szép szőke leány 
te, jóképű, magas, barna fiú én. Nagyon bölcsek 
voltunk, mert annyi intelligenciánk volt, mint a 
huszonéveseknek (mindig kiderül, akkor a leg
okosabb az ember, nem pedig vénségére, mert 
az amolyan kényszerbölcsesség csak). Biztos 
vagyok benne, nem tapintatlanság részemről, 
ha emlékeztetlek: megismerkedésünk után 
még egy óra sem telt el, és egymáséi lettünk. 
Közhelyszerűen fogalmazok, de számomra 
már csak a tények fontosak, ezért a tényszerű
ségért megbocsátom magamnak a közhelysze
rűségeket. Mert a lényeget nagyon egyszerű 
szavakkal és nagyon egyszerűen ki lehet fejez
ni. Talán éppen ezért nem tűrik az örök emberi 
igazságok a sok mellébeszélést — szerelem, ha
lál, születés stb. Kell-é ezeket a fogalmakat kör- 
behom ályosítani széplelkek felhalm ozott 
kultúrlátszat-célzatú idegen szavakkal teletűz
delt szókincsével?

Jut eszembe a nemes egyszerűségről — Plu
tarkhosz. Kedves figyelmedbe ajánlom fentem- 
lített Párhuzamos életrajzok c. munkáját.

Figyeld meg Plutarkhosz stílusát. Az egy
szerűségét, tömörségét. írásában nem okosko
dik, nem magyarázgat, nem körbeír, hanem 
tényeket, történéseket közöl szárazon. Lényeg- 
retörően (lásd később Prosper Merimée!). Cse
lekedetein keresztül jellemzi hőseit, törté
nelmén keresztül a kort, amiről ír. Mégsem 
olyan ostoba az emberiség, mint néha hisszük 
— lám, Plutarkhosz művei annyi sok buta év
századot túlvészeltek, töretlenül, szilárdan, 
okosan.

Érdeklődésedbe ajánlom hát ezt a könyvet. 
Elküldöm Neked. Én majd más szellemi élveze
tekkel m ulattatom  magam addig is, amíg 
visszakerül hozzám a Párhuzamos életrajzok. 
Életemben ugyanis a szellemi örömök kerültek 
túlsúlyba — egy átolvasott éjszakát már egész
ségileg jobban bírok, mint egy átmulatott éjsza
kát. A carpe diem — elvünket lám, olvasássá 
szelídítette a múló idő.

Bizony, élveztük az életet — jut eszembe: a 
napokban találkoztam első férjeddel. Hogy az 
élvezetről hogyan jutott eszembe a férjed? A 
képzettársítás egyszerű: emlékszel? — már 
nászéjszakád hajnalán, horkoló férjed mellől 
telefonáltál nekem: találkozzunk, hogy örömöd 
is legyen a nászéjszakában.

Találkoztunk persze, mert te csak engem 
szerettél is. Lehet tapintatlanság részemről ezt 
az "is" szócskát a mondat végére biggyeszte
nem, de hidd el, nem bántó szándékkal teszem. 
Mi ketten akkor már tudtuk, hittük: (és aszerint 
rendeztük be az életünket) az élet egyetlen igazi

é r t e lm e ,  c é lja : k i h a s z n á ln i ,  á t é ln i ,  é lv e z n i  a z o 
k a t  a z  ö r ö m ö k e t ,  a m i k e t  a z  e m b e r i  s z e l l e m  é s  a  
t e s t  o k o s  k ih a s z n á l á s á v a l  e l  t u d u n k  é rn i .

Életfilozófiánk szellemében éltünk — így 
történt nem egyszer, ha szükséged volt a laká
somra, átadtam neked az ajtókulcsot, megcsó
koltam a homlokodat — és kellemes szóra
kozást kívántam — a díványomon. Igaz, nem 
egyszer előfordult, hogy amikor órákkal ké
sőbb hazamentem, a lakáskulcs nem a postalá
dában volt, mint arra én számítottam meg
egyezésünk értelmében, hanem az ajtóban — 
belülről. És te vártál engem, meztelenül, szere
lemre éhesen. Biztos vagyok benne: neked más 
férfi csak azért kellett, hogy megbizonyosodj: 
csakis én vagyok az igazi. (Azt hiszem, erről 
nagyon sokszor megbizonyosodtál — de csitt! 
—, ez kettőnk titka.)

Mikor megnősültem (a férfi életében az első 
házasság olyan szükségszerű ostobaság, mint 
tejfog a gyermeknél) — te már másnap jelezted 
nekem telefonon (akkor már lakással rendelke
ző, elvált asszony voltál) — mehetek Hozzád, 
vársz. — És én mentem sietve Hozzád —, mert 
tudtam: vársz.

Azt hiszem, ez az igazi szeretet — szerelem, 
ami minket összetartott és összekapcsol mai 
napig is. A féltékenység ismeretlen érzés volt 
lelkűnkben, sőt (és ez nem perverzió, hidd el), 
én még külön örültem, amikor udvarlóid népes 
táborában egy-egy jóképű férfit felfedeztem. 
Reméltem, örömöt szerez majd neked.

Talán össze kellett volna házasodnunk 
ennyi toleranciával lelkűnkben? Nem tudom. 
Korunk erkölcse még nem nőtt fel a mi kapcso
latunk tisztaságáig. Meg aztán gyermekek je
lenlétében talán nem is valósíthattuk volna meg 
önmagunkat.

Emlékszel? (Istenem, de elmúlás-ízű szó ez 
az "emlékszel".) Minden élvezetet kipróbál
tunk. Illetve mindent kipróbáltunk, amiből él
vezetet lehetett kicsikarni. Az én ötletem volt 
például, hogy két napig ne igyunk semmiféle 
folyadékot. Két nap elteltével megengedtem a 
vízcsapot, teletöltöttem két nagy poharat tiszta 
csapvízzel — és megittuk. Aztán még egyet és 
még egyet... Micsoda élvezet volt a tiszta víz!... 
(és olcsó is, mit hogy mondjak).

Vagy az evés — egy hét koplalás után —, 
válogatott ételek! Csoda, hogy nem beteged
tünk bele az ilyen bizzar kísérletekbe, melyek
nek egyetlen célja az élvezetkeresés volt. 
(Büszkék voltunk arra, hogy mi még az ivóvíz
ből is testi örömöt tudunk kifacsarni.)

Kirándulásaink... (akkor azt vettük a fe
jünkbe, hogy kiélvezzük a Természetet). Neki
indulunk ketten a Kárpátoknak. Élveztük a 
fenyveserdőt, a hegyi levegőt, a szamócát. És 
élveztük a szabadban töltött éjszakát a maga 
furcsa, városi zajokhoz szokott fülünk számára 
ismeretlen zörejével, sóhajaival egyetemben.

Valószínűleg mindent kipróbáltunk, ami 
örömöt szerezhet. Karriered a fővárosba szólí
tott — híres énekesnő lettél. De a távolság nem 
szakított el minket (ilyen kapcsolat, mint a mi-

Vetró András domborműve

e n k ,  c s a k  a  h a l á l  u t á n  é r  v é g e t — d e  l e h e t ,  a k k o r  
s e m ) .  A m i l y e n  g y a k r a n  c s a k  l e h e t e t t ,  t a l á l k o z 

tu n k .
Én ugye— maradtam városunkban. Filozó

fiát tanítok az egyetemen. Szeretem munkámat. 
Talán azért, mert a tanítványaim is szeretik a 
munkámat. Szeretem a fiatalokat, és most fiata
lokkal vagyok körülvéve — ne, ne mosolyogj, 
kedves, mert igazad van, vonzódom a fiatal, 
szép, csinos lányokhoz. A szőkékhez elsősor
ban — mert Te is szőke voltál és szép voltál és 
vagy, kedvesem.

De hát — tempóra mutantur et nos muta- 
mus in illis (Borbonius). Éppen ezért meg kell 
elégednem azzal a középkorú hölgykoszorú
val, melyet néha az Istenek felkínálnak nekem, 
mondván: "ezekből válassz magadnak, jobb és 
fiatalabb híján, édes fiam".

Zárom soraimat Rádgondolással, régi sze
retettel és új örömmel, hogy örömet szerzek 
esetleg Neked.

U. i. Plutarkhoszt egyik kedves tanítvá
nyommal küldöm. A fiú néhány hétig a fővá
rosban marad, kérlek, támogasd őt mindenben. 
Ambiciózus fiatalember, a Te összeköttetéseid 
bizonyára hasznára lesznek. Ót segítve, gondolj 
rám is szeretettel —

Aláírás X Y 
a filozófia doktora

Édes Barátom, professzorom!
Bukarest— 1996.

Vettem leveled és Plutarkhoszt. Mindkettőt 
köszönöm. Jólesett olvasnom Téged. Bizony, az 
elmúlt évek... találóan írod, mintha csak ma 
lenne. De tévedsz, ami házasságunkat illeti: ta
lán azért nem lettünk volna boldogok egymás
sal, mert nagyon egyformák vagyunk.

Mégis — vagy ezért — Te maradtál nekem 
az egyetlen olyan kapcsolatom, amire mindig jó 
szívvel gondolok vissza (nagy szó ez, hidd el, 
egy olyan asszony tollából, aki sok férfit boldo
gított). Azt hiszem, az igazi szerelmet, szexua
litást csak veled tudtam gyakorolni.

Látod, nálam is az öregedés jele (nem csak 
feletted telnek az évek) — ha már múlt időben 
is —, hogy beszélek a szerelemről. Múlt időben 
is — nem győzöm ezt neked hangsúlyozni, ezt 
az "is" szócskát. Párás, bölcs és néha mohó pil
lantással nézem a fiatalembereket. Látod, az én 
régi őszinteségem..., hogy írni merek erről Ne
ked.

Én is egyedül élek — illetve elváltán. Talán 
ezért is esett jól a Plutarkhosz küldeményed. Ki 
is pottyant egy könnycsepp a szememből, ami
kor olvastalak. Természetesen a tanítványodat 
felkarolom, nálam lakik már, kedves, jólnevelt 
fiatalember, olyan, mint Te voltál. Holnap már 
közös programot csinálunk. Ügyes fiú! Nem 
elveszett gyerek.

Szabad időmben én sem kerülöm el a szel
lemi élvezeteket. Sartre-ral foglalkozom. A dia
lektikus ész kritikája című munkája került a 
napokban kezembe. Kicsit nehéz olvasmány 
(nekem), de Téged bizonnyal boldoggá tesz. 
(Nekem megfájult a fejem tőle.)

Egy kedves fiatal szőke kóristalánnyal kül
döm el Sartre-ot. A leány néhány hetet a váro
sodban tölt, remélem, lakhat nálad, hiszen te 
olyan jó vagy és segítőkész. A leány, azt hiszem, 
hasonlít egy kicsit hozzám. A régi énemhez.

így gondolva Rád, kedves jó "professzo
rom" — búcsúzom tőled (vacsorát kell főznöm 
ifjú és jóétvágyú vendégemnek).

Őlel a régi szerelemmel 
Barátnőd.

U.i. Még egyszer: ölellek. Jövőre, azt hi
szem, egy Boccacciót küldök Neked. Te is gon
dolkozz, legközelebb milyen olvasnivalóval 
lepsz meg? Ügy három havonta küldhetsz egy- 
egy jó könyvet. Ne gyakrabban, hiszen már én 
sem vagyok egészen fiatal.

—  HELIKON-----------------------
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AUGUSTIN POP VERSEI
A  párbeszéd erkölcstana
(Etica dialogului)
Ha valakinél látogatóban 
egy barna asztal mellett ülne 
s vendéglátója megjegyezné, 
hogy Ön előtt lényegében 
egy barna vadnyúl áll, 
úgy a következő módon 
járjon el:
kezdetnek hozza fel a 
lehető legtöbb érvet önnön 
nézetének bizonyításaként. 
Mindenekelőtt vázolja magát az asztalt: 
a fa és a négy láb leírására 
fordítson a lehető legtöbb időt. 
Megteheti aztán az első engedményt, 
ismerjen el annyit, hogy 
Önök tulajdonképp egy barna házinyúl 
mellett ülnek és kérje partnerét, 
hogy az simogassa meg az asztalt. 
A ztán  terelje át
a filozófia területére a beszélgetést: 
négy lába van tehát, 
de az asztal, szemben a nyállal, 
önmagától járni képtelen.
Itt esetleg előrebocsáthat 
néhány alapelvet a 
vallás köréből: 
főként a
keresztény vagy buddhista 
eredetűek ajánlatosabbak.
M ajd várja meg azt a pillanatot,
amikor néhány óra vita után a gazda
felszeleteli
s elkészíti
nyúlpaprikásnak
az asztalt.
Étkezzék együtt
beszédpartnerével,
majd kezdjék elölről a vitát.
Térjenek ki most 
a paprikás ízére.
S ha ekkor gazdája azt állítaná, 
hogy a barna vadnyúlból készült 
paprikást kedveli leginkább, 
köszönje meg vendégszeretetét, 
és őrizze meg minden körülmények 
között legjobb kapcsolatait 
az illető személlyel.

A tisztességesség törvénye
(Legea onestitafii)
Dora Pavel telefonon arra kér, 
mondanám meg, hol találkoztam a 
siam o poveri, m a siam o onesti 
kifejezésekkel.
A  vele való beszélgetés 
késztet arra, hogy nekem is, 
m int Catavencunak, eszembe jusson 
kicsiny kis országom,
Románia.
Hogy a legtöbb román 
szegény,
az rögtön szembetűnik.
A  tisztességesség kérdése, mégis 
sokkal bonyolultabb valami, 
és hiszem, hogy megérdemelne 
egy vitát 
a parlamentben,
amelynek következményeként aztán 
halaszthatatlanná válna 
egy törvény kibocsátása 
A  tisztességesség törvénye  
címmel.
Ennek a törvénynek 
okvetlenül tartalmaznia kellene 
a következő két bekezdést:
1. A z  összes szegény állam polgár  
köteles tisztességesnek lenni.
2. A  többi á llam polgárnak  
jogában áll 
erkölcsileg tám ogatn i
a szegény állam polgárokat.

Közlemény
(Comunicat)
A  melegvíz programja 
a gáz nyomásától függ.
A  gáz nyomása 
a légköri nyomástól függ. 
A  légköri nyomás 
a Jóistentől függ.
A  Jóisten nem függ 
senkitől.

Végső megoldás
(Ultima solufie)
Hogy a jelenlegi krízishelyzetből 
az emberiség kilábalhasson, ahhoz 
a politikát alá kell rendelni 
az erkölcsnek,
az erkölcsöt —  a hadseregnek, 
a hadsereget —  a Jóistennek, 
a Jóistent pedig kötelezni kell 
arra, hogy kifejtse tisztán, 
m it is akar.

Egy honatya beszéde
(Discursul unni parlamentar)
Szilárd meggyőződésem
hogy a törvény minden egyes megszegése
egy bevert szeg a
demokrácia koporsójába.
Éppen ezért bátorítanunk kell 
amennyire csak lehetséges 
a magánkezdeményezést 
s szorgalmasan minél több 
törvényt kell megszavaznunk 
addig
ameddig még kaphatók
szegek.

Kérdés
(O intrebare)
A z első demokratikus kormány élén
Romániában
Petru Groza volt.
A  második demokratikus kormány élén
Romániában
Petre Roman van.
A  harmadik demokratikus kormány élén
Romániában
vajon
Petru lesz vagy Petre?

FEKETE VINCE fo rd ítá sa i
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Leckék a bölcsességről
Michael Jacob beszélgetése E. M. Ciorannal
— Michael Jakob: daran úr, mű

veit olvasva az az intésünk, hogy nem 
hisz a dialógusban. Azt is írja valahol, 
hogy önnek minden találkozó egyféle 
kínszenvedés... Tisztában vagyok azzal 
a nehézséggel, amit egy önnel folytatott 
beszélgetés jelenthet, de azért vagyok 
itt, hogy mégis megpróbáljam. Kezd
hetnénk Romániában töltött gyermek
korával? Fontos-e még ma is a 
gyermekkora?

— Cioran: igen, rendkívüli mó
don. Raginari-ban, a Kárpátok egyik 
falujában születtem, 12 kilométerre 
Sibiu-Hermannstadttól, a hegyek
ben. Nagyon szerettem ezt a falut. 
10 éves koromban költöztem el on
nét, mert a nagyszebeni gimnázi
umba mentem. Sohasem fogom el
felejteni azt a napot vagy inkább azt 
az órát, amikor apám elvitt. Bérel
tünk egy lovaskocsit, s én csak sír
tam, mert előre megsejtettem, hogy 
a paradicsom véget ért. Számomra, 
gyermekként, ennek a hegyvidéki 
falunak volt egy hatalmas előnye: a 
reggeli után egészen délig el tud
tam tűnni, akkor hazamentem, 
majd egy óra múlva ismét eltűntem 
a hegyekben. Ez 10 éves koromig 
tartott. Azután volt egy másik »elő
nye» is annak, hogy ott laktunk 
fenn: az első világháború idején 
szüléimét — mint románokat — a 
magyarok deportálták, így bátyám, 
nővérem és én nagyanyánkkal ma
radtunk ott, szóval teljesen szaba
dok voltunk. Ez volt az ideális kor
szak! Nagyon szerettem a paraszto
kat, s náluk is jobban a pásztorokat: 
egyféle vallásos tisztelettel viseltet
tem irántuk. Amikor meg kellett 
válnom ettől a világtól, az volt az 
érzésem, hogy számomra valami 
végérvényesen eltörött. Csak sír
tam és sírtam. Ezt sohasem fogom 
elfelejteni.

