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Prózai műveiben ősi hazánk bajait.
Hát Aladár (Lászlóffy)? A versírásban az első,

Újszerű mind, am it ád, kedveli ő t a világ.
Ká Jakab Antal a versíróknak a réme bizonnyal,

Míg Katicának a fő: főzni az innivalót.
SZABÓ GYÖRGY

LÁSZLÓFFY ALADÁR

Déva vára és Kelemenné
Megfigyeltem egy nagyon külö

nös folyamatot. A rovartalanítás, 
ivartalanítás, nádtlanítás — mint be
vett szakkifejezés-minták alapján — 
erkölcstelenítésnek nevezném. Igen. 
Egy ideje (egyesek most azt fogják 
mondani: úgy nyolc-tízezer éve, de 
én aprópénzre akarom váltani min
denképpen, ezért kimondom: a leges
legújabb, az előzővel ellenkező 
előjelű és szándékú "felszabdulás" 
óta) ez folyik— az ember erkölcstele- 
nítése. Hogy a természettől épp aza
latt szakadtunk el igazán, hogy a 
korszerű természettudományok ré
vén igazán sikerült azt megismer
nünk, jobban behatolnunk a titkaiba, 
ez kétségtelen, és ha némi Robinson- 
körülmények vagy dzsungel-kondí
ciók közé keveredik egy profesz- 
szordoktor, nehezebben találja fel ma
gát, mint a hajdani javasasszony, fü
vesember, a középkori vagy kö
zép-polinéziai pápua törzs bármelyik 
kuruzslója; ez rögtön meglátszik, 
ahogy divatosan, pipiskedve, spray- 
felhőbe burkolózva sátorozni kell 
egyetlen nyeszlett városvégi éjszakán 
s kissé megcsípkednek a szúnyogok. 
De most, ezelőtt öt perccel azt hallom 
egy országos tévé világraszóló műso
rában (nem holmi folyton lebecsült, 
hazai, balkáni körülmények közt élő 
náció, hanem japán, de legalább veze
tő finnugor népség!) — azt jelenti be 
szenvtelenül, hogy szivárognak a ra- 
dióaktív hulladékot tartalmazó, anno 
dacumál elraktározott, elsüllyesztett 
vagy csak eb a szarát módon rém tu
dományosan és felelősségteljesen el
kapart, elhagyott hordók. Hát csak 
szivárogjanak! Az az ő tudomány ál
tal regisztrált és tudomásul vétetett 
dolguk! De most jön a java: a készülé
kei környezetében bemutatott tudós, 
akinek a bizonyára nemzetközien 
csengő neve után nincs időm elolvas
ni a címeket, rangokat s tudományos 
fokozatokat, mert több van neki, mint 
hajdan Hungária és Bohémia Aposto
li királyainak, a tévéképernyőn pedig 
az effélét kevesebb ideig tartják ott, 
mint amennyi elég egy szúnyognak a 
malária továbbítására —, nos állatian 
felszerelt labor-közegében azt csicser
gi a tudományos dolgozó, országos

