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SZŐCS ISTVÁN

Könyvtár 
és temető
Állítólag, mondogatják, hogy 

az Internet... az feleslegessé teszi a 
hagyományos könyvtárakat. Sze
rintem csakis akkor teszi majd ezt, 
amikor feleslegessé válik a hagyo
mányos tudás is. Az Internetnek 
ugyanis az a legfőbb jellegzetessé
ge, hogy rengeteg felesleges adatot 
közöl, mégsem nyújt felesleges is
meretet. Az Internet legfennebb 
úgy hibázik, hogy tévedésből, 
nem, nem, nem ez az idevaló kife
jezés, hanem az, hogy "valamilyen 
esetlegesség folytán" nem továb
bíthat egy lényeges adatot, esetleg 
a leglényegesebbet, annak a követ
keztében, hogy — esetleg éppen 
azt nem táplálták bele. De — nem 
véletlenül nem.

így jártam a múltkoriban egy 
német költővel, akit környezetem
ben alig ismernek, így hát életem
ben először az Internethez fo
lyamodtam, megkértem valakit, 
lássa, mi van betáplálva? Kaptam 
tizennégy gépelt oldalnyi adatot, 
csupa betűhalmaz, krixkaraxxcq- 
wrwxcrqccc stb., de az informáci
ók tartalma, minősége, olykor még 
eredete és "iránya" sem volt mind
ebből kivehető; bár teljesen beleká
bultam, mégis meg tudtam  ál
lapítani, hogy a költőre vonatkozó 
legfontosabb magyar nyelvű szö
veg nem szerepel közöttük. Sze
rencsére, az már úgyis birtokom
ban volt; és teljesen tudományta
lanul jutottam hozzá: csak úgy le

nyúltam egy véletlenül telihalma- 
zott könyvespolcról.

Vagyis egy olyan világrend- 
szer, mint az Internet, legfennebb 
negatív esetlegességeket tartal
maz, pozitívat nem. Milyen egy 
pozitív könyvtári véletlen? Ami
lyent bárm ilyen  ócska vidéki 
könyvtár nyújthat, amikor — s ez 
a legcsodálatosabb időlopás, a leg
termékenyebb kéjelgés — az em
ber lapozza a katalógus-cédulá
kat, mert keres valamit, s közben a 
pillantása fegyelmezetlenül turkál 
a többi katalógus-cédula közt, s 
fel-felsikít magában: jé, ez vajon 
meg mi lehet? jaj, hát ez is itt van? 
vagy: mindég is sejtettem, kell lé
teznie egy ilyen könyvnek, s az 
eredetileg keresett könyv kérőcé
dulája mellé kitölt még könnyel
műen négyet-ötöt...

Van, hogy egyetlen jól hangzó 
mondatot találok ilyenkor, van, 
hogy semmit, van, hogy hónapok
ra abból élek meg.

Például a minap, Budapesten 
jártomban, beültem egy-két napra 
a Széchenyi Könyvtárba. Valami 
egészen mást kerestem, s egyszer 
csak beleakad az ujjam Pékár Gyu
la egyik cédulájába... s ez azért volt 
nekem érdekes, mert pár héttel 
ezelőtt Bánffy Miklósról kellett 
egy kis ismertetőt írnom, s akkor 
elgondolkoztam azon: azért b - 
csülik-e a valóságos értékénél ke
vesebbre é le tm ű v é t, m ert az 
irodalmárok irigylik, hogy a sze
mükben elérhető legmagasabb, 
mitologikus kongású társadalmi 
rangot érte el, miniszter lett? — s 
ezért próbálják diflamálni, hogy
> » > >  folytatás a 7. oldalon

•  Király László versei
•  Ferdinandy György novellája
•  Bogdán László versei
•  Kisgyörgy Réka novellája
•  Gaal György: Kristóf György 

és Bethlen Gábor kollégiuma
• SERÉNY MÚMIA

JANCSIK PÁL 
Vonatból
Nézem a tájat és az őszt a tájban. 
őszi ember, mindig az őszre vártam.
Most itt vagyok hát. jobban mondva 6 van 
mindenütt, mert kinn, benn egyforma ősz van.

Dér és ború — de színek, tiszta fények.
Hideg esők — de rejtett tüzü ének.
Egyik vonat visz — hazafele más hoz. 
Ennyivel is közelebb a halálhoz.

Korok
Ókor, középkor —  mind azt hitte, 6 
örök lesz, mert örökké tart a kő.

De elmúltak. Maradtak csak romok: 
piramisok, várromok, klastromok...

S te, híres újkor, te, dicső atomkor? 
Ha az ősanyag vad ereje tombol,

mi marad meg a hasadó atomból? 
Lesz-e folytatás, lesz-e még utókor? 
1997. október 8-án.
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BALÁZS IMRE JÓZSEF

Tamási Áron, 
az olvasó*
"A kritikus (...) rájön, hogy akkor igazságos, 

ha bírálatának tengelyéül az író szempontjait 
fogadja el. De egyben az olvasók előőrse is a 
kritikus. Ez pedig olyan kötelességet jelent, 
amelynek teljesítése közben az író hadimozdula
tokat tesz."

(Tamási Áron)
A z  író saját m űveinek első olvasója. Az 

elsőség  valam iféle elsőbbséget is jelent 
ugyanakkor: erre utal Tamási, amikor a ha
dim ozdulatok megtételének lehetőségét em
lí ti  T abéry  G éza k ö n y v érő l íro tt k r iti
kájában.1 A szerző általában fenntartja m a
gának a válogatás jogát saját m űvével kap
csolatban. Egy átdolgozott kiadásban meg- 
válogathatók a szavak, egy válogatott m űve
ket tartalmazó kötetben kijelölhetők a fonto
sabbnak vagy a nem  jellemzőnek ítélt m ű
vek2, sőt a m űvek olvasatai között is válogat 
olykor a szerző. Az írói olvasatok kapcsán 
azonban számos vita zajlott és zajlik, s a 
vélemények a szerzői szándék kultuszától a 
szerzői álláspont teljes megkérdőjelezéséig 
terjednek. Egyetlen dolgot azonban még a 
szerző "halála" m ellett érvelők sem vitathat
nak el a szöveg létrehozójától: az olvasás, az 
értelmezés jogát. A szerzői olvasat tehát leg
alább annyira fontos és helytálló az előzetes 
elvárások szintjén, m int bármelyik más ér
telmezés. A továbbiakban Tamási Áronnak, 
az olvasónak a portréját konstruálom  meg 
kritikái és irodalm i publicisztikája alapján, 
azzal a bevallott szándékkal, hogy lehetővé 
tegyem az olvasó Tamásinak és a novellák, 
regények, színm űvek szerzőjének későbbi 
szembesítését. A vizsgálódás során elsősor
ban az érdekel, hogy milyen — esetenként: 
ki nem  m ondott — szempontok alapján ítéli 
m eg Tamási az elődök és a kortársak műveit. 
Ez a kutatás ugyanakkor Tamási szerzői ne
vének súlya m iatt rávilágíthat a korabeli iro
dalm i kánon alakulásának néhány kérdésére 
is.

Tamási számára nem  volt ismeretlen sem 
a kritikus, sem a "hadimozdulatokat" tevő 
író beszédhelyzete. Tíznél is kevesebb iroda
lom kritikát írt ugyan, de vitacikkeivel és írói 
vallomásaival együtt m ár kötetnyi azoknak 
az írásoknak a száma, amelyek az irodalmi 
életet közvetlenül, érvelő m ódon befolyásol
ták.

Tamásinál az érvek mellett ugyanakkor 
fontos szerpet nyer az írás gesztusértéke. 
Éppen azáltal, hogy kevés irodalomkritikát 
írt, jelentősége van m agának az alkalomnak 
is, am ikor kritikusi pozícióból nyilatkozik 
meg, s így nagyobb hangsúly esik a bem uta
tott szerzőre vagy jelenségre. Egyes írásai
nak a címei is beszédaktusokra utalnak. Az 
Ajánlom magam: Tamási Áron vagyok... dm ű  
írás bem utatkozás: az irodalom terének egy
fajta berendezése. Tamási Kacsó Sándor és 
Benedek Elek mellé helyezi el magát, és fiatal 
székely íróként m utatkozik be. Az írás to
vábbi részében m indhárom  szót értelmezi a 
pontosabb önm eghatározás érdekében: a fia
talságot az újjal és a bátorsággal társítja, a 
székely séget a hitvilág gazdagságával és a ma
gára maradottsággal, az írói m ivoltot pedig a 
N éphez való viszony által értelmezi: "az író
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az az ember, akit m indig megkérdez bajában 
a Nép, jobban mondva az író az az ember, aki 
m eg is hallja, amikor kérdezi őt bajában a 
Nép."3 Három évvel később Tamási, már túl 
az első nagy vitákon és a Karinthy-afféron, a 
bemutatkozás gesztusa után egyre gyakrab
ban gyakorolja a bem utatást is: már a Szilá
gyi András regényeiről írott kritikák is így 
értékelhetők, mellettük pedig beszédes cím
ként jelenik meg: Ajánlom Ladó Lajost. A  cikk, 
amely később, az Ábel kapcsán vitát kavar, 
egy székely szárm azású fiatalember Kicsi er
dőőr feljegyzései d m ű  emlékezésrészletét ve
zeti be az Erdélyi Helikonban. Hangsúlyo
zottan  gesztusértékűek a későbbiekben az 
írótársakról írott megemlékezések, amelyek 
természetesen az írók emberi oldalára össz
pontosítanak. Tamási önhelyezése szem 
pontjából érdekes felsorolni ezeknek az 
írásoknak a címeit: Kuncz Aladár, Bátor Arany 
János, Móra Ferenc, Balázs Ferenc, Babits Mi
hály, Reményik Sándor, Móricz Zsigmondról, 
József, a költő, Szántó György emlékére.

Tamási azonban nemcsak a széles gesz
tusok embere és írója, hanem következetes 
érvelő is. A "vallani és vállalni" vitát előké
szítő Tabéry-kritikájában m ár körvonala
zódnak érvei a történelmi regénnyel szem
ben. Nem a történelmi regények létét kifogá
solja, hanem azok időszerűtlenségét emeli 
ki: "Mert a történelmi regény mégiscsak köz
vetett eszköze a mondanivalónak. (...) Ezért 
végül sem m ondhatok mást, m int az írás 
elején: ne öltözzék páncélba az író, ha meg 
akarja m ondani az igazságot. Lássuk m ezte
len karral őt, elszánt hadakozásban jelen sor
sunk kínjai között!'4 Ugyanebben a szö
vegben Móricz Tündérkert jét a magyar törté
nelmi regények tetejének nevezi, elvetve a 
stüusregény és a szintézisregény közötti m e
rev különbségtételt.

Az így van! d m ű  írás, amely m ár hozzá
szólásként született a vitához, még nyíltab
ban foglal állást a jelenből ihletődő m űvek 
mellett. Tamási abban a történelmi pillanat
ban cinizmusnak nevezi az abszolút m űvé
szi magaslatokra való "mászást" és ismét 
kifejti, hogy nem az egyes történelmi regé
nyek létezését kifogásolja: "Nekem az a be
tegség  fáj, am ely  a tö rtén e ti regények  
takarója alatt egyre terjed az erdélyi vérben. 
(...) Tagadom, hogy ez a sereges múltba gya
loglás ösztönös, szükségszerű cselekedet lett 
volna. Egyszerűen tünet az, ragadós írói 
gesztus, vagy ha úgy tetszik: divat. És ne
megyszer kibúvás az író feladata elől."5

Ettől az írásától kezdve Tamási olvasó
ként is az életet keresi a könyvekben. Gesz
tusaival, Az országépítő kivételével olyan 
regényeket és színműveket próbál beemelni 
az irodalmi köztudatba, amelyek a jelenről 
és/vagy  az életről szólnak, az élet nyelvén. 
Kádár Imre A fekete bárány dm ű  regényét is 
jelenbeli témája alapján tartja arra érdemes
nek, hogy jobbító észrevételeket tegyen vele 
kapcsolatban. Művirágoknak érzi a kapita
lizmus, szodalizmus, kereszténység és tran- 
szilvanizm us regénybeli megjelenítését, s 
amikor m agyarázatokat keres, arra a követ
keztetésre jut, hogy "a házasságnak ez a há
borgó tava, ahová Kádár Imre elvezetett, 
nem a természet törvénye szerint lett, hanem 
a tanulás, a betű-dvilizádó vívmánya". Ez 
egyben azt is jelenti, hogy hiányzik belőle az 
élet, az életesség. Szentim rd Siratóban dm ű  
komédiáját viszont éppen az életszerűség 
m iatt dicséri, és itt hangzik el az a fontos

mondat, hogy "a nép nem  magában, hanem 
maga körül hozza azt, amire fel kell figyelni 
és amit az öröm érzésével melengetni kell." 
Önmagában az, hogy valaki a népet választ
ja hőséül, nem érdem Tamási szerint. Annak 
m egm utatását várja, ami a nép körül van, és 
ezért kritizálja keményen a népszínm űveket 
és Nyírő egyes alkotásait. Később, az Élni és 
írni d m ű  vallomás után, amely az élet felma- 
gasztalódása az írással szemben, Tamási m ár 
egyre kevésbé hangoztatja nyíltan az életsze
rűség fontosságát, ez az elvárása a további
akban a művésziség fogalma felé közelít. A 
m egm utatás hitelessége ugyanis, ahogy m a
guk a Tamási-művek is jelzik, nyelvi kérdés 
is, nem  csupán a tapasztalatgyűjtés függvé
nye.

Szilágyi András két regénye kapcsán Ta
mási az irodalom igazi feladatát újból m eg
találó szerzőt üdvözli, és bár helyenként 
elmarasztalja az írói teljesítményt, főleg Az 
Idő katonáiban, fontosnak tartja az írónak 
m int kim ondónak a szerepét: "Beszéljenek, 
írjanak és mondjanak bármit a széplelkű kri
tikusok, énelőttem súlyos érdem kimondani 
a hitet, vallomást tenni valami mellett, am i
ért csupán a lelküsmeret jutalmaz, és talán a 
jövő."8

Gaál Gábor szintén írt kritikát m indkét 
Szilágyi-könyvről, s az Új pásztor kapcsán az 
első írásában annak valós jellegét emelte ki: 
"Ez a könyv körkönyv, azaz nem  költészet, 
hanem valóság.”9 A m ásodikként megjelenő 
regény tükrében a Korunk-szerkesztő m ár 
m ásként közelíti m eg ugyanazt a könyvet: 
"Az Új pásztor költészet. Égy nagy tiltakozó 
és értő lírai hév rászabadulása igazi témavi
lágára."10 Mai szemmel ez a m ásodik m eg
közelítés tűnik  érvényesebbnek. Szilágyi 
szaggatott, expresszionista prózája remek 
megoldásokat tartalmaz a fiatal pásztor ön
tudatra ébredésévd vagy az állatok egyéni- 
tett viselkedésével kapcsolatban, helyenként 
azonban könyvízű fordulatokkal m utatja be 
a sztrájkmozgalom vidékre való betörését. 
Tamási m int olvasó m indenesetre ezúttal 
nem  az életszerűséget emeli ki a két re
génnyel kapcsolatban, hanem  a szavak piros 
tégláinak mesteri "egymásra rakását" és az 
írói bátorságot. Ugyanebben az időszakban 
jelenik m eg saját k iadásában  az Erdélyi 
Szépmíves Céh által elutasított Czímeresek, s 
nem  sokkal utána a Bátor Arany János d m ű  
írás, amely az akkori tankönyvek Arany-ké
pét lebontva szintén a költő bátor m egnyilat
kozásaira alapozva építi fel saját A rany
értelmezését. Ez az egybeesés is mutatja az 
író és olvasó Tamási hasonló kérdésfelveté- 
s d t és hasonló válaszait a felmerülő kérdé
sekre.

1933-ban írott, Regényírás Erdélyben d m ű  
áttekintésében szintén a harcosabb írói m eg
nyilvánulások, számonkérések mellett érvel, 
s elégedetten nyugtázza az általa szodális és 
történelm i regényeknek nevezett m űvek 
összekapcsolódásának tendendáját. Zilahy 
Lajos drámáját bírálva azonban hamarosan 
finomítja írói bátorsággal kapcsolatos néze
teit, így összegezve mondanivalóját: "bátor 
csak egy jó m űben lehet az író." 1 Olvasói 
álláspontjának alakulása ismét az irodalmi 
élet változásaival áll összhangban. 1934-ben 
újabb vita robban ki az írók között, az Erdé
lyi Magyar írói Rend által kiadott könyvek 
kapcsán. Tamási Személyeskedő írók címmel 
szól hozzá a vitához, elemezve a kialakult
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helyzetet és az előzményeket. Az írók cso
portokba való tömörülését a korjelensé
gek alapján vezeti le és m agyarázatot 
keres arra, hogy m iért éppen az adott mó
don alakultak a csoportok összetételei: "a 
kiválasztás aránylag ott sikerült a legjob
ban, ahol a tehetség és világnézet közül 
legalább az egyiket komolyan vették. (...) 
A Helikonnál a tehetséget vették számba 
egyedül, a Korunk pedig a világnézetet. 
(...) (A Helikon) jobban ismerte az írónak 
és az irodalom nak a lényegét, m ert sokkal 
gyakoribb eset, hogy a tehetséggel együtt 
jár a világnézet, m int az, hogy a világné
zettel járjon együtt a tehetség."1

Tamási tehát egyre hangsúlyosabban 
állítja, hogy a m űvészi ábrázolásmód, a 
tehetség legalább olyan jelentős, m int a 
világnézet és a bátorság. Olvasói elvárásai 
szem p o n tjáb ó l ta lán  leg fon tosabb  az 
1935-ös Gondolat és Árvaság d m ű  írás. A 
kánonváltások idején m induntalan felme
rülő  kérdésről szól a szöveg, arról, hogy 
van-e az irodalom nak közvetlen funkciója 
a közösségi élet alakításában. Az írás ele
jén Tamási egy m eg nem  nevezett pesti 
íróbarátja vélem ényét idézi, aki szerint 
nem  a komoly tartalom, a nemzetnevelő 
tendencia és az erkölcsi m agatartás az iro
dalom  lényege, hanem  a művésziség. Ta
m ási e lfogad ja u g y an  szükséges fel
tételnek a művésziséget, de nem  tartja azt 
elégségesnek: "Ha valaki m űvészetet akar 
az irodalom ban is adni, m int ahogy én is 
szeretnék, könnyen hajlamos lesz arra, 
hogy nagyjában igazat adjon e baráti fel
fogásnak. Csakhogy az irodalom nem lég
üres térben és kortól független időben 
születik. Szerves része annak az életnek, 
amelyet él egy közösség, ebben az esetben 
az erdélyi magyarság. Az a kérdés tehát, 
hogy milyen ez az erdélyi m agyarság és 
milyen életet él."13 A farkaslaki író úgy 
látja, hogy az erdélyi m agyarság tapoga
tózik, u takat és eszméket keres. Az írói 
b em u ta tk o zásk o r m o n d o ttak a t p ed ig  
m ost is érvényesnek tartja Tamási: az író
nak m eg kell hallania, am ikor a nép kér
dez és segítséget kér. Számára az irodalom 
egyszere az eszmék terjesztője és kritikája. 
Álláspontját Tamási a kor kontextusába 
helyezi, ezáltal kijelentésének modalitását 
nem  a kim ondó személye, hanem  a kor 
határozza meg.

A továbbiakban Tamási a politika és 
irodalom politika felé fordul, ő lesz a Vá
sárhelyi Találkozó elnöke, publicisztikájá
ban p ed ig  egyre többet foglalkozik a 
korral és egyre kevesebbet annak irodalmi 
megnyilvánulásaival. Ebből az időszak
ból ismét a gesztusai emlékezetesebbek, 
az Ellenzék Vasárnapi Szó d m ű  mellékle
tének elindítása, fasizmusellenes megnyi
la tk o z á s a i ,  n e k ro ló g ja i.  É rték e lé s i 
szempontjai azonban m ár nem  változnak. 
Am ikor 1962-ben, m ár egy m ás korban és 
m ás környezetben irodalom m al kapcsola
tos nézeteit összegezi14, a másfajta disz- 
ku rzus ellenére az érvek és a felfogás 
ismerős. Három tétele közül az első, hogy 
a politika, tehát a kor, és az irodalom 
összefüggésben állnak egymással. A hatás 
elsősorban a politikától az irodalom felé 
irányul, de az irodalom sajátos eszközeire 
szüksége van a társadalomnak. Az iroda
lom  a "több fej: jobb eredmény" elve alap

ján egyfajta kritikáját nyújtja a politikai 
nézeteknek. M ásodik tétele, hogy a forma 
és tartalom egységének elvét a jó m űvek 
esetén lehet csak megvédeni, hisz vannak 
olyan művek, amelyek silány formában 
helytálló nézeteket fogalmaznak meg. A 
harm adik tétel szerint a korszerűség nem 
azonos a modernséggel, s m íg a korszerű
ség a kor iránti érzékenységet jelenti, a 
modernség a folytonos formai megúju
lást, s így ez utóbbi esetenként alkati ne
hézségekbe ütközhet.

T am ási nem  sz ív e se n  í r t  iro d a 
lomkritikát. Nem azért nem írt azonban, 
m ert nem látta fontosnak, hanem m ert túl 
időigényesnek találta: "Túlságosan lelki- 
ism eretes vagyok, s több idő t és erőt 
emésztek el egy kritikával, m int egy no
vellával. Azonkívül m ég a m agas bátor
ság s a mondanivaló és a tiszta művészet 
iránti igényeket is felütöm mgam elé."1 
Olvasói portréja így is alakulásának folya
matában konstruálható meg. Ebben a fo
lyamatban az alapvető nézetek nem vál
toznak, csupán az a középpont helyező
dik át időnként, ami köré a teljességében 
ki nem  épített esztétikai rendszer szerve
ződik. A középpont úgy vándorol a kor
szerűségnek való írói megfeleléstől az 
életszerű ábrázolás, utóbb pedig az írói 
bátorság és a m űvésziség fúziója felé, 
hogy ezek a szavak többet jelentenek köz
napi jelölőjüknél, és így valóban érdemes
sé válhat az olvasói és szerzői portré 
összevetése. * 1 2 3 * * * * 8 9 10 11 12 13 14 15

JEGYZETEK
* Elhangzott 1997. szeptember 26-án, a 

Budapesten szervezett Tamási-konferenci
án.

1 Tabéry Géza: Vértorony, in: Jégtörő 
gondolatok (JG) I.

2 vö. a kötetszerkesztők észrevételét a 
jégtörő gondolatokban: "Van egypár írás, mint 
például az Üzenet Karinthynak, amit — ért
hető okokból — nem kívánt Tamási újra kö
zölni, ezért hagytuk ki mi is a mostani, 
megközelítően teljesnek mondható gyűjte
ményből." JG. II. 433.

3 JG. 1.170.
4JG. 1.198.
5JG. 1.206.
6JG. 1.215.
7JG. I. 217.
8 JG. 1.239.
9 Gaál Gábor: Új pásztor, in: uő: Erről van 

szó. 101.
10 Gaál Gábor Az Idő katonái, i. m. 107.
11 JG. 1.320.
12 JG. 1.372.
13 JG. 1.473.
14 Az irodalom ügyében. JG. II.
15 Az Idő katonái. JG. 1.237.
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Réztányér
meg se született meg se hótt 
búcsúzó erdélyi donkihót 
magasztos útján halálra lesték 
kurva kutyák csahos menyecskék

hite mely hol volt hol nem vöt 
nem kíván ezredfordulót 
nincs aki mézes dalt fakasszon 
cemende torkú czifra asszony

csak garábonczosok sasfiúk 
kiket e földre tudás szele fútt 
nyomukban semmi zuhog a nincsen 
szeretők talpig fürelízben

nagyfene lelkünk az marad 
csak vigyázz össze ne szóld magad 
ne ríjátok hogy rossz lovunk ráment 
rikkantsatok trikolór áment

Szulikó
jó idefenn idefenn Iraklival és Tariellel
Ha már Kaukázus alattunk felhők melyeken senki
csak angyal ha jár
Érik az alkony s roppan jófajta görögdinnye vagy 
mintha vérig szeretkezve pihennénk ki 
hiábavló nyugalmaink 
Sziklához se kötözze úgy ül mégis az ember 
ölyvek tépik a májunk bakui vodka képibe 
Ködbe hanyatlik az Ó Főváros mint a drégeli rom 
felhőbe hajdan 
Templomaiban
kozák kancák kétszáz kengyele mint a bosszú 
Lelkemben Idasszicizáló istenek 
Nem elég három költő ily magasan sem 
dicsőíthető inkvizíciós különítménynek 
amikor vérré válik a bor de nem a testben 
s szavakban beretva-szablya hasogatja 
ősz hegyi csendek levélrezzenéseit 
Ahogy az ivótülök kiürül s völgybe úszik 
nincs már semmi kidobható 
a derűsen süllyedő lét léggömbkosarából 
Csak a tündérek valódi bábjátéka 
s a gondolat hogy ne halj meg ostobán 
Jó idefenn idefenn Iraklival és Tariellel 
S ha Kaukázus ragyognak az Álmatlan 
Átkozott Darázs Hunyáta Révész Tátos csillagok 
egyetlenem kik tudják ha vagyok s nem vagyok 
Ringatnak mint régi versbén Fürtös Fellengér 
Hozzád beszélek reggelig dőlj ide mellém

A magyar megoldás
Volt szeretőm: 13.
10  elhagyott.

Maradt: 3.

2 megcsalt. 
Megmaradt: 1.

Észt az 1-et,
— ihajja! — 
észt az 1-et 
ÉN csalom meg.
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HELIKON

FERDINANDY GYÖRGY

Az én életem egy kész regény
(részlet)

Nápolyban felavattak egy ka
szárnyát, és oda helyezték át a tá
bort. Mentünk mi is. Én ott egy 
orvossal dolgoztam, röntgenez
tünk, mert akkor már kezdtek ki
vándorolni az emberek, és min
denkinek le kellett fényképezni a 
tüdejét.

Hát én legalább harminc ember 
helyett lefényképeztettem magam, 
akik azután az én felvételemmel ju
to ttak  ki Am erikába. Még egy 
olyan magyar is, akinek hiányzott a 
fél tüdeje.