— Önt hallgatva, ez olyan volt, 
mintha a szó szoros értelmében kiszakí
tották volna szülőföldjéből.

— A földből és abból a primitív 
világból, amit a benne rejlő szabad
ságérzettel együtt annyira szeret
tem. Tehát Nagyszebenbe kerül
tem, ez Ausztria-Magyarország na
gyon fontos városa volt, afféle ha
tárváros sok katonával. Három 
etnikum élt itt együtt, és meg kell 
m ondanom , hogy konfliktusok 
nélkül: németek, románok és ma
gyarok. Talán furcsán hangzik, de 
ez egész életemre megjelölt: nem 
tudok olyan városban élni, ahol 
csak egy nyelvet beszélnek, azon
nal unatkozni kezdek. Éppen e há
rom kultúra különbözőségét sze
rettem. Az igazi kultúra termé
szetesen a német volt, a magyarok 
és a románok csak afféle rabszolgák 
voltak, akik próbáltak függetlened
ni. Nagyszebenben volt egy német 
könyvtár, ami számomra nagyon 
fontos volt. Mindenesetre szülőfa
lum és Párizs után Sibiu (Sibiu— 
H erm an n stad t vagy m agyarul 
Nagyszeben) az a város, amelyiket

a legjobban szerettem, a legjobban 
szerettem a világon. Ha a nosztal
gia szónak van értelme, akkor ez az 
a fölötti sajnálkozás, hogy egy ilyen 
várost el kellett hagynom, meg még 
a szülőfalumat is. Alapjában véve 
az egyedüli valóságos világ a pri
mitív világ, ahol minden lehetséges 
és semmi sem aktualizált.

— Valójában ön többször is elsza
kadt gyökereitől.

— Igen, többször. Először is a 
gyermekkoromtól. Azután a nagy
szebeni életemtől. Miért is volt 
Nagyszeben olyan fontos város 
számomra? Mert ott szenvedtem el 
életem nagy drámáját. Azt a drá
mát, amely évekig tartott, s megje
lölt hátralevő napjaimra. Mindaz, 
amit írtam, amit gondoltam, amit 
kimunkáltam, minden eltévelyedé
sem ebből a drámából ered: mint

egy 20 éves koromban álmatlanná 
váltam, s én ezt tekintem a lehető 
legnagyobb bajnak. Emlékszem, 
órákon át sétáltam a városban — 
Nagyszeben egy nagyon szép kö
zépkori eredetű német város. Tehát 
elmentem otthonról éjfél körül, s 
egyszerűen sétáltam az utcákon. 
Csak én voltam az üres városban és 
néhány utcalány. Teljes csend, vi
dék. Órákon át kísérteiként kóbo
roltam, s mindaz, amit később ír
tam, ezeken az éjszakákon fogal
mazódott meg bennem. Első köny
vem , a Pe culmile disperárii (A 
reménytelenség csúcsain) erre az idő
szakra nyúlik vissza. Ezt a könyvet 
22 évesen írtam, amolyan végren
deletként, mert azt gondoltam, 
hogy öngyilkos leszek. De túléltem. 
Nem volt foglalkozásom, az pedig 
fontos lett volna. Mivel éjszaka nem 
aludtam, hanem sétáltam a város
ban, napközben semmire sem vol
tam jó, nem tudtam dolgozni. Volt 
egy licenciátusom, befejeztem már 
filozófiai tanulmányaimat Buka
restben stb., de nem tanárkodhat- 
tam, mert az egész éjszakai vir
rasztás után nem lehet diákok előtt

bohóckodni, olyan dolgokról 
beszélni, amelyek a tanárt sem 
érdeklik. Tehát ezek a nagysze
beni éjszakák képezik a világról 
alkotott felfogásom eredetét.
— Csakhogy ezek az éjszakák egy 

rendkívüli világ, vagyis valami új, va
lami megigéző felfedezést is lehetővé 
tdték...

— Ez biztos. Viszont az én ese
temben, ami a dolgokról alkotott 
felfogásomat illeti, már voltak előz
mények is. Már sokkal korábban 
ilyen volt a látásmódom, de csak 20 
éves koromtól értettem meg szisz- 
tematikus módon. Először is el kell 
mondanom, hogy apám pap volt, 
viszont anyám nem volt hívő. Fur
csa módon (vagy talán éppen emi
att) szellemileg sokkal függet
lenebb volt apámnál. 20 éves vol
tam, amikor egy nap — délután két 
óra volt, tökéletesen emlékszem rá 
— anyám jelenlétében egy kanapé
ra vetettem magam, s azt mond
tam: »Nem bírom tovább». Anyám 
ezt válaszolta: »Elvétettelek volna,

ha tudom». Ez elképesztő hatással 
volt rám, de egyáltalán nem nega
tív értelemben. Ahelyett, hogy fel
lázadtam volna, emlékszem, majd
nem mosolyogtam. Olyan volt ez, 
mint egy kinyilatkoztatás: a vélet
len gyümölcsének lenni, mindenfé
le szükségszerűség nélkül. Szá
momra ez bizonyos értelemben fel- 
szabadulás volt. Egész életemre 
megjelölt. Amikor anyám elolvasta 
románul írt dolgaimat (nem értett 
franciául), meglepő módon többé- 
kevésbé el is fogadta azokat. Vi
szont^ apám nagyon boldogtalan 
volt. O hitt (anélkül, hogy fanatikus 
lett volna), meg hát pap volt a mes
tersége. Nyilvánvalóan kényelmet
lenül érintette mindaz, amit írtam, 
s nem tudott hogyan reagálni. E- 
gyedül anyám értett meg. Ez na
gyon különös, m ert kezdetben 
megvetettem őt. De egy napon ezt 
mondta nekem: »Számomra csak 
Bach létezik». Ettől a pillanattól 
kezdve megértettem, hogy hasonlí
tok rá, és tényleg örököltem tőle 
jónéhány hibát, de néhány jótulaj
donságot is. Az ilyen reveládók ha
tározzák meg az ember életét. És

akkor történt valami. Tudja, írtam 
egy könyvet — második vagy har
madik könyvemet —, amelynek a 
címe Des larmes et des saints IKöny- 
nyek és szentek] volt. Ezt a könyvet 
tehát később írtam, 1937-ben jelent 
meg Romániában. Különösen rossz 
volt a fogadtatása. Először is a ki
adó (bukaresti volt, én ebben az 
időszakban Brassóban éltem): a 
könyv már majdnem kész volt, 
amikor telefonált, hogy közölje ve
lem, mégsem fogja kiadni. Ugyanis 
nem olvasta, de közvetlenül a meg
jelenés előtt megkérdezték tőle: 
»Olvasta ön ezt a könyvet?» Akkor 
elolvasta, s ezt mondta nekem: »Én 
Isten segedelmével csináltam meg 
a szerencsémet, nem tudom kiadni 
az ön könyvét». (Nevet.) Ez aztán 
balkáni. Mondom neki: »De hiszen 
ez egy m élységesen  vallásos 
könyv». Mire ő: »Lehet, csakhogy 
én nem kérek belőle». Abban az év
ben jöttem Franciaországba. Mon
dom neki: »El kell utaznom, egy 
hónap múlva Párizsba megyek.» — 
»Ez lehetséges, de én nem kérek a 
könyvéből». Mindössze ezt vála
szolta! Akkor betértem egy kávézó
ba, nagyon kétségbe voltam esve, 
azon gondolkodtam, mit is fogok 
most csinálni. Eléggé szerettem ezt 
a könyvet, mert vallásos válságból 
született. Végül is találtam egy ki
adót, vagyis inkább egy nyom
dászt, egy könyvnyomtatót, aki azt 
mondta: »Kiadatom én a könyvét». 
Akkor eljöttem Romániából Fran
ciaországba. A könyv távollétem
ben jelent meg 1937-ben, nagyon 
rossz volt a fogadtatása. Például E- 
liade írt egy erőszakos cikket a 
könyv ellen. Szüleim nagyon ké
nyes helyzetbe kerültek. Anyám 
ezt írta nekem Párizsba: »Értem a 
könyvedet stb., de nem kellett vol
na publikálnod a mi életünkben, 
mert apádat nagyon nehéz helyzet
be juttatod, és engem is, hiszen az 
ortodox asszonyok elnöke va
gyok... a városban gúnyolódnak 
rajtam». És akkor azt a szívességet 
kérték tőlem, hogy vonjam vissza a 
könyvet, csakhogy az kiadó nélkül 
jelent meg, tehát nem volt terjesz
tés. Ez egy tipikus balkáni jelenség, 
amit nehezen lehet Nyugaton meg
magyarázni, ahol másképpen tör
ténnek a dolgok. Nem terjesztették, 
egyáltalán nem tudom, mi lett a 
sorsa, valószínűleg bezúzták, leg
alábbis a példányok többségét. 
Anyám megértette ezt a könyvet, 
ezt írta: »Látszik, hogy van egy bel
ső szakadás nálad: egyfelől a ká
romlás, másrészt a nosztalgia». 
(Idiótaság a szüléinkről beszélni, 
de valami értelme mégis csak van.) 
Ez a könyv egy hét évig tartó válság 
eredménye, átvirrasztott éjszakáké. 
Ezért van az, hogy mindig is meg
vetettem azokat, akik tudnak alud
ni, ami m eglehetősen abszurd, 
mert nekem is csak egyetlen vá
gyam volt: aludni. Viszont egy dol
got m egértettem : az álm atlan  
éjszakák elsőrendű fontosságúak!

— Az álmatlan éjszakákon alko
tunk...

> » > >  folytatás a 10., 11. oldalon
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HELIKON

» » >  folytatás a 9. oldalról
— Nem csak az, de főleg akkor 

értünk meg dolgokat Nézze, az élet 
nagyon egyszerű: az emberek felkel
nek, eltöltik a napot, dolgoznak, elfá
radnak, majd lefekszenek, feléb
rednek, s újrakezdenek egy másik 
napot. Az álmatlanság különleges je
lensége okozza azt, hogy nincs meg
szakító ttság. Az álom félbeszakít egy 
folyamatot. De az álmatlan tisztán 
lát az éjszakában, bármelyik pilla
natban, számára nincs különbség 
nappal és éjszaka között. Ez amo
lyan véget nem érő idő.

— Az álmatlan más időbeliségben

— Feltétlenül. Ez egy másik idő 
és egy másik világ. Hiszen az élet 
csak a megszakítottság révén visel
hető el. Valójában miért is alszunk? 
Nem is annyira a pihenésért, mint 
inkább a felejtésért. A z  az alak, aki 
egy átaludt éjszaka után reggel fel
kel, abban az illúzióban él, hogy 
valamit elkezd. De ha egész éjjel 
virrasztunk, semmit sem kezdünk 
el. Reggel nyolc órakor ugyanab
ban az állapotban vagyunk, mint 
este nyolckor, viszont a dolgok 
p ersp ek tív á ja  szükségszerűen  
megváltozik. Azt hiszem, hogy ha 
én sohasem hittem a haladásban, 
ha én sohasem voltam ennek a csa
lásnak az áldozata, akkor az ennek 
is köszönhető.

— Olyan időről van szó, amikor 
negatív módon látjuk a világot?

— Negatív vagy pozitív mó
don, ahogy tetszik, de másfélekép
pen érzékeljük az időt. Nem az idő 
múlik; az idő az, ami nem múlik. S 
ez megváltoztatja az életet. Ezért 
tekintem az átalvatlan éjszakákat a 
legnagyobb tapasztalatnak, amit 
csak az életben szerezhetünk. 
Egész hátralévő életünkre rányom
ja bélyegét. Nagyon is értjük, a kín
zás miért abból állt régen — azt 
hiszem, ez ma már nem létezik —, 
hogy megakadályozták a vádlotta
kat az alvásban: néhány éjszaka 
után mindent bevallottak! Az em
ber titka, az élet titka az alvás. Ez 
teszi lehetségessé az életet. Tökéle
tesen meg vagyok győződve arról, 
hogy ha megakadályoznák az em
beriséget az alvásban, soha nem lá
to tt ö ldök lések  lennének, a 
történelem véget érne. Ez a jelenség 
úgyszólván egy életre felnyitotta a 
szememet. A világ dolgairól alko
tott felfogásom ezeknek az álmat
lanságoknak az eredménye, merem 
mondani: »szellemi álmatlanságo
ké». Ez nagyképűség, csakhogy 
nagyjából tényleg így van. És ami 
nagyon különös: a filozófia, a filo
zofikus nyelvezet iránti csodálato
mat — bolondultam a filozófiai

- tevminológiáért—, szóval, ezt a ba
bonát, hiszen ez is csak azok közül 
való, elsöpörték az álmatlan éjsza
kák. Mert láttam, hogy nem tud raj
tam segíteni, nem segített az élet 
elviselésében, főleg éjszakánként
nem. így vesztettem el a filozófiába 
vetett hitemet.

— De barátokra lelt az iroda
lomban...

—  Igen, feltétlenül. Ez akkori
ban történt, amikor láttam, hogy a 
filozófia nem tud segíteni, hogy a 
filozófusoknak nincs semmi mon
danivalójuk számomra. Mindent 
összevéve, jobban szeretem az író
kat. Szám omra Dosztojevszkij a 
legnagyobb zseni, a legnagyobb re
gényíró, amit akar, m inden felsőfo
kon. N agyon sokat olvastam az o- 
roszokat. Csehovot természetesen.

— Mikor kezdett el Dosztojevszkijt 
olvasni?

—  M indig is olvastam. D e csak 
valamivel később értettem meg. Az 
átvirrasztott éjszakák periódusá
ban értettem  m eg az Ördögöket. 
Mindenesetre én csak a nagy bete
gek et szerettem , szám om ra az 
olyan író, aki nem beteg, majdnem 
automatikusan másodrendű figura 
volt.

— A könnyekről és szentekről írott 
könyve az egyszerre szent és prostituált 
asszony koncepciójával nagyon doszto- 
jeoszkijes...

—  Igen, valóban. Elmesélem, 
hogy ennek a könyvnek miért volt 
bizonyos jelentősége az életemben. 
Brassóban éltem, ez volt az egyet
len év, amikor az történt velem, 
hogy dolgoztam... Gimnáziumi fi
lozófiatanár voltam, csakhogy ez a 
m esterség hamarosan lehetetlen
nek bizonyult számomra. Egyetlen 
gondolatom volt: felhagyni vele és 
elutazn i Franciaországba, hogy  
megmeneküljek abból a helyezet- 
ből. A brassói gimnáziumi tartóz
kodásom  valóban katasztrofális 
volt: ügyeim voltak a diákjaimmal, 
a tanárokkal, az igazgatóval... egy
szóval mindenkivel. Végül is sike
rült elutaznom  Párizsba, de —  
ahogyan azt már korábban mond
tam — a szentekről írott könyvem  
m egjelenésekor mindenki rámtá
madt. Kivéve egy 17 éves fiatal ör
m ény lányt, aka megrázó levelet írt 
nekem. Tehát egy kudarc értette 
m eg velem véglegesen, hogy soha
sem leszek hívő, m ég ha van is ben
nem vallásos érzékenység. Való
jában egy lényeges illúziót veszítet
tem el... Újra végigolvastam a m isz
tikusokat, de csak azért, mert sze
rettem bennük a mértéktelenséget, 
főleg azt, hogy úgy beszéltek Isten
nel, mint férfi a férfival, ha lehet ezt 
így mondani... Ami engem illet, hi
ába gyötörtem magam, számomra 
a hit ugyanolyan lehetetlenség ma
radt. Még ma sem tudom azt mon
dani, hogy gondolkodásom telje
sen hitetlen lenne. A hit lehetetlen
ségét konstatálom. A  hit adomány. 
Természetesen nagyon sokan két
értelműségeket táplálnak e tekin
tetben, de számora ez lehetelen.

— Tehát a misztikus filozófusok 
már ebben az időszakban fontosabbak 
voltak önnek, mint egy Hegel vagy egy 
Kant...

—  V égtelen ü l fontosabb ak . 
Avilai Szent Teréz nagyon nagy 
szerep et játszott az életem ben, 
Edith Stein életrajzának olvasása is 
nagyon felkavart... Tudja, hogyan  
tért meg? Egyszer elmegy egy ba
rátnőjéhez, egy filozófushoz, s mi

vel az üzenetet hagyott, hogy csak 
egy órával később ér haza, Edith 
Stein várakozás közben rábukkan 
Avilai Szent Teréz életrajzára, és az 
teljesen magával ragadja... Ez meg
térésének az eredete. Minden Edith 
Steinről írott cikkben csodálkoznak 
ezen, nagyon furcsának találják, 
pedig egyáltalán nem az: Avilai 
Szent Teréz stílusa tényleg felkava
ró... Én nem tértem meg, nyilván
valóan, mert nekem nincs vallásos 
elhivatottságom, de Szent Teréztől 
nagyon sokat tanultam, szó szerint 
felkavart. Csakhogy a hit velünk 
születik... Átélhetek én mindenféle 
válságot, kivéve m agát a hitet, 
amely szintén egy krízis, de a vál
ságnak ez a formája nem az enyém. 
Vagyis ismerhetem én a krízist, de 
nem tudom megismerni a hitet. Ha
tártalanul csodáltam Avilai Szent 
Terézt, lázas izgatottságáért, »ragá
lyos» jellegéért. De én nem szület
tem olyannak, aki hisz. Ő számom
ra ma is az egyik legmegragadóbb 
elme. Még nevetségessé is tettem 
magam, mert akkoriban mindenütt 
csak róla beszéltem, bárhová is 
mentem.