intézetet vezető elem pici piros ajka, 
hogy a patakban (ott csörgedezik ez 
is előttünk egy-ké-há-négy-másod- 
percnyire) már kimutatható a megen
gedettnél tízszer nagyobb radió- 
aktivitás, de hogy sugároznak-e már 
a környék füvei, fái, sárgarépái, salá
tái, őzgidái, fácánjai és tyúkom-bú- 
komjai s tőlük az őket évtizedek óta 
fogyasztó Hófehérkék és hetvenhét 
törpék, annak vizsgálatát is feltétle
nül el kéne végezni... Hát miért nem 
végzik, miért is nem fogtak hozzá 
már tegnap, már riportkészítés előtt, 
hogy az adásban már legalább azzal 
az ilyen-olyan kis megnyugtató hírrel 
szolgáljanak a mostani megdöbbentő 
bejelentés mellé? Hát azért nem, ma
gyarázza meg a tudós, mert arra e- 
lőbb a lapokat, tám ogatást, m i
egymást kell szerezni. Csak úgy ku
tyakötelességből per beruházás, fel
szerelés, doktorálás révén nem lép az 
efféle dolog működésbe! Kis pénz — 
kis foci, ugyebár! Hát igen. Munkakö
rébe tartozó mellékmunkaként egy 
mai becsületes kőműves már nem ad 
át egy tetőtől talpig elvégzett-bevég- 
zett Déva-várát: ha külön nem volt rá 
alap, Kelemenné nincs benne! Szeret
tem volna látni, hogy Jánosbácsiék, 
mikor kigyulladt a szomszéd csűrje, 
előbb környezettanulm ányért fo- 
lyamdotak-e a szomszéd pasához, 
Döbrögihez, vagy vederre, lapátra, 
lábra kaptak? Ez a mai senkiházi, 
idióta emberiség (sikerült odaké- 
nyeztetni-szoktatni az önfenntartási 
ösztönét, védekezési reflexeit, hogy 
folyton a markát tartja, segítséget ké
regét) már ott, a teljes program, óriási 
műszerfal és brilliáns felszerelés előtt 
is, melyet a Paracelsusok, Newtonok, 
Galileik, Bolyaik, Einsteinek és Verne 
Gyulák összegüriztek neki — még 
egy kis plusszra, önhálapénzre, bak- 
sisra is pályázik, számít és úgy lát
szik, inkább kihal, ha nincs! Hát 
akkor haljon is ki! Műszereim — 
m inden plussz dotáció nélkül — 
kom m entálják, kim utatják, hogy 
túltámogattuk magunkat eddig is. 
Vajon a Teremtő melyik alapítvány 
savanyú bürokratáitól kapta meg 
végre akkoriban a támogatást erre a 
fusimunkára?
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PETHŐ BERTALAN

Ady pőre 
nem ért véget
(részlet)
VÉGLETES ELLENTÉTEK
ÉS TOTÁLIS MEGHATÁROZÁSOK
A szenvedni-vágy csónakja nagy vizekre 

ragadja Adyt a száraz bölcsesség vén aszálya 
elől. A nagy vizek azonban nemcsak a száraz 
bölcsességtől mentik, hanem  párás tájékán 
zuhogó villamos záporai elektromosan telí
tik az oktalan szenvedély és a balga szenve
dés nyirkát. Szikkadt gondolatokon, vak 
szenvedélyeken, az érzelmekben rekedő ha- 
sonszenven és az önmagába fúló szenvedé
seken túl kell keresnie életének, az Életnek 
titkát, értelmét. Szenvedélyeinek, érzelmei
nek érzületének elektromosan vezetővé vált 
közegében záródik rövidre a végletes ellen
tétek magasfeszültsége. A villámlások, ami
ket m ások csak távolról nézhetnek zivataros 
nyár-éjszakákon, m ert ha beléjük csap, el
emészti őket, át- m eg átjárják, az ő életében 
sülnek ki és költészetében m ennydörögnek 
szét.

A dy végletesen él, végleteket él meg, 
szélsőséges ellentétek hatolnak életébe, anti
nóm iák szószólójává válik. A lét nem-léttel 
határolt partjai felé kerülve nincs fogódzója, 
nincs támasza, nincs viszonyítási alapja. A 
tárgyak, ügyek, dolgok, cselekedetek pőrén, 
a m aguk eredendő fenségében jelennek meg, 
ha egyáltalán érzékelhetőek. Ady költői fel
adata itt a megnevezhetetlen megnevezése, 
a m ondhatatlan kimondása, behatolás az át- 
hatolhatatlanba, helytállás a szókimondó 
bajban.