Egy idő után aztán az egész tá
bort átvitték Németországba, én 
meg kibéreltem egy kis házat Saler
no közelében. Ez volt az életem leg
szebb korszaka.

Lejártam a tengerre, átúsztam 
az öblöt. Volt egy barátom, akinek 
a háború előtt Tiranában volt fotó
üzlete. Ez jött velem, és miközben 
én úsztam, megvárt a túloldalon.

Jött az ősz, ilyenkor az ember 
mindig nyugtalan. A tenger már hi
deg volt. A part felé menet minden 
nap átmentem egy vasúti felüljá
rón. Ott megfigyeltem, hogy reggel 
áll benn egy szerelvény, ilyen feke
te, kilencven centiméteres csövek
kel. Stuttgartba mentek, rá volt írva 
minden csőre, hogy hová viszik.

Egy nap összepakoltam, vettem 
két kiló citromot, tudtam, hogy a 
citromnak Északon nagy értéke 
van, és nyomás, beköltöztem egy 
csőbe. Kényelmes volt, lehetett 
benne ülni, aludni. Egy félórára rá 
elindult a vonat.

Innsbruckban szálltam ki elő
ször. Hát áll bent egy vonat tele 
fiatal gyerekekkel. Elkezdtünk be
szélgetni, és az egyik azt mondta, 
hogy Németországba megy. Egy 
ilyen tizennyolc éves gyerek. Ide 
figyelj, mondtam neki, én meghív
lak, és fizetem az útiköltségedet! 
Beköltözött a csőbe ez a fiú is.

H á t onnan  p illanatok  a la tt 
Stuttgartban voltunk. Kiszálltunk. 
A gyereknek nem volt pénze, de 
irtó jópofa volt, igazi vagány. Né
metül folyékonyan beszélt, de tu
dott valamit franciául is.

Én hoztam magammal a sodró
épet és a kliséket, gondoltam, el- 
ezdek újra cigarettát gyártani. 

Németországban senki sem árult 
feketén cigarettát, a németek meg 
ugye nagy dohányosok. Nem volt 
nehéz megszimatolni az üzletet.

Na, merre menjünk? Néztük a 
térképet, hát ott van a közelben a 
Schwarzwald. Remek, mondom, 
tökéletes! A Fekete erdő! És hát át
m entünk Herrenbergbe. Gyalog 
mentünk, és útközben találtunk 
egy ilyen hétvégi házat. A tulajdo
nos havi száz márkáért kiadta ne
künk.

Ott Herrenberg mellett volt egy 
menekülttábor, onnan hoztuk a 
munkásokat. Azt a tíz-tizenkét em
bert, akik csinálták a cigarettát. 
Megismerkedtem egy német lány

nyal, ez később hozzám is költö
zött. Az apja bakter volt, ez a lány 
emelgette a sorompót. így kerültem 
össze vele.

A gyerek meg, a Béla, nagyon jó 
eladó volt, de volt egy borzalmas 
hibája: lopott. Ha bementünk egy 
üzletbe, egy pillanat alatt kinyitotta 
a kasszát. Mondtam neki, hogy bör
tönbe kerül, ne csináljon már ilyen 
hülyeségeket! Később azu tán  
együtt voltam veié a börtönben is.

Gyártottuk a cigarettát. Amikor 
elfogyott a papír, bementünk egy 
nyomdába, és ez a gyerek franciául 
tárgyalt a nyomdásszal. Azt hitték, 
hogy a megszállókhoz tartozunk. 
Minden pakli le volt ragasztva, és 
rá volt írva, hogy "Gift for refuge
es". A Vöröskereszt ajándéka. Az 
olaszokat nem érdekelte, hogy hon
nan jön a cigaretta, de ezeket min
den érdekelte, a németeket.

Én meg utaztam a két nagy bő
röndömmel, mint azelőtt. Stutt
gartba, Frankfurtba. Tíz perc alatt 
eladtam a cigarettát. Húsz márká
ért adtam egy csomagot, öt pakli 
kifizette a házbéremet. Csak hát 
ugye a németek egészen mások, 
mint az olaszok. Úgyhogy vettem 
mindig rendes cigarettát, és azt 
kóstoltattam meg velük.

Ulmban buktunk le. A bőrön
döket itt is kint hagytuk a vasútál
lomáson, csak egy aktatáskában 
vittük a mintát. Reggel tíz óra volt, 
emlékeszem, szépen sütött a nap. 
Reggelizni akartunk. Találtunk is 
egy vendéglőt, de be volt zárva.

Ez meg, a Béla, elkezdte rángat
ni az ajtót, hogy ő éhes, és hogy ő 
bemegy. Meglátott minket egy ren
dőr, odajött, leigazoltatott. Bevittek 
minket az őrszobára. Mentünk, 
nem volt mit csinálni. Gyanúsak 
voltunk: előző nap kiraboltak egy 
ékszerüzletet. Ki kellett nyitnunk 
az aktatáskát, hát, cigaretta!

Elkezdtek faggatni. Hogy hon
nan van, és hogy mi ez a Vöröske
reszt. Á llati palik  a németek! 
Rájöttek egy pillanat alatt, hogy a 
Vöröskereszt nem osztogat cigaret
tát senkinek.

Na, mentünk a bíróságra. Út
közben nem volt szabad egymással 
beszélnünk. Hát aztán mi ketten a 
rendőrhöz beszéltünk. Magyarul. 
Te, mondom, Béla, egyet kell mon
danunk! Mit? — kérdezte ő. És így 
megbeszéltük, hogy mit fogunk 
mondani.

Azt mondja az ügyész, hogy ké
rem, ezek jó cigaretták, de a csoma
golás, az ham is. Az, hogy mi 
g y árto ttu k  volna a cigarettát, 
eszükbe se jutott.

Hat hét börtönre ítéltek. Hófe
hér ágyban aludtunk, reggel kivá
gódott az ajtó, és jöttek be az őrök, 
a tálcán a reggelivel. Én meg mind
járt másnapkihallgatásra jelentkez
tem, és megmondtam az igazga
tónak, hogy van két bőrönd cigaret
tánk a pályaudvaron.

Attól kezdve az igazgató fürdő
szobájában tusoltunk.

Amikor letelt a hat hét, mond
tam ennek a gyereknek, hogy na, te 
többet nem jössz velem! Még arról 
se szokott le, hogy kiemelje a 
kasszából a pénzt. Hiába mondtam 
neki, hogy nincs rá szükséged, tő
lem annyi pénzt kapsz, amennyit 
akarsz! Nem engedelmeskedett.

Volt egy ilyen kék amerikai ove- 
rallja, bement akárhová, gyárba, 
irodába, és azt mondta, hogy javíta
ni viszi az írógépeket. Annyira me
rész volt, hogy minden sikerült 
neki.

Hát ez a gyerek elvált tőlem. 
Akkor költözött át a bakterházból a 
lány. Erika volt a neve, mi más lehe
tett! Ezentúl ő segített árulni a ciga
rettát. Nappal dolgoztunk, este 
meg táncolni jártunk.

Hát táncolunk egy helyen, és 
egyszercsak egy ilyen nagy mélák 
német rám szól hogy "du bist fuss- 
ballspieler?" Mondtam, hogy nem 
én! Az mondja erre "raus!'

Kiderült, hogy, csak az táncol
hat, aki kifizette a zenét. Na, mon
dom ennek a lánynak, gyere vissza! 
Megkérdeztem, hogy hány szám 
van éjfélig, kifizettem. "Mondja be 
minden számnál" — parancsoltam 
a zenészre —, "hogy nur füt Unga
ren! Csak magyaroknak!" Be is 
mondta szépen. Egyedül táncol
tunk egész éjjel, majd' fölrobbantak 
a méregtől a németek.

Te, mondom éjfélkor az Eriká
nak, én nem merek kimenni, ezek 
megvernek! És hogy milyenek a né
metek, nem vertek meg. Fizettem, 
táncoltam. Járt nekem.

Közeledett a karácsony. Ez a 
lány meg, akárhová utaztunk, min
dig lecsavarta a vonatablakot. Egy
szer annyira megfáztam, hogy be 
kellett mennem a kórházba.

Egy orosz orvosnő kezelt. Alig 
lettem jobban, bejön egy pali, és azt 
mondja: kriminálpolicei! Az anyja 
úristenit! El akart vinni, de ez az 
orvosnő nem engedett. Erre, hogy 
ők kihallgatnak. Hát a dgarettapa-

Eír miatt volt az egész. A nyomdász 
eírta a könyvelésébe, amit nekünk 

nyomott.
Amint kiengednek, eljönnek ér

tem! — ígérte a hekus. Ázután az 
orvosnő előbb kiengedett. Üthették 
bottal a nyomomat.

Akkor már elhatároztam, hogy 
továbbmegyek. Taxival mentem 
egészen a francia határig, éjjel 
másztam át a drótakadályokon. 
Láttam mindenütt a halálfejeket, de 
egyetlen akna se robbant fel az 
egész Maginot-vonalon.

Strasbourgban felszálltam a 
gyorsvonatra, és meg sem álltam 
Párizsig. Párizsban a rue Vaugi- 
rard-on voltak a magyarok. Oda
megyek, megszállok egy ócska 
hotelban. Reggel már ott volt a ren
dőrség a szobámban. Kérték a do
kumentumokat.

Három napot ültem. Amikor 
rám került a sor, azt mondták, 
negyvennyolc órán belül hordjam 
el magam. És kiengedtek.

Teljesen egyedül voltam, nem 
ismertem senkit Na, mondom, ha 
már itt vagyok Párizsban, megné
zem magamnak a place Pigalle-t!

Bementem egy mulatóba, úgy 
hívták: Mon Ami. Megvan ma is, de 
akkor szép hely volt, most meg egy 
borzalom.

Leülök, iszom a bort, hát a 
szomszéd asztalnál ül két nő és egy 
arab. Olyan harminc körüliek. Az 
arab táncolt az egyikkel, én pedig 
elkezdtem táncoltatni a másikat. 
Roptuk a fox-trottot, az volta divat.

Elég az hozzá, hogy odahívtak 
az asztalukhoz. Leültem, később az 
arab és az öregebbik lány hazamen
tek. Mi meg ittunk tovább. Záróra 
után nem tudott felállni ez a leány. 
Mit lehet csinálni! Kinyitottam a re- 
tiküljét, megnéztem, hol lakik. Bo
ulevard Voltaire, negyvennégy. 
Hívtam egy taxit, hazavittem.

Hát egy ilyen cselédlépcsőn 
kellett fölmenni egészen a tető alá. 
Cipeltem a lányt. Még mindig nem 
jött magához. Levetkőztettem, le
fektettem, elaludtunk.

Hát hajnalban felébredek, és 
fekszik ugye mellettem valaki. No, 
több se kellett nekem, ráfeküdtem 
én is. Akkor kezdett csak ébredez
ni. "Hát maga mit csinál"" — kér
dezte álm osan, m ert ezek ma- 
gázódnak, a franciák. Na, most 
hogy fogom kimagyarázni magam! 
— Nem látja? — feleltem. Nem tud
tam, hogy mondják franciául, ma
gyarul nyögtem ki, hogy baszok.

Fölkelt, megcsinálta a reggelit. 
Vasárnap volt, azt mondja, men
jünk sétálni, szépen süt a nap. Mu
tattam neki a papírt, hogy én itt 
nem maradhatok. Elvette, eltette. 
Azt mondta, nincs gond, majd ő 
elintézi nekem. Kisült, hogy az ecu
adori követségen dolgozott, és ő in
tézte az ilyen rendőrségi ügyeket.

Elmentünk m egint piálni, ő 
meg kérdi, hogy hol lakom. Amikor 
megtudta, hogy sehol, szerzett ne
kem a rue d'Aboukir-en egy szobát. 
A piac közelében, jó helyen.

Később aztán ő is hozzám köl
tözött. Nagyon jól m egértettük 
egymást. Megpróbáltam állást ke
resni, a lány szerzett nekem a 
Champs Élysées-n egy tervezőiro
dát. Ez volt az első kísérletem.

Hát, odaadnak nekem egy raj
zot, egy lakótelepet, és az utca sar
kán volt egy ilyen háromszögű 
alakú telek. Azt mondja nekem a 
pali, hogy transzformáljam erre az 
egyik épületet. Én meg örültem. Új
pesten vannak ilyen zöld transzfor
m átorházak, odarajzoltam  neki 
egyet. Amikor meglátta a francia, 
jól valagba rúgott. Az építészség- 
nek ezzel vége lett.

Máshol vasbetonszerelőket ke
restek. Elkezdtem dolgozni egy 
épületen. Nagyon jó munka volt, 
egy m inisztérium ot építettünk, 
nem kellett sietni, senki se jött utá
nad fel oda. Mindennap tojásos 
tésztát csináltam magamnak, azt 
ettem.

Elég az hozzá, hogy egyszer
csak hív a m unkavezető . A zt 
mondja nekem, Castagnettinek 
hívták, nézze, írt a rendőrség. Mert 
közben mindig kaptam haladékot.
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m ivelhogy volt m unkahelyem . 
Nézze, azt mondja, a francia tör
vények értelmében nők nem dol
gozhatnak építkezéseken! Mert 
ugye Gyula voltam, ezek meg azt 
hitték, hogy nő vagyok.

Kifizettek, elkezdtem járni a se
gélyszerveket. A Vöröskereszt 
adott egy útlevelet, én meg szerez
tem bele argentin vízumot. Volt egy 
menekültszerv, az IRO, azoktól 
kaptam a hajójegyet. Még a vona
tom is megvolt Le Havre-ig.

A lánynak nem szóltam sem
mit, ugye, hát mit szóljon az ember 
két hónap után! Hoztam haza egy 
palack bort, és hideg kaját. Megit
tuk a bort, azt mondja, hozzál még 
egy üveggel! Amíg lementem, be
szélt a házmesterrel, az meg tudott 
mindent, megmondtam neld, hogy 
elmegyek.

Kikutatta a zsebemet, megtalál
ta a vöröskeresztes útlevelet. Ami
kor visszaértem, az asztal közepén, 
egy tálcán égett az útlevelem.

Másnap megígérte, hogy meg
veszi nekem a jegyet. Meg is vette, 
de erre ráment egy év. Néha már azt 
hittem, hogy na, vége mindennek, 
francia leszek.

Akkor történt, hogy egyszer 
megyek így hosszabbítani, hát ki 
van ott a rendőrségen, m int az 
Orosz Sanyi! Ő is akkor jöt el Olasz
országból, amikor a cigarettagyár
tásnak vége lett.

Kivitt a metróvégállom ásra, 
Neuilly-be, hát ott laktak együtt a 
régi társaságból öten. Mindegyik
nek volt már munkája, és közös 
háztartásban éltek.

Később táncolni mentünk, fel
szedtem egy lányt, elvittem ezek
hez. Meg is kefélték mind, egyik a 
másik után. Az Orosz Sanyi csak 
később ért haza. Reggel mondom 
neki, hogy Sanyi, itthagyom neked 
ezt a nőt, foglalkozzál vele!

H át nem elvette feleségül?! 
Igaz, hogy azokban az időkban egy 
francia feleség sokat segíthetett az 
emberen. Én is mindig a barátaimra 
hagytam a nőimet. Volt olyan, mint 
a Rubicsek, aki utánam jött még 
Stuttgartba is. Megismerte a bakter 
lányát, az Erikát. Én csak egyszer 
írtam ennek a lánynak, de megad
tam neki a címemet. Hát ez a pali 
átszökött a határon, felszedte a He
lénát, szóval Párizsban is elfoglalta 
a helyemet

Helén Polának hívták ezt a fran
cia lányt. Ma is azt mondom: ha én 
egyszer gazdag leszek, nem kell 
semmi más, csak villásreggeli, va
salt ruha, és hogy minden este ki
cseréljék alattam a lepedőt. Azóta 
sem éreztem azt a boldogságot, 
hogy felébred az ember, és ott várja 
az ágyban a reggeli.

Az argentin vízumomat már 
nem kaptam vissza, de közben írt a 
Nagy Laci, hogy menjek el Peruba. 
Repülőn jutottam át Caracasba, az
után onnan hajón tovább. Uzo di 
Marénak hívták a hajót. Callaóban 
pedig már várt a Nagy Lad.

Hát kint voltam Amerikában. 
Kaptam tíz dollárt az IRO-tól, és 
mehettem, ahová akartam.

A Nagy Laci benősült egy ilyen
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mulatt családba, hosszú, magas né
ger lány volt a felesége. Úgy ismer
te meg, hogy a lány bátyja már a 
kikötőben bejött a hajóra, és mérnö
köket keresett. Hazavitte magával a 
Lacit, így került ebbe a családba. És 
elvette feleségül a Bettyt.

Hát persze amikor én is odaér
tem, gondolták, hogy lesz még egy 
pali. Akkoriban annak, aki akart 
földet művelni, adtak. Az őserdő
ben. Tingomariban. Amikor látta, 
hogy hozzá akarják adni a lányt, 
először a Nagy Laci is oda ment.

De azután egyszercsak ott is 
megjelent a Betty. Egy szó, mint 
száz, annnyira erőszakoskodott, 
hogy végül is visszavitte Limába a 
Lacit. Amikor partra szálltam, már 
megvolt a gyerek.

Az én első állásom eladó volt 
Az úgy történt, hogy egy cipőgyár 
felvett egy magyar tanítót. O válo
gatta a selejtet. Ez meg olyan sok 
selejtet talált, hogy kiadták neki: 
adja el! Felvehet eladónak valakit.

/ • / m m

Schéner Mihály rajza

Én ezt persze nem tudtam. Csak 
vittem eladni a sok dpőt. A kuple
rájokba, hát hova menjen az ember! 
Akkor még egy szót se tudtam spa
nyolul, a lányokat nyomtam, nem a 
szöveget.

Nagyon jól ment az üzlet. Csak 
egyszer aztán elkapott az egyik 
lány, hogy én két ballábas cipőt ad
tam el neki! Nem mertem tovább 
járni a kuplerájokat.

De akkor már a Nagy Laci elhe
lyezkedett. Egy mámöki irodában 
dolgozott, és oda bejártak az indiá
nok bányabejelentésre. Az volt a 
szokás, hogy ha valaki fémet talált 
valahol kint a hegyekben, bejelen
tette, és ha dolgozott is rajta, akkor 
idővel az övé lett az a terület. A 
Nagy Laci pedig csinálta ezeknek 
az indiánoknak a térképeket.

Vászonra kellett a tervrajzokat 
festeni, és ezzel az ember egészen 
jól keresett. Én meg elhelyezked
tem egy cégnél, mint rajzoló. Gaut- 
hiemek hívták a tulajdonost.

Ott is három hónapot dolgoz
tam, hogy amikor kilépek, meg

kapjam a negyedik hónapot. Ösz- 
szegyűjtöttem annyi pénzt, hogy 
kinyitottunk egy irodát. Én ott is 
laktam, volt bent egy szófa, nappal 
összecsuktam, senki se látta, hogy 
ott lakom.

Közben elkezdtünk építkezni 
is. A Nagy Laciék beköltöztek a 
központba, olyan közel, hogy át le
hetett hozzájuk ordítani. Éjjel addig 
dolgoztunk, amíg csak át nem ordí
tott a Betty: "Láci! Gyere haza!" Ak
kor a Laci ledobta a ceruzát, és 
rohant. Nagyon félt attól az asz- 
szonytól. Vele is maradt élete végé
ig, most halt meg, nemrég, szegény 
Nagy Laci.

Akkor találtam fel a habarcsot. 
A mészhabarcsot. A közönséges ol
tott meszet. Mióta bejött a cement, 
a mészhabarcsot elfelejtették. Mi 
meg forgalomba hoztuk. Megástuk 
a meszesgödröt, és hoztuk a bá
nyákból az oltatlan meszet. Még az 
egyetemről is kijöttek csodálkozni 
az emberek.

C sináltunk  egy szerződést, 
hogy beletesznek pénzt ebbe a ha
barcsba. Elég az hozzá, hogy a Laci 
dolgozott tovább az irodán, én meg 
építettem a házakat. Volt egy ház, 
amit be is fejeztem, teljesen!

L eültünk  és elszám oltunk . 
Mert mindent felesben csináltunk. 
És volt egy háromszáz dolláros té
tel, egy csekk, ami valahogyan el
kerülte a figyelmemet. Hát tessék 
elképzelni, hogy ez az ócska nyo
morult nő, a Betty, amikor átnézte a 
kimutatást, megtalálta. Nagy pénz 
volt akkor háromszáz dollár!

Ez meg, ahelyett, hogy eljött 
volna beszélni velem, feljelentett. 
Megyek a magyar klubba, aminek 
akkor már én voltam az elnöke, 
szóval megyek ebédelni, és ott, 
ebéd alatt letartóztatnak.

M együnk a rendőrségre, de 
azok, amikor látták, hogy miről van 
szó, elengedtek. Visszaadtam vol
na én azt a csekket, csak hogy az 
egésznek már vége legyen, de senki 
nem jött érte, nem voltak ők sem 
biztosak a dolgukban, nem merték 
behajtani.

A Laci meg szégyellte magát, 
hogy ez a Betty beleszól a könyve
lésbe, és ő meg nem mer ellentmon
dani neki. Végül is visszavonták a 
följelentést, én pedig két napra rá 
otthagytam Perut.

De ne siessünk annyira! Volt 
egy Horváth Jóska nevű barátom. 
Ez nagyon érdekes ember volt. Táv
irdász, otthon a budaörsi repülőté
ren dolgozott. Itt meg csinált egy 
angol nyelvkönyvet. Úgy, hogy 
nem beszélt se angolul, se spanyo
lul! Én pedig árultam neki a köny
veket.

Szerettem utazni, mondom ne
ki, elmegyek Bolíviába! Egy nagy 
bőröndben szállítottam a könyve
ket. Hát Bolíviában az lett a hivata
los tankönyv! Máig is a Horváth 
Jóskától tanulnak angolul a bolívai 
gyerekek.

A kereskedők váltóra vásárol
ták meg tőlem az árut. A váltókkal 
pedig fölmentem La Pazba, vettem 
órákat, és vittem vissza Peruba. 
Dupla volt minden úton a haszon.

Egyszer megérkeztem La Plaz-

ba, beülök egy taxiba, és amikor a 
szállodámban kinyitom a bőröndö
met, nincsenek benne az órák. Me
gyek a rendőrségre, nagy pénzről 
volt szó, egy egész vagyon! Azt 
mondták, hogy ebben a nagy város
ban ki tudja a maga óráját megtalál
ni! Nagy város! La Paz nem volt 
Mátészalkánál nagyobb.

Kérem, mondtam, adjanak mel
lém egy detektívet, én megtalálom 
egy pillanat alatt! Meg is találtam. 
Az volt a módszerük, hogy egy kis
gyerek elbújt a taxiban, és útközben 
átkutatta a bőröndöket.

Visszaszereztem az óráimat.
Nőkkel ritkán  volt dolgom 

ezekben az időkben. Igaza volt a 
Helénnek, megmondta előre, hogy 
ha elmész Dél-Amerikába, ott te 
csak a barátaid feleségét baszogat- 
hatod. De egyszer találtam egy he
lyes kis indián lányt. Az autó
busz-végállomáson dolgozott, és a 
busz csak másnap indult, meghí
vott.

Uzsonnára, mert Dél-Ameriká
ban uzsonnáznak az emberek. Úgy 
hívják, once, szendvics, tea, kávé.

Volt egy szobája, egy ilyen nagy 
közös udvarra nyfltak a szobák. Ví
zért ki kellett menni az udvarra. 
Szépen m egterítette az asztalt, 
eszünk, és egyszercsak azt mondja 
nekem ez a lány: — Mondd, nem 
kell neked hugyozni?

M eglepődtem persze, én ott 
iszom a kávét, és akkor ilyesmi! 
Mondtam, hogy nem. "Mert nekem 
igen!" — jelentette ki erre. Kivett az 
éjjeliszekrényből egy bilit, ami már 
félig volt, rákuporodott, ott, az or
rom előtt!

Megkeféltem, de olyan undor
ral! Nagyon elvette a kedvemet. 
Utána visszamentem a Hotel Inter- 
nacionálba aludni. Hát ez egy nagy 
teremből állt, ez a szálloda. Volt 
benne vagy harminc ágy, mint egy 
kórházban, és minden ágynál volt 
egy bili. Ott aludtak a csórók, nők, 
férfiak, vegyesen. A ruháját éjjel se 
veszi le az indián.

Ha valamelyik elfingotta ma
gát, akkor kitört a röhögés. Égés, 
éjjel ezzel szórakoztak, hogy ki fin
gik nagyobbat. Á llati érdekes, 
nem?

Hát mi a Horváth Jóskával csak 
kötöttük, ragasztottuk a könyve
ket. Amíg csak meg nem történt az 
az eset a Nagy Laciékkal. Akkor 
határoztam el, hogy én innen elme
gyek.

Európába akartunk visszake
rülni, de úgy, hogy átutazunk Bra
zilon. Akkor keltem át először 
hajóval a Titicaca-tavon. Hatalmas 
víz volt, egész éjjel ment a hajó. Volt 
ott egy egyetemi csoport, chileiek, 
Cuzcót látogatták meg és a Machu 
P ichut. M egism erked tünk  két 
lánnyal, meg is keféltük őket, csak 
úgy, minden további nélkül, fent a 
fedélzeten.

Reggel azt mondja nekünk az a 
két lány:

— Miért nem jöttök át Chilébe, 
Chile az egész más!

Át is mentünk. Nem akartunk 
mi Chilében maradni, csak gondol-

fo ly ta tás a 6. oldalon
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tűk, megnézzük, ha már itt va
gyunk.

Hát minden más volt, valóban. 
Már a karabinérosok, a határon: 
tiszták, rendesek. Este érkeztünk 
meg Santiagóba, akkor volt éppen 
a tavaszi vásár, olyan gyönyörű 
volt a város, mintha Pestre érkez
tünk volna. Az az élet, az a forga
lom!

És persze rögtön kaptam mun
kát, abban a pillantban. Kinéztem 
magamnak a legnagyobb építkezé
si vállalatot. A magyar iskolák 
olyan kitűnőek, hogy én, aki ugye 
nem vagyok építészmérnök, millió- 
szőr jobban tudtam tervezni, mint a 
dél-amerikaiak. Limában is én raj
zoltam a Biarritz-mozit, ma is meg
van. Terveztem én mindent, még 
bútort is, konyhabútorokat. Olyan 
építészeknél, mint a Santisteban, 
aki Le Corbusier-nél tanult. Annak 
is én csináltam a rajzokat.