— Íme egy ember, aki nem rejti él 
szenvedélyeit...

— Igen, biztosan. Csakhogy én 
inkább vagyok rögeszmés ember, 
mint szenvedélyes. A kimerültsé
gig kell fokoznom megszállottsá
gomat. Engem nem érvekkel lehet 
meggyőzni, kizárólag a fáradtság 
révén, egy rögeszme kimerülése ál
tal. Ez kapcsolatban áll a hittel. Azt 
gondolom, az életben a találkozá
sok a fontosak, a látszólag kis dol
gok. Mindig is nagyon érzékeny 
voltam, mindig is beszéltem isme
retlenekkel, s nagyon sokat tanul
tam ezekből a találkozásokból, ez 
nagyon fontos. Főleg a kicsit meg
bomlott alakok a gyengéim. Romá
niában, Nagyszeben hatvanezer 
lakosából minden kissé züllött ala
kot ismertem.

— A költőket is...
— A költőket is, ők közéjük tar

toznak... Azután ott van az a telje
sen balkáni jelenség: az elhibázott 
alak, vagyis az a nagyon tehetséges 
figura, aki nem valósítja meg ön
magát, aki sokat ígér, de nem váltja 
be a hozzá fűzött ígéreteket. Leg
jobb barátaim Romániában egyál
talán nem írók voltak, hanem 
félrecsúszottak. Főképpen egyvala
ki volt óriási hatással rám: egy alak, 
aki teológiai tanulmányokat vég
zett és papnak szánták, csakhogy 
ahhoz meg kellett volna házasod
nia. A házasság vasárnapján, ami
kor mindenki őt várta, rájött, hogy 
ez őrültség, és eltűnt. Egész nap 
várták a templomban, de egész 
egyszerűen eltűnt, hónapokig nem 
látták. Nagyon nagy hatással volt 
rám. Nem volt semmiféle adottsá
ga, nem tudott írni és nagyon keve
set olvasott, de tudása az emberi 
természetről, veleszületett pszicho
lógiája egyszerűen elképesztő volt. 
Sohasem láttam tévedni, akármiről 
is volt szó. tisztánlátása tökéletes 
volt, bűnös és agresszív. Rend
szeresen találkoztam vele. Életem

egyik legfontosabb emléke egy 
Brassóban együtt töltött éjszaka, 
reggel 5-ig az utcán. Egész éjszaka 
kóboroltunk, s a beszélgetés végén 
már szédültem, mert együtt min
dent leromboltunk, abszolút min
dent. A tagadásban nálam sokkal 
erősebb volt, messze a legerősebb. 
Életének egy csomó titkát is elme
sélte nekem ezen az éjszakai beszél
getésen, olyan dolgokat, amelyeket 
még senkinek sem m ondott el. 
Nem azt mondom, hogy direkt mó
don sokat köszönhetek neki, de ő 
mégiscsak fontos beszélgetőtársam 
volt, mert vele értettem meg, med
dig is lehet elmenni. A tagadásban 
ő valóban a végletekig ment el.

— A z ön tagadása könyvekben 
folytatódott.

— Könyvekben, de nemcsak 
ott. Mindenesetre számomra ez az 
ember a tisztánlátás veszélyes és 
reménytelen formáját jelentette. Va
lójában a tisztánlátás nem feltétle
nül egyeztethető össze az élettel, 
sőt egyáltalán nem. Az ilyen típusú 
tagadás túlmehet az öngyilkossá
gon, ez tényleg a semmi, az abszo
lút semmi tudásához való meg
érkezés. S ez nem egyeztethető 
össze a létezéssel, ki kell mondani. 
Az ilyen pillanatokban választa
nunk kell: öngyilkosok leszünk 
vagy megtérünk vagy mit tudom 
én, mit csinálunk. Ez egy végső ha
tár, ahová életem során többször el
jutottam, de sohasem ennek az 
embernek az intenzitásával. Az 
volt a furcsa, hogy ez az alak na
gyon nagydarab volt, a derű és a 
boldogulás benyomását keltette. 
Lerombolt nekem mindent, min
den közös barátunkat, mindent, 
mindent, mindent. Nem volt go
nosz, nem volt gazember, de képte
len volt arra, hogy akár a legkisebb 
illúzióval is viseltessen bármivel 
szemben. Ez is az ismeret egy for
mája, — mivel végsősoron mi más 
is lenne az ismeret, mint valaminek 
a lerombolása?

—  A z  á rta lm a s tu d á s?

— Nem kizárólag az ártalmas 
tudás. Minden végsőkig vitt tudás 
veszélyes és ártalmas, hiszen — 
magáról az életről beszélek, és nem 
a filozofikusnak mondott ismere
tekről — az élet csak azért viselhető 
el, mert nem megyünk el egészen a 
végsőkig. Egy vállalkozás csak ak
kor lehetséges, ha van valami mini
mális illúziónk, különben lehe
tetlen, egy barátság úgyszintén. A 
teljes tisztánlátás, ez a semmi. Mon
dok egy példát, hogy megmutas
sam barátom démoni oldalát. Egy
szer belebolondultam egy fiatal nő
be. Barátom látta, hogy teljesen el
csábít, s azt mondta: »Ez teljes 
esztelenség». Éppen akkor ismer
tem meg a lányt, olyan volt, mint a 
villámcsapás, ő is tudta, de csak 
folytatta: »Megnézted a tarkóját?». 
Mire azt válaszoltam, hogy nem ott 
kezdtem. »Nézd csak meg jól», 
mondta. Ezt teljes butaságnak talál
tam, hallatlan kicsinyességnek, de 
mégis megnéztem, s felfedeztem a 
tarkóján egy pattanást. Mindent el
rontott nekem! Ez borzasztóan
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megragadott, a benne lévő démon. 
Abszurd volt, hogy ez az alak pap 
legyen, ezt öntudatlanul éreznie is 
kellett, amikor meglógott a házas
sága napján. Negatív felfogása volt 
az életről. A negatív felfogás nem 
feltétlenül hamis ismeret, egysze
rűen magával az élettel szemben 
nem kompatibilis forma.

— Ez a figura a balkáni világ tiszta 
terméke?

— Ez nyilvánvaló, mértéktelen- 
sége révén az. Túl messzire me
gyünk. A Nyugat, a francia civi
lizáció, a kifinomultság gondolata 
— mik ezek? Határok, amelyeket 
végiggondolva elfogadunk. Nem 
kell messzebb menni — nem éri 
meg a fáradtságot — ízléstelenség. 
De a Balkánon nem beszélhetünk 
civilizációról, nincsenek kritériu
mok. Túlzásokba esünk. Az orosz 
világ, az orosz irodalom is körülbe
lül ez. Például én nagyon fogékony 
vagyok az unalomra. Egész életeire 
ben unatkoztam — és az orosz iro
dalom állandóan az unalom körül 
forog, ez a folytonos semmi. Én ma
gam is átéltem az unalmat, talán 
patologikus módon, de azért tet
tem, mert unatkozni akartam. A 
probléma csak az, hogy ha minde
nütt unatkozunk, akkor már lőttek, 
nem igaz?

— Az ebben az értelemben vett 
unalom része annak az idókategóriá- 
nak, amelyik más, különböző?

— Igen, pontosan, mert az una
lom végeredményben az időn alap
szik: az idő borzalmán, az időtől 
való félelmen, az idő feltárulásán, 
az időről való tudáson. Akik nin
csenek tudatában az időnek, nem 
unatkoznak. Az élet csak akkor vi
selhető el, ha nem vagyunk tudatá
ban minden elmúló pillanatnak, 
különben végünk van. Az unalom 
megtapasztalása: az elkeserítő idő
ről való tudás.

— Arra kérném, hogy — mielőtt 
Franciaországba való megérkezéséről 
beszélne — meséljen valamit egy má
sik, Romániában átélt fontos élménnyel 
kapcsolatban: a magyar megszállásról, 
s a román gyermek abból fakadó szoron
gásáról, a magyar csendőr alakjáról...

— Ahogy már mondtam, egy 
kis faluban laktam, s a hatalmat 
képvisleő rendőrtől féltünk. Ennek 
semmi köze sincs a nacionalizmus
hoz, akkoriban gyerek voltam. De 
ez az egyenruhás alak, aki nem be
szélt románul, idegen volt a hegyi 
faluban. Ez egyáltalán nem egye
zett szüleim érzéseivel, akik ma
gyarul végezték tanulmányaikat. A 
nacionalizmus nem öltött olyan 
arányokat, mint később, mert az 
osztrák-magyar birodalomban volt 
valami, amit én a jogszerűség iránti 
babonás tiszteletnek neveznék. Az 
alapjaiban volt valami, ami nem 
működött, de a mindennapi élet
ben mégis csak létezett a másik tisz
telete. Az igazat megvallva, nem 
zsarnokság volt ez, valami más. 
Hat nép lakott ugyanabban a régi
óban, s köztük az egyik hatalomra 
került — ez volt a probléma, semmi
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köze sem volt a gyűlölethez. Ez 
sokkal bonyolultabb a kisgyermek
ben félelmet ébresztő magyar csen
d ő r figurájánál. Erdély ma is 
különleges jelenség Romániában. 
Amikor ott laktam, egy nem is 
olyan rossz birodalom része volt.

— Romániai korszakában voltak-e 
fontos román olvasmányai? Azért te
szem fel ezt a kérdést, mert beszélgeté
sünk megkezdése előtt George 
Bacoviáról beszéltünk...

— Én személy szerint sohasem 
érdeklődtem túlságosan a román 
irodalom iránt, Bacovia iránt igen, 
mert nagyon ismert volt. Mindene
setre Romániában csak a költészet 
volt eredeti. Én ebben a korszakban 
főleg filozófusokat olvastam.

— Ebben az időszakban ismerke
dett meg Mircea Eliadéoal?

— Igen. Emlékszem, éppen ak
koriban jött meg Indiából. O volt az 
egyedüli román, aki eljutott oda, s 
számunkra valami teljesen újat ho
zott, valami fontosat. Akkoriban 
barátok voltunk, jobb barátok, mint 
később. Volt egy nagyon súlyos 
nyilvános konfliktusunk egy asz-

szony miatt. Most, hogy Eliade ha
lott, elmesélhetem. Miért is ne? Volt 
egy művésznő, aki — elég ritka do
log Romániában — metafizikus 
volt. Egy nagyon szenvedélyes 
asszony, nagyon jó színésznő. Sze
relmes lett Eliadéba, aki nagyon fia
tal volt, akkor jött meg Indiából... 
Ez csak egy anekdota, de érdekes, 
akárhogy is nézzük. Én Bukarest
ben ismertem meg ezt az asszonyt, 
barátok lettünk. Külsőleg egyálta
lán nem tetszett nekem, túlságosan 
parasztos volt, orosz-moldáv pa
raszt. Amolyan orosz parasztasz- 
szony feje volt, de egy rendkívül 
érdekes és művelt asszony. Bolon
dult Eliadéért, s Nagyszebenben 
adtak találkozót egymásnak. Ő már 
tíz nappal korábban megérkezett 
Nagyszebenbe, amikor is Eliade 
táviratozott nekem, hogy nem jön. 
Az asszony elájult a jelenlétemben, 
valóban azt hittem, hogy meg fog 
halni. Eliade tehát elhagyta, s bal
káni módon tette. Erre én írtam egy 
nagyon erőszakos cikket Eliade el
len, senki nem értette a jelentését.

Amolyan kivégzés volt.
— De Eliade nagyon is megértet

te?

— Tökéletesen, ez volt a cikk 
lényege. Sohasem publikáltam újra 
ezt a szöveget, de utaltam rá Exerci- 
ces d'admiration [Csodálatgyakorla
tok] című könyvemben, ahol Ell
ádéról is írok. Ha ez szakítást nem 
is eredményezett közöttünk, azért 
nagyon súlyos volt. Beleavatkoz
tam egy valóban kényes ügybe, s 
cikkem ugyanúgy lekicsinyelte 
műveit, mint személyét. Mindent, 
mindent.

— Ez az anekdota arra is jól rámu
tat, hogy minden írás mennyire magá
ban rejt egy titkos hangot...

— Minden cselekedetünkben 
vannak ismeretlen dolgok, s pszi
chológiailag ezek az érdekesek. 
Csak a felszínt ismerjük, a felületi 
részt. Azt érintjük, ami megfor
mált, csakhogy éppen a formátlan, 
az implicit a fontos, egy szándék 
vagy egy magatartás titka. Ezért 
van az, hogy a másokról és önma
gunkról alkotott minden ítéletünk 
részben hamis. A jelentéktelennek

tűnő oldal elleplezett. Márpedig ez 
az oldal nagyon mély, sőt azt mon
danám, hogy ez a legmélyebb. És 
számunkra ez a legkevésbé megkö
zelíthető. A regények ezért az ellep- 
lezés módjai, a kimondás nélküli 
előadásé. A nagy írók pontosan 
azok, akiknek érzékük van ezekhez 
a »rejtett dolgokhoz», főképpen 
D osztojevszkijnek. Felm utatja 
mindazt, ami mély, s látszólag je
lentéktelen. Csakhogy ez több, 
mint látezólag jelentéktelen, ez tra
gikus. Ok az igazi pszichológusok. 
Sok embert ismerek, akik írtak re
gényeket, de belebuktak — maga 
Eliade is írt regényeket, de belebu
kott — miért? Mert csak felszíni je
lenségeket ragadnak meg, nem az 
érzések eredetét. Egy érzés szüle
tését nehéz megragadni, pedig csak 
az a fontos, s ez igaz minden jelen
ségre: a vallásos hitre stb. Hogy is 
kezdődött ez? Miért is folytatódik? 
— ez a tét, s egyedül az képes meg
látni, honnét is ered, akinek van 
megérzőképessége. Az nem az íté
lőképességből származik.

— Olvasmányaiban is ezt az »ere
detet» keresi?

— Igen, s az életemben is. A 
megformált csak egy része a gon
dolatnak, az igazi része gyakran, 
sőt majdnem mindig rejtve marad 
előttünk. Ezért van olyan kevés iga
zi regényíró. Mindenki tud írni egy 
regényt, de nem csak a megírás szá
mít. Számomra egyedül Doszto
jevszkij megy el a cselekedetek 
legmélyére. Látjuk, hogy alakjai 
miért teszik ezt vagy azt, csakhogy 
nem mindjárt látjuk. Az én állás
pontomnak semmi köze sincs a 
pszichoanalízishez, egyáltalán 
semmi, mert ez utóbbi gyógyítani 
akar. De nem ez az érdekes. Az em
berekben lakó démon a fontos — 
csakhogy hogyan lehet a démont 
megragadni?

— És a költészetet hogyan olvassa? 
Ott is ilyen premisszákból indul ki?

— Bizonyára. Az egyik alak mi
ért jó költő, a másik meg nem? Ami
kor a másik kifinomultabb. A köl
tészete miért nem időtálló? Mert az, 
ami a cselekedetek legmélyén rej
lik, nem jön át. Csillogó, figyelme- 
reméltó, költői, de semmi több. A 
kisebb tehetségű miért nagyobb 
költő? Miért zseni, vagyis miért 
több a tehetségnél? Mert sikerül ne
ki valamit átadnia abból, ami a mi 
figyelmünket elkerüli, talán még az 
övét is. Szóval, ez egy titokzatos 
jelenség. Mostanában nagyon so
kan írnak aforizmákat, ez amolyan 
divattá vált Franciaországban. Ha 
elolvassuk, nem is annyira rosszak, 
de kimerülnek a megszokott for
mulákban, nem folytathatók. Nem 
szükséges a mélyükre hatolni, nem 
lehet mit kezdeni velük, titkok nél
küli vallomások. Semmit sem rejte
nek annak ellenére, hogy jól meg
formáltak, jelentésük is van. De 
nincs jövőjük. Ami egy ember titkát 
jelenti, azt még mi magunk sem is
merjük. És ez is az élet érdekében 
van így, az emberek közötti kapcso
latért. Máskülönben bábok dialó
gusánál kötnénk ki.

— Csakhogy az ön esetében ez to
vább bonyolódik azáltal, hogy ezt ilyen 
tisztán látja. Hogyan lehet megírni va
lamit úgy, hogy ne mondjuk ki?

— M indig  csak egy részét 
mondjuk ki annak, amit mondani 
akarunk. A hangvétel a fontos. Van 
egy hangunk, nemcsak zenészként, 
hanem általában mindenben, amit 
teszünk. Ez nagyon gyakran hiány
zik, egyszerűen nincs. S ez tényleg 
nagyon titokzatos, mivel nem tud
juk definiálni, csak érezni. Például 
kinyitunk egy könyvet, elolvasunk 
egy oldalt, amelyik figyelemremél
tó, de miért nem mond mégsem 
semmit? Nem érdektelen, de nem 
érezzük az elágazásait. Nem tud
juk, hogy ez a titokzatos hang hon
nét árad, van ebben valami irre
alitás, mint minden irodalomban. 
Ezt nevezzük a szükségszerűség 
hiányának — de miért van ez a hi
ány? Az emberekkel való hétközna
pi érintkezésben ugyanígy áll a 
dolog. Találkozunk valakivel, akit
» > »  folytatás a 12., 13. oldalon

11



HELIKON

» » >  folytatdsall. oldalról
már régóta nem láttunk, beszélge
tünk vele órákon keresztül — de 
semmi. Találkozunk valaki mással, 
beszélgetünk vele, s teljesen felka
varva térünk haza. Ez az emberek 
igazi eredetisége — amit elrejtenek, 
de ami mégiscsak átsüt azon, amit 
m ondanak

— Ez olyan, mint a zene?