Ennek a szellemi élet-halál kalandnak a 
költői riportja első közelítésben stíluskérdés. 
A gondolkodó kalandos ember — Király Ist
ván szavaival élve — rejtett stiláris hőssé 
m inősül át. Helyzetéhez, állapotához kifeje
zéseket keresvén rátalál a belső tépettség 
alakzataira, paradoxonokban és ezek va
dabb formáiban, oxymonorokban fejezi ki 
töprengését, o tthontalan m eghasonlottsá- 
gát, m eddő gyötrődését. Jófajta rosszról, ka
cagó sírásról, gyönyörű  rémekről, áldott 
átokról, buja láz-hidegről, szent kárhozásról, 
hű lt lángú  életről beszél. Ezek a verseiben 
igen gyakori stiláris jellemzők modorosság
nak , já tékosságnak , az olvasók szám ára 
gyártott fricskáknak, sőt szószaporításnak, 
pleonazm usnak is tűnhetnek. Belső meg
győződés nélkül, a kifejezés sikeréért önm a
g áv a l fo ly ta to tt  kom oly  harc  n é lk ü l is 
használhat ilyeneket valaíd; m egtanulhatók 
és összeszedhetők m ásoktól. Ady stílusa 
azonban állandó vívódásban alakult kifeje
zési mód. Am i költői riportjában igazán fon
tos, ahhoz képest a stílus külsőleges eszköz. 
Ezért a stíluskérdést két további kérdéssel 
kell m eghaladnunk. Az egyik kérdés: vajon 
hiteles-e az az állapot, ami kifejezésre jut, 
vagy ped ig  csupán a rejtett stiláris hős póza ? 
A m ásik kérdés: vajon megfelel-e a kifejezett 
szubjektív állapot a tényleges helyzetnek, 
vagy pedig elszakadt a költő a valóságtól, és 
különc, m aga számára mesterségesen kiala
kított világban él?

A végletességbe sodródott Ady esetében 
ez a két stíluson túli kérdés voltaképpen már 
eggyé és keservesen valódivá válik. Sajátr"
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állapotát Sors-kérdésekben: a lehetőségek 
keresésében, m agyarságának minőségében, 
forradalmi hitében és küldetésességében ke
resi. Tényleges helyzetére, kora M agyaror
szág án ak , az em beriségnek , az em beri 
kapcsolatoknak és céloknak a problémájára 
Lét-kérdések megfogalmazásával keres vá
laszt. Szubjektív állapota és objektív helyze
te a Sors és a Lét összefonódó kérdéseiben 
igazolják egymást és azonosulnak. Sors és 
Lét egyazon Élet számra, végletes életében 
ezt a kettőt egyszerre és együtt éli. A rejtett 
stiláris hős ontológiai mélyrétegbe jutván 
hatalm as kényszernek engedve alakítja kife
jezési módját. Stiláris jellemzői nem a tetszés, 
nem a meglepetés, nem az ügyesség, nem az 
iskolázottság és a kitanultság fordulatai, 
nem a motivikus játék eszközei, hanem  logi
kai formákban megjelenő ontológiai fedeze
tük van: azért ilyenek, m ert a végletesen 
végletes Élet általuk fejezhető ki.

Ady stiláris paradoxonjai, oxymoronjai 
és szójátékszerű ismétléses összetételei, pa- 
ronomáziái, logikai szempontból zömmel 
totális meghatározások. Az alig érzékelhető, 
alig m egragadható és m ás egyébhez nem 
viszonyítható tárgyak, ügyek, dolgok, csele
kedetek, amelyekig a végtelenségbe keve
redve eljut, m ár csak önm aguk végletes 
kavargást kifejező megmásításával és sem
missé tételével fejezhetők ki. Ezeknek az öt 
típusba sorolható totális meghatározások
nak az ontológiai mélységét tartalm uk m u
tatja. Élet, halál, szép, igazak, tegnap, ma, 
holnap, hit, szabály, m inden — ilyen szavak 
jelzik a létezésnek azt a mélységét, amelyik 
csak paradoxonokban, chiazmusokban és 
paronomáziákban érzékeltethető. Végfogal
mak ezek, amelyek a lét határait mérik ki. A 
gondolat beléjük ütközik és nem haladhatja 
meg őket, totális meghatározásokba voná
suk azonban mégis a gondolatnak egy lépése 
az elgondolhatón túlra. Tulajdonképpeni 
mivoltuk elvesztése nélkül nem ragadhatok 
meg jellemző viszonylataik, nem oldhatók 
fel tartalmak és kapcsolatok rendszerében. 
M aguk állnak m aguk helyett, "meghatáro
zásuk" nem  bonyolítja tovább őket, hanem 
meglétüket járja körül.