Ú gyhogy azonnal felvettek 
Santiagóban is. Hét évig dolgoztam 
azon a helyen. Mert dehogy is men
tünk mi tovább! Ha egyszer megta
láltuk a paradicsomot

Csak a Horváth Jóska szegény 
nem kapott m unkát sehogyan. 
Nem rá vártak itt, hogy elirányítsa 
a repülőteret! Elkezdett betűket 
gyártani, de ez a bolt se ment. Meg 
halcsontból csinált ilyen plasztikla
pokat. Később hajóskapitány lett, 
de akkor már nem élt velem.

Egy reggel azt mondja az irodán 
a főnököm, hogy nézd, Julio, nem 
tudnál helyettesíteni egy építész
nőt, aki szabadságra megy? Hát he
lyettesítettem. Egy hónap múlva 
visszajött ez az építésznő, megkö
szönte, hogy itt voltam, én pedig 
meghívtam őt vacsorázni. így is
mertem meg a jövendőbeli felesé
gemet.

Mondtam magamban, mi az is
tent éljek itt a Jóskával, akit úgy 
kellett eltartani. Összeköltöztünk 
Rózával alig két hónap után. Kifi
zettem a Jóska útiköltségét Miami
ig. Csak már itt ne legyen!

A Róza akkor már állapotos 
volt, karácsony este keféltem meg 
először, kint a konyhaasztalon. 
1953 júliusában nősültem meg, ki
lenc évvel azután, hogy kikerültem 
az iskolából, és elkezdődött ez az én 
önálló életem.

A szüleimnek is akkor írtam 
hosszú idő óta először. Emlékszem, 
küldtem nekik az autómról fényké
peket. Bár ne tettem volna! "Fiam, 
nem örülünk, hogy vettél autót" — 
válaszolta apám. "Ha gázolsz, bör
tönbe jutsz!" Szegény, ha tudta vol
na, hogy gázolás nélkül is meg
jártam én a félvilágon a börtönöket!

Hát eddig tart az én történetem. 
Ami utána jön, az már nem érdekes. 
Felesége és gyereke van mindenki
nek.

Chile kedvéért eljátszottam az 
összes nagy lehetőséget. Ez néha 
még ma is kétségbe ejt. Hol lennék 
ma már, ha ott a Titicaca-tavon nem 
hagyom elcsavarni a fejem! Néha 
még ma, öreg fejjel is erről álmo
dom. Azután fölébredek, és nem tu
dom, hogy mi lesz velem.

BOGDÁN LÁSZLÓ

Á T IR A T O K  M Ú Z E U M A
baász imre szellemjárásai

"Ami pedig azt illeti, hogy az életük 
tükre mégiscsak itt m arad a világon, saját 
életrajzaikban, vagy amit mások írnak róluk 
— ez is m erő káprázat csupán (...) M ert az 
életrajz sem ők m aguk (...) Ki ismerhet meg 
jól egy másik embert? vagy az életét?

(Füst Milán: Ez mind én voltam egykor)

1
(a v á ro s  e lh a g y á sá n a k  egy m ó d ja )  
megindulnánk májusban lestyán

vadító illatában
szomorúszemú lányok követnének tulajszerű heverók
kifelé indulnánk a városokból
álság farmeregyenruhás katonái
manipulált tavaszi menet
kifejezéstelen tekintetekben nézhetném magam
mintha mindenki aludt volna délután
és félálomban indult volna útnak
a fülbe dobogó vér ütemére
a szem előtt ugrándozó vörös karikák után
de akkor is!

mindenképpen ez az egyetlen esély! 
nézzétek ama meggyfát — fehér ruhás menyasszony 
ő sem adja fel
és körben a hegyek mind élefántformájúak 
hát tartozásaink miatt is! 
elől is!
INDULÁS
2
(a föld sebei)
és megkezdődik a visszaszámlálás 
egy pitypangpelyhen imre repül 
összezárulnak a fold sebei 
ki marad belül?
hogy onnét nézze amit tönkretettünk 
ötven esztendő zuhog 
lüktetnek megint a föld sebei 
verik a fények fényostorok 
a várost immár el kell hagyni 
a fogadó jobb mint az út 
pulzálnak a föld sebei 
hagyd nyitva a kaput 
hogy visszatérhess hogy elmehess újra 
alkalom kell? bűvös kerül 
összezárulnak a föld sebei 
együtt vagyunk egyedül
3
( t o v á b b !  t o v á b b ! )
és baász imre a p ld  alól a föld alól is kiabál
mert változhat ha változik s mikor nem változik a táj?
ha változik hát változik á tvá ltozik

mondd meg mivé? 
a p ld  alól is kiabál nem omlott le még ninivé 
időben mert a legnagyobb úgy ítélte még megbocsát 
és nem lehet hogy annyi szív tovább!

tovább! tovább! tovább!
végleg megnémult cinkosuk a vétkesek között ha szól 
hangját nem érti senki már dünnyöghet

mind a p ld  alól
4
(im a)

sz. g. soraiból 
adjál nekünk most békét!
Uram annyian kérték 
vadászmezőnek vélték 
a lépteink s bemérték 
aranyló sólymok vércsék

szívünk kivérzett térkép 
adjál nekünk most békét 
Uram annyian kérték 
hagyjanak nekünk békét 
akik önmaguk vétkét 
is a bűnünknek vélték 
Uram betelt a mérték! 
adjál nekünk most békét!
5
(program)
a jó vers a nyárról szól például 
írjunk a nyárról verset siessünk! 
menetrendszerű gyorsasággal úgyis érkezik 
vörösen villog majd a pohárban mint 
túlevelek ha átsüt közöttük a nap 
akárha ágakon függő véres varrótűk 
bár nem is tudom ha egy vers a nyárról 
akar szökni mi a fenének kell
a vörös jelzője éppen ennyire banális---------------
mi a fenének? legyen a vörös jelzője a rum 
a rumé a vörös és ha ez túl egyszerű 
még mindég áttúnhet a nyári nap 
lucfenyők borókafenyők ágai között 
a jó vers ha nem is világítja meg vagy át 
a nyár a vér a vörös és a rum 
valamint a fenyők összefüggéseit 
legalább hallgat valamiről amit meg lehet 
fejteni például

azaz meg lehetne
ha elfogyasztott rumjainkkal menetrend
szerűen vér is költözne---------------

na szóval ODA
és félretolnánk végre a nyár függönyeit 
félre a lucfenyők parázsló tűit és---------------
6
(vízió)
sarokba hajított reflektorokról 
néz vissza ránk aki elmegy 
rózsaszín drapérián gipszfejek 
hátuk mögött olvadó jéghegy
zöld tégla vár fekete táblán 
gót betűk várnak csodára-tapsra 
katona áll valahol vártán 
és összerezzen hatra-vakra

kifordult belú őszibarackok közt 
él a hatalmas szaroasbogár 
eljön világunkért virágok közé 
is bújhatunk Ó úgyis megtalál

zöld téglára álltam a katonának 
odaszóltam "pihenj" s a szarvasbogárt 
vártam kihegyezett ceruzámmal 
de elszunnyadtam és ó  megtalált
7
( b o l y o n g á s )

mintha holdfénysütötte lapályon kóvályognánk 
hasig képzeletig cseppfolyós ezüstben 
csontvázgák között —  megannyi akasztófa 
mintha láthatatlan kezek kapdosnának felénk 
és a távolban baljósán morajlana valami 
tán egy ébredező szörny?

talán a tenger?
s miközben mi kóvályogva követnénk 
balcsillagzatunk pulzáló fényét 
(lidérc lenne mégis? szentjánosbogár?) 
éreznénk valamit ismét elhibáztunk 
valamit jóvátehetetlenül elfelejtettünk 
egy lehetőség ismét kimaradt 
s árnyaink labirintusa zárulna körénk

s nem lenne hajnal

1997. szeptember 19.
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Könyvtár
és temető

» > »  folytatás az 1. oldalról
hát igen, teljesen jelentéktelen mi
niszter? —, a politikusok pedig 
azért nem rajongtak-e érte, mert 
annyira feltűnően jobb szövegeket 
produkált, mint ők? Nos, akkor 
nem volt éppen kéznél ismerős in
ternetes, s csak úgy az agytekervé- 
nyeimen zongoráztam még végig, 
milyen magyar író volt még mi
niszter? s egy ideig Széchenyin és 
Eötvös Józsefen kívül senki sem 
akart eszembe jutni, még Veress Pé
ter sem, amikor beugrott Pékár 
Gyula neve. Fogalmam sincs, mi
lyen miniszter volt, és hogy milyen 
író, de hadd lássuk... rengeteg re-

S , Az amazon királynő, A kék- 
állú  herceg és egyáltalán, 

olyan címek, amelyekkel hajdan, a 
régi világban tele voltak, most már 
emlékszem, a képesújságok és a ki
rakatok... szóval mindegy, kikérem 
egy tanulmánykötetét, s abban a 
pillanatban, ahogy kinyitom, egy 
spanyol közmondást olvasok: 

Hablar de la mer yestaren la tierra 
— tengerről beszélni és a szárazföl
dön m aradni; dodonai mondat, 
sokféle hangsúllyal értelmezhető, 
például: beszélj ugyan a tengerről, 
de maradj csak a parton...

Ám nem is ez az érdekes (most, 
de majd az lesz nemsokára), hanem 
az, hogy pár órával azelőtt kinyitok 
a városban egy frissen megjelent 
verseskötetet, s az első mondat, 
amin megakad a szemem: Tudd — 
de ne tedd meg... vagyis jobb, ha a 
parton maradsz... Micsoda interne
tes billentyűzés hozhatta volna lét
re ezt a vélem ény-találkozást? 
Tudniillik az illető költő is, ha nem 
is volt miniszter, de politikus; és az 
érdeklődési köre, noha vérbeli mo
dem, átfedi elődjéét, aki viszont az 
első pillanatra vérbeli szalonírónak 
látszik, ámde...

...Pékár Gyulának belemélyed
tem aztán egy másik tanulmányá
ba, amely történetesen a nők eman
cipációs harcának történetét igyek
szik áttekinteni, az Édenkerttől an
nak legkésőbbi sugáréig... s talán 
emiatt is felfigyeltem arra, hogy 
ügy három óra tájban, az olvasóter
mek lányokkal voltak tele, kirakos
gatták az asztalokra kézitáskáikat, 
jegyzeteiket, meg sok más áttekint
hetetlen zirzurt, ők térdeltek min
denütt a katalógus-szekrények alsó 
polcai előtt és körmölték a kérdőla
pokat... de úgy este felé, hét óra 
előtt valamivel, amikor kábultan 
felemelem a tekintetem a könyvből, 
végére érve egy tanulmánynak a 
tenger és kultúra viszonyáról, meg
lepődve látom: az olvasótermek
ben is bekövetkezett az apály, a 
lány tenger visszahúzódott, s a szá
razon maradt gyér sziklák gyanánt 
komoran olvasó fiúk között csak 
itt-ott fodrozódik egy-egy kis lány
tócsa... És egy órával később már 
csak egyetlen lány ül üdvözölt mo
sollyal a teremben: de egy fiú mel
lett, annak a kezébe kapaszkodva,
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Kétféle prológus

Minek?
Hát minek jöttél vissza 
micsoda pallók égnek 
milyen rozsda virágzik 
miféle szó hiányzik

szó ez vagy csak a hangod 
pusztuljanak a hangok 
hang-e vagy a közelség

gyűrűk a kútba vessék 
lidérclángoknak adják 
szél csőrére akasszák

Hát minek jöttél vissza 
a világ sarkonfordult 
szökőkút messzi kertben 
máshol vagyunk másé vagyunk

Koszorú a boldog jegyesnek
Lányok seregéből kivesznek,

Vigyázz rá, örökifjú Krisztus! 
idegen tüzekhez vezetnek,

Vigyázz rá, örökifjú Krisztus! 
miféle próbákat kiállnám,

Vigyázz rá, örökifjú Krisztus! 
milyen sorsot kell megpróbálnom?

Vigyázz rá, örökifjú Krisztus: 
a kertben álmodik az árva, 
kicsi húgára nem vigyázhat: 
apja marad özvegy-magára:

a kékszakállú herceg eljött!
Kötik a gyöngyöt koszorúba.
Régi szívekre űznek felhőt.
Tavaszi sátrat vernek újra.

Eljött az időm ölelésre, 
vigyázz rám, örökifjú Krisztus!
Indulok szándékod elébe, 
vigyázz rám, örökifjú Krisztus.
Áldd meg imámat, koszorúmat 
kezdetét és végét az útnak.

Vigyázz rám, örökifjú Krisztus.

hogy abbahagyassa már vele a 
jegyzetelést...

Ha délután könyvtár, délelőtt 
temető... mindég is szerettem teme
tőbe járni, nem romantikából, nem 
elégikus hangulatot hajhászni, de a 
temető is olyan, mint egy könyvtári 
katalógus-szekrény... Mi minden 
látszólag össze nem tartozó adat 
utal itt rendkívül jelentőségteljes 
arckifejezéssel egymásra...

A Kerepesi Temető — ahogy 
most szeretik hívni: A Nemzeti 
Panteon Fiumei úti Sírkertje... nem
rég még Mező Imre úti volt. A Rá
dió napok óta mondja, tekintettel a 
Halottak napja körül várható nagy 
tömegekre stb... ezért két nappal 
halottak napja előtt "látogatok”: Az 
úton senki, senki; sok-sok sárga le
vél, valahol egy munkagép nyű- 
gösködik, néha-néha felbukkan 
egy-egy vidéki iskolás csoport, elég 
kis csoport; sokkal elhagyatottabb- 
nak és gondozatlanabbnak tűnik, 
mint négy évvel ezelőtt, amikor 
utoljára jártam itt... nemcsak a sok 
lehullott levél miatt, hanem azért is, 
m ert azok a nagy üres, gyepes 

arkterületek most szárazok, szür- 
éssárgák, elhagyatott tarlónak 

hatnak; érdekes, itt szárazság 
volt?... de azért is, mert valóban 
ápolatlanok, gondozatlanok a sí
rok... nem mintha látogatásoknak 
nem volnának nyomai. Vannak: az 
elszáradt, pár hetes, pár hónapos 
virágcsokron — újabb, pár napos, 
elszáradt csokor, virág, fakult sza
lag; a kis viasztócsák mellett — a 
gyertyák csonkig égnek, újabban 
mécsesek — frissebb viasztócsák... 
de nincsenek a sírok gyomlálva, a 
feliratok újraírva, a kopások kija
vítgatva...

Jókai Mór író, a Magyar Tudo
mányos Akadémia tagja síremléké
nél (körönd, Lechner Jenő és Füredi 
R. műve) balraátot csinálok és levo
nulok, nem törődve — ez alkalom
mal "az európai hírű árkádsor" 
szobraival, a kerítés felé, amely mö
gött még egy fasor, mintha a teme
tőből választották volna le, azon túl 
meg egy elhagyatott labdarúgó pá
lya; magas gyom, burjánok min
denfele — hej, égigérő gizgazok — 
olyan, mint az elhagyatott nyugat
lengyelországi német temetők — s 
valóban, a ledőlt, omladozó sírok 
között még sok a német feliratú is 
— s íme, itt is van a Petőfi család 
síremléke. Rossz arányú gúlán 
rossz arányú ércsas(?) gubbasztva 
a magasba figyel — az elveszett fiút 
várja? — a szobrász neve Bory Jenő, 
"anyagkísérleteinek eredménye az 
úgynevezett piróbazalt" — ám az 
emlékmű oldalán nagy koszorú 
bronzból és rajta egy felirat, az őszi 
szélben oly különösen megköny- 
nyeztető: A jó öreg kocsmárosnák a 
M agyar Vendéglősök Országos 
Szövetsége!!!

(Vajon, a szegény jó öreg kocs- 
máros tudta-e, hogy a fiú a legna
gyobb magyar fia, a gróf Széchenyi 
Istváné? — S ha igen, miket gondol
hatott róla? És István öcsém?)

Hej, ráférne még erre a temetőre 
néhány jó öreg vendéglős honfiúi

gondoskodása...
Azonban van egy ragyogóan 

tiszta, gondozott, ápolt parcella is. 
A M agyar M unkásm ozgalom  
(MM) panteonja (urnák a panteon 
belsejében) előtt a sírsétány. Fényes 
fekete, hanyattfekvő márványla
pok; egyformán, szabályosan írt 
feliratok... a Párt fegyelmezett sor
katonái, a vezérek kurgánja előtt... 
Tájékoztatóm szerint itt nyugszik 
József Attila is... (Nyugszik-e vajon, 
hisz — kizárt párttag?)

Óvatosan pillantgatok körbe, 
vigyázok, nehogy meglássam az ő 
sírlapját, nehogy megálmodjam; 
felvillan Zalka Máté és Lukács 
György neve, valahol mellettük 
lesz ő is, elfordulok, a szemközti 
sor belső szélén Szántó Judit, kissé 
arrébb Stromfeld Aurél... a túlsó 
szélen Nemes Dezső; na az leg
alább egy rendes elvtárs volt, nem 
is sokat beszélnek róla... gyorsan a 
Panteon mögé kerülök; ott is fe
gyelmezett, gondozott a sírsétány, 
újabb keltezésű sírokkal; ott is egy
két "ismerős". A Változás után is 
ötágú csillag rajtuk. Vajon szegény 
Váczi Mihály most hol van? Ez 
azért jut eszembe, mert a nyolc
vanas években jelent meg egy két
kötetes magyar költői antológia, s 
abból akkor már Váczit kihagyták, 
mert "akkor már" túl vonalasnak szá
mított — Vas István volt az antoló

gia szerkesztője. Vajon "szegény 
Váczi Miskának'', ahogy a bennfen
tesek emlegetni szokták, hol jutott 
márványlap, ötágú, de már nem pi
ros csillaggal? Itt se merek jobban 
körülnézni. Az utolsó m ondat, 
amit Váczitól valaha hallottam (Ko
lozsváron jártában), ez volt: a Párl 
hoz mindég csak közeledni sza
bad... amíg közeledsz, vagy vala
ki... de amint megérkezel, le vagy 
— sajnálva...

De hagyjuk most ezt az ünnepé
lyes parcellát; különben is, a kör
nyékén valahol, egy másik sírt 
keresnék; 1944 őszén láttam, na
gyon szép síremlék volt, s akkor 
még modemnek is számított; egy 
nagyon szép, nagyon fiatal és na
gyon tehetséges, tragikusan akko
riban elhunyt énekesnőé — milyen 
rettenetes, évek óta nem tudom fel
idézni a nevét, és senki sem se- 
gít...itt volt a sírja, valahol közé
pen...

Egy nagy és teljesen üres, bok
rokká szegélyezett kopár parcella 
legszélén egy majdnem a bozótba 
rejtett térdeplő nőalak... nagyon 
szép szobor, semmi felirat rajta, 
senki sem tud semmit róla... vajon 
nem ő? És ha nem is, elfeledett ha
lott lány és titkolt nevű szobor, nem 
találhatnának egymásra?

(folytatjuk)
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GYÖRGY ATTILA

Várak és vágyak
Akkoriban, várúr koromban, természetesen 

egy várban laktam. Nem volt nagy vár, impo
záns, csipkés-szalagos tornyokkal és bástyák
kal, de vár volt, tagadhatatlanul. Formája 
leginkább egy zigguratra emlékeztetett, s építő
je, talán éppen a bölcs babilóniai mérnökök 
egyike, értett hozzá, hogy formájával és hangu
latával megfelelővé tegye egy magányos, böl
csességek közt turkáló, nem túl nagy igényű 
várúr számára — és ráadásul a rejtett, és még 
ismeretlen vágyak számára is kellő környezet
tel és akadályokkal szolgált.

Tőlem, azaz váramtól nem messze másik 
vár emelkedett, nagyjából ugyanolyan, mint az 
enyém. Formára ugyan nem hasonlított, és va
lamivel talán nagyobb is volt, de ugyanazon 
kezek és mérnöki tehetség tükröződött rajta. 
Valahogy úgy különbözött a két vár, ahogyan 
az emberek között férfi és nő különbözik egy
mástól — és valóban, a szomszéd várat egy 
úrnő lakta, magányos, visszavonult hölgy, aki
ről semmit nem tudhattam, és ő sem tudott 
rólam semmit.

M egism erkednünk pedig lehetetlennek 
tűnt, és még lehetetlenebbnek az, hogy össze
járjunk. A két vár között ugyanis széles és mély 
szakadék húzódott, amelyből sűrű, füst nélküli 
lángnyelvek csaptak fel. Átkelni rajta nemcsak 
lehetetlenség, de istenkísértés lett volna; az 
árokban ugyanis maga az Ördög lakozott ez idő 
tájt, amúgy otthonosan — patásan, szarvasán, 
bojtos farokkal és vörös szőrzettel, hiszen itt 
nem volt, aki előtt álcáznia kellett volna magát.

A különös szomszédság egyikünket sem 
zavarta. Jól megvoltunk egymás mellett: az Ör
dögé a szakadék, az enyém a vár, és ezzel így 
volt a szomszéd vár úrnője is. Békés elszigetelt
ségben éltünk egymás közelségében, tudomá
sul véve és elfogadva egymás létezését.

A magány azonban nagy úr, és számos elő
nye ellenére, meglepő dolgokra sarkallja az em
bert, ha mások is léteznek közelében. Néhány 
év elteltével érdekelni kezdett a szomszéd vár 
úrnője, ez az éredeklődés azonban nem annyira 
kíváncsiságból fakadt, mint inkább látszólagos 
közelségéből és mégis elérhetetlenségéből. És 
végtére is, ő nő volt, méghozzá szép nő, én 
magam pedig férfi. Utóbb rájöttünk: valószínű
leg az Ördög tőszomszédsága is közrejátszott a 
dologban, s némi kísértés, szándékosan vagy 
sem. de fölpárolgott a lángoló hasadékból.

így hát esténként és hajnalonként egyre 
gyakrabban álltam ki váram udvarnak is beillő 
teraszára, és ugyanígy cselekedett a szomszé
dos várhölgy is. Hosszú ideig néztük, figyeltük 
egymást ilyenkor, már csak azért is, mert más 
néznivaló nem akadt, s az állandó egyhangú
ságban jó volt egy másik, hús-vér, mozgó és 
viselkedő emberi lényt nézegetni.

A látvány pedig igen kellemes volt a vár
hölgyet ugyanis dús, vörös hajjal és arányos 
termettel áldotta meg a természet, izmos comb
jai fölött pedig karcsú derékkal és pompázatos 
keblekkel büszkélkedhetett. Mindezt nagyon 
jól megfigyelhettem, hiszen mindketten mezte
lenül jártunk, több okból is. Egyrészt a tűz kö
zelsége m iatt m indig kellemes meleg és 
egyforma hőmérséklet uralkodott várainkban;

másrészt nem volt okunk az álszeméremre. 
Nem ismertük egymást, a kölcsönös megköze
líthetetlenség pedig biztonságot nyújtott, ami 
minden óvatosságot fölöslegessé tett. Egysze
rűen csak kiálltunk a vár elé, és hosszú ideig 
nézegettük egymást. Meztelenségünk életet 
kölcsönzött a váraknak, s az árokban lobogó tűz 
csodálatos fényjátékokat űzött testeinken. 
Időnként maga az Ördög is kidugta fejét a lán
gok közül, és kajánul mosolyogva figyelt mind
kettőnket; előtte azonban igazán nem volt 
semmi szégyellni vagy titkolni valónk. Ha va
laki, hát ő igazán tudhatott egyet-mást a mezte
lenségről és a test vágyairól.

Ez utóbbi dolgában pedig egy idő után már 
magunk is jól, talán a kelleténél is jobban áll
tunk a várhölggyel együtt. Műértő szemekkel 
pásztáztuk végig egymás testét, s akarva-aka- 
ratlan megfogant bennünk egy hatalmas, min
den élvezetet magába foglaló szeretkezés 
gondolata. Ennyi és semmi több: egyszerűen 
csak kívántuk egymás testét. Szó sem volt itt 
szerelemről, sóhajtozásokról, hamis várroman- 
tikáról. A kapcsolat, ha annak lehet nevezni, 
ennél sokkal tisztább volt: mindössze a nemi 
vágyra korlátozódott.

Újabb néhány év telt el ebben az állapotban, 
és idővel jobban ismertük egymás testét, mint 
bármely szerelmespár; nem maradt egyetlen 
rejtett zug, parányi részecske a másik testén, 
mit szemünk fel nem térképezett és fantáziánk
ban el nem raktározott volna. Jobb híján sze
münkkel simogattuk egymást, és hatoltunk be 
a másik testébe — és képzeletünkben éltük át, 
már-már az orgazmusig hűen a szeretkezése
ket.

Egy napon aztán, minden különösebb előz
mény, fontolgatás és gondolkodás nélkül, egy
szerre engedtünk a kísértésnek, és fittyet 
hányva a lehetetlennek, kiléptünk váraink erké
lyéről: bele a szakadékba, a tűznyelvek közé, 
egymást átölelni.

Nem történt semmi baj. Az Ördög, állandó 
kaján vigyorával, megértőnek bizonyult a bir
tokháborítás kapcsán, hiszen tudta jól, a kísér
tésnek előbb-utóbb engedni kell. Egyúttal az is 
kiderült, a füst nélküli tűz, akár a vágy tüze, 
éget, de nem emészt el, s egy idő után megszok
tuk e tüzet, sőt egyenesen kellemesnek találtuk, 
akár az Ördög aktív segédletét, akit házigazda
ként igazán megilletett a részvétel beteljesült 
öleléseinkben. A tökéletes vágynak így lett mél
tó, tökéletes befejezése, s úgy jómagam, mint a 
várhölgy, továbbá az Ördög, teljes megelége
dettséggel vehettük birtokba egymás testét.

A beteljesüléssel aztán vége is lett minde
neknek: a vágy és a tűz lassan kihunyt, mi 
magunk pedig kevésbé lettünk érdekesek egy
más számára. Visszavonultunk, mindenki a 
maga birtokára, végül pedig otthagytuk vára
inkat, akár az Ördög a szakadékot: többé már 
nem voltak otthonok, mivel nem volt rendelte
tésük.