— Teljesen olyan. Az én sze
memben azok, akik azt mondják: 
»Nekem a zene nem jelent semmit» 
— az kész, nem is kell folytatnom. 
Ez valami rendkívüli komoly do
log, mert a zene éppen ezt érinti, 
valakinek a legbenső részét. Azzal, 
aki nem érzi a zenét, nincs semmi
féle érintkezési pontom. Ez felmér
hetetlenül veszedelmes dolog rá 
nézve, egyféle átok, amivel ő nincs 
tisztában.

— Zenéről beszélve rögtön Bachra 
kell gondolnunk, akit ön már említett 
is...

— Bach számomra egy isten. 
Felfoghatatlan, hogy vannak embe
rek, akik nem értik Bachot, pedig 
van ilyen. Azt hiszem, a zene való
ban az egyedüli m űvészeti ág, 
amely bensőséges összetartozást 
képes kialakítani két ember között 
Nem a költészet, egyedül a zene. 
Aki érzéketlen a zene iránt, hatal
mas fogyatkozásban szenved. El
képzelhetetlen, hogy valaki ér
zéketlen legyen Schumann vagy 
Bach iránt, míg azt nagyon is elfo
gadom, hogy valaki azt állítsa, nem 
szereti a költészetet. A zene eseté
ben másképpen áll a dolog, az va
lami nagyon komoly.

— Mikor hallgat zenét?
— Állandóan. Főleg most, hogy 

már nem írok. Abbahagytam az 
írást, szerintem nem éri meg foly
tatni, de ezt a szárazságot betölti a 
zene. Számomra az élet zene nélkül 
valóban abszurditás lenne. De az 
írásra nincs szükségünk, mivel sza
vakkal nem tudunk megjeleníteni 
egy zenei jellegű érzést. Tehát ab
ból, ami a zene lényegét jelenti, 
semmi nem megy át az írásba. Ilyen 
körülmények között minek kéne ír
ni? És egyáltalán, minek írni? Miért 
kell szaporítani a könyveket, miért 
kell íróvá lenni m indenáron? 
Egyébként mindenki túl sokat ír — 
régóta ez a baj, ez az abszurd és 
felesleges túltermelés, főleg Párizs
ban. De miért? Én magam azt gon
dolom, hogy nem fogok írni, vagy 
csak nagyon keveset, de hát beleke
rülünk a játékba. Mára már megér
tettem, hogy nem akarom folytatni 
ezt a komédiát. Korábban nem ko
média volt, mert az írás mégis csak 
egybeesett egyféle szükségszerű
séggel, az önmagámtól való meg
szabadulás egyik módja volt. Ki 
kell mondani: a kifejezés az egye
düli módja annak, hogy mindent 
leegyszerűsítsünk. Mihelyt leír- 
turuc valamit, az rögtön elveszíti a 
titkát, kész, megöltük, s önmagun
kat is. Volt ennek egy rendeltetése 
nálam, ez ma már nincs. Észrevet
tem, hogy akik nem írnak, több for

rással rendelkeznek, mint azok, 
akik írnak, mert minden megvan 
bennük. A megírás annyi, mint ki
zárni magunkból minden fontosat. 
Tehát: aki ír, kiüríti magát. S az élet 
végén — ez a semmi. Az írók ezért 
oly kevéssé érdekesek. Komolyan 
gondolom, hogy kiürítették magu
kat, bábok. Ragyogó emberek,de 
már nincs létük.

— És olyan valaki, mint Beckett? 
Hogyan helyezi el 6t az ön által ismert 
többi író között?

— Tudja, már sokkal ritkában 
találkozunk. Beckett olyan ember, 
aki mindig tökéletesen tisztán lát, 
aki nem íróként reagál. Ez a problé
ma fel sem merül nála — ami na
gyon szép az ő esetében^—, mert 
sohasem reagált íróként. Ó egyálta
lán nem »bukott el», mint mi mind
annyian. Ó ezek felett áll, neki 
megvan a saját életstílusa, egészen 
különálló eset. De általánosságban 
véve azt vettem észre, hogy akik 
bármilyen területen túl sokat hoz
nak létre, egy idő után már bábok. 
Ezért van az, hogy a jelentős egyé
niségek nagyon gyakran azok, akik 
semmit sem hoztak létre, akik min
dent magukba gyűjtöttek.

— Franciaországba való megérke
zése előtt elhatározta, hogy ebben az 
országban sem fog dolgozni?

— Igen, tökéletesen tisztán 
m egértettem , hogy akármilyen 
szenvedést vagy megaláztatást el 
kell fogadni azért, hogy visszauta
síthassunk egy mesterséget, az 
olyan dolgokkal való foglalkozást, 
amelyeket nem szeretünk, nem tu- 
dunk szeretni, mindenféle sze
mélytelen munkavégzést. Csak 
fizikai munkát fogadtam volna el. 
Elfogadtam volna az utcaseprést, 
akármit, de az írást, az újságírósko- 
dást nem! Mindent meg kellett ten
nem azért, hogy ne keressem meg a 
kenyerem. Aszabadságért minden
féle megaláztatást el kell viselni, 
majdhogynem ez volt életem prog
ramja. Párizsban nagyon jól meg
szerveztem az életemet, de nem 
úgy ment, ahogyan terveztem. Éve
ken át, 40 éves koromig hivatalosan 
a Sorbonne hallgatója voltam, diák
ként az egyetemen ettem. Sajnos, 
amikor betöltöttem negyvenedik 
évemet, behívattak, s azt mondták: 
»Uram, ennek vége, van egy korha
tár, az pedig 27 év». S egy csapásra 
minden szabadságra irányuló ter
vem összeomlott. Emlékszem, egy 
hotelben laktam, nem messze in
nét, egy öreg manzárdszobában, 
amit nagyon szerettem. Belegon
doltam, hogy most aztán nagyon 
súlyos a helyzet. Egészen addig a 
probléma automatikusan megol
dódott: csak a Sorbonne-ra kellett 
beiratkozni, hogy gyakorlatilag in
gyen ehessek a diákszállókon. Mit 
lehetett tenni? Nem állt módomban 
étteremben enni, normális életet él
ni. Ez talán nem volt fordulópont 
az életemben, de rendkívül nagy 
gondot okozott. Másrészt az, hogy 
elhatároztam, mindent elfogadok, 
kivéve olyan munkát, amit nem 
szeretek, tovább bonyolította az 
életemet. Szerencsére megvolt még

a hotelszobám, amit havonta fizet
tem, s olcsó is volt. Valóban imád
tam ezt a kedves manzárdszobát, 
itt volt egészen közel, rue Monsie- 
ur-le-Prince. De egyszer csak azt 
láttam, hogy a hónapos szobákból 
dobják ki a lakókat, kivéve engem. 
Ismertem a gondnokot, velem nem 
merte megtenni, de tudtam, hogy 
egyszer rám is sor kerül, tehát fel
tétlenül találni kellett valami mást, 
különben végem lesz. Ez 1960-ban 
volt, akkor publikáltam az Historie 
et Utopie [Történelem és utópia] c. 
könyvemet. Ismertem egy hölgyet, 
aki lakásokkal foglalkozott. El
küldtem neki könyvemet, ő meg
ígérte, hogy segít, s három nap 
múlva megvolt ez a lakásom telje
sen jelentéktelen áron. Öreg bér- 
házról van szó. Nem emelhetik a 
házbérünket, s én, aki irtózom az 
öregségtől, hasznot húzok ebből, 
még ha szerintem ez igazságtalan is 
a tulajdonossal szemben. így sike
rült megoldanom a problémámat, s 
mindez szükséges volt ahhoz, hogy 
foglalkozás nélkül élhessek. De en
nek vége, ma már a fiataloknak nincs 
ilyen lehetőségük. Sokan megláto
gatnak olyanok, akik hozzám hason
lóan szeretnének élni. Csakhogy már 
túl késő. Amikor megérkeztem Pá
rizsba, hónapos szobák voltak, 
amennyi csak kellett, de mindez már 
eltűnt, elveszett.

— Viszont ön tovább dolgozott, 
mégiscsak írt, sokat publikált a NRF- 
ben.

— Igen, ez igaz. Nem élhetünk 
teljesen a paradicsomban — aka
rom mondani élősdiként. Úgy érez
tem, írni kell, s ez bizonyára egy
beesett egy szükséglettel. Tehát 
publikáltam első könyvemet fran
ciául, ez volt a Précis de décompositi- 
on [A bomlás kézikönyvei. Ütána 
homályos elgondolásaim voltak, 
már akkoriban feltettem magam
nak a kérdést, miért kell szaporítani 
a könyveket. Miért is? Mindenkép
pen csak néhány mondat marad 
fenn valakitől, nem igaz? Dehát a 
napok túlságosan hosszúak, az
után a vitalitás egy formája is bizo
nyára szerepet játszott, a megmu
tatkozás szüksége. Harminc évig 
teljesen ismeretlen voltam, egyálta
lán nem vették a könyveimet. Én 
nagyon is elfogadtam ezt a helyze
tet, egybeesett a dolgokról vallott 
nézeteimmel is. Egészen addig a 
pillanatig, amikor megjelentek a 
zsebkönyvek. Én személy szerint 
helyeslem a zsebkönyveket, ez pa
radoxnak tűnhet, de úgy gondo
lom, ez az egyedüli módja annak, 
hogy valóban megszólítsuk az irán
tunk komolyan érdeklődő olvasó
kat. Azután minden irodalmi kar
riernek ez a mechanizmusa. De az 
igazán fontos évek a névtelenség 
évei. Ismeretlennek lenni lelki gyö
nyör, néha vannak kellemetlen ol
dalai, de kivételes állapot. Engem 
éveken keresztül szalonokban mu
tattak be — mert volt egy időszak, 
amikor nagyon szerettem a whis
kyt, de nem engedhettem meg ma
gamnak, hogy megvegyem, hát 
fogadásokra jártam — mindig Bec
kett vagy Ionesco barátjaként mu

tattak be. De nagyon is elfogadtam 
azt az állapotot, miért is ne? Miért 
kéne ismertnek lenni?

—  E g yszerib en  m ié r t d ö n tö t t  ú g y , 
h o g y  fra n c iá u l ír?

— Elmondom. Elhatároztam, 
hogy nem megyek vissza Románi
ába. Számomra az véget ért, a szó 
szoros értelmében múltnak tűnt. 
1947-ben Dieppe mellett voltam 
egy faluban, a tengernél. Mallarmét 
próbáltam románra fordítani. És 
ekkor h irte len  azt gondoltam : 
»Egyáltalán nincs nekem ehhez te
hetségem», s egyszerre elhatároz
tam, hogy franciául fogok írni. 
Furcsa módon, egészen addig elha
nyagoltam a franciát, viszont sokat 
tanultam angolul, a Sorbonne-on 
még angoltanárt vizsgára felkészí
tő órákra is jártam. Döntésem, hogy 
franciául írok — ami egy pillanat 
műve volt — sokkal nehezebbnek 
bizonyult, mintsem hittem volna. 
Valóságos kínszenvedés volt. Nem 
az első nekifutás, hanem a könyv 
újraírása. Négyszer írtam át az első 
könyvemet, még az írástól is meg
undorodtam. A Bomlás kézikönyve 
megírása után úgy gondoltam , 
hogy nem érdemes tovább kínoz
nom m agam . A Syllogismes de 
l'amertume [A keserűség szillogizmu
sai] címűt fáradtságból publikál
tam. Nem éri meg mondatokat írni 
stb. Majd mindennek ellenére a fo
lyamat tovább tartott, s azt is meg 
kell mondanom, hogy Paulhan ál
landóan sürgetett, dolgozzak a 
NRF-nek. Megígértem neki, majd 
szemrehányást tettem magamnak, 
azután be akartam tartani az ígére
teimet, így belekerültem valamiféle 
gépezetbe. Tökéletesen elfogad
tam, hogy a periférián vagyok. Tel
jesen ismeretlen voltam, de vég
eredményben ez egyáltalán nem 
kellemetlen. író olvasók nélkül — 
legfeljebb néhány embert azért is
merve —, egy író életének ezek az 
igazi évei. Praktikus szempontból 
vannak kellemetlen oldalai, de ez a 
valódi írás korszaka, mert az az ér
zésünk, hogy önmagunknak írunk.

— Romániától, a román nyelvtől 
való elszakadását politikai motivációk 
is indokolták?

— Maga szerint mit kezdhet
tem volna a román nyelvvel Párizs
ban? Szakítottam Romániával: már 
nem létezett számomra. Még Ro
mániában vállaltam, hogy írok egy 
tézist — ezt nem tettem meg. Akár
hogy is, Románia már csak a múltat 
jelentette számomra. Akkor meg 
mire jó románul írni? És kinek? Az
után a rendszer sohasem fogadta 
volna el azt, amit írok. Most már 
elfogadják az írásaimat, folyóira
tokban állandóan publikálják. Még 
egy több írásomat egybegyűjtő kö
tetet is hamarosan kiadnak, de még 
mindig vannak olyan szövegek, 
amelyek nem jelenhetnek meg Ro
mániában. Egy bizonyos cinizmust 
— ők nevezik ezt így — nem tud
nak elfogadni. Ha ön azt állítja, 
hogy a létezés abszurditás — azt 
elfogadják, de ha azt mondja, hogy 
a társadalom minden formája ab
szurditás, akkor azt már nem. Me-
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tafizikai síkon szabad, mindent a 
levegőbe repíthet, de társadalmi té
ren nem. Ezeknek a rendszereknek 
a kötelező optimizmus a bajuk. 
Nem fogadják el a jóvátehetetlent. 
Márpedig vannak nem megoldha
tó dolgok, amelyek az ember lénye
géhez tartoznak , a történelem  
aljasságához. Mindent mondhat, 
amit csak akar, lehet buddhista, 
akármi, egészen addig, amíg nem 
érinti a társadalmat, a történelmet 
érintő kérdéseket.

— Igaz, hogy a negyvenes évek vé
gén ön nyíltan és fanatikusan demok
ráciaellenes volt?

— Ide hallgasson, ez máskép
pen van, tudja, a demokrácia Ro
mániában nem volt igazi demok
rácia. Antidemokrata voltam, mert 
a demokrácia nem tudta megvéde
ni magát. Erőtlensége miatt támad
tam. Ebben a rendszerben nem 
lehetett hinni. Ez egy olyan elké
pesztő rendszer volt, amelynek 
nem volt önfenntartási ösztöne. Tá
madtam azt a valakit, aki iránt a 
legnagyobb tisztelettel viseltettem, 
Iuliu Mamut, a román demokraták 
vezetőjét. írtam egy cikket, ahol azt 
mondtam, hogy Maniunak, a világ 
legnagyobb demokratájának Svéd
országban kellett volna pártvezér
nek lennie, az északi országokban. 
De nem egy olyan országban, mint 
Románia. A demokráciának min
den módszerrel meg kell védenie 
magát, életerőt kell tanúsítania. De 
Maniu csak tiszta eszmékkel har
colt, ezeknek nincs semmi esélyük 
a Balkánon. A demokrácia tényleg 
hiányos volt Romániában, nem volt 
a történelmi helyzet magaslatán. 
Ilyen embereket nem lehet követni, 
ez a Balkánon megtestesült utópia, 
lehetetlenség. Volt demokrácia Ro
m ániában, M aniu-féle liberális 
párt, de a nehéz helyzetekben az 
ilyen párt nem képes kitartani, tel
jesen túllépett rajtuk a történelem.

— És a nyugati demokrácia?

— Nyugaton azért van egyféle 
automatizmus, mert a demokrácia 
itt született, túlélheti saját magát. 
Hacsak nem dől össze, sohasem 
tudhatjuk, de ez nem biztos. Az a 
demokrácia és a liberalizmus baja, 
hogy a nehéz helyzetekben kiké
szülnek! Láttuk. Hitler karrierje, a 
diktátor a demokrácia gyengeségé
nek eredménye, kizárólag az. Hit
ler története nagyon is egyszerű.

— Utópiafogalmához ezek a de
mokráciáról vallott nézetek szolgáltak 
kiindulópontul?

— Igen, az utópiáról és történe
lemről írott könyvem elmélkedés a 
demokrácia gyengeségeiről is. Azt 
állítom ebben a könyvben, hogy a 
jövő Oroszországé. Kész csoda, 
hogy Oroszország még nem hódí
totta meg egész Európát, de még 
nincs vége a történelemnek. Sajnos, 
a történelem  nem egyéb, mint 
nagyhatalmak örökösödése, ez a 
történelem. Oroszországot törté
nelmileg sikerei fenyegetik, hosszú 
távon Idzárólag ez mentheti meg 
Európa többi részét, Nyugat-Euró- 
pa szabad nemzeteit.

— Megmentésről beszél, csakhogy 
az ön általános felfogása a történelem
ről negatív, egy dekadens történelem
víziója.