Innen adódik  a naiv, filozófia-előttes 
gondolkodás vonzódása a totális m eghatá
rozásokhoz: túl sok olyan, mai szemmel néz
ve jól e lem ezh e tő  és m eg h a tá ro z h a tó  
jelenség volt még, ami eredendő fenségében 
vonta magára a prim itív ember figyelmét és 
keltett ámulatot. Ezek az elemi rácsodálko- 
zások azután hagyományossá váltak a nép- 
k ö lté s z e tb e n , és e lső so rb a n  a f ig u ra  
etymologica különféle típusaiban éltek to
vább. A régiességre való törekvés és a nép
kö ltés irán ti rokonszenv  azonban  nem  
m agyarázza meg, hogy m iért gyakoriak 
Adynál a totális meghatározások. Megint 
csak nem stiláris tényezőről, a figura etym o
logica m intáinak az átvételéről van szó, ha
nem  ontológiai tényállásról. Ady, m odem  
korának végletese, szenvedésével átitatott 
eszmélésében, a bűnös kifinomultság gyer
mekien tiszta szemléletében tárja fel a totális 
meghatározásokat. Járva járok, dalt dalolok, 
verje m eg veréssel, napos nap — ezek a figu
ra etymologicák még a népköltészeti hagyo
mányból származnak, és lényegüknél fogva 
különböznek az üyen formailag velük egye
ző kifejezésektől: látva lássanak, félve félek, 
életem éltem, halkulunk halkan, csodálatos

csodálatosság. Az ontológiai távlat, amit a 
figura etymologicában szereplő fogalmak 
nyitnak, egészen m ás a naiv költészetben és 
a tulajdonképpeni m ondanivalóját kereső 
Adynál.

A távlat ontológiai természete a m inden
napos élet szóhasználatával szembeállítva 
külön figyelmet érdemel. A formális logika 
szabályai szerint az olyan meghatározások, 
ahol az alany és az állítmány, a m eghatáro
zandó és a m eghatározott azonos, értelmet
lenek. Valóban, ha valaki azt m ondaná, hogy 
"a körte körte", vagy éppen azt állítaná, hogy 
"A körte nem körte", esetleg hogy "a körte 
semmi", ostobának vagy zavártnak tűnnek a 
m indennapokban. Ady formailag hasonló 
meghatározásait, m int szép a szép, csodála
tos csodálatosság, Te vagy a legvalóbb Nem- 
Vagy, a téma emelkedettsége indokolja, az 
emelkedett témák előfordulását pedig a köl
tői kifejezés, m int az élet m indennapokon 
kívül eső területére való elhúzódás-előretö
rés jele szentesíti. Fosztóképzős figura ety- 
mologicái nemcsak a m indennaposságtól és 
a naiv állásponttól való különbözőségét m u
tatják m eg határozottabban, hanem  végletes 
életének a m odem  szellemi kalandokhoz vi
szonyított gyökeres újdonságát is érzékelte
tik. Enyémtelenül enyém, akaratlan akarat, 
sorstalan sors, hiszek hitetlenül — az Uyen 
kifejezések a dialektikus logikával is össze
egyeztethetetlenek. Az ellentétek szem beke
rü lé se , ü tk ö z é s e  és v a la m ily e n  k ü lső  
viszonyítási rendszerből, relatíve szilárd ál
láspontról felmérhető harca helyett az ellen
té tek  e g y ü tt  lé te , e g y sz e rre  lev ése  és 
egyszersmind kiterjedése, m inden külső po 
zícióba való betörése, így a költő életében 
való kavargása tapasztalható. Az ellentétek
nek erre a totális fluktuációjára ut&lva nevez
zük  a to tá lis  m eg h a tá ro záso k  logikáját 
fluktuációs logikának. A dialektikus logika, 
ahová az Adyra szintén jellemző ellentétek
ben gondolkodás (pl. éjjel-nappal, észak-dél 
szimbolikája), az ellentétek m agasabb minő
ségben való meghaladása és a forradalm i 
előrelépés is tartozik, a fluktuációs logiká
nak mintegy előfoka. A végletes szellemi ka
landhoz v onzódás m elle tt szól, hogy a 
fluktuációs logika tért hódított Ady — általa 
sokat felpanaszolt és hangsúlyozott — öre
gedésével, súlya pedig  különösen erősen 
nőtt a dialektikus logikáéval szemben.
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BOGDÁN LÁSZLÓ