Azóta csak néha, ritkán, és hosszas időkö
zökben találkozom a várhölggyel és az Ördög
gel. Éljük, ki-ki a maga életét, s ha néha 
összefutunk, mindössze mosolygunk és köszö
nünk egymásnak. Végtére is a várurak, vágyak 
és mesék ideje rég lejárt.

FEKETE VINCE 

Első levél
A z  utcák zegzugos hálójának 
az udvarterek szitás csápjainak 
ingadozó mozgása melyben 
jobbra-balra billenve lebeg 
a jóhiszemű járókelő a 
féktelen megrendültség 
és valamilyen lomha gyönyörűség 
hullámxxrésében ide-oda 
biccentve éhes tekintetét 
annak a puha légies 
szívóhatásnak a megérzéséből 
s a szokatlanul hullámzó 
szorongások és örömök 
könnyed gyürkózéséből 
adódik amelyek mostanság 
könnyűszerrel megbabonáznak

az esti a reggeli illatok forrongó 
kavargó remegései az elszánt 
kezdetek és lemondó befejezések 
a megszámlálhatatlan apró ingerrel 
szánkáztató félelmek megbicsaklások 
és nekilendülések azt hinnéd m it sem 
változtatnak nem hoznak már 
semmi újat életedben pedig 
egyszer és ott akkor jól figyelsz 
majd mi mindennek a forrása 
és deltásodó végcélja m i az első perc 
és az utolsó pillanat az egyetlen és 
a legtöbb vágyakozása és 
kockázata a most az akkor 
az egyszerre csak s hogy az majd 
egyszerre szívem hiszen tudod 
tudni fogod megpecsétel megfog 
lerohan s megnyugtat akár 
egy könnyű párolgó-gőzölgő 
vacsora ebéd vagy a füstölgő 
porzó föld mondjuk az ibolyák 
aljától két méterre

M ásodik levél
még azt hihetném hogy lassan 
ahogy kifordulsz a kapun 
utánam csendesen követsz 
még azt hihetném hogy 
valahol ismét valahol 
hát elhibáztam ezt hihetném  
nos tehát vagy azt kötődsz 
hozzám s mögöttem jössz 
lépdelsz hogy lásd hova 
merre visz a lábam

még azt hihetnők persze hogy 
minden manír minden fölös 
ami ránkragadt mondom 
még hihetnők hogy magam 
magad s hogy soha de mégis 
tehát még azt hihetnők hogy 
idővel vagyis az idő majd 
elviszi így lesz vajon így 
az hihetnők persze 
de hát eb hiszi
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LOVETEI LAZAR LÁSZLÓ VERSEI
A széltolásról
Úgy két-háromhavonta —  az évszakosdi.
Azért kettő, mert már februárban 
bejelentem a tavaszt. Kedvem lenne 
megkérdezni, hogy miért, de inkább 
azt kérdezem meg, milyen ez az egész.
M int rövid gyász után a lincselés, 
ju t eszembe nagy nehezen.
Egy gumifát ápolgattam, nem figyelve 
a téli naptárra, s ha most föltenném 
a még mindig síkos ablakpárkányra, 
biztosan lezuhanna, és agyonütne valakit, 
íme, a corpus delicti.
És a címadással is meggyűlne a bajom.
Mert én hajlamos vagyok mindent 
szó szerint érteni. Keleties nyugalommal 
összpontosítani, míg az a vigrágcserép 
végre elmozdul...
Ha fölteszem a kérdést, nem csináltam semmit.
De van legalább egy p lte tt kérdésem.
Ha megválaszolom a kérdést, nem marad semmim.

A kom olyvers-torzóról
Hogy tupírozza a kedélyeket!, 
mondta vacsoránál egyikünk.
Akkor még meneteltünk az őszbe; 
amiről most szó van: előeste, 
s míg jelzőt keresek hozzá, jogos 
lenne a kérdés, hogy minek is?
"Dér csókol meg...", idézhetném 
(vacsoránál mondta egyikünk), 
de mert szó sem volt komoly 
dolgokról, karácsonyi automatizmussal 
írom le, hogy várva várt.
Mielőtt, ugye észbe kapnék.
Hogy még válaszolnom is kellene.
S nem úgy, mint az imént.
Most mégis inkább gyáván 
örülök a versnek.
Akkor is, ha torzó.

Az érvényes dal
Ne fogjon senki könnyelműen 
munkához. Például. Csak úgy mondom. 
Dolgozom a szavakon.
Hogy sokáig, már kétlem.

Ne fogjon senki könnyelműen 
semmihez. Persze lehet hozzá kedve. 
Kipróbálom, hogy rímel-e.
Nem mintha fontos lenne.
Ne fogjon senki könnyelműen —

' mihez is? Jó volna tudni.
Mondjuk, érvényes maradni.
Vagy eldönteni, hogy mért nem.

A keddkeményről
A z mondják majd: a k  betűk.
És hogy ]. A. Hát persze.
Mert ha azt mondom: hétfőkemény, 
akkor ugye kell valami hangzás ellen. 
Egy igazi kemény hétfő például.
Mint amilyen a mai nap is volt. 
("Alszunk rá egyet, édes? ")
Aztán kedd lesz, keddkemény.
Pedig midőn ezt írom, 
az élmény már oszladozófélben.
M i ez, ha nem nekroßia?
Ami még nem is lenne baj, 
merthogy kell a versíráshoz.
Ez afféle ártalmatlan 
perverzió — legalábbis innen nézve. 
Innen nézve: még szerencse, 
hogy volt ma némi erőszak is.
Ami azért mégiscsak bosszantó lehet. 
M int az az ártatlanság, ahogy ki
maradunk a történetből.

Találkozás egy médiummal
K .F .

Ez egy ilyen délután: 
a kémlelőlyuk mögött álmosodom el. 
Gyanítottam, hogy nem bírják sokáig, 
és a nyílásokat jó előre eltömtem.
Úgyhogy most támaszthatom az ajtót. 
Belapított orromat figyelem, 
de azért néha a külvilágot is.
Mikor itt tül, mégse merem megérinteni. 
Megijedhettem, mert kilincsre tett kézzel 
esküdözik: rövid lesz az egész.
Szimpla kérdés-felelet. Benéz a konyhába, 
a konjunktúrát szidja, átkokat szór: 
kiderült, hogy én — még mindig

dolgomvégezetlen.
És ők tényleg nem így képzelték el.
Lám, most milyen empátiával beszél!
Sejteni engedi, ki is 6!
Beszáll a játszmába, úgymond.
Távozáskor elsimítja a ráncokat takarómon.

Húsz sor
Van-e szebb élet, mint a másik?

(Ady)
Ennyi az egész, de tényleg—

így kezdődött volna. Második sor
részben törölve, kár ide írni,
esetleg a konkrétumokat: egy kávé
néhány telefon, majd szép sorban a többi,
és ez a nap végre betáblázoa.
Nem először, de ne is 
utoljára! A zt fogom csinálni, 
hogy ma precedenst teremtek.
Ezután beleszólok, tevékenyen 
részt veszek, sőt, lendületet diktálok.
Holnap például már a maximumot 
hozhatnám. Ez a kézirat 
úgyis el van rontva.
Most inkább nyomás Ady-kötetért. 
íme, A  menekülő Élet.
Persze ott nagy betűvel van írva.
Címben kicserélni!
De akár az egészet is elhagyhatom.
Úgyis a menekülés a fontos.

DEMÉNY PÉTER

A névadás öröme
Lövétei Lázár László első kötetével teljesen 

új hang jelentkezik az erdélyi irodalomban. Sen
kiről nem tudok, aki ennyire határozottan kép
viselné azt a hitet, mely szerint bármilyen 
apróság, bármilyen hétköznapi dolog vagy ese
mény bekerülhet a költészetbe, mert ez nyitott, 
mindent és mindenkit befogad. Ettől az előfel
tevéstől nagyon könnyű arra a következtetésre 
jutni, hogy a költészet maga a világ, illetve a 
világ leírása. Nem véletlenül szerepelnek a 
Dantét idéző fülszövegben a látás meg a kíván
csiság szavak — a költő kíváncsi, nézelődik, és 
leírja, amit lát.

A hang nagyon határozott, a stílusnak ereje 
és egyénisége van. Az első verstől az utolsóig 
érezzük, hogy Lövétei tudja, mit akar mondani, 
és megvannak az eszközei hozzá, hogy úgy 
mondja el, ahogy akarja. Rövid, száraz monda
tok, nagyot koppanó pontok. Egyik legfonto
sabb verse a Feladvány egy értékről című:

A naivitást megbecsülendőnek 
tartom. Olyan jól felszerelt 
Kár, hogy legkésőbb bérmáláskor 
vége van neld. Azután már 
olyan művi. A naivitás, az más.
(És nem szokás megemlékezni róla.)

Az építőkockák leporolása 
továbbra is az én tisztem.
De a nosztalgiát nem kellene 
belekeverni. Ez himnusz.
Nem kellene elrontani.
Még tiszta. (De már nem fehér.) (10. oldal)
Félelmetes, iszonyatos pontosság. Az em

bernek József Attila jut eszébe, aki "szétnéz me
rengve és okos /fejével biccent, nem remél." Lövétei 
nem mereng és nem is akar remélni: ő csak 
biccent, és leltárba vesz. A kötet címe és tartalma 
furcsa, ám mindenképpen esztétikai értéket 
hordozó ellentétet alkot. A névadás jól nyomon 
követhető, de az öröm nemigen érződik. Ha az 
utolsó sor állítását úgy értelmezzük, hogy min
den vers, a vers tiszta, de már nem fehér, talán 
közelebb kerülünk e lírához. Az embernek eszé
be sem jut tiltakozni, amikor azt olvassa, hogy 
a naivitás bérmáláskor eltűnik. Lövétei szöve
gei úgy hatnak, mint a kinyilatkoztatások: el
hangzanak, és igaznak fogadjuk el őket.

Ez a költészet rendkívül személyes, de ab
szurd módon szinte teljesen érzelemnélküli. 
Minden érzelmesebb témát és mondatot elmos 
a jelzők sivársága és a hangvétel ridegsége. A

E sem vitriolos, a mélymagyarkodásra való 
n  leírása tárgyszerűbb már nem is lehetne:

Lehet bennem egy nemzeti 
lobogós rész. Hisztizni is 
szoktam ennek ürügyén. Van úgy,

hogy jó sokáig eltart (Hazafias lelkűiét, 15. 
oldal)

Rengeteg a lehet, a talán, a van úgy, a vagy, a 
ha és a feltételes módban használt ige. A z  elbi- 
zonytalanító nyelvtani formulák gyakorisága 
azt sugallja, hogy a látásban meg a kíváncsiság
ban sem bízhatunk meg. Ebből a bizonytalan
ságból szárm azik a Lövétei-versek eszté
tikuma.

A névadás öröme furcsa kötet, mert képtelen
ség lapozgatni benne. Az embernek az a benyo
mása támad, hogy a költő minden tárgyat 
ugyanabból a szögből figyel. Mintha minden 
tárgy lenne: az érzelmek ugyanúgy, mint a többi 
ember. A költészet nem a szenvedélyek kiáradása, 
hanem azok féken tartása, írta T. S. Eliot, de még ő 
is megsértette a saját szabályát Lövétei költé
szetének az a veszélye, hogy nagyon hamar 
unalmassá válhatik. Egyenletes és jószerivel hi
ányzik belőle a különféle értékek váltakozása, 
és ez bizonyos merevséget eredményez. Aköltő 
nem akar másként látni; erős egyénisége korlá
toltsággal jár. Ez a könyv a szó szoros értelmé
ben ijesztően jó, mert semmiféle elmozdulás, 
semmiféle további alakulás reményét nem hor
dozza magában.

Lövétei Lázár László: A névadás öröme 
Erdélyi Híradó — Előretolt Helyőrség 
Kolozsvár, 1997
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PÁLL ZITA

Aki átszínez, (a)hogy
N ém iképp kettévágott fejű, ném iképp 

anakronisztikus (olyan századelős, de min
denképp úriember. Férfi(nak látszik). Lövé- 
tei Lázár László (a továbbiakban: L. L. L.) 
első verskötetének1 borítója emígyen próbál
ja ráhangolni Olvasót a m ögötte levő ötven 
versre (vö. római L; 1. még: Babits Bihály, aki 
Szegszárdon született, színésznőt szeretett). 
Rájátszik erre a kötetnyitó, kiemelt négyso
ros is ( "törvényes deviáns— juszt sem unatko
zom."). Hogy mihez képest deviál az "én" 
(=az ún. költői én)? Talán a transzközépek
hez képest. És m ás beszédm ódokhoz képest. 
M erthogy van neki egy "sajátos" lövéteis 
hangja. Amihez ősöket találni nem lenne ne
héz. Végtére is eredetinek lenni annyi évszá
zad költészet u tán  szinte lehetetlen. Ami 
m ég lehetséges: felújítani elfeledt/nem  diva
tos d ikdókat, tisztán avagy vegyítve. Kike
verni egy színt. Ezt m ég m indig lehet.

Sok itt a feltételes mód. Azaz: akad. "Ha 
majd úgy fordul a Föld.", "Ha az én sétám, akkor 
szelíd.", "Ha akarom, fölírhatsz terápiára." Ami 
nem  baj. Vannak bizonyos elvárások, ame
lyeknek m eg kell felelni. Kompromisszu
mok. Ilyen ez. Ezek a rövid m ondatok. Ki
reflektálom m agam  a szövegből. "Ez him
nusz. / Nem kellene elrontani. / Még tiszta. (De 
már nem fehér.)" Úgy van. Vissza. M űködik 
itt valamiféle kényszeres névadás/átkeresz- 
telés. Az "én" szinte szolipszista módon te
rem t m aga köré új világot — átnevezvén a 
létezőket (hogy valóban van-e az, amit ez a 
fogalom fedni óhajt, arról itt most inkább 
ne), ezáltal birtokolván/elviselhetőbbé té
vén!?) azokat ("Légcsavarnak kereszteltem el 
Boreászt, /  mikor csónakom színültig telt vízzel. 
/  Zephürosznak nem találtam megfelelő nevet. / 
És közben úsznom is muszáj volt."). A rendte
remtés muszája fennforog, m intha a világ 
szétesésének utolsóelőtti pillanatában. A z  
"én" szemlélődik és rendszerez, csak úgy, 
önm aga kom fortérzetének javítása céljából. 
Hogy el ne vesszék. M indezt versben, borot
vaélen, hisz innen könnyen át lehetne csusz- 
szanni a közhelyességbe (az élet óceánja 
stb.), de hum orérzéke van annyira jó, hogy 
ezt m egakadályozza. Fölényesen magabiz
tos m aszkban, nyom  egy barackot a szak- 
m a /p o te n c iá l i s  é r te lm e z ő k  fe jé re  is , 
ironikusra formált áthallással adván meg a 
kezdősebességet "Még kér a szakma, most kel
lene adni: / [...] /  ... és így /  vagy úgy, de piacra 
kerülök. // A  hibákat akkor majd készséggel / 
kijavítják." A k ö n n y ű  préda nem annyira az 
Olvasó szám ára. (Amúgy az olvashatatlan
ság, m int a m űvészi igényesség kritériuma 
kezd kim enni divatból.) Érzi "az ember", 
hogy ez egy jó játék, mely szépen összeáll az 
"én" virtuális szürkeállományában, de nem 
neki ("az embernek") szól. Szinte párbeszéd 
az "én" s az én (a "fikdonált valóságos szer
ző") között, ő k  félszavakból is értik egymást. 
Költő nem  kom m erszkedik feltűnően — a 
v e rsek  nagy jábó l v isszafo g o ttak  ú gy  a 
nyelvhasználat, m int a képi struktúra szem
pontjából —, inkább önmagával próbál tisz- 
tá z n i  d o lg o k a t ,  m in tse m  O lv asó n a k  
kiteregetni gondjait vagy akármijét. Közben 
kezd  körvonalazódni egy koherens "én" 
(mely m aga az alfa és ómega), ő beszél min
den versből, s ő m inden vers, így áll össze a 
kötet anyaga egyetlen, alakteremtő szöveg

gé. Az "én" nagyon erősen 
jelen van m inden versben 
a rá utaló névm ások és 
igeragok koncentrációja 
ré v én  (és e g y á lta lá n ) , 

ugyanakkor gyakran d  is távolodik önma
gától az önirónia segítségével, így biztosít
ván rálátást az alakra. "Lehet bennem egy 
nemzeti / lobogós rész. Hisztizni is /  szoktam 
ennek ürügyén. Van úgy, / hogy jó sokáig eltart." 
Meghökkentő kis négysoros (Hazafias lel
kűiét), mely egyidőben önironikus és olva
sói dváráshorizont-frusztráló. Mert hogyan 
jön egy férfi(as) "én" ahhoz, hogy hisztizzék. 
Ráadásul a szöveg maga nem nyújt belátha- 
tatlán tereket az értelmezés játékának. Egy
szerűen van, csak úgy. Aztán van egy kis 
adys áthallás is (mely nem föltétlenül inten- 
donált, de hát az intertextust nem könnyű 
kigittelni), ami az Á llam polgári kötelesség 
felfüggesztése n a g y b e tű s  sza v a it ille ti. 
Csakhogy Ady esetében masszív alkalmazá
sa folytán erejét veszítette ez a költői fogás, 
m anírrá változott, amikor m inden sor for
mailag angol címekhez kezdett hasonlítani.
L. L. L.-nál azonban inkább az iróniát szol
gálja, az erős érzelmektől/közhelyességtől 
való (görcsös?) távolságtartás érdekében 
("Szerelmi Bánat"), jellemző L. L. L. lírájára 
a visszafogottság, a pátosztól való tapintha
tó irtózás, s valamiféle szubjektív objektivi
tás avagy objektív szubjektivitás. Ha szabad 
eztet így mondani. A felettes "én" m indent 
ellenőrizni akar, a szöveg feszes, nincs lazí
tás. Lázítás. Lázárítás van. (Teremtődik az a 
bizonyos koherens "én".) Fecsegés sincs. Egy 
kapcsolat története tizenkét sorban (Tettvá
gyat ébreszt az emlékezés), hallgat a felszín, 
csattan az utolsó sor: "Végül elengedsz, és lovat 
adsz alám." Merész kísérlet: egy szólásnak 
hangsúlyos (végl)helyzetbe való beépítése a 
közhelyesség elkerülésével. A bravúr azon
ban itt éppen sikerülni látszik. Egyidőben 
aktivizálódnak a megszokott konnotádók és 
a prim ér jelentés, s az általa indukált szimbo- 
likusság /  m etaf orikusság /  em blem atikus- 
ság. Ahogy tetszik.

Az első rész (ciklus?) kom or/kom oly, 
b irtokbavevő , iron ikus és in tellek tuális 
(huh) hangvétele mintha oldódna p id t a m á
sodik részben (Etikett). Olvasó fellélegez, 
miközben az entellektüd "én"-t Férfivá teszi 
a Nő (Móni, Júlia, hogyan nevezzelek, m ind
egy). A visszafogottság s az ironikus alap
hang azért m arad, s így az "én" koherendája 
is. Van, hol áthallatszik József Attila, immár 
intendonáltan ("...e mai kocsmán / mégse lépek 
tú l."). Egy-egy frappáns apropózás az inter
textust illetően nem téveszthet célt, növeli az 
e l/be/adha tóság  esélyeit. Akkor meg miért 
ne? Ezen túl ott van a Séta a puncsostálhoz, 
teljes egészében, m erthogy m egérdem li: 
"»Nemde ismeri már / részleteiben a kérdést?» / 
Júlia fejecskéje bólint, / leginkább ezt kedveli. // 
»Akkor azt is tudja, hogy mindenben / nagyobb
részt formulákra hagyatkozunk.» / Most persze 
dacosan / fölszegve marad. // »Ezek után, mond
ja, / mit vár tőlem?» / De már csak sejthetem, / 
hogy igenlő a válasz. // »És ahogy én sem, úgy 
nyilván I Ön se veszi majd komolyan.»" (Vala
m iért az a bizonyos trecentós Órkény-egy- 
perces ju t eszem be.) Lövéteis visszafo- 
gottsággal/fojtottsággal (pedig baromi a fe

szültség) tálalódik a klasszikus Játszma ("Az 
út végén úgyis ott a közhely, hogy a világon 
minden egy jó kis kefélés, vagy annak reménye 
miatt történik, s ez akkor is így van, ha nem 
igaz. "1 2), melyben ha valamelyik fél veszít, az 
csak azért van, m ert elm ozdult kijelölt helyé
ről, érzéseket vitt be oda, ahol csupán ezt 
tiltják a szabályok, de ezt aztán... Valamiféle 
bájos (már megint!) bizonyosság itatja át e 
szöveg testét. Hogy minden rendben zajlik, 
előírásszerűén. N incsenek m eglepetések. 
Esztétikum van, a Játszma esztétikuma, stí
lu s  van . V álasztékos m o d o r/in te llig en - 
c ia /F érfi vs. g esz tu sn y e lv /ö sz tö n ö sség / 
Nő. Ahogyan lennie kell. A beszéd: szüksé
ges rossz, ornamentika, mely jól fed. Ápol s 
eltakar. Kevés is elég belőle, hisz az eltaka
randó inkább mély, m int széles. Ja. S hogy a 
Férfi nem  veszíthet, megerősíti a Lehetek-e 
tékozló fiú  utolsó három önhelyretevő (ha 
szabad eztet) sora: "S ma a kávéfőző hangja // 
a legpontosabb /  metafora rám."

Lemérni a hattyút. Százszoros ismétlés
ben beszélni arról, amiről nem  szabad. A 
kim ondhatatlanság m odem  mítosza kezd 
fölszám olódni. Költőt m indenesetre nem  
nyomasztja. Csakhogy nála a kim ondott ki
m ondhatatlan rögtön ironikussá válik ("A  
szállítása, az még rendben, / mérni viszont már 
nehezebb."; itt éppen A szívsúlyról van szó), 
levegővel érintkezve elszíneződik, így válik 
elviselhetővé. Az "én" számára ekképp lesz 
kibírható ez az egész. N évadás (=birtokba- 
vétd), kim ondás által megszelídítve. Vagy 
hogy. S néha Móni. Néha ironikus kireflek
tálás a műfajból, az elragadtatást m eggáto
landó: "A fenséges is elolvadhat, és ez /  bánt 
engem —  mondhatnám így, / ahogy mondom is. 
Egy tavaszi versben pedig / ajánlatos ezt monda
ni (demonstrálni / az érzékenységet)." A hagyo
m ányos költészeteszmény által oly nagyra 
tartott esztétikai m inőségektől (patetikus, 
fenséges, idillikus, tragikus stb.) kínosan 
igyekszik távolságot tartani ez a líra, így 
lengi be az irónia fanyar illata. A kötetben 
konstruálódó koherens "én" meglehetősen 
passzív, nagyrészt csupán szemlélődik, a ré 
gi görögök bölcsességével, m ondhatni. Hu
mora van, s ez óvja a kiszáradástól csakúgy, 
m int a közhelyes tocsogósságtól. Pajzs s 
fegyver (ha lehet eztet [így válók m odoros
sá]). "Eldőlök akkor, helyes kő volt, /  mondom, 
más fején is úgy koppant, / mint az enyémen." 
(Ön)iróniából soh'se elég...

A kötet záróverse szépen eldolgozza a 
vég(let)eket. Az "én" maximális tudatosság
gal reflektál arra, am i lehetett volna, de nem. 
Viszont a kötetnyitó négysoros formailag, 
hangulatilag, logikailag s egyébként is töret
len folytatása (lehetne) e két szakasznak. A 
visszakapcsolás így megtörténik. És m egint 
elölről. Rövidzárlat. Csak bele ne transz- 
posztuljék Költő! A kötet mindenesetre nagy 
figyelemmel van megcsinálva, értem ez alatt: 
sehol sem lóg ki az elsőkötetes lóláb. Figye
lemreméltó indulás.

1 Lövétei Lázár László: A névadás öröme. 
Erdélyi Híradó * Előretolt Helyőrség, Kolozs
vár, 1997.

2 György Attila: Éjfél utáni napló, Helikon,
1997/12 9.

fziRÉNv Mimin
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SÁNTHA ATTILA

R ánicánkban az élet m arsallbotja
(de inkább csak a JAK-ról és közös dolgainkról)

M iközben ezeket a sorokat írom , ép
p en  za jlik  az  RM DSZ kongresszusa , 
ahol Tőkés versus Tokay (Rom ánia ki
se b b sé g v é d e lm i m in isz te re ) , M arkó  
versus Tőkés fo lynak  a vérek, és a m a
g y a r  p r o le tá r o k ,  v a la m in t  K a to n a  
A d ám  rö p lap o k a t osztogat, hogy má 
m eg in t m eg v o n ták  tő le a v iszo n tv á 
laszt. L átványosan  folyik a hecc, hisz ez 
is lényeg, és m indenk i tudja, hogy nem  
fog változn i sem m i, m ert m inden  úgy  
jó, ahogy  van , vagy  ú g y  rossz, ahogy 
rossz, m ást ú g y sem  lehet kitalálni. Sum 
m a su m m áru m , m ajdnem  olyan m in
den , m in t a politikában , vagy m in t a 
vajdasági m ag y ar po litikában , m elybe 
volt szerencsém  bep illan tan i egy röpke 
látogatás erejéig az Előretolt Helyőrséget 
felelősen szerkesztő  státusom ból, vala
m in t a Sym posion  m eghívásából kifo
lyólag... K ülönbség  csu p án  anny i (ám  
ez t n agyon  halkan  és a v en d ég  political 
correctness ha tára in  belü l m o n d o m 1,), 
hogy az RM DSZ ez t egy po rtán  belül 
teszi, a V M -ek p ed ig  több p o rtán  is kí
vü lrő l (és egyben b izony íto ttam  is jó 
e rd é ly ih ez  m éltó , sajátosan  kissé fel
sőbbrendű  nem zeti büszkeségem et).

Tévedés n e  essék, a stühangu lat, v a 
lam in t a rósejbni ellenére n em  vagyok 
én a po litikák  és a harcok  ellen (elvégre 
ezek  v iszik  előbbre a világot, s olyan 
u n alm as lenne nélkü lük , hogy csak fo
rogna saját zsírjában1 2 ó igen), sőt m eg
g y ő z ő d é se m  (ez kom oly!), h o g y  ha 
valam ely ik  R M D SZ-szám y eg yhangú
lag  nyerne, ak k o r a szervezet m ásnap  
érdek telenség  fo lytán  m egszűnne. így, 
m in t az egy ik  kézd ivásárhe ly i kapus 
m o n d o tta , e lm életileg  m in d en ik ü n k  rá- 
nicájában o tt fekszik az élet m arsallbo t
ja , a h o l  m a jd  g y ő z z ö n  a jo b b ik . S 
egyébként is, az  vesse az első követ M á
riára (M agdolna?), k inek  m i az, hogy 
harc, m i az, hogy ellen, és m i az hogy.