— Teljesen. Én személy szerint 
azt gondolom, hogy a Nyugatot 
nem lehet megmenteni, csak ha Kí
na nagyhatalommá válik és ha tart 
tőle Oroszország. De ha ez így foly
tatódik, a Nyugat engedni fog az 
orosz nyomásnak. Ha van a törté
nelemben logika, persze, cinikus 
logika, akkor az az, hogy Oroszor
szágnak Európa urává kell válnia. 
Mindenesetre vannak kivételek a 
történelemben, s Ázsia felvirradása 
megmentheti Európát.

lat egyén és történelem között, hiszen 
az egyén mindennek mértéke, de elme
rül magában a történelemben. Úgy tű
nik, nincs valódi kapcsolat individuum 
és társadalom között, ha megpróbáljuk 
követni önt. Hogyan is alakul hát ez a 
kapcsolat?

— Nagyon rosszul, kínosan. 
Nincsen kapcsolódási pont, ez a kí
nos érzés válik a »megoldássá», ez 
biztos. Egyénenként tisztánlátók- 
nak kell lennünk, tudva azt, hogy a 
tisztánlátás túlzása elviselhetetlen
né teszi az életet. Az élet csak akkor 
viselhető el, ha nem vonjuk le a 
végső következtetéseket.

— Ez lenne az indiai gondolkodás

mód, amely — hogy úgy mondjam —  
behatolt műveibe? A nirvána, amelyről 
gyakran beszél... Ez vajon lemondást 
jelent a tisztánlátáshoz és a megkérdő
jelezett filozófia utáni nosztalgiához ké
pest?

— Ezen is túl vagyok már, de a 
buddhizmus iránti rajongás tény
leg fontos volt számomra mintegy 
tíz évvel ezelőtt. Egy kicsit mindig 
is buddhista voltam, ha ez lehetsé
ges. Őszintén szólva, ha választa
nom kellene az összes közül, ha egy 
vallás mellett kellene döntenem, 
buddhista lennék. Néhány ponttól 
eltekintve, nekem a buddhizmus 
elfogadhatónak, sőt kényelmesnek 
tűnik.

— De választhatunk-e vallást tel
jes tisztánlátással?

— Valójában titkos belső affini
tás révén jön ez a választás. Vannak 
nagyon határozott pontok, amelyet 
elfogadok, mint például a szenve
désről vallott felfogás, viszont a lé
lekvándorlás vagy a buddhizmus 
más aspektusai — hogyan lehetne 
ezeket elfogadni? Ahhoz, hogy el- 
fogahassunk ilyen típusú dolgokat, 
egy hagyományhoz kell tartozni, 
osztozni kell egyféle gondolkodás- 
módban, világról vallott felfogás
ban. Hogyan lehet hinni például a 
lélekvándorlásban, az élet szaka
szaiban? A dogmák nem elfogad
hatók, viszont a szellemiség telje

sen az. Mindaz, amit a buddhizmus 
a szenvedésről, a halálról stb. álla
pít meg, elfogaldható. A negatív ol
dal. Az, ami Buddhát a világ elha
gyására késztette. Azután mégis 
csak ez az a vallás, amelyik a legke
vesebb hitet követeli meg. A keresz
ténység vagy a zsidó vallás nagyon 
pontos dolgokra kötelez, s ha azo
kat visszautasítjuk, akkor kész, vé
ge. A buddhizmus nem, az elfo
gadja a kompromisszumot. Budd
hát a világ elhagyására késztető 
okokat nehézség nélkül elfogad
hatjuk. Feltéve, hogy legyen bátor
ságunk levonni a végső következ
tetéseket. A buddhizmus nem kér 
semmiféle fogadalmat, semmiféle 
kötelezvényt. Ezért van azon a pon
ton, hogy a kereszténység helyébe 
lépjen. Ez megtörénhet, főleg Fran
ciaországban, ahol nagy meglepe
tésemre egyre több olyan emberrel 
találkozom, akik csak a buddhiz
musban hisznek. És ez folytatódni 
fog.

Műveit ismerve nehezen tudjuk el
képzelni, hogy sokat utazgatott volna. 
Vagy tévedác?

— Igaza van, keveset utaztam. 
Csak néhány országot ismerek, 
mostanában meg már szitne egyál
talán nem utazom. Utoljára Görög
országban voltam: meghívtak, én 
pedig elfogadtam, mert fizették az 
utazást. De azért sokat utazgattam 
biciklivel — mindig is szevedélyem 
volt a kerékpár —, még Angliába is 
elmentem. Akkoriban fiatalabb 
voltam. A kerékpár azt a rendkívüli 
lehetőséget nyújtotta nekem, hogy 
kívül legyek. Ott vagyunk egy or
szágban, egyúttal bejárjuk. Kerék
párútjaim során sokat beszélgettem 
emberekkel. Egész Franciaországot 
bejártam bicildivel. Rengeteg em
berrel találkoztam, a hétköznapi 
emberekkel, nem értelmiségiekkel. 
Ez nagyon nagy örömömre szol
gált. Mindig is mélyen érintettek 
azok az emberek, akik egyetlenegy 
könyvet sem nyitottak ki soha.

— Még mindig sokat sétál?
— Hogyne, persze.

— És gyakran megy még temetők
be?

— Nem csak oda. Igaz, vonzó
dom a temetőkhöz, de a temetők 
ma már nem szépek, túl vannak 
terhelve. Ha reménytelen, szorult 
helyzetbe került barátokkal vagy 
akár idegenekkel találkozom, csak 
egy dolgot tudok nekik tanácsolni: 
»Menjen ki húsz percre egy temető
be, s meglátja, ha bánata nem is 
múlik el, mégis csaknem túllép raj
ta». Nemrég találkoztam egy isme
rős fiatal lánnyal, akinek szerelmi 
bánata volt. Ázt mondtam neki: 
»Ide figyeljen, nem lakik messze a 
Montpamasse-tól, menjen ki, sétál
jon egy félórát, s meglátja, bánata 
elviselhetőnek tűnik majd». Ez sok
kal jobb, mint elmenni egy orvos
hoz; nincs gyógyszer az ilyen fáj
dalom ellen. Viszont egy séta a te
metőben szinte automatikus meg
tapasztalása a bölcsességnek. Én

fdytatás a 14. oldalon

— Véleménye szerint mi a kapcso

J
Bardócz Lajos: Gúzsba kötve
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fo lyta tás a 13. oldalról

magam mindig is ilyen módszerek
hez folyamodtam. Ez nem tűnik túl 
komoly dolognak, de viszonylag 
hatékony. Mit is mondhatnánk a 
teljes reménytelenségben szenve
dőnek? Semmit vagy szinte sem
mit. De a tem etőben rájövünk, 
miről is van sző. Én, még ha ez 
furcsának is hat, elég együttérző 
vagyok. Nagyon érzékeny vagyok 
az emberek reménytelensége iránt. 
Mindig is segítettem az embereken, 
sokkal többször, mintsem hinnék. 
Aki nincs hozzászokva a reményte
lenséghez, hirtelen rendkívüli és 
teljesen szokatlan helyzetbe kerül, 
amit nem ért, amit nem tud meg
magyarázni magának. Én a magam 
részéről mindig megpróbáltam ta
nácsokat adni, olyan gyakorlati ta
nácsokat, amelyek a látásmód teljes 
megváltozását teszik lehetővé. Az 
efféle űr valódi elviselésének egye
düli módja a semmiről való tudás 
megtapasztalása. Másképpen nem 
viselhető el az élet. De ha tudatában 
vagyunk a semminek, mindaz, ami 
velünk történik, megőrzi normális 
arányát, s nem ölt olyan őrült mé
reteket, amelyek a reménytelenség 
túlzásait jellemzik.

— Egyféle »katartikus» megoldást 
javasol?

— Bizonyára. Látnunk kell, 
hogy mik is vagyunk. Ismertem

éldául számos fiatal írót, akik si-
ertelenségük miatt öngyilkosság

ra gondoltak, amit végeredmény
ben megértek. Csakhogy nagyon 
nehéz megnyugtatni valakit, aki 
már eddig a pontig eljutott. Az élet
ben a bukás a borzasztó, az pedig 
van bőven, mindenkinél. Ezt látjuk 
a legtöbb ismerősünknél. Az en
gem meglátogató emberek többsé
ge a bukás által kiváltott végső 
reménytelenség állapotában van.

— De valamit nyerünk a bukás
ból? Ha túléljük...

— ... Ez egy rendkívüli tanul
ság. Csakhogy sokan nem viselik 
el. Mindenféle területen vannak 
ilyenek: a beosztottak ugyanúgy 
nem viselik el, mint a »fontos» em
berek. Mindent figyelembe véve, az 
élet nagy tapasztalata a bukás. Fő
leg a nagyravágyókat, az életüket 
m egtervezőket éri utol, azokat, 
akik a jövőre gondolnak. Ezért kül
döm én az embereket a temetőbe, s 
ez egyáltalán nem rossz, elég meg
nézni az eredményt. Ez az egyedüli 
módja annak, hogy enyhítsünk egy 
tragikus szituáción, ez nyilvánva
ló...

— És nem az irodalom vagy a ze
ne?

— Az is, de kisebb mértékben. 
Főleg egy barát sírjához kell elmen
ni. Ott értjük meg, mi is van. Min
dent megtanulunk az életben, ki
véve azt, hogyan lehet túljutni az 
efféle tapasztaláson. Főleg az iro
dalmi életben vannak hatalmas csa
lódások.

— Ön már nagyon fiatalon írt 
ezekről a jelenségekről: halál, bukás, re
ménytelenség...

— Ez biztos. Első könyvem, a Pe 
culmile disperarii [A reménytelenség 
csúcsain] már ezekről a dolgokról 
szólt. Mindaz jelen van már benne, 
amit később írtam. Újra kiadták ro
mánul, de ez nagyon rosszul megírt 
könyv. Stílus nélküli, egy örült 
könyv, mégis tartalmazza egész 
gondolkodásomat. Nem lehet le
fordítani, mert nincs benne semmi 
összeszedettség, ez a román stílus, 
minden eliszkol. De az öngyilkos
ság rögeszméje már ott van. Min
den bajom benne van, az átvir
rasztott éjszakák stb.

— Ez a könyv annak a nyílt sebnek 
a felfakadása volt, amit az átvirrasztott 
éjszakákjelentettek, amiről már beszélt. 
Mikor sikerült túllépnie ezen a helyze
ten?

— Csak hét-nyolc évvel később

kezdett megváltozni. Az gyógyított 
meg, hogy elindultam kerékpárral 
bejárni Franciaországot. Hónapo
kon keresztül ijfúsági szállókban 
aludtam, s a fizikai erőfeszítés, a 
naponta megtett száz és száz kilo
méter lehetővé tette, hogy túljussak 
a válságon. Ha száz kilométereket 
teszünk meg napközben, éjszaka 
aludni kell, nincs más választás, 
különben nem tudjuk folytatni. Te
hát nem filozófiai reflexiók gyógyí
tottak meg, hanem a fizikai erő
feszítés, amely örömet is okozott 
nekem. Állandóan kint voltam, ott 
értettem meg Franciaországot: egy
szerű emberekkel, munkásokkal, 
parasztokkal beszélgetve. Ez egy 
nagyon fontos élmény volt szá
momra.

— Avilágról alkotott felfogása már 
kialakult akkoriban?

— Igen, de a patologikus alap 
csökkent. Persze, a látásmódom 
már kialakult, de vesztett tisztán 
morbid jellegéből, mert mihelyt né
hány órát pihenni tudtam, aludni, 
már nem volt meg bennem ugyan
az a feszültség. A feszültségnek 
csökkennie kellett, a túlságosan in
tenzív élet hosszasan elviselhetet
len.

— Tehát önnek sohasem volt szük
sége drogokra ahhoz, mint például Mi- 
chaux-nak, hogy »intenzív» élményei 
legyenek?

— Egyáltalán nem. Sohasem ér
tettem, Michaux miért alkalmazott 
kémiai szereket »revelációért». Ez
zel kapcsolatban sohasem értettem

vele egyet. Főleg figyelembe véve 
azt, hogy Michaux élményei na- 
gyonis ésszerűek és veszélytelenek 
voltak, kizárólag azért csinálta, 
hogy megírja őket. Nem éri meg a 
fáradságot. Szerintem ez művének 
veszendő  része. Ezt sohasem  
mondtam neki, mert nagyon jó ba
rátok voltunk, s nem akartam bán
tani. Az ilyen fokozatokat vagy 
ismerjük valamiféle végzet által, 
vagy nincs mit mondanunk róluk. 
Van valami teljesen mesterséges az 
ilyen eljárásokban. Michaux-ban 
volt valami orvosi, valami nagyon 
hangsúlyozott tudományos vonás. 
Gyakran megnézett borzalmasan 
elkeserítő tudományos filmeket. 
Amikor egészen közel lakott hoz
zám, többször elvitt mindenféle ve-

Emil Cioran kézírása

Ütésre, amelyek engem halálosan 
untattak. Volt benne ez a tudo
mányos hajlam, nem tudom én, 
mint egy nagyon nagy orvos vagy 
kémikus. Csakhogy egy költőnek 
nem kell tudományos eljárásokat 
alkalmaznia.

— Említette, hogy már nem ír. 
Úgy gondolja, többé nem is fog?

— Fogalmam sincs, de nagyon 
is lehetséges, hogy nem írok többé. 
Irtózom a megjelenő könyvek lát
ványától... az évente legalább egy 
könyvet publikáló szerzőktől... ez 
nem egészséges dolog, nem jó. Azt 
gondolom, nem kell többé írni, tud
ni kell lemondani róla. Bizonyos ér
telemben engem már nem szóra
koztat. Minimális lelkesedés, vára
kozás kell hozzá. Amikor elkez
dü n k  írni egy könyvet, van 
va-lam iféle cinkosság , m ert a 
könyv kívülálló dolog, ez amolyan 
kétszemélyes összeesküvés. Ma 
már nem látom ennek értelmét. Azt 
gondolom, elegem van a világ és az 
Isten elleni szitkozódásból, nem éri 
meg.

— De gondolatban még mindig 
szitkozódik?

— Kevésbé, szükségszerűen 
kevésbé. Létezik egyféle rezigná- 
ció, amely a korral jár. És most a 
fáradtság is nagyon reális állapot, 
számolni kell vele. Mindig írha
tunk és mindent elmondhatunk, de 
éppen erről van szó: nem kell min
dent elmondani. Akárhogy is, csak 
néhány mondat marad fenn egy 
szerzőtől. Mindig írhatunk, de ha 
ez a cselekedet már nem esik egybe 
egy belső szükséglettel, akkor az 
már csak irodalom. Ezt én nem aka
rom. Talán azért nem, mert mindig 
is hittem abban — ez az én naívsá- 
gom —, amit leírtam. Ez nem he
lyénvaló, sőt ellentétben is áll a 
dolgokról alkotott felfogásommal, 
de bánom is én! Nem kell csalni. 
Csakhogy az abszolútumban mit is 
jelent, ha csalunk? Tudatában lehe
tünk a semminek, de nem tudunk 
levonni m inden következtetést. 
Nyilvánvaló, hogy a semmi tudatá
ban abszurd dolog könyvet írni, sőt 
nevetséges. Miért írni és kinek? Vi
szont vannak olyan belső szükség- 
szerűségek, amelyek kijátsszák ezt 
az életszem léletet, más term é
szetűek, intimebbek és titokzato
sabbak, irracionálisak. A semmi 
végsőkig élezett tudata semmivel, 
egyetlen tettel sem egyeztethető 
össze. Az autentikusság, a hűség 
gondolata stb. — minden eliszkol. 
De mégis csak van ez a titokzatos 
életerő, ami arra ösztönöz, hogy 
csináljunk valamit. És talán az élet 
— anélkül, hogy nagy szavakat 
akarnék használni — végered
ményben valami ilyesmi: csinálunk 
valamit, amihez ragaszkodunk 
anélkül, hogy hinnénk benne. Igen, 
valami ilyesmi.

SO PH IE  C O LLA R D  és 
BENDE JÓ ZSEF 
fo rd ítá sa
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LÁSZLÓFFY CSABA
Újabb kori fondorlatok XXXVI.

Változatok
létezésre
A csömör, az undor ellen egy citrom után 

kutatott a félhomályban. A magas fűből elő
bújó s a raktárablak rácsain, az omladásos 
szürke falakon meg az esőmosta, fénylő kö
veken buzgón araszolga tó csigák is viszoly
gássa l töltötték el m ost. Bozótba vesző, 
bejárhatatlan földrészként tanulm ányozta 
m agát; szelídség ellen sem volt felvértezve. 
Csak a bizalmatlanságra, a vádra, a szívós 
alam usziságra hegyezte tüskéit, sehonnan 
sem hallotta a hívást — m ég a történelem  
előtti m últból sem.

Rideg, csalódott clown, tulajdon képedre 
form álnád ezt a ragyásodását sminkelve lep
lező vüágot, akár a martalócok! Halálos vá
gya — ennek a kivagyokén-újvüágnak —> 
hogy belőle lesz minden. Négykézláb állsz 
előtte te is, m intha valami kirakós játékot 
kéne tanu lm ányoznod . Pont te akarnád  
összerakni-illeszteni a megkotlósodott jót az 
épphogy-kicsírázott rosszal — az "Edward- 
kori álérzelmeket" a Mákosi Rátyás-féle új 
közhelyvariációkkal?

Aki időnként megformál mindent!
Aki idő előtt megm enthet minket!...
Az örökkévalóság lehelete. S pim asz la

kája ez a szeles kis nagyal(magyar)földi idő. 
Szeszélyesen tessékel ide-oda engem  is, 
k ö n y v tá rszo b áb ó l rak tá rhodályba , am íg 
m egsárgulok egy kéklő fűszállal, s fennaka
dok — a napfény selyemszálaiból hurkoltad 
verssé, Jong Cseng — a kultúra "akasztot- 
tember-kötelén".