Utazásaim
A znap m ár nem m egyek se

hová, híradókat, akdó- és soro
zatfilmrészleteket nézek, rosszul 
alszom, álm om ban egy teraszon 
állok, m int egy silbak, és nem bí
rok m ozdulni. Egy rettenetes ba
ziliszkusz araszol felém, mögötte 
lándzsáját rázva áléi el a mérge
zett lovag, lándzsáját rázza, a he
gyén ott a baziliszkusz vére, fi
gyelmeztetni szeretném, dobja el, 
m ert meghal, de megszólalni se 
tudok.

A hőhullám  eléri a kikötővá
rost, a napok fürdőzésekkel, sé
ták k a l te ln ek , e s tén k  K riszti 
tizedik emeleti lakásában, hallga
tunk dzsesszzenét, s a szerelem 
kényszerszüneteiben fantaszti
kus kihagyásokkal meséli az éle
tét, m iközben  G om bóc az a- 
ránylag hűvös fürdőszobában al
szik. Nem volt könnyű neki sem: 
alkoholista apa, kikapós anya, 
testvére tizenhat évesen lelép, őt 
először egy tanára erőszakolja 
meg, majd egy csapat fiú, az osz
tályból. Kórházba kerül, felgyó
gyu lása  u tán  dön t, elm egy a 
nagyanyjához. Azóta ott él egy 
m oldvai faluban s nyáron elugrik 
a tengerpartra, egy kis pénzt ke
resni. Aztán nagyanyja meghal, a 
házat eladja, megveszi ezt a gar
zont s végleg itt köt ki Konstan- 
cán. Szép történet, nem? — nevet 
rám.

Négy vagy öt nap telik el így, 
m indenesetre egy péntek estén, 
pontosan azokban a júliusvégi 
napokban, am ikor a Biztonsági 
Tanács a Szarajevó elleni szerb 
tám adás azonnali beszüntetését 
követeli; egy estén, am ikor Krisz
ti csendesen szendereg mellet
tem  a toronyszobái ágyon, s a 
hold, m int egy nagy vörös lam pi
on függ a tenger fölött, hanyatt 
fekve s m ozdulatlanul, hogy ne 
ébresszem fel alvó szeretőmet, el
gondolkodom  az egyre ellehetet- 
lenülőbb helyzetemen.

Fejben azonnal két helyszín
rajzot is készítek.

— homokbánya (nyár, dél)?
— biciklizés (május, reggel);
— a tenger (napfelkelte, júli

us);
— kerám iaraktár (éjjel, tél);
— erdő, orosz erdő, Szuzdál 

(tél);
A déli város de Chirico fest

ményeire emlékeztető tere seho
gyan sem  akarja m egtaláln i a 
helyét. M in d en ese tre  m inden  
h e ly s z ín re  s z á n o k  leg a lá b b  
egyetlen napo t, gondolom  er
nyedten: valami csak kiderülhet
így-

— Egy napot — grimaszko- 
dik a Szokol mögül a kobold és 
kinyújtja nagy vörös nyelvét.

— Miért? — nézek rá ártatla-

magamban
nul —, ha nem lesz elég, kettőt! 
— de eltűnik s csak kérdőjelek 
árválkodnak a helyén a tiszta le
vegőben.