A m in t kiviláglik, én  azért3 eléggé el 
n e m  í t é lh e tő  m ó d o n  s z e r e te m  az  
RM DSZ-t, o lyan- s ú g y  am ilyen, hisz 
egy d iszk ré ten  p lu rális egységes szer
vezet, am ilyennek  egy terü le t nélküli 
á llam alaku la tnak  lennie kell (elvégre mi 
kü lön  fejedelem ség is vo ltunk , sőt m ég 
a m agyarok  elő tt b eg y ü ttü n k 4 ide), vi
szon t am ely  (szerencsére) n em  állam.

Á m  harc ide, kü lönbségek  oda, vala
m in t többségi kisebbségi (székely) lé
tü n k  ellenére csupán  az t báto rkodom  
bevezetn i a politika által (és itt rá térvén  
közös do lgaink ra , am i nem  is kevés), 
hogy  m eglepően  sok közös pon tta l b ír
n án k  m i vajdaság iak  és erdélyiek. A 
H elyőrség  ha á tu g rik  S ym póékhoz Új
v idékre és K ishegyesre (m iközben ho

m okos, szom orú , vizes síkra) erre m in
d ig  rájön5. H ogy  m i azért egy kenuban  
eveznénk  (ha hagynák). M ert o lyan  k u r
vára faszául m ég  csak ti írtok, fiúk. M ert 
ed d ig  az t h ittük , csak m i vagy u n k  le
gény a gáton  az u n a lo m  ellen. M ert m ég 
(m ár) nincs bennetek  b o m ír (fr. bom eir) 
és b lazír (fr. blaisir), m ert jól m ega szón- 
gyátok  ti is, s m ert kem ényen behato l
tok. A behatolás a fontos, nem  a m ibe, 
hanem  az öröm e, le p laz ír (fr. plaisir) 
d e r  Ficken, ha szabadna észté t m o n d a
n o m

A zt h iszem , m i m élyen együ tt va
gyunk, fiúk, a sors v iharában. M ert hal
lom , hogy a Sym pósokat nem  vették  fel 
a JAK-ba, am i nekünk  közös, szláv  bá
nat. N em  m intha az a húsz  százalék 
könyvvásárlási kedvezm ény, d e  az em 
bert bántja. H ogy  m i kisebbek(ségiek) 
csak  tisz te le tb e liek  lehe tünk , m in t a 
konzulok, az egyetem es m agyar iroda
lom ban. Aki JAK-tag ak a r lenni, echt- 
M ag y a r ke ll a n n a k  lenn i, p a ssp o rt-  
kontroll, bitte. S m i m ég h ittü n k  abban, 
hogy a fiatal6 M agyar7 irodalom  szarik  
arra, m it ír neki elő az öncenzúra, az 
Á llam  m eg az ilyesm it egyébként sehol 
le nem  fektető állam közi protokoll. A 
fiatal M agyar irodalom  tekintélytisztelő 
fiatal irodalom , ez nekem  fáj. H a rendes 
tagok  nem  lehetünk  (és ez m ost h ivata
los Előretolt H elyőrség és Serény M ú
m ia  á l lá s p o n t ,  v a la m in t  v á r ju k  a

Benczédi Sándor Favágó

Symposion csatlakozását), hát köszön
jük, a tiszteletbeliből nem kérünk.

Ezzel kapcso la tban  e lm ondok  nek
tek egy velünk  m egesett tö rténe te t, csak 
hogy lássátok, m ire vezethet tiszteletbe
li szerzőségünk  (am it n em  vállaltunk). 
Ebben az évben  is (m ely m in t m in d en  
évek) lejö ttek  E rdélybe a tiszteletbeli 
m egh ívók  a ta ta i táborba, am ibő l m i 
H elyőrségek  és Serény M úm iák  (m int 
azon  fórum ok, m elyekben a fiatal e rd é 
ly i iro d a lo m  e lső so rb an  m egjelen ik ) 
eredetileg  az t következ te ttük , hogy  tisz- 
teletbelileg m eg  v ag y u n k  h iva, h ab ár 
m agát a p ap írt n em  k ap tu k  kézhez. Á m  
m it ad  isten: nem , m ert a m egh ívók  
o lyanhoz kerü ltek , ak it szeret a JAK, de 
aki n ek ü n k  n em  szólt egy b ü d ö s  szót 
sem , s aki (m in t ergo és m in t követke
zés) m inket nem  szeret. M agyarán , ú gy  
m eh ettü n k  volna Tatára, ha  felh ívjuk 
azt, ak it szeret a JAK, d e  ak i m inket 
nem , és k é rü n k  tőle egy-egy m eghívót, 
m ajd ő b ed u g  m inket a listára valahogy. 
H á t ezt azért nem . M i lenn i u g y an  szép 
fiúk és lányok, d e  büszkék . E lvégre m i 
tisztes p o lgárok  v ag y u n k , rom án  ke
nyéren  vagy  m ax im u m  m ag y ar ösztön 
díjból élünk, v e lü n k  n e  packázzanak , 
m in t ahogy m i sem  m ásokkal. É rzésem  
szerin t o lyan  ez, m in tha  a H íd n ak  kül- 
d enék  le a m eghívókat, és a S ym posion  
szerzői egyenkén t telefonálnának , hogy  
O ttókám  vegyél m á ' be en g em  is arra  a 
listára, ne  légy olyan geci, O ttó k ám  m eg 
term észetesen kegyes.

De nem  erről ak a rtam  én  beszélni, 
hanem  arról, hogy  a m i (Sym posion, 
E lőretolt H elyőrség , Serény M úm ia) rá 
n icán k b an  v an  az  é le t m arsa llb o tja . 
C sak e lragado tt a HÉV 8, s az is tennek  
sem  tu d o m  helyrepofozni és összerakn i 
m agam  azu tán , hogy  ilyen gennyes d o l
gokról kellett írnom . így  h á t a tém a m a
rad a következő alkalom ra, és h irtelen , 
ű r t hagyván  m agam  m egett, befejezem , 
hátha é rü n k  m ég jobb időket.

(Szeptem ber 25-én és 26-án a vajda
sági S y m posion  és az erdély i E lő reto lt 
H elyő rség  szerzői közös felo lvasóeste
ket ta rto ttak  Ú jv idéken  és K ishegye
sen.)

1 Úraolvastam: mégsem.
2 A világ.
3 Értsd: ennek ellenére, nem teljesen 

azért, mert, hanem hogy. Ezt élőben kellene 
hallani!

4 Begyüttünk: (úgy gondolom) népi for
mula a vajdasági olvasónak. Nálunk viszont 
bejöttünk volt.

5 Elvégre nem vagyunk mi hülyék.
6 Kemény, fasza.
7 Nagybetűs Magyar: aki tudja, ott a zsi- 

gereiben, hogy neki saját Állama van, aki 
megvédi ót a kismagyarral szemben, aki 
szerb vagy román, mé' nem ül otthon s mit 
mind izéli a köreiket, de akivel azért illik 
udvariasnak lenni.

8 Ez egy eléggé rossz szójáték, de már 
marad. Fáradt vagyok.
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KISGYÖRGY RÉKA

A fiúk a bányában dolgoznak
/

Évtizedek óta először ismét m egtörtént 
az, hogy nyár idején a m egáradt folyók el
hagyták medreiket, s világszerte víz alá ke
rü ltek  a síkföldek és a laposabb zónák. 
O laszország déli részein csak a magasabb 
dom bok képeztek valamiféle gátat, Lengyel- 
ország felől Cseh- és M orvaország felé igye
keztek az életm entő konvojok, s csupán 
bizonyos nagy és bölcs folyók — miként a 
Duna — höm pölyögtek tova alázattal és 
alig-alig m egduzzadva, a tenger felé sodor
va a halakat és m indazt a szemetet, ami Eu
ró p áb an  fe lg y ű lt a szá raz  részeken, az 
agyakban és az emberi köztudatban. Az an
gol királyi ház és a svéd királyi rezidencia 
szintén am olyan természetes gátfélét képez
tek ebben a szörnyűséges áradatban; ha az 
angol királynő kitekintett kora reggel háló
szobája ablakából, s a tenger felé pillantott a 
sű rű  ködön és hom ályon át, enyhe m eg
nyugvást és elégtételt érezhetett, hiszen a 
határtalan víz, a hajózás évezredes "fellegvá
ra" biztató jeleket küldött felé, s ez az üzenet 
arról szólt, hogy nincs veszve a birodalom!; 
csak a nép, a nép m enekül észvesztve odúk
ba, üregekbe, el az áradat elől. Az árvízkáro
s u l ta k  m e g se g íté se  és v ég ső  so ro n : a 
problém a m egoldása, felkarolása már rég 
nem  a királyi ház feladata, hanem  a korm á
nyé. A királynő csupán segélyért folyamod
hat e mobilis és hatalm as szervhez a királyi 
kasszapénz növelése végett, és hogy — eset
leg — csökkentsék az adót, a kastély, az autó, 
a protokoll és az egyéb költségek egyébként 
végtelenül szerény summája, költségei alap
ján kirótt hatalm as összeg mértékét,... hogy 
jusson egy szerény reggelire legalább, a csa
ládnak, s ne éhezzen a macska.

Az unokaöcs a kertet vette szemügyre, 
ahol a duzzad t rózsatövek a sok víztől sár
gásbarnára változtatták zöldes színüket, s a 
szirm ok kom pakt tömege egyetlen érintésre 
kemény, vizes s lassan-lassan m ár színtelen 
m asszaként lepottyant, s a talajba mélyedt. 
A kis herceg cipőjének egyébként elkoptatott 
sarka és vastag  talpa az agyagos földbe 
süllyedt, bár a hajdan ép, könnyű nyári d p ő  
valamiféle félszeg bájjal viselője nyári tudat- 
állapotára utalt: valamilyen mértékben a sé
talovaglásokra, a sétákra lovak nélkül, az 
erdei sétákra és a vízipólóra, am ikor a pár 
vadonatúj d p ő  a parton vesztegelt a kora 
délelőtti viaszsárga fényben. Ami Frandaor- 
szágot illeti, o tt is kelet fd é  irányultak a te
k in te tek , kissé ijed ten  és tanácstalanul, 
hiszen m inden rossz eddig N yugatról jött, s 
a m egáradt folyók iszap- és mocsárszagú 
lehelete ezúttal is olyan volt, m int egy im m á
ron rosszul felszerelt és szegényes angol 
hadtest konok fenyegetődzése. Csak ezúttal 
m ár nem  volt m inek ellenállni.

H át jól van, győzött a bal — tett emígyen 
engedm ényeket a nyelvi és fogalmi egysze
rűsítésnek ekkortájt a franda nem zeti rádió
adó szerkesztő-riportere, aki csak arra nem 
gondolt, hogy divatjam últ gondolat ez, s a 
dicső napóleoni m últ után a jövő s a kommu- 
nisztikus eszm e győzelme oly mértékben 
fogja elárasztani a hatalm as országot, mint 
m ost az árvizek. S hol az a közrendészeti és 
vízügyi államtitkár, aki akár kellő módon 
felkészült volna egy ekkora csapásra?

Volt egy vidék, s volt kettő, ahonnan az

emberek csak lepillantottak az árvíz sújtotta 
részekre, s józanok voltak, m ivd  e pozírió 
okán legelsősorban ők tudtak fogalmat al
kotni arról, hogy mekkora is volt a pusztítás. 
Megvoltak a hegyi házak és kuckók, m eg
voltak a hegyek, s a tudat mélyén m indez 
úgy m űködött, m int egy természetes légvár, 
mely Isten szélsőjobb hüvelykjén függ, tehát 
nincs az a földi erő, mely a birodalmat egyet
len m ozdulattal a földre ránthatná. A veze
tők váltották egymást, hosszabb-rövidebb 
ideig vitatkoztak, veszekedtek egymással, 
de mivel aztán látták, hogy e szüntelen vita, 
valam int az oly ritka pillanatokban elért, 
ajándékként kapott gyümölcsöző egyetértés 
nem  visz előre senkit, szerre lemondtak, 
visszatértek a kemény munkához, lementek 
újra a bányába dolgozni, hogy onnan, belül
ről bontsák oszlopokra a sófalakat, s m aguk 
is étekké (fűszerré!) váljanak népük asztalán. 
Ó, nagy Isten! Ki Temagad látod mindezt, s 
kihozzá száll e nép sóhaja! Tedd, hogy ne 
legyünk bűnösök, szakítsd ki szívünket ke
belünkből és em eld m agadhoz, s tisztísd 
m eg tenkezeddel a sót, rakd vagonokba (va- 
gonírozd be!), s engedd nap mint nap fel
színre jönnünk a tárnákból stb., stb...

Arra azonban senki nem gondolt, hogy 
feláldozza magát, hogy legalább ne kívánjon 
élni, vagy hogy legyilkolja egyszülött fiát, s 
égő áldozatként felmutassa, pedig "Úgy sze
rette Isten e világot, hogy az ő egyszülött fiát 
ad ta , hogy valak i h iszen őbenne, el ne 
vesszen, hanem örökké éljen!", stb., stb. Csak 
a nagy Úr, a magasságos Isten tudta, hogy 
mit követel; emberi, szóló ajka azonban né
ma volt, s nála volt a kulcs, a helyzet megfej
téséhez szükséges rádó  (raison) kulcsa, s a 
szállodaszoba kulcsa is, m iként akkortájt és 
m indig m inden cselekedeté. Az emberek (a 
nembeli populáció) egyébként— viszonylag 
— rendesen járt a parajdi templomba, s ha a 
faluban meghalt valaki, úgy azt rendesen, 
protestáns szokás szerint eltemették, ráhan- 
tolták a földet, s a testtel (a közeli hozzátar
tozókon kívül) rendszerint többé senki nem 
gondolt. így történhetett m eg az, hogy egy
szer régen egy asszony által meggyilkolt sze
rető hullája hosszú évekig egy kiszáradt kút 
mélyén rostokolt várva a feltámadást, s az 
élettelen testnek még csak a nap m int nap, a 
bűnbánó alkonyi órákban zsákokban oda
hordott és aztán reádobált kövek súlya, s 
testet bezúzó tom pa puffanása sem fájt. 
Gyűltek a kövek halomra, s gyengült az ész 
az asszonyban. Dénes m esszi volt, talán 
Amerikában, s az esti harangszó, ha haza
hívta, nem tudott mozdulni önnön mélysé
ges kőkoporsójában. A ztán egyszercsak 
csend lett. A falu éjszaka néma volt, az ebek 
aludtak, s valaki "odatúlról" halála hírét hoz
ta.

— Most m ár elengedhetsz! — szólt a fiú 
az asszonyhoz.

Betölt a küldetésem, Uram. S Gönczi Dé
nes kiszállt a kútból, összeszaggatott ruháját 
lepallotta, s tántorgó léptekkel megindult a 
néma utcán, végigment a parajdi Művelő
dési Otthon szegényes megvilágítású front- 
fala előtt, megtörülte bajszát, kiszáradt torka 
mélyéről pedig előkívánkoztak a könnyek.

Az ember végighaladt a hajnalodó falun, 
s átvágva a hegyen, a sósvizű Medve-tó irá

nyába igyekezett, hogy megmosakodjék, s 
felismerje a vizet, körülötte m eg a partot, s 
az erdőséget, gyermekkora színhelyét.

"Nincs többé kopasz fej, csak seggig érő 
homlok!" — hirdette egy csekélyke falfelirat 
a Parajdi Hotel halijában, s utalás volt ez arra 
az új, m agyar m árkájú hajnövesztő szerre, 
amelyet újabban itt is lehetett kapni, m onda
nom  sem kell, a betérő turisták nagy-nagy 
örömére. Elárasztották az újkeletű áruk Er
délyt, s így Parajd üzlethelyiségeit is, többek 
közt lehetett kapni: szidefes lengyel köröm 
lakkot sokféle szín változatban, francia szap
p an t és púder-a lap an y ag ú  dezodorokat, 
frottír törülközőkendőket iszonyatos magas 
árban, különféle m űanyag gyerekjátékokat, 
olcsó kisautókat, autó-bilit, finomabbnál fi
nom abb cukrászsütem ényeket, és nem  utol
sóso rban : élelm et, d rág án , nagyobb  és 
kisebb csomagokban előrecsomagoltan, ri
zsét, laskát és miegymást, s m indezt kellő 
változatosságban. A Parajdi Hotel halijában 
pedig ott ült a hotel tulajdonosa, Orosz La
jos, a recepciós, s hátterét alkotta az a miliő, 
mely az új Románia átm eneti évtizedei alatt 
áruként beáramlott az országba: olcsó köny
vek és drága habfürdő, végezetül pedig  honi 
ásványvíz m inden mennyiségben, sós és ké
nes víz, gyom orsavat oldó, megsemmisítő, 
vagy épp savat generáló nedű. Az üzlet
könyvek mögül előpillant egy székely ú r és 
szemével jelzi, hogy nincs m inden rendben. 
A szálló vastag falai egyébként mit sem sej
tetnek abból a pompából, ami valaha itt "ho
nos" volt: száraz beton, keram it, gyalulatlan 
kövek, am int előmerednek a könnyedén fel
kent csillámpala rétegei alól, félméteres vas
tagság, am it nehezen fog át egy-egy dupla 
nyitású tölgyajtó. Egyébként m inden rend
ben, csak az épületet m eg kell venni, úgy, 
celofán csomagolásban, ahogyan az felkínál
kozik. Két kiterített vad  bőre feszül a samott- 
téglákból form ázott szociálabsztrakdóra: 
"Samott legel, samott legel... három  fehér 
paripa." Egyébként kiváló ötlet — véli Lajos 
—■, hogy m inden m agyarnak legyen dupla 
állam polgársága: rom án-m agyar, ném et- 
magyar, osztrák-m agyar és végül amerikai
magyar, hogy legyen valuta, s m eg tudjuk 
végül vásárolni (váltani) ezt a földet. De így, 
az alkonyi órák unalmasak. Le lehet-e vágni 
egyetlen tehenet?! Le kell! A kedves m agyar 
turista-vendég beüzen, hogy szegényes a 
koszt, és különben is, svábbogárláb van a 
levesben. Amit Ön annak vél, az valójában 
fenyőtű — így Lajos, és utasítja tüstént a 
csinos kis pincém őt, hogy szó szerint közölje 
üzenetét a kedves vendéggel. A tolmács hiá
nya — véli továbbá. És hogy írni nagyon 
nehéz. Fárasztó, unalmas. Stb. — A szálló 
falai közül a hiányosan megvilágított, ám 
egyébkét forgalmas főúttest felé szivárgó ze
ne a konszolidáció ürítéshez, gyors meg
k ö n n y e b b ü lé sh e z  h a s o n líth a tó  rö p k e , 
megtévesztő érzését plántálja bele az ember 
leikébe... Mi is történhetne itt, a világ háta 
mögött, ebben a kietlen zónában, amely egy
re inkább, valamiféle furcsa nyitottság foly
tán , tény leg  egyre  fo rgalm asabb  lesz?! 
Villogó autók száguldoznak a napsütésben a 
nyitott rózsalugasok felett, föl, föl a fenyve
sek fölé, hogy aztán hosszú éjszakákon át ott 
függjenek, a felhők alatt, m int a Jóisten autó
parkjának élő alkatrészei. Az autókkal nem 
jó tréfálni. Ergo: a vendégekkel kedveseknek 
kell lennünk, hiszen soha nem  tudni ponto
san, hogy ki kicsoda.
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Ehhez fogható és ennél — vélhetően — 
sokkalta, de  sokkalta homályosabb sejtel
m ek verhetlek fészket Lajos agyában, s aztán 
az emeletről lebillegett egy nő a kora délutá
ni napsütésben, vasárnap, úgy három óra 
tájt, s betért az első cukrászdába.

A recepció hűvös homálya védve volt 
m inden efféle külső, és az általános nyuga
lom szempontjából nézve: zavaró beavatko
zástól. Lágy függönyök m ögött lapuló árgus 
póktekintetek, s a m adzag a sarokban, mely 
a maga élettelenségében feledtetni óhajtja a 
hajdan sorsdöntőnek vélt tett indítékait: a 
kilátástalan sivárságot.

Erre mondják, hogy: "Sej, az akasztófa, 
sej, az akasztófa! És a gége megszorul, m eg
szorul!" — véli tragikusan tömör egyszerű
séggel a névtelenségbe burkolódzó anony- 
m us szerző.

S a két fotel.
Sejtelmes cigarettafüst. A két hulla elte

metve, s a hangulat alapján ítélve, a gyilkos 
lelke nyugodt, a falu titkolt, sejtelmes, ám 
legitim, fejcsóválgató és farokbillegtető bele
egyezése alapján: a bűnös felmentetik. Min
d e n  b ű n ö s  fe lm e n te tik .  E rgo: n in c s  
feltámadás. Kötelességszerűen nem szabad 
feltám adásnak lennie.

De akkor hova menjünk?! A föld alá?! A

bánya m ár foglalt. S végül is ki kell építe
nünk egy kuckót, egy valamit, persze csu
pán a saját m agunk számára, hogy ha m ár 
élünk, ne egyenek m eg a férgek! Kétmillió 
m agyar került a föld alá: Romániában — 
m ondom  —, a huszadik század elején, 1918- 
ban. S Lajos! Az IRSOP-statisztikák szerint 
m egint ugyanannyian vagyunk! Ez tragi
kus!

Nyugalom! Csigavér! S csigalassúsággal, 
a bejárati főajtóval szemközti fal — annak 
teljes tartalm ával — csapóajtóként felemel
kedik, s az írószoba mélyvörös homálya el
nyeli a díszes női társaság felét... A többi kinn 
m arad. Alinak vigyázzban, apró táskáikat 
szorongatva, fénylő gom bszem eiket bele
m ártva az enteriőrbe, amely világként kínál
ja föl szám ukra magát.

...így eshetett m eg az, hogy kevéssel 3 óra 
után, 1997. július 27-én, vasárnap, am int már

szűrt lágysággal kezdett a hatalmas folyosó
ablakon át beomlani a délutáni napfény, az 
angol királynő unokaöccse s annak unoka- 
testvére, valamint Jacques Chirac fia (De Ga
ulle tábornok unokája) — persze, inkog
nitóban — turistaöltözékben, Orosz Lajos hi
ányában, türelmetlen várakozó pozíciót ölt- 
hettek fel e tárt ölű fotelekben. Fáradtak 
voltak, és kissé éhesek, nem  m ondhatni, 
hogy kiéhezettek, de pillanatokra valamiféle 
béke szállhatta m eg szom orú fejüket, m ert 
pilledten bóbiskoltak, majd elgyengülten e- 
lőtom ászták kézirataikat és jóizűen falatozni 
kezdtek... belőle. Na, hát nem volt pénzük! 
— m ondhatnánk. De m inek annyit beszél
ni?! Nem  elég a látvány?!

K isvártatva azonban  "lelki szem eik" 
előtt, am int lehunyták pilláikat, és vörösbe 
játszó szembelsőiía-e, a mintegy vetítővá- 
szonszerűen feszes fehérségbe beleívelt az 
emeletek felé vezető lépcső látványa, egy 
furcsa, imbolygó árny jelent meg, a lépcső
kön lefelé tartva, melynek lépteit, szoknya
suhogását, valam int hatalmas gyertyát tartó 
kézm ozdulatait film pergéshez hasonlatos 
surrogás követte. Erre a zajra m indannyian 
felriadtak, és tágra kerekítették vörös szeme
iket... ("their eyes were rounded with hor
ror...”)...

— Én akkor kezdtem keményen Gézáz
ni! — vágtam bele a sötétbe.

— És az rossz?! — kérdezte Szigety Tün
de.

— Hát egy jó házasságot m indenképp 
tönkretesz. Mert ő válaszként elkezdett Már- 
tázni, s a dolognak válás lett a vége. Én fel
tétlenül ragaszkodom a tárgyaimhoz, s az 
alkotást, a m unkát m indenképp m agány
ként élem meg. Ergo: ő zárja az ajtót, hogy ne 
nyúljak a cuccaihoz, meg a — számítógépé
hez.

— Én m ár túl vagyok két házasságon. 
Igen, öreg vagyok. S nincs fölös energiám 
arra vonatkozóan, hogy perform ance-ként 
éljek m eg egy újabb kapcsolatot. Hogy konf
rontálódjak egy újabb problémával, hogy új
ra égjek, mint egy könyvmáglya, s az aktus 
után közvetlenül, másnap, esetleg ne menjek 
munkába. Tehát: fő a diszkréció. Ergo: min

den bajt el kell viselni! S ne vágja hozzám 
hajnalban Bréda Feri a nadrágom at, s ne tép
je m eg a hajam.

— A hájad?
— Igen, a hájam. Etc., e tc .... A többi el van 

intézve.
Ekkorra a hatalmas, imbolygó árny, ez az 

asszonyi alak m ár betöltötte az egész szobát. 
A  104-es szobát. M árm int a szellemiekre 
gondolok. Kedves csecsemőt tartott a keblé
re a szürke ruha fölött, s keményített, hófe
hér főkötője alól rám  m osolygott (A baba — 
jöttem rá később, m ár a kantinban — a Do
mokos Johannáé volt; Johannának nem  kel
lett sokat utaznia, szülei itt laknak? Pa
rajéihoz közel, s ő eljött, hogy lássa a babáját.) 
A Budapesti Nemzeti Galériában e kép alatt 
gótbetűkkel az alábbi felirat áll: Mária-Teré- 
zia egy koldusasszony csecsemőjét szoptat
ja. Sem m i főcsászárnő , vagy  főherceg
asszony, vagy  m ég kevésbé királynő ..., 
am int egy koldusasszony csecsemőjét szop
tatja. S Domokos Johanna a legvégső esetben 
sem koldusasszony, bár... a körülmények, 
m it mondjak?! Kitűnőek! De akkor a csecse
m őt m iért szoptatja egy idegen; talán az anya 
(Johanna) nem  jó anya?! Miért veszik el az 
anyáktól a csecsemőket?! (Hogy fölnevel
jék?! Vagy mi?!)