*
Végre megjött a kinevezése. Meglepő

dött, am ikor meglátta, hogy Hamvas Bélát 
hová "akkreditálták". Igaz, m ég 1948-ban "B" 
listára tették; utána ideig-óráig Szentendrén 
kertészkedett. ("Itt legalább tiszta vagy és 
ártatlan" — guggolt le melléje a paradicsom
palánták közé sógornője. — "Főzhetek egy jó 
erős feketét?") II faut cultiver notre jardin — 
gondolta. Csakhogy neki m ég kertje sincs, 
nem  m agának kulizik. Könnyű volt Candi- 
de-nak...

K inevezték hát raktárosnak. Bokodon 
kezdte, onnan Inotára került, aztán ide, Ti- 
szapalkonyára — az Erómúberuházó Vállalat 
kötelékébe! Egy ilyen "fejléc” elsőoldalas köl
tem énybe kívánkozik (kár, hogy a Maja- 
kovszkij-képességű  dalnokokat büntető- 
táborokba zárták, ha nem  eresztettek véletle
nül golyót a fejükbe).

'N e  csüggedj — vigasztalta magát. — Fő, 
hogy nem  kellett m egalkudnod. HOLNAP 
MEGINT MA LESZ, mondja a dialektikával 
jóllakatott szónok." M egint Kassák jutott 
eszébe. Az avantgarde! A túl sok hőbörgés 
sohasem  bizonyult m egoldásnak számára... 
A m egalkuvás az emberiség közhelye. A kö
telező áldozatlerovás; közteher. Köztéri sa
lak. Persze, a m űalkotás is lehet megalkuvás.

Betette maga m ögött az ajtót. Mielőtt sze
m e hozzászokott volna a benti sötétséghez, 
kitapogatta a falon a kapcsolót és felkattin
totta a villanyt. Az odú nyúlós, sárga fényben 
úszott. Hurrá! Van villany! Mégsem kell nyo
m orult szerzetes-pózban, gyertyapislákolás 
m ellett összeszámolnia a hindu isteneket,

--------------------HELIKON —

legalábbis ma éjszaka nem!... Hirtelen előre
lendült, m int akinek a gondolataival együtt 
sikerült kiszabadítania a karját is; a benne 
szunnyadó erőt. Rohant veszettül, már-már 
öntudatlanul faltól falig... Hová lett a gondol
kodó nádszjü méltósága? Mint akit füllentésen 
ém ek, restelkedve húzza vigyorra száját: "Ez 
nem én vagyok; ez Sartre."

Barátai közül sokan börtönben ülnek, va
salt ajtó mögött. G. cukorbajos. Csíkos zub
bonyban s lötyögő nadrágban ott áll a rács 
mögött; a folyosóról egy (fél)szem lesi su- 
nyítva a lyukon át felfújódott hasát, fehér 
szemhéját, ekcémás bőrét és töredezett, lapos 
körmeit. Felesége a pesti utcán gumisarko
kat árul, néha m agát is. Meg kell a szívnek 
hasadni!... Kassák azt írja valahol, hogy a 
rom antika 1914 előtt hasonló volt nálunk a 
talajvízhez. Hát akkor most mire mennénk 
vele?!...

Van, akinek nagy izgalom az ébredés, ö t  
rendezetlen cédulái fölé görnyedve találja a 
szemét szúró hajnali fény. Meglehetősen ide
ges lesz tőle, m int dólgavégezetlen isten az 
Olümposzon egy eltékozolt éj után.

'M arad a létezés. Amit nem érzek. Amit 
kihívással fogadok; amitől iszonyodom és 
hadakozom ellene. Amitől félek...(?)"

Kénytelen bolyongani itt is, a szűk tér
ben. Távolból küldözgetve sóvárgó pillantá
sait a fővárosi könyvtár csillogó ablakai felé.

A bőrkötések, a könyvek szaga! A hosz- 
szúra m ért hazai "száműzetés" ideje alatt 
sem hagyják nyugodni.

*
A szoba tudóst székrekedés kínozta. Tág

ra nyitotta az ámyékszék ajtaját, és ha a ro
zoga, ny ikorgó  faa lko tm ány t nem  kör
nyékezte m eg hevesebb szélfutam, ott tró
nolt a nap áldásával, valamint az árvizek 
hordalékával megajándékozott, de m ár szo
rongato tt term észet perem én, beszívta a 
nyers menta s a bazsalikom illatát.

A N ap az összes elemeket a saját fényé
nek és melegének jegyében egyesíti... A Nap 
a kozmosz sulphurja — szőtte tovább a gon
dolatot. — A sulphur a hindu metafizika 
szerint az alkímia három alapfogalmának 
egyike. A hímnem, a lélek, az elektromosság, 
az aktivitás megfelelője... Analógiája az em
beri testben a vér, amely önmagát gyújtja és 
saját füzében ég. (Hát a szenvedély a lélek
ben?! S az emberi szellemben az éberség tü
ze?!) A Napnak az élő testben a szív felel 
meg. A Nap: a szív tüze! — Ezen eltűnődött. 
— A tűz tulajdonsága (írja Helmont) nem az, 
hogy a rosszat elkülönítse, hanem, hogy az 
elemek egymást közt való viszonyát hatal
m ával megváltoztassa és átminősítse az ele
meket.*

Mire gondolt a napi robot közben? Az 
ügyefogyott habókos leányra, akit a m inap 
anyaszült meztelenül húztak ki a Tiszából, 
mivel a kéjingert a gonoszkodással összeté
vesztő falusi kamaszok nem érték be azzal, 
hogy megbámulják rongyos pendelyéből ki
buggyanó idomait. Vagy arra a lesipuskás 
nyúl vadászra, akit a keresztútnál lestek meg 
a helybéliek, elvették tőle a lelőtt prédát, mi 
szemnek-szájnak kiváltképp ingere ebben a 
szűkös, "mindent jegyre osztanak" világban.

Nem m indig a természet kínálja a termé
szetest. Van, amikor a szokás — a társada
lom . N em rég  o lvasta  D urell Alexandriai 
négyesében, hogy a falusi Dionüsziákon ma 
is röhögve viszik a marhabőrből varrt óriás 
falioszt. Kleopátra és Kavafisz városa az ősi

bujaság színhelye, igaz! Nálunk viszont — 
amint egy öreg pap elfulladó hangon megje
gyezte—: "a város üldözi a falut!". Valójában 
a nagyvárosokban rejtettebb formában lehet 
tetteném i az élet diszharmóniáját — ponto
sabban azt, ami nem m űködik, de itt is, ott is 
kifejezi a test m eg a lélek szorongatottságát.

Ha egy ilyen ragyogó tollú fró rajzolná 
m eg az ő portréját is egyszer — játszadozott 
a gondolattal Hamvas —, biz'isten hasonló 
dolgokat koholhatna róla is (miként rokon
szenves öreg hőséről): hogy alig látszik fia- 
talabbnak, "mint az athéni pestis", m eg hogy 
"Noé bárkájában fogant, m edve és strucc vé
letlen párosodásából". Több ez m ár miszti
kus felté te lezésnél (olyan, m in t vénülő  
m agányos testnek nagy ritkán az önkielégí
tés); igaz, az ő ereiben sem csupán vér folyik, 
hanem sós, zöld tengervíz... Örök ritmus, hul
lámzás, hisz a halottakkal társalog estétől 
reggelig.

"Nézze— fejtegette nem rég egy orvos-is
merősének levélben —, én egyre jobban hi
szek a halo ttakban  (különösen, ha írás
tudók)! Azt becsülöm bennük, hogy valami 
nagyobbra éheznek, m int az élet. Valami ko
molyabbra és súlyosabbra... A halottak meg
ismerték a lényegtelenséget és szomjaznak 
arra, hogy valóságosak legyenek. Ez itt nem  
valóság. Ez itt a legjobb esetben az üresség 
orgiája..."

Vajon m egkapta-e a levelet az illető? Er
ről eszébe jut beigazolódott gyanúja. Már 
rég sejtette, hogy a szobájában ismeretlen 
kéz kajtat. Poros könyvein, irom ányain csak 
ujjlenyom atokat hagyott; becses céduláit 
azonban Hamvas széthányva találta vala
melyik délután. S a levegőben érezni lehetett 
olcsó pacsuli (ficsúr)-szagot.

"Csapdába estem — villant át agyán. — 
S ráadásul az a levél is! ...Tudják rólam, hogy 
Hamvas Béla vagyok az ötvenes évek végén 
— de csak a testemmel rendelkezhetnek. A z  
engedelmeskedik nekik; a realitás lefelé húz
za, m indig lefelé, így válik egyre tisztátala
nabbá. Át kell lépnem  hát tudatom m al más
hová, másvalakibe. M ondták m ár nekem 
kollégák, "tudós urak" figyelm ezetetően, 
hogy ha az életvonalat átlépem, értelmem 
elvész. A túlvilágban nincs m ód a választás
ra, válaszadásra... Nagy okosok! M intha a 
hazugok és sarlatánok között elviselhetőbb 
lehetőség kínálkozna a változatokra'.''

♦
Sokat tűnődött mások, különösen a kor

társak tévedésén. E század vágyálma szerint 
az élet értelme-értelmezése m intha egyre in
kább azt sugallná, hogy valamilyen elvont 
eszme vagy egy gyakorlati vállalkozás fog
lya légy! Embertársaid őrjöngése közepette; 
vagy irigy csodálatának kereszttüzében!... 
az "autodidakta" hum anizm us m ég mesz- 
szebbre kalandozik: az emberiség boldogítá- 
sát jelöli m eg (m indenáron  és m in d en  
eszközzel) végcélként.

ó  most egy "átmeneti" kom prom isszu
mos megoldással kísérletezik. M iként a ha
láltáborok felé tartók a vég nélküli utazás 
során: a lelakatolt m arhavagonokban vagy a 
fogolytáborban összezsúfolva-zárva hány
szor fenyegette őket a fulladás veszélye, 
mégis megosztották egymással a hányássza- 
gú kevés levegőt s a hitet. Volt ebben valami 
felemelő(!)... Akárcsak a pókhálós, porral pa- 
tinázott könyvek abban a m ásik — egyetemi 
raktárban. ("Raktár — rabtár" — m ég rímel 
is!) Egyedül ott, a megismerés zsúfolt polcai
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közt tévelyegve a félhomályban érezte azt, 
hogy szárnyak nélkül is messzire szállhat, 
szabad. Később álmában, itt, sikerült kiját
szania néha az őröket; lopakodva, mikéntha 
behunyt szemmel tapogatta ki a semmiben a 
hajdan látott vaskos köteteket... Ez Hermész 
Triszmegisztos tizenhárom m ondata a Cor
pus Hermeticum gyűjteményben, mely beve
zet az alkímiába... az ott a Mágia szútra... 
Szárnyas nőalak. Az eddig  ismert határok 
m ind érvényüket vesztik. Az őslátomás felé 
közelítsz, zuhanva...

Volt ezekben az álmokban valami bűnre 
vágyás. Valóságos önkívület fogta el. (Kivetí- 
tődik, lám, makacs individualista hajlama az 
elzárkózásra! — m ondhatták volna az éber
ségre kényes vallatok.)

Megesett vele, hogy zokogva ébredt ál
mából.

"Ezt az izgalm at és lopott élvezetet nem 
lehet összetéveszteni a kötelező hittanórára 
járással, tisztelt Freud úr! Abban önnek igaza 
van, hogy fölös bűntudatra  neveltek volt 
bennünket."

♦
Eltűntek az ismerős arcok. Egyedül rosto

kolt az ajtó ala tt beszivárgó ködben, a nyirkos 
hidegben. Émelygés fogta el; érezte, m int la
pul m eg benne puhán és melegen egy tudat
lan állat, aki nem  érti ezt a sok kétszí- 
nűsködést és fölösleges kínlódást — egyálta
lán az értelmetlen károsodást. Iszonyodott 
m inden  m esterkélt körm ondattó l, bevett 
rossz szokástól. Egyeseknek ennyi a léte
zés?!... M agad vagy, aki húzza az időt, holott 
törekedned kell valamire. Hogy elhatárold 
m agad a semmitől.

A viszolygás a puszta, fantáziátlan léttől 
erőt adott neki ahhoz, hogy belemerüljön tu
lajdon létezése fontosságába.

Néha m ár úgy érezte, kómába esett. Lent
ről látta magát, valahol a magasban. "Vissza
térsz hozzám, ugye?" — könyörgött hasadt 
énjének. Az ég a következő pillanatban érin
tetlenül tisztának látszott; de hangokat hal
lo tt. M in tha egy békebeli konflis (vagy 
inkább batár) kocogott volna el az imént, és 
véletlenszerű verklihang, zenefoszlány kí
sérte.

"Részesei vagyunk valam i egyetem es 
vagy csak vidéki kataklizm ának — gondolta 
—> m ielőtt elérkeznénk a tökéletes m agány 
táborhelyére. M egveted mocskos, kapzsi, ki
csinyes, karrierista embertársaidat, de egy 
percig sem feledkezhetsz m eg arról, hogy te 
is része vagy ennek a világnak. Ilyenkor önt 
el a megsemmisülés dühe. S m ég egy koszos 
csapszék sincs a közelben, hogy leihasd m a
gad a sárga földig!...

Aki halhatatlan, megengedheti magának, 
hogy vég nélkül marhaságokat beszéljen. Semmi 
kedvem a viccelődéshez, mert én meghalok. Ez a 
szöveg Emest Sábato szájából hangzott el a 
Buenes Aires-i Boedo utcában (a belvárosi 
R orida utcában Borges füstölgőit a "tiszta 
művészetért"). Pedig ez a Sábato korán rá
szolgált a halhatatlanságra. Előbb volt anar
chista, m ajd az első latin-am erikai atom 
fizikai tanszék vezetője, csak azután írta meg 
rem ekm űvét — Az alagútat. Hamar rájött ar
ra, hogy az idő tulajdonképpen nem egyéb, 
m int káprázat okozta zavar, az elveszett va
lóság pótlására tám adt rögeszme. Valójában 
m indnyájan azonos pillanatban vagyunk — 
csak különböző fokú késedelemben élünk."**

Hamvas egy korhadt falépcsőn állt; bi
zonytalan árnyékok suhantak át feje fölött.

"A művészetek kalandja is az idő csapdá
jából, a korlátáinkból ered. Ha mondjuk egy 
fiatal nő után kezdenél rohanni a sötét sikár- 
torban, s az utca hirtelen kivilágosodna, hogy 
olyannak mutassa m eg őt, nyúzottnak, rán
cosnak, amilyen lesajnált lesz majd, mikor 
senki sem fordul m eg utána... és ez egyből 
rádöbbentene arra, hogy vele együtt öreged
tél m eg te is — holtbiztos elmenne a kedved 
az ilyen visszafordíthatatlan kalandtól... Más
kor viszont az embernek elfogy a türelme 
egyedül ülni az ócska sarokban. (Mint az a 
ragyásképű pasas ott! Egy adag sóletet ren
delt; kishivatalnok lehet vagy ellenőr.) Orgi- 
ázás, szereplésvágy, zsen ikom plexus — 
m inden a bezártság elleni kétségbeesett tilta
kozás kifejezője!"

*
Az ész sűrű  masszáján keresztül haladva, 

araszolva, m int esőben a csigák (ez nem egy
szerű unaloműzés!), egyszer csak Reményik 
Zsigmondban látta viszont magát. Talán Bu
enos Airesról, a dél-amerikai íróról jutott 
eszébe éppen a példa nélküli m agyar kaland. 
Rem ényik a spanyol nyelvű  avan tgarde 
egyik létrehozója. ('Mocskosak voltak, s rop
pant egyszerűen beszéltek. Ezeket a szavakat 
használták: nyomor! munka! a jövő! prófé
ták! megváltás!") Kevesen múlták felül őt az 
Újvilágban tüzet, világ(osság)ot gyújtó euro
péerek közül; még ha nem is sikerült lángra 
lobbantania a sok szalmakazlat, fészert és mag
tárt'.... M indenért m egküzdött és megszenve
dett.

u
"Lehettem volna ő — töpreng Hamvas. — 

De azok az erős futurista stílusjegyek, brrr!"
Megborzong. Ám ahogyan a hírhedt a- 

narchista költő, a Neftali Agrella emlékét 
megörökítette, saját reflexióival teletűzdelve 
valósággal dramatizálni tudta egy önpusztí
tásával hivalkodó élet hagyatékát! Végsőso
ron Reményik is azt tette, amit ő fontolgat itt 
magában. Kilépni önmagadból, ahányszor 
csak lehet. Az alkotóember kihívása ez a kor
látozó léttel szemben.

"Lássuk csak az egymást metsző síkokat. 
Kocsmákban eltékozolt éjszakák kábulata, s 
sziklás hegyláncok közt, szakadékok fölött 
az őrök csőre töltött puskáját lesni... Tangó és 
nádpálinka! Ez lett volna az inkák kincsénél 
többet ígérő kaland?!... Hány gondolatom cé
lozza m eg vajon az övét? És hány helyzetben 
érzem, tenném változatlanul — ugyanazt?! 
Különös módon: még a honvágy is közös 
bennünk. Igaz, engem itthon emészt."

Az egész — akár egy örvénylés. Játszik a 
gramafon, forog a lemez, s vele együtt a vá
gyott, vagy lesajnált (házi) mindenség... S

— HELIKON--------------------

m ár rem énykedsz — idegenek között —, 
hogy a lebegő hangulatban zakatoló szíved
del eljutsz a parttalan hullámzásig, ahonnan 
valamikor, több millió évvel ezelőtt, kimász
tál, hogy a szárazon evickélj tovább...

Az agy is forgásba lendül; kocsonyásán 
keringenek az élet nedvei, és a test koncent
rált szirupját egy féltett (nő!) személy édes 
buzogása kezdi felforrósítani.

Hamvas tiltakozni szeretne a fantáziam ű
ködés ellen, m ikéntha egy giccses film pereg
ne előtte (a vége, az nem lehet happy end!) — 
de m ár késő. A részeg Agrella, m int egy alva
járó, csigalassúsággal leveti magáról a sza
kadt inget s a szennyes hosszúgatyát, és a 
vörös lám pára akasztja (minő véletlen, lásd 
nálunk: vöröslámpás ház!); aztán a falig ván
szorogva, a gyékénybe kapaszkodva mászni 
kezd; a létra kiesik alóla, kapaszkodik, csú
szik, senki se hiszi, hogy egyszer csak mégis 
fent van. Kiül a háztetőre — m int Chagall 
hegedűs nagyapja. Szájában, fogai között a 7 
arany (így írja le R. Zs.); várja a virradatot.

Hamvas képszerűen éh meg az egészet — 
egy álomból kiszakadt nap, örök nyár, olva
dása tiltásnak, terrornak, félelemnek, a sza
badság illúziója — időnként m eggyűlt ho
mály álcázza, felhőm aradványok fátyoloz
zák. (Mi lenne, ha előlépne az alkoholtól 
pezsgő hordók mögül?) "Ázok a sátáni sület
lenségek! — gondolja. — Utólag m ár haho- 
tázni sem lehet rajtuk."

A rongyos avantgardista csoportban ott 
lézeng Szmimov, az orosz propagandista is 
("a mi politrukunkról azt m ondanánk, hogy 
szimatol!"); szánalm as figura, olyan, m int 
egy házaló vigéc. (Különben Reményik sem 
versírásból élt m eg Argentínában, Chilében, 
Peruban s a Falkland-szigeteken, m ert oda is 
eljutott; volt kifutófiú, rakodó, hajófűtő, hal- 
pikkelyező, bárzongorista és nyilván lator.) A 
démonikus Trockijról van szó éppen — fi
gyeljük csak: "Az orosz kultúra tele van csu
pa rejtéllyel — szavalja Szm imov —; ne csak 
az intézmények s a hagyom ány lerombolásá
ra gondoljatok. Trockij ne tudná, hogy mit 
érnek Rubljov ikonjai?! Csak hát egy naiv, 
vad tömeget kell valahogy féken tartani. De 
h á ta  kereszténység vértanúi, a szent próféták 
no meg az inkvizítorok vajon nem  ilyen tu
datlan, sötét és vad közegben keresték a vilá- 
g o sság o t? !" ... A g re lla  le m á sz ik  a b á 
dogtetőről, böffent vagy kettőt, s a tulajdo
nosnőtől kunyerál még egy pohár olcsó ru
mot. M eghatóan ölelkeznek össze futuristák 
és analfabéták, anarchisták és homokosok; a 
kívülállóból ("Én m ár benne vagyok!" — só
hajtja Hamvas) szinte könnyeket csal ki a 
kép, hogy m ég a kóbor kutyának is neve van 
itt: "Gradela". (Szuka!)

A bordélyban fogant forradalm i vagy 
avantgarde eszméket többnyire átitatta a di
lettantizmus. "Az alkotás alapja a hazugság!
— hadonászik az R. Zs. orra előtt Agrella. — 
És olyan írók művelik, uralják a világ(b)iro- 
dalmat, m int Romain Rolland, Oscar Wilde 
vagy D'Annunzio!" Ez utóbbira annyira fél
tékeny, hogy valósággal belebetegedve tá
molyog el a cirkuszi sátorig, de elnyomja az 
álom, még mielőtt a lekötött szem ű távolke
leti szépség kitalálná a nézők nevét és életko
rát. Persze trükkös kérdések segítségével, 
nem úgy, m int ahogy Robert H oudin tette; ő 
valódi illuzionista volt. A közönség lelkesen 
tapsol; Agrella erre sem ébred föl; pedig a 
mágia az ő futurista verseinek őstalaja.

» » >  folytatás a 18. oldalon
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"Bomlik a nóta és táncol a világ, mint a részeg 
tenger" — idézi a fiatal Reményik Zsigm ond  
m esterének verssorát Hamvas. Tulajdon
képpen m i változott Kassákék, a századelő 
óta? A vad ércparipák hajszolása most m ár az 
égen folyik; és a szent fekete földet végképp 
kiragadták aranykezű művelőinek a tulajdo
nából. Ha az embert ú gy  fogjuk fel, mint 
kísérleti alanyt: nézz ki a gáttalan utcákról Csu
pa K assák-idézetet látsz m egelevenedni; 
még hátravan az, hogy: "a tömeg szabad
ságát akartuk!”... De "hol van a Krisztuso
tok? Rousseau-tok, Tolsztojotok?"

A m ondatok befogva, befoghatatlanul 
szétm orzsolódtak. Csak m eg ne hallja (ben
ned) valaki, m ert m ég képes lenne eszelősen 
felröhögni m agát a firmamentumig.

"Én az apám  fölkunkorított bajszára gon
dolok, aki összezavarta gyerekálmaimat" — 
m ondhatná mentségére R. Zs. A ló meghalt, 
a m adarak kirepültek; a hajó pedig döcögött 
vele, m int a terhes asszony, el egészen az 
óceán túlsó partjáig. Előbb Bécsben az utcán 
aludt, az antw erpeni rakodóparton tévedés
ből összeverték, közben a háta megett vala
k ik  ö s s z e -v is sz a  to lo g a ttá k  a rég i, 
m onarchiabeli díszleteket. M indenről le
m ondott már; de tudta: "csak az idő ért meg 
minket, ó  sohase fog kihajítani magából!"

Ül — m ár nem  Chilében (AgreÜa felkö
tötte magát) —, ül valahol, tán m egint Euró
pában a M aison d u  peuple hosszú aszta
lánál. (Az asztalvégen ücsörgők én is; szív
juk a jó belga vagy török dohányt. Csak ne 
szívnánk tüdőre a m űvészetek és a politika 
újabb "csalhatatlan" jelszavait a vüágem ber- 
csuszpájzának roppant gyűjtőmedencéje fö
lött, m iközben a híres vezérek, sztárok a 
kassza előtt új pakli kártyát bontanak örök 
játékukhoz.)

»
"Elvtárs, üljön a zongorához!" Az Erőmű 

kultúrterm ében egy kéz meglöki a Hamvas 
vállát. Elhanyagolt külsejű alak (az ilyenen 
két nadrág  van, asszony híján, egy gatya 
helyett); igyekszik helyet szerezni m agának 
a beígért koncerten. Rendkívüli eseménynek 
ígérkezik ez Tiszapalkonyán. Valaki meg
tudta, hogy Hamvas nemcsak írkálni tud, de 
pötyögtetni is.

"Akkor hát felkérjük a m űvész elvtár
sat!.,."

All tétován, majd lesújtottam Még nem 
lépett ki Reményik Zsigmond életéből. Úgy 
felejtette egym ásra tolva az idősíkokat. 'M i
lyen bárzongorista lehettem (vagy lennék) 
Dél-Amerikában ?!"

A hangos gondolkodás — egy ilyen meg
gondolatlan szöveg — sokba kerülhet ma
napság M agyarországon.

"Rajta hát!... M enekült voltál (R. Zs.), m e
nekült vagy (H. B.) — levert foryadalom 
után. Akkor kezdődött m inden. És akkor 
folytatódik..."

Érzi, hogy valami langyos massza van 
ott, félig a pádon, félig m ár a széken a zon
gora előtt — az ő ülepe. Látja a hadonászó 
karokat... Túllát mások bozontos fején, un
dok nyavalyáin és zavarodottságán (mint az 
Agrelláén hajdan Reményik); m ár csak a dal
lam ot kéne tudni s a kellő ritm ust ——

m ielőtt egy ostoba alkalmi taps sortüze 
véletlenül leterítené.

1997. Vü. 20.

* Hamvas Béla: Tabula smaragdina; ** H. B.: 
Szilveszter

Szakrális dimenziók
Az erdélyi, és általában a kisebbségi ma

gyar sorsban fogant sajátos életérzésnek a 
megjelenítése a huszadik század kíntól-ka- 
tasztrófáktól szabdalt emberének a legmo
dernebb szellem i-m űvészi önkifejezési 
formáival is különös módokon érintkezhet. 
Ilyen természetes kapcsolódás jöhet létre a 
kiszolgáltatottság félelmetes szenvedéstör
ténete és az expresszionizmus fájdalom-elsi- 
koltó szenvedélyessége, a szürrealizmus 
kísérteties látomásossága vagy az egziszten
cializmus kozmikus elhagyatottságra, ma
gányosságra döbbentő dermesztő létábrá
zolása között. Nemcsak az kötődik tehát egy 
hagyományaihoz ragaszkodó tájhoz és kö
zösséghez, egy jellegzetes kelet-közép-euró- 
pai, magyar passióhoz, ami azonnal és 
közvetlenül azonosítható motívumaival utal 
az emberiét külsőleg is megragadható régió
jához. Hanem az az elvonatkoztató világ- 
szemlélet is, amely a pokollal fenyegető földi 
létezés leggyötrelmesebb köreibe vetett lélek 
iszonytatóan mély örvényléseiből, tudatta
lan vagy tudatalatti bugyraiból, titokzatos és 
homályos belső tárnáiból hoz föl megrendítő 
üzeneteket, s teremt absztrakt sugallataival 
is elmét-ideget zaklató, gondolatot és érzel
met nyugtalanító rejtélyes látványi alakzato
kat. Sosem-volt és mégis ismerős, földöntúli 
és megrázóan evilági, egyszerre misztikusan 
egyetemes és konkrétan magunkra-eszmél- 
tető pszichikus tájképeket. Alászállás, po
koljárás ez; megmerítkezés a láthatatlanban 
és az embermélyi titkok felszínre hozatala, a 
háttérből sugárzó, érzékfölötti törvények 
láthatóvá tétele. A létezés bárminemű beszé
den túli borzongató morajlásának meghallá- 
sa és közvetítése: az emberlény és az uni
verzum viszonyában meghúzódó antropo
lógiai némaság paradox megszólaltatása, a 
csillagközi hullámrezdülések örökkévalósá
gának sejtelmes megközelítése. A zúgó koz
mikus csend riadalomtól megvonagló és 
egyúttal állandóságba rögzülő látomásokká 
történő átszúrásé. Olyan víziókká, amelyek
ben az élet elemi vágyai, sóvár képzelődései, 
személytelenné lényegszerúsödő személyes 
indítékai, reménytelenségbe hulló és simuló 
mozdulatai, halk és tragikus megtöretései: a 
végtelenségtől áthatott ősformák keretei kö
zött mutatkoznak meg. A megnyúló, megfe
szülő emberalak kínját és sorsát általános 
természeti ősképzetek, hegyvonulat- vagy 
tengerszem ősvalóságok övezik és mereví
tik; a Madách-i végzettudatra asszociáló ki
égő, kihűlő éjszakai napok, jegessé fehéredő 
égitestek, úrfények világítják. Szürrealiszti- 
kus, rémálomszerú elsötétedés és elszemély- 
telenítő stilizálódás, egzisztenciális ki
úttalanságot nyomatékosító geometrizálás 
és szín-expresszivitás, szakrális dimenziók
ba tágult hangtalan kiáltás: mindez elemen

táris és tradidonális sorsélménynek, illetve 
modern, sőt modernen túli létézésnek a
szuggesztív ötvözete.

A kitűnő festőművésznő és grafikus, az 
erdélyi magyar, közelebbről székelyföldi 
születésű Finta Edit világképe és képi világa 
pontosan ennek a hagyományosan modem 
és modernül hagyományos tragikus-drámai 
létfelfogásnak és komor lírai-balladai lélek- 
taniságnak az egyik legkiválóbb megidéző- 
je. Kihívó, szinte tüntetőén rádöbbenteni, 
léttörvényekre ráébreszteni igyekvő fantázi
ájában az általános rettenet, a kiismerhetet- 
lennel (vagy a nagyonis megismert, átélve 
megtapasztalt), szörnyűségekkel szembeni 
ijedelem nyer elementáris érzékletességet, a 
megkövesedő élőlények halmazát vagy a 
csoportosan is magányos, a lélek rángásaitól 
félrebillent fejű, arctalan emberfigurák, nőa
lakok állapotszerű mozdulatlanságát vagy 
m ozdíthatatlanságát vizionáló szemlélet 
mintha az állandósuló lélekszakadásokat, a 
szoborszerűsített tébolyt mintázná. Olykor 
demonstratív, vad kolorit, az égő pirosak és 
zöldek, az erős barnák révén, máskor lá- 
gyabb, ámyalatosabb — és egyben talányo
sabb, kísértetiesebb — színfelületek, szín
átmenetek alkalmazásával. A hajlongásuk- 
ban is függőleges, felfelé indázó, vertikálisan 
megnyúló, lényegében gótikusán megvéko
nyodó — olykor Schaár Erzsébet rémületes 
figuráira, Munch sikoly-lényeire vagy Deim 
Pál bábu-alak-kontúrjaira emlékeztető — 
árnyhősök, emberjelképek vagy szimboli
kus ballada-reminiszcenciák pozícióját pe
dig mindegyre a vízszintes vonalrendszerek 
a horizontálisan lesimító, keresztező és lezá
ró hullámsíkok fogják valami síron innen 
vagy síron túli esélytelenségbe, valami vég
legessé bizonyosodó elhantolás kikerülhe- 
tetlenségébe. Mindez egyéni továbbvitele az 
európai metafizikus festészetnek vagy akár 
Salvador Dali egyszerre idő-relativizáló és 
idő-abszolutizáló konkrét-figurális miszti
kájának. De egy helyütt a "királyt" és a "ki
rálynőt" megörökítő Henry Moore hatása is 
felfedezhető.

Nem véletlenek tehát Finta Edit orszá
gos, Kárpát-medencei és nemzetközi sikerei. 
Az Erdélyből 1992-ben Magyarországra tele
pült művésznő számtalan bel- és külföldi, 
egyéni és csoportos kiállítás résztvevője, szá
mos díj kitüntetettje, sőt egy díjazott mú- 
vészfilm alanya is. Mindemögött azonban 
ott rejlik a kommunista Romániában ma
gyarként elszevedett több évtizedes családi 
és személyes sérelmek özöne is; az az alap
vető létélmény, amely a képeken oly sokré
tűen fejeződik ki a félálom, a fél-halottság, a 
tárggyá lefokozódás, az elidegenedés, a pa
pírszalag-bábuvá válás, az üres, tekintet nél
küli arcokba, fejekbe záródás, az alko- 
nyatiság, az egyedülmaradás, az elélettele- 
nedés, a szakadó, túzszerűen lobogó ruhák
ban vergődés, az éles árnyékú félelem- 
tárgyiasulás, a gótikus miszticizmus jelleg
zetességeiben. Mindennek talán legösszetet
tebb megformálásai a Triptichon vagy a 
Romantika című alkotások. Ez utóbbin a fa
lusi ház, a szakadó ruha és a fogas, a székely
kapura is asszociáló képkeret motívumai a 
régmúlttól a máig ívelő folyamatos tragi
kum sugallatos megidézői. Azt jelzik, hogy 
Finta Edit egységben látja a pusztulás örök 
veszélyét, a közösségi és az egyéni sorsszen
vedés mélységeit, s hogy formakultúrája 
széles szellemi birodalmakat ölel át.

BERTHA ZOLTÁN

Elhangzott Budapesten, 1997. október 20- 
án, a Magyarok Világszövetségének Székházá
ban.
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%Ó‘D CE X —
H adijelen tések  is em legették , hogy  a h ad tö rtén e t ed 

d ig  m ég  nem igen  tu d o tt olyan hadseregrő l, m in t a szovjet 
katonaság. A technikai eszközökkel fészereit élcsapatokat 
követte  egy nagyszám ú , fegyelm ezetlen horda, am ely tel
jesen önellátásra vo lt berendezve. Ezért rabolt, fosztoga
to tt és erőszakoskodott. Ő k ú g y  gondolták , hogy m inden  
az övék, m ég  a n ők  becsülete is. A hogy az em berek kezd
tek  m ozogni a városban, ú gy  terjed tek  a h írek  is. A közte
m ető  nagyobb k rip tá it is feltörték és oda hurco lták  a 
nőket. Érthető, hogy  az ilyen h írek  hallatára sokan jöttek 
a p ü sp ö k v árb a , hogy  a p incében m enedéket találjanak.

A z egyházban  a nagycsü tö rtök  az u tolsó  vacsora em 
lékezete, am elyet átjár a kereszt közelségének tudata. A 
p ü sp ö k  szám ára  valóban  ez volt az u to lsó  szentm ise, 
am elyhez m ég  k a takom bahangu la t is járult. Az o ltár egy 
d eszkalap  volt, am elyet két hordóra fektettünk. Ilyenkor 
az em ber nem csak  a halálra gondol, hanem  a m egváltásra 
is, am ely  a keresztfán  m en t végbe, és am ely  a fe ltám adás
sal végződö tt. E gyedü l a hit adja m eg azt a világosságot, 
am elyben  lehetetlen  körü lm ények  között is felcsillan a 
végső remény. M ég ha egyelőre sö tét titok  övezi is. A 
jelenlevő h ívek  is m egértették  a nagycsü tö rtök  hangu la
tát, e lvégezték  gyónásukat és m egáldoztak. Az ilyen m i
sében több az érzelem  és a term észetfeletti légkör, m in t a 
d íszes tem plom ban.