Csitt, angyalom! — így a kedves hölgy. 
Lázas vagy. Takarózz jól be, s várd  a holna
pot! Én várhatok ugyan, m ondtam  a főor
vosnak, de a tolófájdalmak ideje alatt én pl. 
nem tudok aludni. S így, kiterítve, ebben a 
szörnyű  kényelm etlen  pozícióban, talán 
tényleg lehetetlen. Jó reggelt, Franciska! — 
így, délben egykor. Aztán m egragadtam  a 
főorvos ú r karját, s egyetlen, szám om ra ha
talmas lendülettel leugrottam  a szülőasztal
ról. Furcsa, hogy a tyúk, amely lenyelte a 
m adzag végét, nem  tudja a m adzagot sem 
kiköpni, sem lenyelni. Ki kell húzni azt a 
torok sérülése nélkül. Vagy: egyszerűen el 
kell vágni.

— Hallja ezt a csöndet, főhercegasszony, 
vagy ki?! M ár megbocsásson, hogy így szó
lítom. Talán m ár a pszichiátrián vagyunk?!

— Jaj, drágaságom, ne üvöltsön így, még 
meghallják!

Kézenfogva levezetem a lépcsőn, am úgy 
hálóingben, s odaállítom a kórterem  ajtaja 
elé. — Tetszik hallani? — kérdem  vádlón.

Fejével nem et int, jelzi, hogy néma csönd.
— Na látja?— m ondom .— S ez így m egy 

egész nap...
— De: a Ferencz Ferdinándot, azt tetszett 

ismerni?! M eg az egyszeri tót embert, a Nagy 
Feri bácsit?

_?!
— A Ferencz Ferdinánd, a trónörökös, 

még az Osztrák-M agyar Monarchia idején 
meglátogatta az X m agyar ezredet, s a Nagy 
Feri bácsi a szemle alatt m egm ozdult a hátsó 
sorban.

— Ki vagy te? — így a trónörökös.
— H át én vagyok a N agy Feri Tótsármás- 

ról, hát nem ösmersz meg? — feleli az egy
ügyű tót.

— Natyon jól mekfaty, édesch fijam, na- 
tyon jól mekfaty! — inti a ’Tdrály".

— És te ki faty? — vitatkozik tovább a 
tót...

— Hát én fatyok a Ferenc Ferdinánd, a 
trónörökös..., hát nem  ösmersz meg?!

— Hát akkor te is natyon jól mekfaty, 
édes fijam...!

> » »  folytatás a 14. oldalon
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X > » >  folytatás a 13. oldalról
— Köszönöm, jól!
— Nincs lázad? Miért nem táncolsz egy 

verbunkost legalább?! Látod Gézát, hogy 
táncol?! Brédával és László Ferivel. Az aztán 
az élet.

A halira hólepelként lágy homály hull. A 
hősök tovaillantak a sötétben, ki-ki dolgára 
m ent, ki kolbászt, ki írópapírt kerített elő. 
M adarak és ártalmatlan, öreg, fogatlan bo
szorkányok ülték m eg a parajdi háztetőket, s 
közprédaként, a szemközti blokk tetőn ott sé
tált a macska.

— A tetőcserepet és a macskát nem  lehet 
összehasonlítani, m ivel nem  egylényegű. 
Csak a m acskát m eg a kutyát lehet összevet
ni egymással, mivel m indkettő állat, de alap
jában véve: különböző.

— S hogy végső esetekben m it kell és mit 
szokás összehasonlítani? Ez itt a kérdés. Ta
lán azt (azokat), ami alapvetően azonos, ha
sonló, de lényegileg vagy formailag, vagy 
m ég inkább, sajátos, saját jegyeit tekintve 
mégis különböző. Összehasonlíthatod a ha
tárokon túli m agyar és a határokon inneni 
m agyar (lényegileg: román) írópapírt és a 
tinta minőségét, egym ásnak ugraszthatod a 
két-, vagy háromféle verset, novellát, prózát, 
drám át vagy tanulm ányt, de nem hasonlít
hatod  össze a kétféle m agyar irodalmat, mi
vel m agyar nyelv csak egy van, akárcsak egy 
anya. (Vö. "Anya, csak egy v an ! Csak egyetlen 
üveg lekvár van a hűtőkamrában!")

Na és?!
Hogy m eghatározó (alapvetően megha

tározó) a szegénység Európa-szerte?!
Fontos: a tudatállapot. S a necc tartalma: 

hogy hány  tárgy van benne (golyóstoll, üres 
üveg, pénztárca, iratok, stanecliben cukor, 
személyazonossági igazolvány, útlevél, pa
pír, újságcikkek, jegyzetek, körömlakk-oldó 
szer és olívzöld, csillogó körömlakk, rúzs, 
m atyóhím zésbe csomagolt dollár, schilling, 
m árka, ez utóbbi újfent Clara Schumann ké
pével, etc., etc.). Hogy mit gondolnak a bo
szorkányok. Hogy mit gondol a különjárat 
elegáns vezetője a parajdi boszorkányokról.

M ert elvégre nagy a szegénység.
A közép-kelet-európai m agyar irodalmi 

konferencián, melyet ezúttal Parajdon tartot
tak, 1997. július 27- augusztus 3. között, he
lyesebben annak m ár a második napján mint 
javaslat, elhangzott az is, hogy bevallottan 
m ilitáns célzattal pam ut felsőruházati cikke
ket kellene gyártanunk az alábbi feliratokkal: 
"AZ ÉLET HARCZ!", "AZ  ÉLET HARC
ZOL!" Stb. Jó lenne talán végre egy olyat is 
gyártani, m elynek hófehér elején hatalmas 
piros betűkkel ez álljon: "SZÖCS GÉZA". A 
hátán m eg ez: "GRAUSAM GÉZA". S legalul, 
övszerűen, m int egy istenbocsá', övsömör, 
de m ég inkább, m int egy (foszforeszkáló!), a 
csípő tájékán köröskörül végigfutó reklám- 
szalagom , ez: "NAGY GÉZA * NAGY GÉZA 
* NAGY GÉZA* NAGY GÉZA * NAGY GÉ
ZA * NAGY GÉZA..." Hát nem volna gyö
nyörű?! Vagy egy olyan trikó, amelyen az 
állna: BÍRÓ LÁSZLÓ FERENC..S ezt min
denki vállalná. Vagy legalábbis, aki ezt a tri
kót viselné, az vállalná ezt a feliratot! Vagy 
nagy piros betűkkel: KUKORELLY BANDI! 
Vagy: KUKORELLY KRISTÓF. S mindenki 
vállalná. Aki ezt a feliratot választja, köteles- 
ségszerűen vállalná! Mert vállalnia muszáj 
(ha m ár aznap így öltözködött!) (S vállalná 
egész nap, am it a másik mond...) S aztán 
lehetne olyan tömegcuccokat is gyártani,

am elyeken  csak  egy-egy név  állna: pl. 
SÁNTHA ATTILA, ORBÁN JÁNOS DÉNES, 
GERGELY EDIT, PÁLL ZITA, SZIGETY 
TÜNDE, BRÉDA FERENC, MARGIT, s vé
gül: GRAUSAM GÉZA. Vagy: SZILASI 
LÁSZLÓ, FICSKU PÁL és MÉSZÁROS 
SÁNDOR.

Vagy egy trikón például egy ilyen vagy 
ehhez hasonló reklám-versike állna:

" -N E M Á L L  FEL?!
— SEGÍT A JOBB!!!"

(Segítő Jobb — szíves közlése)
Végső esetben pedig ilyesmi: KIRÁLY 

LÁSZLÓ; tfagy: SZILAGYI PISTA; vagy: 
M Ó ZES ATTILA; v ag y : GÁLFALVI 
GYÖRGY; vagy: FERENCZES ISTVÁN; 
vagy: BERSZÁN ISTVÁN. Elöl is, hátul is, 
alul is, reklámszalagdmben. És ugyanez a 
változat azzal a felirattal, hogy: GRAUSAM 
GÉZA... Vagy:

W1RÁGH KRISTÓF (magyarosan)
TEKNŐS BÉKA
Etc., etc.
Természetesen, ha ilyen óriási nagy szegény

ség nem volna; ha nem volna épp ilyen fokozott 
mértékű az elszegényedés. Fúrnánk egy alagutat 
a két ország (Románia és Magyarország) között, 
s a szegedi különjárat utasainaknem kellene többé 
útleveleiket használniok... Nem kellene m ind
egyre, sűrűn és egyre gyakrabban a külföldi 
utasoknak az ablakon kitekingetniök erre az 
egyre sivárodó zónára, ahol lapályt dombvi
dék követ, s hom okdűnékbe botlik a partjait 
kereső tekintet S jönnek, másznak elő rejte- 
keikből a bocskoros, dologtalan, síró-rívó 
oláhok, a pereputtyáikkal, a katrincás felesé
geikkel és a csupasz, mezítelen gyerekeikkel, 
hogy árasztanák el az egész vidéket s m ér
geznék meg a kutakat, hogy gyerekeink és 
unokáink ne ihassanak többé friss és tiszta 
vizet belőle! Jőnének a dologtalanok, a m un
kanélküliek, a munkakerülők, dologidőben,

Löwith Egon szobra

déltájt, a forró, napsütötte és napszítta, pi
pacsvirágos mezőkön és termőföldeken át, 
és siránkoznának ekképpen:

— Atyám, nincs kenyér! A Jóisten, a Ma
gyarok Istene nem  ád többé!

— Ha nincs kenyér, egyenek kalácsot! Az 
van! — súgá a főhercegasszony az oláh pópa 
fülébe, ám az, mintha nem  hallaná a jó szót 
és az okos beszédet, így felele meg:

— H á' ne-e nyúzzam  m eg a tökömöt, 
hogy nektek opincsot csinájak belőle?!

De nem  baj!
Lesz m ég egyszer háború a Földön, Eu

rópában.
— Én m ondom , m i (m agyarok) nem  

Ázsiából jöttünk, telepedtünk át Pannóniába 
— csak a m iheztartás végett! —, úgyhogy 
nem  kérünk több sárkánytejes mesét. Hát 
láttál te m ár olyan népet, amely előbb a saját 
őshona fölött megm ászott volna egy Uralt, 
csakhogy mielőbb nyugodt és termő sík vi
dékre érjen? Vagy fölment a finn nép a jeges 
kuckóba, a Balti-tenger partjára a termőföld
ről, hogy ott, a vén Európa "feje" fölött hazát 
alapítson magának?! Hát hallottál, láttál Te 
m ár ilyet?

A francia háborút pedig majd Én irányí
tom, otthonról, a szobám írópultja mögül a 
számítógépem társaságában, mely kajánul 
méri majd és ’lereagálja" a francia katonako
rú  és katonaköteles érett fé rfitudat leg
apróbb rezdüléseit is. Cigányokat bérelnek 
majd a francia férfiak gyilkolásra, kik ver
bunkost járnak a jó frank zsold reményében. 
Kik mire nem  képesek?! El lesz tervelvem ajd 
az egymásközti csata színtere is, lent a dom 
bok alatt, az, az, a félköríves, amelyre m int
egy félálomban fel lehet m ajd feküdni, ha 
üres a has. Persze, feljöhetsz akkortájt hoz
zám Te is! A cigányasszonyok főznek m ajd 
hatalmas üstökben és kondérokban a díszes 
francia hadnak, kik üres csajkáikat lóbálva 
az ég felé, kiáltoznak és átkozódnak.

Lépj Iá a történetből! — hallom majd a 
szót.

Elhangzott a szó, zeng az induló!— m ind 
ezt fütyölik m ajd a francia katonák, mígnem 
egym aguk lesznek kénytelenek rájönni arra, 
hogy: NINCS TOVÁBB. A történetnek vége. 
A szituáció tarthatatlan.

De akkor m ár az afrikai, dél-ázsiai és 
dél-amerikai volt francia gyarm atbirodal
mak lakói, a négerek, az indiánok, a kisem
m iz e tte k , jo g b ito r lo t ta k ,  n é lk ü lö z ő k , 
elhagyottak, nyom orultak, sárgák és vörö
sek — röhögnek m ár a m arkukba m odem  
tévékészülékeik képernyője vagy a mozik 
vetítővásznai előtt, s nevükön szólítják ci
gány gyerekeiket, kiket így hívnak majd: 
VASELINE, TARTARE, VASÚT, vagy végső
soron: PHILIPS, vagy egyszerűen csak: TÉ
VÉKÉSZÜLÉK.

Én ... pedig megjelenek m ajd a park  szé
lén, a park  fái közt, úgy, hogy Szőcs Géza 
házának legfelső ablakából a m unka közben 
fáradtan és ijedten kipillantó N ő csupán egy 
Napóleon-szabású kabát bem ozduló, sötét
kék szegélyét láthassa. S hogy nem  érdekli 
az arcom?! Nocsak. Kecses női ábrázat, s 
rajta kifejezésteli méla undor, mely azt közli 
vele: A FIÚK A BÁNYÁBAN DOLGOZ
NAK. Ugye, milyen nyom asztóan kellemet
len a rövid haj és ez az orrhúzás?! Míg a 
kimerült hadtest Kolozsvár szélén, a Fenesi- 
ú t közelében, az alig pislákoló, majd kihu
nyó tábortüzek  m ellett az igazak álm át 
alussza. És utánam  jöhetnek majd a sírók!
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GAAL GYÖRGY

Kristóf György és Bethlen Gábor kollégiuma
A kollégium alapításának 375. évfordulójára
Kristóf György aligha tekint

hető a 375 éves nagyenyedi kollé
g ium  legh íresebb  tan ítványai 
egyikének. Nevét m a m ár csak az 
irodalom történészek tartják szá
mon, de közel két évtizedig a ro- 
m á n ia i  m a g y a rs á g  eg y e tle n  
egyetem i tanáraként fontos té
nyezője volt közéletünknek is. 
Azon nagyenyedi diákok közé 
tartozott, akik hosszú életük so
rán ismételten kifejezték háláju
k a t a k o llég iu m  és alap ító ja , 
Bethlen Gábor iránt. Ünnepi írá
sokkal, szónoklatokkal, tanul
m á n y o k k a l e m lé k e z e tt m eg  
Bethlen trónralépése 1913-as, ha
lála 1929-es és a kollégium alapí
tásának 1922-es évfordulóiról.

Kristóf György a M arosvásár
hely melletti Tófalván született 
urasági cselédek gyermekeként 
1878. október 2-án. A szülők ál
landó  lakhelyén, Sárom berkén 
k e re sz te lté k  m eg  re fo rm á tu s  
szertartás szerint. Míg két bátyja 
a paraszti sorban m aradt, ő és 
Domokos (1886-1939) öccse az ér
telmiségiek sorába emelkedett.

A m últ századi szokásoknak 
megfelelően a falu elemi iskolájá
nak tanítója és a helybéli lelkész 
vezette be a gyermekeket a betűk 
és számok világába, s az ő felada
tuk volt kiválasztani azokat, a- 
kiknek átlagon felüli képességei 
indokolttá tették a tovább tanítta
tást. így figyelhetett fel Farkas 
Károly tanító és Zoltán Imre lel
kész a sáromberki iskola kisdiák
jára, s rávették az édesapát, hogy 
vigye be fiát a marosvásárhelyi 
Református Kollégium második 
osztályába. Ez próbaszám ba is 
ment: a kollégiumban majd el
dől, megállja-e helyét a gyermek.

A m últját 1557-ig visszaveze
tő vásárhelyi reform átus főtano
dának nem  is volt első elemije, a 
m ásodikba gyors vizsga alapján 
írták be a fiatalokat. Meglehető
sen nagy létszám ú osztályokat 
indíto ttak , hogy idővel lem or
zsolódhassanak a kevésbé ráter
m ettek. 1887 őszén, m ikor a Kris- 
tóf-gyermeket felvették, a kollé
gium  igazgatását éppen Bendő- 
házi János vette át” . Tanár, ve
gyészm érnök és költő egysze- 
mélyben. Az elemi osztályok tan
vezetője m ég ism ertebb tudós: 
Koncz József latintanár, kollégiu
mi könyvtáros. A II. elemi első 
felében osztálytanítója is szép 
karrier előtt álló tanárjelölt: Hal- 
m ágyi Antal, akit rövidesen a 
szászvárosi, m ajd a nagyenyedi 
kollégiumba választanak m eg a 
m értani rajz tanítására. A máso
dik félévben Nemes Sándor, a III. 
elemiben Csejdi Jenő papjelöltek

tanítják. Két évvel Kristóf felett 
jár későbbi barátja, Erdély törté
netének leendő tudósa, Kelemen 
Lajos.

A k isd iáknak  ugyancsak  
igyekeznie kellett, hogy az ötve
nes létszámú osztályokban vala
m i ráragadjon. A mezőny, ame
lyikben tanult, kedvező volt szá
mára: a diákok többsége kisbirto
kos és földmíves család sarja volt, 
korban is egyformán akadtak ná
la fiatalabbak és idősebbek. A fél
százból mindössze kilenc tanuló 
ért el kitűnő minősítést. Az érte
sítő nem nevezi meg az éltanuló
kat, de a későbbi eredm ények 
alapján feltételezzük, hogy Kris
tóf is közöttük volt. Mit tanult a 
nyolcvanas évek végének kis
diákja? M indenekelőtt magyart, 
éspedig Gáspár János nagyenye
di tanár híres olvasókönyvéből 
(K ovácsi A n ta lla l az 1860-as 
években készített átdolgozás). 
Gáspár olvasókönyvei 1848-tól a 
század végéig szinte egyedural
kodók voltak az elemi osztályok
ban . N em  kevésbé híres tan 
könyv alapján oktatták a szám
tant: Brassai Sámuel Számító Sok- 
ratesét (5. kiadás 1865-ből) hasz
nálták. M egtanulták még Maros- 
Torda vármegye és Erdély föld
rajzát, valam int a honi házi- és 
vadállatokkal kapcsolatos isme
reteket. A III. osztályban új tan
tá rg y  k eretében  a v ilág tö rté 
nelem fő korszakairól hallottak.

Jóllehet a vásárhelyi kollégi
um  tudós professzoraitól sokat 
lehetett tanulni, de intézetük híre 
nem  vetekedhetett az akkor kö
zel három  évszázados m últra 
visszatekintő nagyenyedi Beth
len Főiskoláéval. Nem véletlen, 
hogy ebből az intézetből került ki 
mifelénk a legtöbb híres reformá
tus ember. Kristóf György szülei 
azonban aligha ezt mérlegelték, 
mikor két évi vásárhelyi iskoláz
tatás után fiukat beíratták a nagy
en y ed i alm a m aterbe. Volt a 
Bethlen Kollégiumnak egy sajá
tos intézménye, a szolgadiákság. 
Évente száz m eg száz szegény
sorsú, de jófejű, tanulni vágyó 
diáknak tette ez lehetővé, hogy 
szinte minden anyagi támogatás

nélkül akár érettségi diplom át is 
szerezzen. Az anyagi gondokkal 
küzdő Kristófék nem  tudták vol
na éveken át biztosítani az elég 
magas tandíjat. Nagyenyeden ez 
áthidalható volt: "közszolgálatok 
teljesítéséért" az ő fiukat is fel
mentették a tandíj és m ás költsé
gek fizetése alól. így került 1889 
szeptem berében a nagyenyedi 
Református Bethlen Kollégium
IV. elemi osztályába2 szolgadiák
nak Kristóf György. Az Utrecht- 
ben k ép zett tekintélyes tö rté
nelem tanár, M akkai Dom okos 
volt a rektorprofesszor, Nagy La
jos, a pedagógia tanára pedig az 
elemi és gyakorló iskolát vezette 
ekkor. A csaknem 90-es létszámú 
osztályt Székely Ferenc papjelölt 
tanította.

1890/91-től Kristóf a gimná
ziumban tanul, s m int a legtöbb 
fiatal, nyolc év alatt jut el az érett
ségiig. Ha végignézzük osztály
főnökéinek, tanárainak névsorát, 
meglep a változatosság. A nyolc 
év alatt öt osztályfőnöke volt. Kö
zülük csak Lázár István irányí
totta több (III-VI. osztály) évig. 
Lázár alighanem  a kollégium  
egyik legérdekesebb életű pro
fesszora ekkoriban: cisztercita 
teológusként szerzett görög-latin 
szakos, majd tom atanári okleve
let Budapesten. 1885-ben áttért a 
reform átus vallásra, C surgón, 
Pápán s utóbb Nagyenyeden ka
pott katedrát, ahol a teológiát is 
elvégezte. Több nyomtatott dkk , 
néprajzi értekezés szerzője. A 
második osztálytól végig ő tanít
ja Kristófot latinra, s két évig m a
g y arra  is. M inden  b izonnyal 
hatása alatt választotta Kristóf 
egyik egetemi szakjául a latint. 
Pályaválasztására m ég Váró Fe
renc, a kollégium magyar-német 
szakos professzora, iskola törté
nész — maga is egykori enyedi 
diák — lehetett hatással. Öt éven 
át tanította ném et nyelvre, hato
diktól magyarra, hetediktől böl
cse le tre  is. E m elle tt m in t az 
önképzőkör vezetője sokat tehe
tett a közvetlen irányítása alatt 
tevékenykedő diákelnök irodal
mi neveléséért, ó  ismertette meg 
tanítványait a Bethlen-kultusz- 
szal. Az illiusztris enyedi tanárok 
közül több-kevesebb hatással le
hettek a növekedő, induló ifjúra 
az öreg Herepei Károly3, a termé
szetrajz tanára, aki az iskola híres 
földtani gyűjteményét alapította, 
a darwinista Elekes Károly, a nö 
vény- és állattani m úzeum  veze
tője, Szilágyi G yula, a görög 
n y e lv  ta n á ra , a k o llé g iu m i 
könyvtár átrendezője, s esetleg 
Famos Dezső, a regényíró, akitőí

nyolcadikban ném etet tanult. Vé
gül itt említjük m eg a Kristófnál 
alig kilenc évvel idősebb Bodrogi 
Jánost, egyrészt m int hatodiktól 
a történelem  tanárát, m ásrészt 
m in t nyolcadikos osztályfőnö
két. H am ar összebarátkoztak, s 
k isebb-nyagyobb  m egszak ítá
sokkal 1946-ig leveleztek. Teme
tésén Kristóf m ondott beszédet4.

Az az évtized, amíg Kristóf 
Nagyenyeden tanult, egybeesik a 
kollégium utolsó fénykorával, a 
régi hagyom ányok lassú felszá
m olásával, a m odernizálással. 
Néhány évvel Kristóf beiratkozá
sa előtt, 1883-1885 között építik 
fel a főiskola im pozáns Bethlen 
utcai épületét. Ezzel m egszűnik a 
zsúfoltság, nő a bennlakás terüle
te és a tanterm ek száma is. A 
diáktársadalom  azonban a régi 
m arad egészen a millenneumig. 
Amolyan kis diákrespublika ala
kult itt ki a századok során. A 
tanárok m ég végtelen tekintély
nek örvendenek, s csak a legrit
kábban vesznek részt a diákok 
kollégium i életének irányításá
ban. Elvégzi ezt a kollégiumi sze
nior, a kontra szenior, a jurátu
sok, prim áriusok, a szolgadiákok 
fölött bíráskodó "pápa" "bíbomo- 
kaival”. Sokan leírták és elma
gyarázták e funkciók hatáskörét, 
nincs is szándékunkban bőveb
ben szólni róluk, mindössze any- 
nyit: bárki bármelyik tisztséget 
elérhette függetlenül szárm azá
sától, szülei anyagi helyzetétől.

"Elindult a gyermek egy átal- 
vetővel és az dem i iskolai bizo
nyítványával. Ott volt egész éven 
át, tanult, dolgozott m int szolga
gyermek, kapott két frissen sült 
dpót. Néha főtt ételt is. Egyebet 
szerezzen  meg. H ogyan? Van 
elég p d d a . Látja, hallja, tapasz
talja pajtásain, nagyobb tanuló- 
társain, csinálja utána, ha det- 
revaló, ha nem, úgy menjen haza, 
művelje az apai főidet..." — írja a 
volt enyedi diák, Ikafalvi Dienes 
Jenő5. Rendes kosztot hivatalból 
csak a teológusok kaptak. Akinek 
pénze volt, a vendéglőből hoza-

folytatás a 16. oldalon
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tott ebédet, vacsorát A szegény 
d iák  az iskola helyiségeinek 
rendbentartásáért — a tandíjel
engedés mellett — két cipót ka
p o tt, később félkosztot (má
sodnaponkénti ebédet), majd 
egész kosztot, ha jól tanult Hete
dikes-nyolcadikos korában pe
dig, amikor már "úrnak" számí
tott, alsóbb osztályosok mellé fel
fogadták magántanítónak. Ez az 
életrend azonban épp Kristóf ta
nu lása  idején  ér véget: még 
1888/89-ben megszűnik az I-IV. 
osztályban a köztanítói rendszer, 
helyettük okleveles tanárok taní
tanak minden egyes tantárgyat, 
így a magántanítóskodás is rend
re kimegy divatból. 1895-97-ben 
a teológiát Kolozsvárra helyezik 
át, s ezzel megszűnik a kollégium 
főiskolai jellege. A felszabadult 
pénzalapból konviktust nyitnak. 
A tanárok száma rendre eléri a 
14-et, s a diákokat egyre inkább 
ők irányítják. A szolgadiákok he
lyett pedig a pedellusok végzik a 
"közszolgálatok" nagy részét.

Kristóf m ég végigjárta a diák
társadalom  hagyom ányos lép
c ső fo k a it.  A z É rte s ítő  n ev e  
m ellett év rő l évre feltün teti a 
k e d v e z m é n y e k e t és d íja k a t, 
am ikben részesült: "közszolgála
tok teljesítéséért díjmentes", na
ponta két cipót kap, m ásodna
ponként ingyen ebédje, ösztöndí
ja volt (III. osztálytól 20 forinton 
felül), V.-től m ár naponta ingyen 
kosztot kapott. És persze sok-sok 
díjat, jutalmat. M inden évben ju
talom könyvet nyert a Sárospata
ki-alapból. Díjai, pénzjutalmai a 
VII. végén 61, a VIII. végén a te
kintélyes 75 forintra rúgtak, s így 
m essze túlhaladott m inden más 
jutalm azott diákot. Igaz, teljesít
m énye is rendkívüli volt. Évről 
évre jeles osztályzatot kap, csak 
néha csúszik be testnevelésből 
egy-egy hármas. De azért tevéke
nyen részt vesz a tom akörben, s 
a legszorgalm asabb tagok közt 
említik. Hetedikes korában e kör 
jegyzőjének  is m egválasztják . 
Tagja a vegyes dalkam ak, szor
galm asan tanul franciául, s hato
d ik o s k o ráb an  m ár jó  szava
lataiért, Széchenyiről írt érteke
zéséért és egy Grimm-tolmácsom
lá sáé rt ju ta lm azza  az ö n k ép 
zőkör. Egy év m úlva a kör alelnö- 
ke, s egyform án kitűnik szabad
e lő ad ásb an , p ró za i s tílu sgya
korlatban és vitatkozásban. El
nyeri a görög irodalmi, valam int 
a jogtörténeti pályakérdés6 kidol
gozásáért járó jutalmat.

Nyolcadikos korában Kristó
fot tanárai, diáktársai egyaránt 
becsülték. Öt választották meg az 
önképzőkör diákelnökének, s a 
legjobb szavalatokat, előadáso
kat tőle hallhatták társai. Benczúr 
Gyula II. Rákóczi Ferenc elfoga- 
tása cím ű értekezését bemásolták 
a kör emlékkönyvébe7. Barabás

Miklósról, az intézet nagy tanít
ványáról m ondott nekrológját a 
helybeli lap, a Közérdek hozta 
két folytatásban — ez különben 
első nyom tatott m űve8. De ő 
m ond beszédet a felvilágosodás 
kezdetének évfordulóján Politikai 
életünk 100 év előtt címmel, vala
m int a tanévzáró ünnepélyen: 
Régi magyar iskolák és a Bethlen 
Kollégium. Megnyeri A z eposz és a 
dráma —  a Szigeti veszedelem és 
Kömer Zrínyije... egybevetése alap
ján címmel kürt magyar jrodalmi 
pályázatot. Emellett m agántaní
tó a III. osztályban, szolgafőnök, 
s bizonyítványa tiszta jeles. Az 
1898 május-júniusában Zeyk Dá
n ie l fő g o n d n o k  je len lé téb en  
m egtartott érettségi vizsgán is bi
zonyságot tesz kitűnő felkészült
ségéről: a négy "jelesen érett" kö
zött van9.

Bethlen Gábor és Nagyenyed 
különösen sokat jelentett Kristóf 
életében. Itt, csupán képességei
ben bízva lett emberré, mégoly 
válogatott diákmezőnyben is az 
első helyre tudott tömi. 1946-ban 
így emlékezik vissza rá osztály- 
főnöke: "Nagyon közeledik a Te 
érettségi vizsgálatod félszázados 
évfordulója is. Te pedig úgy ál
lasz lelki szemeim előtt, m int 50 
esztendővel ezelőtt, m inden tör
téneti kérdés iránt érdeklődő, fi
gyelő, ki az órán kívül is szám
talan történeti kérdésből m ind 
többet és többet óhajtottál tudni. 
Egy kétkötetes irodalomtörténe
temet elkérted, s abból készültél 
állandóan. Meg is jegyezte egy 
alkalommal b. e. Váró F[erenc], 
hogy ez a Kristóf Gy[örgy] annyit 
tu d  a m fagyar] irodalom ból, 
m in t a csak  m o st m eg je len t 
m agylar] irodjalom ] történet. 
Tisztán, világosan emlékezem, 
hogy a vizsgálóbizottság milyen 
élvezettel figyelte fe leleteidet 
m inden  tárgyból. Az is igaz, 
hogy az egész osztály általában 
nagyon jó volt"10.

Itt kötötte Kristóf első életre- 
szóló bartáságait: Buday Á rpád
dal, Elekes Viktorral és Szath- 
m ári K áro llya l eg y ü tt já rtak  
egyetemre is, s azután halálukig 
fo lytatták  a levelezést, m intha 
csak I. Dienes Jenő szavait igazol
nák: "A volt enyedi diákokban az 
együttérzés a budapesti, kolozs
vári egyetemeken, a vidéki jog
ak ad ém iák o n  eg y ü v é  k e rü lő  
főiskolai hallgatók közt is m eg
m a ra d t, m o n d h a tn ám : egész 
életre szóló kapocs, barátság fej
lődött ki azok közt, kik egyidő- 
ben tanultak az enyedi kollégi
umban, még ha nem is egyosztá- 
lyosok voltak"11.

Ahányszor csak alkalom adó
dott, Kristóf örömmel írt Bethlen 
Gáborról, a nagy fejedelemről, s 
iskolájáról, mely őt felnevelte. 
1913-ban tanítványaihoz intézett 
ü n n ep i b eszéd éb en  így  vall:

"Úgy kényszerít valam i, hogy 
vallomást tegyek e pillanatban 
arról, hogy Isten s szüleim után 
egyesegyedül Bethlen Gábornak 
köszönhetem, hogy ma itt állok. 
A Bethlen Gábor diákja voltam, 
az ő iskolájában növekedtem az
zá, ami vagyok. Anyagi javakban 
is egyszerű szülőim — tán hallo
másuk, tán az isteni gondviselés 
sugallatára (hogy tudnám  én ezt 
m egm ondani?) — tízéves ko
romban Enyedre vittek, a Bethlen 
Kollégiumba írattak be. Fizetni 
nem fizettek értem semmit. Ha
nem adtak tisztességes jó ruhát, s 
azonkívül m ég egypár hatost, 
hogy abból éljek meg. Mikor é- 
desanyám  búcsúzott, azt m ond
ta: Ha jól viseled m agad, itt em
ber lesz belőled. Ott m aradtam. 
Eleinte bizony szűköcskén élde
géltem. H osszú időn keresztül 
csak az a két cipó volt összes napi 
táplálékom, amit Bethlen Gábor 
kegyes alapítványából kaptam. 
De m ár otthon is hallottam, itt az 
iskolában meg éppen kézzelfog
hatóan tapasztaltam, hogy csak a 
kezdet nehéz. M egtudtam, hogy 
minél nagyobb, s minél jobban 
viseli m agát a diák, annál több 
kedvezm ényt kap. [...] É ltünk 
mindnyájan abból az eledelből, 
amit Bethlen Gábor hagyott a mi 
számunkra, nevelkedtünk abban 
a szellemben, amit tanáraink hir
dettek, amit az iskola százados 
múltja, Bethlen Gábor szelleme 
nekik előírt. Mélységes hálával 
gondolok m indenkor volt taná
raimra, kiknek köszönhetem ne
velésemet. De hódoló tisztelettel, 
áldó emlékezettel veszem ajkam
ra mindenkor a Bethlen Gábor 
nevét azért, hogy a gyulafehér- 
vár-nagyenyedi kollégium meg
alapításával gondoskodott ró
lam is, háromszáz évvel később 
szü le te tt szegény székely fiú
ról".12

Kilenc évvel később, mikor 
országra szóló ünnepségen emlé
keztek meg a kollégium fennállá
sának három százados évfordu
lójáról, Kristóf lendületes, moz
gósító cikket közölt a Szászváros 
és Vidékében. Ebben is visszaem
lékezik diákéveire: 'M egm ozdul 
a lelkünk, hogy valaha mi is ehet
tük a fejedelem rendelte cipót. 
M ert sok kalácsot is adott tán a 
sors, de olyan jó, olyan szívesen 
adott, annyira tápláló kenyeret 
nem  adott soha, mint az enyedi 
sarokcipó . M eg ö rv en d  a szí
vünk, ha rágondolunk a szőlőbo
ríto tta  Ő rhegyre; m in tha hal
lanék a majálisok kezdetét jelen
tő m ozsárágyuk dübörgését. Ott 
járunk a sétatéren a labanccsapa
tot megriasztó hős diákok ham 
vait jelző em lékm ű körül. Me
gyünk kongregációra a pápa és a 
bíborosok elé cursorok és neute- 
rek fegyelmezése közben. Me
gyünk a Holtmarosba játszani,

fürdeni. [...] M együnk a rezes
banda hangjainál kirándulásra 
ma, holnap talán a szegény Szabó 
Károly temetésére. M együnk ön
képzőkörre, dalárdába vagy tor
naköri gyűlésre"13. De nem csak 
a nagy évfordulókra, hanem  a 
huszas évektől rendszeresen sor- 
rakerülő véndiáktalálkozókra is 
el-eljár. Különösen sikerült volt a 
40 éves találkozó 1938. szeptem 
ber 18-án. Az egykori osztály
tá rsb ó l le tt  rek to rp ro fe sszo r, 
Elekes Viktor szervezte, s Kristó
fot kérte fel, hogy a Bethlen-ser- 
leggel köszöntse a kollégiumot és 
ifjúságát. A beszéd vázlata, a főbb 
gondolatok jelzése megtalálható 
a lev é ltá ri hagyatékban . 1948 
nyarán Szathmári Károllyal leve
lezett Kristóf az 50 éves találkozó 
megrendezéséről. Elekes Viktor
ra l eg y ü tt m indössze hárm an  
gyű lhetnének  
m ég egyszer, 
megvalósult-e a találkozás, m ár 
nem tudjuk megállapítani.

A  Nagyenyeden m egszerzett 
érettségi diplom ával 1898 őszén 
beiratkozott Kristóf György a ko
lozsvári M agyar Királyi Ferenc 
József Tudom ányegyetem  Böl
csészeti karára, s ott szerzett m a
g y a r- la tin  sz a k o s  ta n á r i ,  
Budapesten pedig 1905-ben dok
tori oklevelet. Közben 1903-tól el
h e ly e z k e d e tt  a s z á s z v á ro s i  
Református Kun Kollégium he
lyettes tanáraként. 1905 májusá
ban az egyházkerületi közgyűlés 
v ég leg esíte tte  a m ag y ar-la tin  
tanszéken. Itt tanított 1923-ig, ko
lozsvári egyetemi tanári kineve
zéséig.

Kristóf Szászvároson a kö 
zépiskolai tan árk o d ás m ellett 
nem csak Erdélyben, de a fővá
rosban is szám ontarto tt iroda
lomtörténésszé növi ki magát. A 
pozitivizm us és szellemtörténet 
ötvözésével nagy visszhangot ki
váltó Petőfi- és M adách-tanul- 
m ányokat ír. Az 1920-as évektől 
figyelme inkább az erdélyi előz
mények és az új erdélyi m agyar 
irodalom fele fordul. Az előzmé
nyek között ism ételten felbuk
kanhatott Bethlen Gábor fejede
lem alakja, hatása.

M ár említett, 1913 novembe
rében m ondott emlékbeszédében 
Kristóf Bethlent egyház- és tudo
m ánypártoló, bölcs állam férfi
k én t m éltatja , E rdély  M átyá
sának nevezi. Még egyetemi hall
gató korában, korai írásai egyiké
ben h e ly ez te  e lő szö r M átyás 
m ellé Bethlent, akkor, am ikor 
folytak az adakozások a kolozs
vári M átyás-szoborra , ő  egy 
Bethlen-szobor felállítását szor
galmazza, rám utatva, hogy a m a
gyarokon kívül a szászok és a 
románok is milyen sokat köszön
hetnek neki15. Kristóf első terje
delmes Bethlen-tanulmánya16 a 
fejedelem levelezését elemzi, s

össze Enyeden, 
uto ljára14. H ogy
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forrásm unkája, Károlyi Á rpád  
tanulm ánya fő érdem éül tekinti, 
hogy bevitte a köztudatba: Beth
len "Erdély Mátyása" volt. Kristóf 
összehasonlítja a fejedelem leve
leit a Mikeséivel. Bethlen főleg 
uralkodó, a trón tette íróvá. A le
veleknek nemcsak megfogalma
zója, de egyben hőse is. A közel 
500 levélből egy olyan nemzeti 
eposz keretei bontakoznak ki, 
amely politikai koncepcióként a 
fejedelem agyában fogant meg. A 
tárgy és az eszme egysége, mély
sége, az eleven stílus teszik érde
k es  o lv a sm á n n y á  őket, ak á r 
tan k ö n y v ek b e  is fe lv eh e tn ék  
egyik-másikat.

A diákkorból szárm azó ér
deklődés, érzelmi kötődés okoz
ta, hogy Kristóf — m ár bizonyos 
Bethlen-koncepdó birtokában — 
szívügyének tekintse a fejedelem 
halála 300. évfordulójának m eg
ü n n ep lésé t 1929-ben. Évekkel 
korábban elkezdte a Bethlen-iro- 
dalom  feldolgozását. A Reformá
tus Szem le, a Keleti Újság, a 
Pásztortűz előzetes közlései is ezt 
bizonyítják. Közben azon fárado

nem  szakemberek előtt. Az Ifjú 
Erdélyben Bethlen Gábor két üze
netét18 tolmácsolta: keresztényi 
életet kell élni, annak megvalósí
tásáért viszont fegyverrd és tu
dással kell küzdeni. A Székdy 
N em zeti M úzeum  Sepsiszent- 
györgyön tartott emlékünnepé
lyén Bethlen Gábor erdélyi fejedelem 
jellemét elemezte19.

Kristóf nagy Bethlen-tanul- 
m ánya elkészült az évfordulóra, 
de a Történdmi Társulat nem  vál
lalta megjelentetését. Erdélyben 
sem akadt folyóirat, mely a terje
delmes dolgozatnak teret bizto
sítson. Vázlatát a Pásztortűz kö- 20
zölte , s néhány részlete megje
lent az itteni lapokban. Hosszas 
levelezés után végül a Budapesti 
Szemle két folytatásban hozta le 
a tizenkét részes, hatvan lapot ki
tevő dolgozatot, m dyről m ég a 
következő évben különnyom at is 
készült21.

A Bethlen Gábor és a magyar 
irodalom című nagy összefoglaló 
m unka a M átyáshoz mérhető iro
dalom- és m űvészetpártoló m e
cénás bem utatásával kezdődik,

tö rténe lm i regény irodalm unk  
egyik legértékesebb terméke, s 
Bethlen Gábor történeti alakjá
nak irodalm unkban legkitűnőbb, 
történetileg hű, költőileg nem 
csak kifogástalan, hanem m űvé
szileg is legszebb rajza. Igaz, 
hogy csak vázlat, előtanulmány. 
Mert a regényben Bethlen Gábor 
még csak alattvaló. De m inden jel 
arra m utat, hogy a szerzőnek saj
tó alatt levő regénye, A nagy feje
delem, a vázlatot teljes arcképpé 
egészíti ki". Az összefoglalás a 
bem utatott körülbelül száz m ű 
alapján kialakuló összképet m ű
vészi és történeti szempontból is 
hiányosnak véli: "Van m ár kitűnő 
v áz la t, tan u lm án y , d e  tö rté 
netileg is teljes és művészileg is 
befejezett szépirodalmi jellemké
pét m ég várjuk".

Kristóf Bethlen-tanulm ánya 
kifejezetten pozitivista tudósra 
valló  filo ló g u si teljesítm ény. 
Összegyűjtött m inden, a fejede
lemmel kapcsolatos irodalminak 
tekinthető alkotást, s m űfajuk 
alapján osztályozta őket. Rend
szerint jelezte az egyes m űvek ér

zott, hogy egész Erdély ünnepé
vé tegye az évfordulót. A Kdeti 
Újság egyik 1929 szeptemberi va
sárnapi melléklete d ső  oldalán 
hozza a Bethlen Gábor emlékünne
pe és az erdélyi magyarság d m ű  
m ozgósító írást17. Kristóf hang
súlyozza, hogy m inden irodalmi 
társaságnak, a reform átusokon 
k ív ü l az  ö sszes több i feleke- 
zetnek ünnepelnie illik: "Megül
jük  h á t em lékezetét az Egyet
lennek, kinek m egadatott a ke
gyelem és dicsőség valóra váltani 
azt, am i m indnyájunk eszménye. 
Egyek vagyunk és leszünk az er
délyi gondolatban, Bethlen Gá
b o r  e m lé k é n e k  m e g tis z te lé -  
sében". (N. B. Az erdélyi gondo
lat első megvalósítóját látja Kris
tóf Bethlenben!) ő  m aga kétszer 
is vállalta Bethlen felidézését a

majd a Bethlenről szóló panegíri- 
szek, dicsérő versek és Bethlen
nek tulajdonított m űvek elem
zése következik. Bethlen nem írt 
sem világi, sem vallásos tárgyú 
k ö ltem én y ek e t — b izo n y ítja  
Kristóf. Irodalmunkban m int le
vélíró érdemel helyet. A fejede
lem halálára írt m agyar és idegen 
n yelvű  gyászversek, epitáfiu- 
mok, az ellenségektől írt paszk- 
villusok, a nagyenyedi diákok, 
tanárok által írt versek lehető leg- 
részldesebb fdsorolása, értékelé
se u tán  m indössze négy  lírai 
alkotást talál m aradandónak, kö
zöttük Áprily Lajos és Reményik 
Sándor verseit. Á prózai és drá
m ai m űvek  hasonlóan alapos 
szá m b a v é te le  u tá n  h e ly esen  
emeli ki Móricz Zsigm ond re
mekművét: "A Tündérkert újabb

tékét is. Egy hiedelmet eloszlatott 
(hogy Bethlen költő lett volna), s 
helyette ismételten a levélíró feje
delemre irányította a figyelmet. 
Mint ezt a dolgozatról készült bí
rálatok egyike jelzi: az eredmény 
"m eglehetősen szegényes; in
kább históriai érdekű, m int eszté
tikai értékű. Kristóf is rám utatott 
erre a tényre, feladatához és cél
jához képest csak utal e körül
m én y re , k ife jté sé t m ásk o rra  
hagyja"22. Az eleve művésziet- 
lennek ítélt alkotásokat viszont 
kár lett volna alaposabban ele
mezni, így is terjedelmes a dolgo
zat.

Hasonlóan pozitivista filoló
gusi m unka Kristóf második év
fordulós dolgozata: Bethlen Gábor 
az egykorú német népköltészetben. 
Alapszövege a Protestáns Szem

lében jelent meg, átvette ném etre 
fordítva a Berlinben megjelenő 
Ungarische Jahrbücher, s kivona- 
tosan közölte a Keleti Újság is23. 
E tanulm ány azonban már egy 
egészen új tém át közelít meg, s 
m egállapításai m ind az iroda
lom, m ind pedig a történettudo
m ány számára tanulságosak. A 
feldolgozott anyag az előző dol
gozat készítésekor kerü lhetett 
Kristóf kezébe. Bethlen világtör
téneti tényező volt, s m int ilyen, 
bevonult a ném et népköltészet
be. A korábban közölt 34 német 
népének mellé Kristóf még 27-et 
kutatott fel, de valószínűleg ren
geteg lappang. Ezek 1618 és 1622 
között keletkeztek. Legtöbbjük
ben Bethlen csak mellékszereplő. 
A verseknek  esztétikai értéke 
nincs. Bethlen m int a protestán
sok védője, a törökök szövetsége
se, veszedelmes ellenség, ravasz 
ró k a -p o litik u s  stb . tű n ik  fel. 
Egyesek m agasztalják , m ások 
gúnyolják, de  pártállásától füg
g e tlen ü l elism erik  v itézségét, 
hadvezért képességeit. Ami kí
vülről nézve fonáknak tűnik, Er
dély szempontjából legtöbbször 
a bölcsességet jelenti. E témával 
kapcsolatos Kristóf egy másik ta
nulm ánya a M agyar Nyelvben, 
ahol Bethlen Gábor nevének kül
földi m űvekben előforduló  15 
alakját soroja fel és m agyaráz
za24’

Kristóf Bethlen-képe a hagyo
m ányosan kialakult m agasztos 
fejedelem-portrét tükrözi. Ehhez 
mérte az előző két tanulm ányban 
b em uta to tt m űveket is. H ogy 
m ennyire elvetette Bethlen demi- 
tizálásának, átértékelésének le
hetőségét, azt m utatja  két bí
rálata . Az egyik Szekfű Gyula 
nagy vitát kiváltó m űve. Kristóf 
felsorolja az egész korábbi Beth- 
len-irodalmat, hogy ennek tükré
b en  is  e lu ta s í th a s s a  S zek fű  
felfogását, m ely Bethlenben te
hetséges, de nem  a köz-, hanem  a 
m agánérdekért, hatalom ért s val
lásáért küzdő politikust exponál
ja, s politikájának hátulütőit p ró
bálja felfedezni. Annál nagyobb 
elismeréssel illeti R. Kiss István 
levél kíséretében Kristófnak is 
m egküldött kötetét, A z átértékelt 
Bethlen Gábort, mely éppen Szek
fű  könyvére ad  polem ikus vá
laszt. S m int katolikus szerzőtől 
jövő  b iz o n y sá g té te lt , K ristóf 
nagyra értékeli Biró Vencel tanul
m ányát is26. Biró kimutatja, hogy 
Bethlen a vallásszabadság elvé
ért küzdött s lehetőséget biztosí
to tt u ra lkodása alatt a katoli
cizmus fejlődésére.

N agyenyeden kívül Erdély
ben alig volt visszhangja a Beth- 
len-évfordulónak . H ogy vala
m ennyire mégis megünnepelték, 
az Kristóf György érdeme, aki 
eredeti kutatásokkal és népszerű

folytatás a 18. oldalon
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» > »  folytatás a 17. oldalról
írásokkal, előadásokkal felhívta 
rá a figyelmet.

Kristóf késő öregkorában, az 
1950-es években is főleg Bethlen 
Gáborral foglalkozott. Vita Zsig- 
m ondtól kért adatokat készülő 
tanulm ányaihoz. Két ekkoriban 
írt Bethlen-dolgozata a családnál 
m aradt kéziratban2 . Az 1940-es 
évek közepén Kristóf lebombá
zott lakásából új otthonba költö
zött, s ekkor könyvtára nélkü
lözhető köteteit egykori iskolája 
k ö n y v tá rá n a k  ad o m án y o z ta . 
1945-1946-ból Vita Z sigm ond 
könyvtáros és a kollégium elöljá
rósága több — a hagyatékban 
m egőrzött — levélben, elismer
vényben köszöni m eg a kolozs
vári professzor adományait.

Egyik cikkében említi Kristóf: 
"Az a vágyam , hogy református 
tanár lehessek, egyszerre tám adt 
bennem az es 
villanásával., 
jü k , n y ilv á n  N a g y e n y e d e n , 
Bethlen G ábor kollégium ában 
történt ez. S bizonyára, Kristóf, 
ha az egyetemi tanszéket nem kí
nálják fel neki, legfőbb vágyá
nak , p á ly á ja  beteljesü lésének  
tekintette volna a nagyenyedi ta
nárságo t. Az Enyeden kapo tt 
eszmékhez és eszményekhez így 
is hű  m aradt.

JEGYZETEK
1 A Marosvásárhelyi Ev. Reformá

tus Kollégium Értesítője azl887-88-ik 
évről. A  további adatok innen és az
1888- 89. tanévi értesítőből.

2 A további adatok forrása: A 
nagyenyedi ev. ref. Bethlen-főiskola
1889- 90. tanévi értesítője, valamint 
az 1890-91—1897-98. tanévekre ki
adott értesítők.

3 Egy későbbi írásában példa
képül állítja tanártársai elé Herepe- 
ifc "Az öreg Herepei! Szinte látom, 
hogy mint derül fel Erdélyszerte 
sok-sok olvasóm arca, szinte hal
lom a jóízű iskolai történetek, paj
kos d iákhistóriák által okozott 
kacagó jókedvet — Zilahtól Sepsi- 
szentgyörgyig. Aki őt ismerte, s 
még inkább a tanítványok lelkében 
a Herepei név már nem is csak egy 
élő személyt jelent, nemcsak egyi
ket a néhai tanárok közül, hanem 
jelent azokon kívül még sok-sok 
anekdotát, iskolai történetet, intést, 
buzdítást, dorgálást. Fogalom a 
Herepei név. Fogalma annak a ta
nárnak, aki a maga szakjában tu
dós, a kö te lesség te ljesítésben  
formákhoz nem ragaszkodva fá
radhatatlan, kinek arcán ott ül az 
emberszeretet, de magával szem
ben mindig szigorú". Református 
Szemle 1915.161-163.

4 Bodrogi fános emlékezete (1869- 
1954). Református Szemle 1954.85- 
88.

5 Ikafalvi Dienes Jenő: Nagye
nyedi diákélet a XIX. század végén. 
Emlékezések a Bethlen kollégiumi 
diákszokásokra. Kolozsvár, 1924. 
27-28.

6 A II. Rákóczi Ferenc szabad
ságharca s ennek közjogi jelentősége c. 
pályatétel kidolgozásához egyene
sen Thaly Kálmántól kért levélben 
tanácsot. (Vo. Emlékezés Thaly Kál
mánra. Pásztortűz 1929.591-592.)

7 Utóbb megjelent nyomtatás
ban is: A Kemény Zsigmond Önkép
zőkör Emlékkönyve 1858-9—1908-9. 
Nagyenyed, 1909. 65-69.

8 Emlékbeszéd Barabás Miklós fe
lett. Közérdek 1898. máj. 5. és máj. 
8.

9 Nem érdektelen utalnunk rá, 
hogy Madách remekművéről és 
Bethlen Gábor egyéniségéről kel
lett érettségi dolgozatot írnia. 
Mindkét téma végigkísérte egész 
pályafutásán. Zeyk Dánielről ő  írt 
nekrológot a Kálvinista Világba 
(1930.76).

10 Bodrogi János levele Kristóf 
Györgyhöz, 1946. jún. 2. Kristóf 
több mint 1300 levelet tartalmazó 
hagyatéka ma a kolozsvári Állami 
Levéltárban található.

11 Ikafalvi Dienes Jenő: I. m. 30.
12 Bethlen Gábor emlékezete. 

1913.november 15-én tartott em
lékünnepen elmondotta Kristóf 
György tanár. A szászvárosi álla
milag segélyezett Ref. Kun-kollégi
um  Értesítője az 1913-1914. 
tanévről 12-20.

13 A 300 éves Bethlen-kollégium. 
Szászváros és Vidéke 1922 szept. 
17.

14 Elekes Viktor levele Kristóf 
Györgyhöz, 1938. aug. 24. — mellé
kelve a hivatalos gépelt meghívó; 
Elekes Viktor rendező biz. elnök és 
Szabó Mihály rendező biz. titkár 
levele 1938. szept. 9.;Szathmári Ká
roly levele, 1948. aug. 31.