D élu tán  váratlan  esem ény okozott zavart és izgalm at. 
M i nem  v e ttü k  észre, hogy a pincében tartózkodó nagy
szám ú  m en ek ü lt közé m ásvalaki érkezett volna. P ed ig  ez 
történt. C sak az t lá ttuk , hogy nagyszám ú szovjet katona 
ro n t be  k iabálva a p ince előcsarnokába. H ogy m it kiabál
tak  és k it kerestek, az t nem  tu d tu k  m egállapítani. Csak 
akkor d e rü lt fény az esetre és az előzm ényekre, am ikor 
m inden  lezajlott.

A szom szédban , a régi szem inárium  épülete  alatt tágas 
pince van , régi, erős falakkal. Ez szolgált a harcok alatt 
óvóhelyü l néhány  p ap n a k  és sok civilnek. A jelzett idő
p o n tb an  itt, az  ép ü le t elő tt váratlan  esem ény történt. Egy 
arra  h a lad ó  szovjet katona m egsebesült, szilánkot vagy 
golyót k ap o tt a lábába. Ú gy látszott, m intha a régi szem i
n áriu m  pincéjéből jött volna a lövés. R ögtön több katona 
od asza lad t, az egyik  gondo lkodás nélkül k inyito tta a p in 
ce ajtaját és bedobott egy kézigránátot. A g ránát a legkö
zelebb tartózkodó  Saly kanonok  a ty á t sebesítette meg. A 
katonák  o tt m arad tak  a k ap u  előtt, s aki kijött a házból, azt 
m ind  arccal a szem be levő ház falához állították. Felem elt 
karra l kellett álln iuk , s m ögö ttük  sorakoztak a katonák  
géppiszto llyal. A gyanúsíto ttak  lehettek  vagy tízen, több
ségük  p ap i személy. Később ők  m ond ták  el, hogy ebben a 
helyze tben  kom olyan  készü ltek  a halálra. A  sor végén egy 
húsz  év  körü li fia ta lem ber állt, aki odasúgta szom szédjá
nak, hogy ha m ár úgyis m eg  kell halni, ő m egkísérli a 
szökést. Egy óvatlan  p illanatban  valóban m egugrott, a 
katonák  a m eglepetésből felocsúdva u tán a  lő ttek  ugyan, 
d e  nem  találták  el. R ohanva követték , d e  a fiatalem bernek 
a székesegyház m ellett elhaladva sikerült a püspökvárba 
bejutni. A z oroszok  m eg voltak  győződve, hogy  ez a fiú 
vo lt a m erénylő , azért a többieket elengedték. A katonák  
v iszon t nagy  o rd ítozással h ozzánk  jöttek a pincébe. Mi 
abból n em  érte ttü n k  sem m it, d e  ők  vég igku tatták  a pincét 
és egy  zu g b an  m egtalálták  a szökevényt. Ü tlegelések kö
zepette  d iad a littasan  hajto tták  m ag u k  előtt.

R é s z le t  D r . C s e h  S á n d o r :  A P O R  P Ü S P Ö K  V É R T A N Ú -  
H A L Á L A  c. k ö n y v é b ő l .  A l t e m a  S v á jc i-M a g y a r  K ö n y v k i 
a d ó ,  B u d a p e s t .  1 9 9 7 .
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ZENEI CSEVEGÉSEK 7.
C sodálom  a zenét!

Mi sem természetesebb: ze
nész vagyok!

Vajon m indenki csodálja élete 
végéig  v á la sz to tt  szakm ájá t?  
Nyilván nem! És az életkor válto
zásaival egyrészt állandóan m ást 
csodálunk még érdeklődési terü
letünkön is. És egy adott pillanat
ban fellép a szaturádó, ami ellen 
nagyon nehéz küzdeni. Már csak 
bizonyos dolgokat "viselünk el" 
szakterületünkön is. Nézeteink 
lassan tú lon tú l kristályosokká 
válnak. M agam is tapasztalom  
m indezt nap  m int nap. Igyek
szem védekezni, m int ahogyan 
mások is védekeznek a m aguk 
szakmájában. Mégis bekövetke
zik néha a keserű pillant, amikor 
alig viselünk el valam it abból, 
amit addig szerettünk vagy ép
penséggel csodáltunk. És most 
mégis azt írtam  le: CSODÁLOM 
A ZENÉT!

M indez azzal kapcsolatban 
jutott eszembe, hogy a m inap egy 
új m űvem et m u ta tta  be négy 
rendkívüli muzsikus, egy variád- 
ósorozatot Bernstein témákra a 
WEsf side story-ból (nem elírás a 
WESTBen rejlő E(a)STet is ki akar
tam emelni!), két zongorán és két 
csoport ütőhangszeren, úgy aho
gyan Bartók írta SZONATÁját. 
Majd m inden hallgatóm megkér
dezte: véletlen a hangszerösszeál
lítás? Nem — válaszoltam —, a 
m usical-tém ákat egy rendkívül 
komoly, kozm ikus zene hang
szeregyüttesére akartam, szándé
kosan felépíteni.

Kettős tükör? Azt hiszem, si
került m egoldanom ezt a furcsa 
zenei játékot e dupla fénytörés
ben: "könnyű" muzsika csilla gze- 
n e e g y ü tte s re , m ag am  zenei 
nyelvezete-világa Bernstein-té- 
mák tükrözésében.

Még volt egy kérdés: miért ez 
a sok tisztelgő mű? Vivaldi-Haen- 
del, Scarlatti-Bach, Bakfark Bálint 
és Ligeti György, Stravinsky és 
Alban Berg és így tovább? Elgon
dolkoztam: miért is jelennek meg 
ezek a szerzők zenémben?

Már régen tudom , hogy egy- 
részük közeli családtagom, tőlük 
származom. Zenegenetikailag ők 
h a tá ro zzák  m eg m uzsikám at, 
Bartók és Debussy, Muszorgszkij 
és Vivaldi, no meg Scarlatti, a fia
talabb.

Első és m ásodfokú, oldalági 
rokonaim is vannak bőven. így

számítom családba tartozónak a 
m ár említett Domenico Scarlattit 
is. A sorból alig m aradhat ki Stra
vinsky vagy Britten, Schubert, 
Purcell, Gesualdo és m ég sokan 
mások. Érthető, ha néha m egne
vezve is nékik áldozok. De m ind
ezeken kívül van m ég valami, 
ami zene iránti csodálatomat ma 
sem engedi elfakulni: a számomra 
zseniális m űvek gyönyörű sora. 
A mű, amely egyszer valamikor 
felkeltette bennem a katarzis má
gikus élményét, a zene, amelytől 
m ás emberré váltam, m ind kitö- 
rü lh e te tle n  n y o m o t h a g y o tt  
énemben. Ezeket az élményeket 
akarom MEGÍRNI. Ez a titka hom- 
mage-múveim zömének.

A West side storyt m ég a hatva
nas években láttam  külföldön, 
azóta készülök megírni ezt az él
ményemet. Most végre sikerült. 
Bő három  év tizede várakozik  
bennem az ötlet, hogy zenei for
mát, hangzást öltsön magára. A 
többi hasonló fogantatású  m ű
vem is sok éven át várta, hogy 
életrekeljen. És m ég jónéhány 
várja, hogy a jövőben megszület
hessen. Mai napig sem sikerült 
azt a csodálatomat kifejeznem ze
nében, amit a Carmina burana kel
tett bennem. Úgy látom , rend
kívül nehéz feladat, de talán egy
sze r s ik e rü ln i fog. P rokofjev  
Klasszikus szimfóniájának m eta
m o rfó z isá t sem  s ik e rü lt m ég 
m egtalálnom . Britten két nagy 
m ű v é n e k  a Purcell-témára í r t  
szim fon ikus v ariácó in ak  és a 
Frank Bridge-témára írt grandió
zus szvitjének újraköltését — bár 
többször megkíséreltem — eled
d ig  nem  sikerült m egvalósíta
nom . És m ég  m en n y i ily en  
zene(csoda) vár bennem  arra a 
pillanatra, hogy... a "világot újra- 
költsem".

Belemelegedtem a gondolat 
kifejtésébe és ijedten vettem  ész
re: csodálkozva, sőt furcsállóan 
néznek rám  beszélgető partnere
im. Gyorsan gondolkozni kezd
tem, hogy m it is hozhatnék fel 
m en tségem re. E szem be ju to tt 
Bach Viváldi-csodálata és a hatásá
ra keletkezett átiratok. Idéztem 
Prokofjev Haydn-csodálatát és a 
nyomában keletkezett Klasszikus 
szimfóniák Udvariasan meghall
gattak, de látszott nem  győztem 
m eg őket. A kkor— szerencsémre 
— eszembe jutott Stravinsky ba
lettje az általa oly nagyon csodált 
Csajkovszkij témáira, a "Tündér 
csókja" és a "Pulcinella" balettje 
Pergolesi tém ákra, szonátatéte
lekre. Talán ez m eggyőzte a kétel
kedőket!

TERÉNYI EDE
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HELIKON

HOL-
A  Román Zenetársaság, a "Transilva- 

nia" Állami Filharmónia és a "Gh. Dima" 
K onzervatórium  m eg a Kolozs m egyei 
Kultúrfelügyelőség közös szervezésében 
Kolozsváron december 2-12. között rende
zik m eg a VII. M ozart Fesztivált, melyen 
jelentős a külföldi előadók és m uzsikusok 
részvétele: Egyesült Államok, Anglia, N é
m etország, M agyarország városaiból; és 
persze hazai személyiségek és együttesek 
adják elő a nagy m ester műveit.

A  Vigília 11. számában megjelent Jaku- 
binyi György gyulafehérvári római katoli
kus érsek A Kis Út a kommunista Európában 
cím ű tanulm ánya, valamint Lászlóffy Ala
dár két költeménye.

A burgenlandi M agyar Kultúregyesü- 
let m egrendezte 10. Kultúrhetét, amelynek 
témája a m agyar népdal kérdésköre volt, 
jelentős zeneszerzők, muzikologusok és el
őadók közreműködésével.

N ovem ber 14-én a Korunk Galériában 
Kántor Lajos bevezetőjével megnyílt Heim 
A ndrás grafikus kiállítása. A m űsorban 
Ruha István hegedűm űvész és Orbán Já
nos Dénes költő is közreműködött.

A z  idén 375 éve annak, hogy Gyulafe
hérváron Bethlen Gábor megalapította az 
1662-ben aztán Enyedre áttelepített kollé
giumot, Erdély egyik leghíresebb és legje
lentősebb ku ltú rin tézm ényét, m elyben 
annyi nevezetes ember képzése kezdődött. 
Októberben nagyszabású emlékünnepség
gel tisztelegtek az évforduló előtt, mellyel 
kapcsolatban több kiadvány is megjelent. 
Az Utilitas Könyvkiadó Erdélyi műemlé
kek sorozatának 28. számaként Krizbai Je
nő szövegével készült a Nagyenyed — A 
Bethlen Gábor Kollégium című füzet. Többen 
szerkesztették a Déván nyomtatott 184 la
pos Emlékkönyv 375 éves a Bethlen Gábor Kol
légium című kiadványt. A Kis Gyöngyszemek 
nagyjainkról feliratú 12 lapos füzet a kollé
gium híres tanárainak és tanítványainak 
rövid életrajzát tartalmazza.

N ovem ber 10-én a Duna TV  sugározni 
kezdte a Bálint Tibor Zokogó majom című 
regényéből készült 7 részes filmet.

A Forrás 10— 11. összevont száma a 
"Szerelmes földrajz” jegyében írók vallo

másait tartalmazza a szülőföldről. Hazai 
szerzőink közül szerepel Kántor Lajos, 
Banner Zoltán, Benkő Samu, Bogdán Lász
ló, Beke György, Fodor Sándor, Bálint Ti
bor, Lászlóffy Csaba és Lászlóffy Aladár.

A z  Alföld 11-es számában Lázáry René 
Sándor újabb versei jelentek meg.

A Magyar Napló novem beri számában 
Sántha Attila cikke jelent m eg a JAK-ról és 
közös dolgainkról ("Szomorú levél, hogy 
mi foglalkoztatja a fiatal vajdasági és erdé
lyi írók egy részét...")

A z  Alterego 1. évf. 3. számában többek 
között Farkas Edit, Lövétei Lázár László 
írásai és Balázs Imre József fordításai jelen
tek meg.

M eg je len t a Székelyföld első  szám a, 
melyben többek között K. Jakab Antal, Ki
rály László, Kovács A ndrás Ferenc írásai 
jelentek meg. A szám, Tamási Áron emlékeze
te című összeállítás mellett Imreh István 
m űhelye előtt tiszteleg.

K olozsváron a Heltai Alapítvány klub
jában Lövétei Lázár László és György Attila 
új kötetét m utatta be Kisgyörgy Réka és 
Orbán János Dénes.

-MI

Az én vándorlásom
Horváth István versének utolsó szaka

szát idézzük a vízszintes 1., 87., függőleges 
9., 13.. 17., 14., 20. és 3. számú sorban.

VÍZSZINTES: 1. A z idézet első sora 
(zárt betűk: M, H, N). 14. Üzleteknyi tva- 
tartásának hatóságilag megállapított 
időpontja. 15. Idegrendszerével tudo
m ásul vesz valamit. 16. Juhfélék, rom á
nul. 18. Régi mezopotámiai város. 19. 
Vérségi, társadalmi vagy lelki kapcsolat 
több személy között. 21. Alvás. 22. Öve
zetek. 24. Amerikai fizikus (Milton Wil
liam). 25. Dublini. 26. Néma tusa! 27.
Milliméter. 28. Hangszer. 30. Egyenese
ket húz. 32. Angol költő, festő, grafikus, 
elöl személyneve kezdőbetűjével (1757- 
1827). 34. Cápa fele! 35. Állami jövede
lem. 36. Vény, recept rövidítése. 38. Zita 
egynem ű hangzói. 39. Szétmázol. 41. 
Sporteszköz. 42. Antonov repülőgépe. 
43. Felület, terü le t— frandául.45. Szün
telen, folyamatos. 46. Kis András! 48. 
N agy ném et költő (Heinrich). 49. Jel
m ondat. 50.Közterhünk. 51. Vissza: 
többszörös válogatott román kosárlab
dázó volt. 52. XV. Lajos francia király be
folyásos kegyencnője. 53. Hacsaturján 
személyneve. 54. Enekhangutánzó szó. 
55. Jótékonykodik. 57. A parcella, rom á
nul. 58. Nem  fő. 59. Kicsinyítő képző. 60. 
Női név. 61. Levéltartó. 62. Férfinév. 64. 
Középértékű. 67. Cseh szerves kémikus 
(Frantisek). 68. Régi róm ai pénz. 69. 
S trondum  vegyjele. 70. Kínai hosszmér

ték. 71. Olasz regényíró (Giuseppe). 74. 
USA-állam, fővárosa: Boise. 76. Hóhér. 
78. A megzenésített szöveg zenéje. 80. 
Sóhaj. 81. Román rajzfilmeken olvasha
tófelirat. 83. Anemesgázak közé tartozó 
elem. 84. Város Olaszországban. 87. Az 
idézet második sora (zárt betűk: E, Y, E, L).

FÜGGŐLEGES: 1. Ökör húzza. 2. 
Felvigyázó. 3. Az idézet utolsó sora (zárt 
betű: V). 4. A török autók betűjele. 5. 
Egyesült Arab Köztársaság betűjele. 6. 
Megsemmisítő hatályú tiltakozás vala
mely testület határozata ellen. 7.... két
szer fárad: közmondás. 8. Néni, ro
mánul. 9. Az idézet harmadik sora. 10. Két
szer semmi! 11. A Nílus német neve. 12. 
Az ének. 13. A z idézet negyedik sora (zárt 
betűk: Ü, G). 14. Az idézet hatodik sora 
(zárt betűk: X, A, L, N). 17. Az idézet ötödik 
sora. 20. A z idézet hetedik sora. 23. Álom
ból ébreszt. 25. Lakáj. 29. Gallium vegy
jele. 31. Háziállat. 32. Watt. 33. Bugy
borékolva forr. 34. Központ. 37. Miche
langelo világhírű szobra. 40. Kotorászva 
keresgél, tájszóval. 42. Adományoznak. 
44. Máriácska. 47. Felhő, románul. 56. 
Kövér gyerek. 58. Olasz város Teramo és 
Pescara között. 60. Olasz névelő. 63. Jele
ket vés. 65. Latin elöljáró. 66. Szovjet
orosz szobrász (Szergej Mihajlovics). 68. 
Amely helyre. 72. Férfinév. 73. Etiópiái 
tó. 75. Karthágó alapítója. 77.... Novak: 
amerikai színésznő. 79. Szülő. 82. Ezüst 
vegyjele. 85. Mesterkélt sóhaj. 86. Kímél.

RÁMAY TIBOR

A HELIKON 22. számában közölt, Indián szerenád 
megfejtése: Arcom fagyos és fehér, / Szívem dobzörgése vad: 
I Szorítsd szíved fölé, / Talán ott majd megszakad...
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