15 S zo b ro t Beth len Gábornak'. Ré- 
genvidék 1900. júl. 5.

16 Bethlen Gábor levélírása. Erdé
lyi Múzeum 1914.233-241.

17 Keleti Újság 1929. szept. 29.
18 Bethlen Gábor két üzenete. Ifjú 

Erdély 1929/1930.41-12
19 Az előadás kivonata megje

lent a Székely Nép 1929. dec. 25-i 
számában.

20 Bethlen Gábor és irodalmunk. 
Vázlat. Pásztortűz 1929. 486-188.

21 Budapesti Szemle 1930.216. 
kötet 244-263., 386-424. Különnyo
matban: Bethlen Gábor és a magyar 
irodalom. Budapest, 1930.62 1.

22 C sászár Károly: Kristóf 
György. Bethlen Gábor és a magyar 
irodalom. Pásztortűz 1930.443-444.

23 Protestáns Szemle 1930.521- 
545.; Ungarische Jahrbücher 1931. 
98-112.; Keleti Újság 1930. szept. 28.

24 Bethlen Gábor neve a külföldön. 
Magyar Nyelv 1931.180-183.

25 Bethlen Gábor legújabb jellem
rajza. Református Szemle 1929.100- 
105., 115-117.; Az átértékelt Bethlen 
Gábor. Uo. 1930.2-4.

26 Bethlen Gábor és az erdüyi ka
tolicizmus. R eform átus Szemle 
1930. 28-29.

27 Bethlen Gábor alakja a ma
gyar és idegen nyelvű szépiro
dalmakban — 1021.; Bethlen Gábor 
tudományszeretetének három sík
ja — 331.

28 Református tanügyi feladat. 
Protestáns Szemle 1908.298-305.

zmélődés első meg- 
." Mi hozzátehet-

K érdések  és v á la szo k
D am ó István  újra itthon  a K orunk  G alériában. T izenhét 

év  m últ el am a m ásik  kiállítás ó ta, m ely  1980. jan u ár 5-én 
n y ű t meg. Ekkora idő  m indenk i életében soknak  szám ít, 
kü lönösen  ha az em ber itt él, K özép-K elet-Európa e sok 
v ihart lá to tt szögletében.

M ost kiállított grafikáinak  kettős id en titá su k  van. K ölté
szet- és igazságkeresés. Poézis, m ely képes felü lem elkedni 
a hétköznapok  sokszor nyom asztó , m ár-m ár fojtogató szü r
keségén, s an n ak  ellenére, hogy  látszó lag  a "realitás" talajá
ból sarjadzottak , m egkísérlik  a h á tté rta rto m án y o k  feltér
képezését is.

K épeit szem lélve a legelső benyom ás: a lko tó juk  n agyon  
m agányos ember. L egyenek b á r k ö rü lö tte  szám ta lanon , ba
rátok , kollégák, ism erősök, végső soron m égiscsak egyedül, 
m ind ig  egym aga van. É ppen  ez ad  perspek tívá t, ez szüksé
ges ahhoz, hogy egyrészt észrevegye, m eglássa, a m aga 
szám ára érthetővé, érte lm ezhetővé tegye az em beri élet, e 
földi m egállóhely elv iselhetetlen  voltát. M ásrészt pedig , 
hogy m indezeket lelki szeizm ográfjával le tapogatva, a gra
fika eszközeivel a néző elé tárja, lá thatóvá tegye, m egjele
nítse.

Alakjai legtöbbjének n incsen arca, ily m ó d o n  ki-ki behe
lyettesítheti önm agát a kü lönböző  élethelyzetekbe. A m a 
sorshelyzetekbe, m elyekkel m indenk inek  élete fo lyam án 
szem besülni kell, a m egfelelés súlyos, nyom asztó  kötele
zettségével egyetem ben. Ezek a lapok  gondo lkodásra , el
m ély ed ésre  k é sz te tik  a n éz ő t, k é rd é se k e t te szn e k  fel, 
közö ttük  nagyon is kellem etleneket.

Az előbb sorshelyzeteket m on d tam , s a velük  való szem 
besülést; József A ttila sorai ju tn ak  eszünkbe: "Aki d u d ás  
ak a r lenni, /  pokolra kell an n ak  m enni" —  D am ó István , m i
közben a kecskem éti m ű terem  m agányában  n ap  m in t nap  
m egteszi ezt az u ta t, m inket is önv izsgála tra  késztet. Az 
artisztikus, grafikai m ívesség csak m ég  jobban felszínre 
hozza b en n ü n k  a kínzó felism eréseket. M ert h iszen  m in d 
nyájunknak  elviselhetetlen ez a világ, m elyet egy Tébolyult ég 
keretez. U niverzum , m elyben m eg kell k ísére lnünk  (tanul
nunk?) Ellenség nélkül élni? Világ, m ely b en n ü n k  és körü lö t
tü n k  Áramlik, m e ly b e n  e s e tle g  s z á m u n k ra  is lé te z ik  
Esélyegyenlőség. C sak tú lzo ttan  ne b ízzu n k  ebben, nehogy  
bekövetkezzen A  nagy esés. V égignézvén ez t a kü lönös vilá
got s egyben, hozzátesszük , a b en n ü n k  létezőt is, rá jövünk, 
hogy Panoptikumban járunk. M indezenközben  állandóan  
önm agunkkal ta lálkozunk, ezekben az arc- és fej nélküli 
figurákban. S ebben van  valam i há tborzongató , d e  egyben 
m egnyugtató  is. D am ó felkínálja a lehetőséget, hogy  ö n m a

g u n k a t he lyettesítsük  
be ezekbe a furcsa a- 
la k z a to k b a , m eg k ín 
z o t t ,  m á r - m á r  g r o 
teszkbe hajló figurák
ba.

Ezek a képek  nem  
h a g y já k  n y u g o d n i  a 
n é z ő t .  K é r d é s e k e t  
tesznek  fel, am elyekre 
k in e k -k in e k  a m ag a  
életlá tása , tap asz ta la 
ta, gondo lkodásm ódja 
és főleg őszin te  szem - 
b e n é z n i- tu d á s a  sze
rin t kell m eg ad n ia  a 
választ. D am ó m aga is 
m egkísérli a válasza
d ás t, ez lap ja in  több  
v a riác ió b an  is szere
pel: "Elszakadok... sza
bad vagyok, szabad

HEIM ANDRÁS
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Azt hiszem, eljött az ideje annak, hogy a többségi nemzet — 

melyhez én is tartozom — feladja azt a narcista illúziót, miszerint 
a számbeli fölény etnikai, kulturális vagy bármilyen más fölényt 
is jelentene. Különben is ismert az a tény, hogy Kelet-Európábán, 
különösen a második világháború után, az etnikai kisebbségek a 
határok — nemegyszer önkényes — változtatása nyomán jöttek 
létre. De vajon a háborús győzelem azt is jelenti-e feltétlenül, hogy 
az igazság is a győztes oldalán van? Egy háborút általában nem 
azért nyerünk meg, mert igazunk van, hanem azért, mert a győz
tesnek jobb és több fegyvere van, jobban átgondolt a stratégiája és 
a taktikája, egyszóval, mert számbeli fölényben van. És újra 
visszatérek az indító gondolathoz, mely szerint meggyőződésem, 
hogy a többségi nemzetnek fel kell adnia azt a narcista illúziót, 
miszerint a számbeli fölény etnikai, kulturális vagy bármilyen más 
fölényt is jelentene.

Európa talán a legtalálóbb példája a népességkeveredésnek, 
hiszen itt, egy viszonylag kis kiterjedésű helyen, számos különbö
ző nép, etnikum, népcsoport keveredik és ezek szüntelen interfe
renciában vannak egymással, lévén, hogy az etnikai határok nem 
esnek egybe az államhatárokkal. A grandiózus nosztalgiázok — 
különösen Kelet-Európábán — Nagy Romániáról, Nagy Bulgáriá
ról, Nagy Szerbiáról, Nagy Magyarországról stb. álmodtak, ál
m odnak és talán fognak álmodni. De Európa csak akkora, 
amekkora, azaz, ha jól tudom, mindössze 10,5 millió km2-es fe
lülettel rendelkezik. Képzeljük el, mi törtérme szegény kontinen
sünkkel, ha mindenki nagy akarna lenni? És ez a nagyság utáni 
vágy, ez a többségi narcizmus egyúttal veszélyezteti az etnikai 
csoportok kulturális identitását. A többségiek elfelejtik, hogy a 
kisebbségek szeretnék törvényes módon megőrizni etnikai identi
tásukat, saját történelmüket, nyelvüket, kultúrájukat, életmódju
kat, vallásukat. De kicsit kibontva a gondolatot, egy etnikai csoport 
kultúrája nem redukálható le csupán a nyelvre és oktatásra, hiszen 
az mindig tartalmazza valamely nép vagy közösség szellemi 
szubsztrátumát is, valamint a közösség intézményeinek összessé
gét. A nyelv és az oktatás védelméhez való jog mindig feltételezi 
ezen jogok haszonélvezőit is, amely maga után vonja a létezéshez 
és identitáshoz való jogot is, a védelmet bármilyen fenyegetettség 
esetén, valamint az egyenrangú, nem megkülönböztetett bánás
módot és az esélyegyenlőséget. Az egyenlő bánásmód — az anya
nyelv és anyanyelvű oktatás védelm ére vonatkoztatva — 
feltételezi a saját kulturális intézményekhez (minden szintű okta
tási intézmény), valamint saját politikai intézményekhez (politikai 
pártok) való jogot is, melyek törvényes és demokratikus eszközök
kel védik és óvják a közösség ezen érdekeit. Másképpen veszély
ben van az e tn ikai csoportok  ku ltu rális  iden titása  és a 
többé-kevésbé formális kisebbségi törvények haszonélvezői eltűn
nek.

A többségi nemzetben, éppen számbeli fölényéből kifolyólag, 
nem tudatosodik eléggé az a tény, hogy az etnikai csoportok, ezek 
kultúrája és identitása felbecsülhetetlen értéket képvisel, ezért igen 
keveset törődik ezen értékek védelmével és megtartásával. Termé
szetesen, minden etnikai csoportnak megvan a maga sajátossága, 
a maga különbözősége, mely megkülönbözteti őt a többitől. Ha 
ezek a különbségek, éppen változatosságuk miatt, úgy tekintet
nek, mint szellemi gyarapító forrás, nem pedig mint fogyatékos
ság, hiányosság, vagy alacsonyabbrendűségi forrás, arra a 
következtetésre jutunk, hogy a különbségek megléte mindenki 
számára előnyt hoz és nem kárt okoz.

Az "ők" és a "mi" közt levő különbözőségek alapján való fel
osztás gyakran azt eredményezi, hogy ezeket a különbözőségeket 
hibának vagy abnormalitásnak tekintjük. Azt képzeljük, hogy ha 
mind egyformák volnánk, és egyformán gondolkodnánk, létrejön
ne egy általános megértés, egy "wonderland”, és közben megfeled- 
kezünk  arró l, hogy az ilyen a ttitű d ö k b ő l szü letnek  a 
totalitarizmusok és fundamentalizmusok. Ezek a veszélyek arra 
kell hogy késztessék a többségi nemzetet, hogy — amint már 
mondtam — felhagyjon narcista illúzióival, és hogy örüljünk an
nak, hogy a másság, a különbözőség és a pluralizmus világában 
élünk. El kell fogadnunk a másságot, azt a tényt, hogy különböző
ek vagyunk, azt, hogy másképpen gondolkodunk. Az a tény, hogy 
különböző nyelvet beszélünk, csupán pillanatnyi akadállyá válik, 
mihelyt elkezdjük egymás nyelvét is tanulni.

ANAMARIA POP: A kisebbségi csoportok kultúrájának ér
téke a többségi nemzet számára (részlet)
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A zene hatalm i drámái
N em  a zene körü l k ibonta

kozó hata lm i harcról van  szó. 
És egyálta lán  nem  u ta l a cím  a 
m űvészeti élet és ezen belü l a 
zene "féltékenységi" drám áira. 
M égcsak nem  is érin tjük  az el
ső ség é rt fo ly ta to tt —  im m ár 
tö rténeti relikviákként szám on- 
ta rto tt —  versengéseket. A M o- 
zart-Salieri féle fiktív d rám ákra  
sem  hivatkozunk. Valami egé
szen m ásró l van  m ost szó.

Egy könyv  járja be a világot 
"M ennyei próféciák" cím m el —  
ha jól em lékszem  John R edford 
a szerzője. Kilenc próféciát ta r
ta lm a z  az  o lv a s m á n y o s n a k  
m eg írt p a rap sz ic h o ló g iá i re 
gény, és persze kilenc nagy ka
lan d o t, és am elyeknek  a "te
kercsek titkainak" m egszerzé
se, m eg értése  az  eredm énye. 
A m ikor legelőször ve ttem  a ke
zem be ezt a furcsa írást —  nem  
szeretem  a regényesített tö rté
neteket általában! és a p arap sz i
chológiában különsen  nem! —  
g y o rsa n  le  is te tte m . U tá n a  
tö b b szö r is id éz ték  n ek em  a 
"m űvet”. O lvastam  is hallatlan 
sikeréről: szám o sán  "m egtér
tek", új életet kezd tek  stb. Ez 
sem  tu d o tt m eggyőzni! És m in t 
a h o g y a n  le n n i  s z o k o t t ,  a 
KÖNYV m égis eljött értem !... 
—  régi teóriám , hogy a dolgok  
jönnek felénk, és nem m i me
gyünk feléjük. —  E gy éjszaka 
unalom bó l b e le la p o z tam  É p
pen  az t a fejezetet kezd tem  el 
olvasni, am ely  a családon belüli 
hatalm i d rám ákkal foglalkozik. 
A g re ssz ív  s z ü lő k  g y e rm e k e  
b iztosan agresszív  lesz "valam i
kor", de  ad d ig  is á tm egy  a zár
kózott korszakon, a szegény én (a 
m agát sajnáltaivá védő én) kor
szakán, belekóstol a vallató ko r
szakba is, hogy végül az agresz- 
szívet is m egpróbálja. A fejezet 
hosszasan fejtegeti, hogy m in
denk inek  m eg  kell vizsgálnia 
gyerm ekkorát, benne a szülei 
hatalm i típ u sá t is fel kell ism er
nie és ennek  alapján kell m eg
birkóznia a m aga hatalm i d rá 
m ájával. M egbirkózn i?  Talán 
inkább leszám olni vagy elszá
m olni a gyerm ekkori m últtal.

N agyon elgondo lkoztato tt a 
négy alaptípus: az agresszív, a 
kritikus (vallató!), a zárkózo tt 
és a szegény én.

A tanár-d iák  kapcsolat is ha
sonlatos a szülő és gyerm eke 
v iszo n y áh o z . A m in d e n k o ri 
m u n kafőnök  és beosztottja is

egy ívású  ezzel. És tovább  sorol
h a tn án k  a társadalm i élet többi 
ré tegződése it is, m indenho l ki
b on takozik  a hatalm i d rám a és 
a négy  a lap típ u s vagy  h ib rid 
v á lto za tán ak  valam elyike. M i
ért lenne ez alól ép p en  a zenei 
élet kivétel?! A 20. század i m ű 
vészet és term észetesen  a zene 
is a laposan  b em u ta tta , hogy  tud 
agresszív lenni. Egy ad o tt p illa
n a tb an  m in d en t tám ad v a  m a
gának  a zenének  a lé tjogosult
ságát is m egkérdőjelezte (m ű, 
am ely  egyetlen  k o ttaáb rát sem  
ta rta lm az o tt, csak  egy  cím et: 
MUSIC). A kritikus-vallató  m ű 
vek, am elyek  á llan d ó an  pellen
g érre  á llíto tták  a h a llg a tó ság  
zen e i tu d a tla n sá g á t, g ro teszk  
cin izm ussal "röhögve ki" m in d 
az t, am it ez a hallgatóság  ad d ig  
szépnek, igaznak , fenségesnek 
hitt. A zá rk ó zo tt m űvek , a m a
g u k  néh án y  hangny i terjedel
m ével, p edáns ésszerűségével, 
védekező  titok tartásával (m ind  
o lyan  cím ek születtek , am elyek  
csak érte lm ező  szó tárral, re n d 
k ívüli u tánkérdezősködésse l és 
u tá n g o n d o lk o d á s s a l  v o l ta k  
csak  m eg fe jth e tő k !) eg y ré sz t 
védekeztek  az agressziv itás el
len, m ásrészt m ag u k  válto ttak  
ki ag ressziv itást vagy  kritikai 
tám adást. A  szegény én, a véde
kező, a m agát sajnáltató  én  ze
néi is m egjelentek a n ap i for
galom ban: ügyetlen  d odekafon  
kom pozíciók  m ártírp ó zb an , le
hető leg  v idéken  "tálalva". A m i
n im ál zenék  á rad a ta  is ebbe a 
típusba sorolható.

A ha ta lm i d rám a tu la jdon
k ép p en  több  síkon m ozgott. A 
fő irányban  a 20. század i zene és 
közönsége hatalm i d rám ája  ját
szó d o tt le. A p o sz tm o d ern iz 
m u s  é p p e n  ab b ó l a té n y b ő l 
"született" m eg, hogy felism er
ték: a hatalmi dráma eldőlt... a kö
zönség javára. M ost m ár csak a 
m odern izm us harcol a poszt- 
m o d e rn iz m u s s a l:  a h a ta lm i 
d rám a azonban  itt is lassan  vé
g e t ér; a p o sz tm o d e rn iz m u s  
m ár n em  reagál a m o d em  zene 
k ihívásaira és így  m ár n em  "saj- 
náltatja" m agát, n em  is zá rk ó 
z ik  be legbensőbb ÉNjébe, m ár 
a "vallató" kritikákra sem  figyel 
oda  és nem  tö rő d ik  az  agresszív  
(párbaj) felszólításokkal. A ZE
NE a p o sz tm o d e rn iz m u sb a n  
vívta m eg  harcát a m aga, 20. 
század i hatalm i drám ájával.

TERÉNYI EDE '
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Decemberi évfordulók
1 - 110 éve született Király György irodalomtörténész
2 - 100 éve született Baránszky-Jób László irodalomtörténész
- 10 éve halt m eg Gellért Sándor költő
- 30 éve halt m eg Szilágyi Ferenc eszperantista költő

3 - 140 éve született Joseph Conrad angol író
- 60 éve halt meg József Attila
- 75 éve született Jack Kerouac amerikai író

- 275 éVe született Grigorij Szaw ics Szkovoroda ukrán filozófus 
4 -  100 éve született Andrij Holovko ukrán író
5 - 140 éve született Alice Brown amerikai írónő

- 100 éve született Járosi A ndor romániai magyar kritikus
6 - 280 éve született Elizabeth Carter angol költőnő

- 100 éve született Oskar Walter Cisek romániai ném et író
7 -1030 éve született Abú Szaid iráni költő

- 2040 éve halt m eg M. Tullius Cicero római író
- 70 éve született Fodor Sándor író
- 125 éve született Johan Huizinga holland történész

8 - 120 éve született Fenyő Miksa író
- 125 éve született Janovics Jenő romániai m agyar teatrológus

10 - 120 éve halt m eg Fábián Gábor műfordító
- 30 éve halt m eg Alexandru Hodos román műfordító

11 - 130 éve halt m eg Bérczy Károly m űfordító
- 110 éve született Monoki István romániai m agyar bibliográfus

12 - 220 éve halt meg Albrecht von Haller svájci költő
13 - 110 éve született Mihail Cruceanu rom án költő

- 200 éve született Heinrich Heine ném et költő 
14- 150 éve halt m eg Czakó Zsigmond drámaíró 
15 - 425 éve halt m eg M éüusz Juhász Péter író

- 175 éve halt meg Verseghy Ferenc költő
16 - 100 éve halt meg Alphonse Daudet francia író

- 30 éve halt meg Gellért Oszkár író
- 100 éve született Nicolae Popescu-Doreanu rom án kritikus

17 - 230 éve született Vittorio Barzoni olasz író
18 - 200 éve született A lexandru Gavra román filológus
19 - 75 éve született Karel Destovnik-Kajuh szlovén író
20 - 140 éve született Otto Crusius német filológus
21 - 80 éve született Heinrich Böll német író
22 - 70 éve halt m eg Sipos Domokos író
23 - 125 éve született Al. Cazaban rom án író

- 60 éve halt m eg Kovács József író
- 100 éve halt meg Pálffy Albert író

24 - 175 éve született Matthew Arnold angol költő
- 400 éve született Martin Opitz német író

25 - 150 éve született Hriszto Botev bolgár költő
- 120 éve született Constantin Botez román irodalomtörténész

26 - 130 éve született Julién Benda francia filozófus
- 25 éve halt m eg Dutka Ákos költő

27 - 200 éve született Ghálib indiai költő
- 90 éve született Emil Giurgiuca rom án költő
- 280 éve született Páldi Székely István kolozsvári nyom dász
- 100 éve született Tudor Vianu román irodalom történész

28 - 450 éve halt m eg Konrad Peutinger ném et tudós
29 - 10 éve halt m eg Száraz György író
30 - 90 éve született Kéki Béla rom ániai m agyar bibliográfus
31 - 250 éve született Gottfried A ugust Bürger ném et költő

- 120 éve született Viktor Dyk cseh író
- 125 éve halt meg Aleksis Kivi finn író

? - 875 éve halt meg Om ar Khajjám iráni költő

Indián szerenád
SHELLEY versének egyik szakaszát idézzük 

a vízszintes 2. és a függőleges 1. sorban Babits 
Mihály fordításában.

VÍZSZINTES: 2. Az idézet első két sora (zárt 
betűk: GY, S, Ö). 18. Afrikai ragadozó. 19. 
Megjavítgat. 20. Ez a fa tégla-helyettesítő. 21. 
Szerbiai folyó. 23. Méhlakás, névelőveL 24. 
Személyes névmás. 25. Bizony a Halotti Be
szédben. 27. Nemzetgazdasági ág. 29. Hazai 
folyó. 30. Maró hatású folyadék. 31. Köröndi 
származású író névbetűi (Pogány fohászok 
faluja). 32. Hitetlenkedő. 34. Mircea cél Bát
rán egyik győzelmi színhelye. 35. A ... a szo
m orúság sürgönye, (Horváth Imre 
aforizmája). 37. Hangtalanul néz. 38. Kassák 
Lajos lapja volt. 40. Bukaresti és temesvári 
kocsik betűjele. 41. Megfontolt. 43. Lehár- 
operett. 44. ... Ráby, Jókai Mór regénye. 47. 
Idős, röviden. 48. Rúddal ver. 50. Napa társa. 
52. Ilyen vásár is van. 55. Azonos mással
hangzók. 56. Kétjegyű mássalhangzó. 57. ... 
Adám, temesvári költő. 58. Magas angyali 
dm. 59. Kifogás része. 61. Baba egynemű 
hangzói. 62. így is nevezik a vérest, májast 
63. Homoródszentmártoni születésű zene
szerző névbetűi. 64. Kiejtett kétjegyű mással
hangzó. 65. Eljön, frandául. 67. Nem szabad! 
68. Előd. 69. A János Vitéz költőjének névbe
tűi. 70. Árusítók. 72. Egyik oldal. 73. Heves 
zápor, névelővel. 76. Azonos mássalhangzók. 
77. Nemző. 79. Hagyma, oroszul. 80. Két szó: 
sír; barát, oroszul. 81. Kőműves rakja. 84. 
Bárium. 85. Osztrák és belga kocsik nemzet
közi betűjele. 87. Névelős hittankönyv. 88. 
Táncmozdulat is van üyen. 90. Konstantiná
poly kikötőnegyedéből származó görög ke
reskedő. 92. Ozmium. 93. ... Vegas. 94. 
Magyar város a szlovák határnál. 96. Csak

Bukarestben! 97. Mutató szócska. 98. É. B. 99. 
Kén, urán és iridium vegyjele. 101. Újrafogal
maz. 103. Visszavarr! 104. Helyrajz. 108. Lég- 
tomász.

FÜGGŐLEGES: 1. Az idézet záró sorai (zárt 
betűk: SZ, SZ, A, D). 2. Lassan, vonszolódva 
haladó. 3. Erdei vad. 4. Cseke Olga. 5. A nagy 
varázsló. 6. Ezerötvenegy római számmal. 7. 
... Sándor, hazai orvos-költő (Nyármadár). 8. 
Energiaáramlás a Nap felületén, névelővel. 9. 
Jászvásári ember. 10. Tagadószó. 11. Lobog. 
12. Hazai szabványrendszer. 13. Kolduló hin
du szerzetes. 14. Hiteles mérték. 15. Testrész. 
16. Véredény. 17. Álmodozó. 22. Egymásra 
helyez. 26. Egyáltalán? 28. Neves francia író. 
29. Zágoni Olga. 30. Zsibó központjában áll! 
32 Lábaival gyúr. 33. Idegen igen. 36. Rézfú
vós hangszer. 39. Kötőszó. 42. Svéd és guate- 
malai kocsik nemzetközi betűjele. 44. Maros 
megyei falu. 45. Berkélium. 46. Fordított el
lenvetés. 49. Lásd a vízsz. 92. sort! 51. Magyar 
"atom"-város. 53. Kovászna megyei várrom. 
54. Két szó: A henye-tetejére. 57. Oszlopcsar
nok 60. Részekre vagdal. 61. Hazai terepjáró. 
62 Vétek 63. Szervesanyag. 66. Gárdonyi
címszereplő. 68. Kecses erdei vad. 69. Útszél. 
71. Kicsinyítő képző. 73. Két szó: szándék- 
amerídum. 74. Regáü élet 75. Önműködő. 
78. Olaszországi folyó. 82. Titkon figyeL 83. 
Rendőrállamok igen fontos "tartozéka". 84. 
Főút, írja a többiekhez! írójának névbetűi. 86. 
Női becenév. 89. Sziklaorom. 90. F. B. 91. Adó
zás egynemű hangzói. 95. Feltáró! 97. Fővá
rosa Bagdad. 99. Francia birtokos névmás. 
100. Állófilm. 102. R  R G. 103. Rab betűi. 105. 
Köszönés. 106. Francia és máltai kocsik nem
zetközi betűjele. 107. Hajó-elem. 109. Orbán 
Szabolcs.
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