Lemegyek úszni, s amint a 
hullámok között ringatózom, két 
felém zúduló óriás-hullám taraja 
m ögött váratlanul felrémlik a ré
gi hom okbánya. Lehunyom  a 
szemem, átcsapnak rajtam a hul
lámok, a sós tajték sistereg a forró 
homokon. Éjszaka borul rám, de 
amikor kinyitom a szemem, már 
vakít a napfény. Észreveszem a 
parton , szokott helyünkön, az 
u g rá n d o z ó  G om bóc m e lle tt 
Krisztit, akit egyre jobban meg
kedvelek. Igyekszem  is kifele, 
"csak képzelet, mi?" — jelenik 
m eg egy hatalm as hullám tetején 
a vigyorgó kobold és csúfandáro- 
san nyújtogatja a nyelvét.

— Miért? — fordulok szembe 
vele, de a hullám  váratlanul szív
gödrön üt és elsodor. — Vele se 
vagy megelégedve?

— Te tudod  — így ő, s két 
délceg hullámlovas között tűnik 
el, de előzőleg m indkettőt go
noszkodva borítja be a vízbe.

A homok égeti a talpam. Iszo
n yú  hőség van. Kriszti a nyakam
ba ugrik.

— Mi van? Nem fürdesz?
— Később — pirul el. — Most 

menjünk fel. — Es a torony felé 
mutat.

— Sínen vagy megint — gri- 
m aszkodik a kobold a hullámlo
vasok háta mögül.

— Na vajon?— néz rám  kissé 
m eglepve a lány. — És azonkívül 
is, olyan meleg van, hogy meg- 
gár gyűlök.

— Épp azért, gyere ússzunk 
egy nagyot. Hoztál sört?

— Hoztam. Olyan hideg volt, 
amikor a báros havered kivette a 
hűtőből, hogy...

— Nem üzent semmit?
— A főnöknő?
— Nem. A báros.
— Miért? A hideg sör nem 

üzenet?
— Valaki nem keresett?
— Mi van? Már a Sirályháton- 

ban is téged keresnek. Nem vagy 
te egy kissé...

A többit nem  hallom, szavait 
elsodorják a hullámok, egymás
sal versenyezve úszunk kifele. Fel
sza lad  a m ohos lépcsőkön, a 
toronyban hűvösebb van. Gombóc 
körbejár, kétszer is gondterhelten 
vakkant s kitartóan szaglász.

— Vendégünk volt?
— Szomjas vagy, ugye — si

mogatja m eg Kriszti Gombóc fe
jét és vizet tölt a tálkájába. — 
Hoztam neked halacskát is.

— Én is az vagyok— nevetek, 
s kinyitok egy üveg sört. Töltök 
két pohárba.

— Mit gondolsz, valaki járha
tott itt?

— Biztosan az a sebhelyes ar
cú híres barátod — bújik ki a 
dresszéből a lány, és hosszan, él
vezettel iszik, mellei közt s a há
tán v ízcseppek  fénylenek. — 
Nehéz napom volt — suttogja, 
h a n y a tt  fek v e  az ág y o n . — 
Annyit mentem, hogy eljuthat
tam volna Mekkáig is. A hőség 
m indenkinek az agyára megy, 
idegesek, ingerlékenyek az em
berek.

Ledőlök melléje, újra éjszaka 
van, a mangáliai forgó világítóto
rony fénye átl*ag hét m ásodper
cenként villan fd , künn háborog 
a tenger, villámok szikráznak, vi
har készül.

— Mi van? Elaludtál? — ráz 
Kriszti, mégiscsak délután van, 
ferdék a fények.

— Lenuta nem üzent semmit?
— Nem. De egy csaj, aki nála 

volt, egyfolytában rólad érdeklő
dött.

— Milyen csaj?
— Én nem  is tudom . Egy 

nagym enő. Valériának hívják. 
Először az oldalaidat dicsérte, 
majd a könyveidet, m ert ő, úgy 
látszik, m agyarul is olvas. Én is 
szeretnélek olvasni téged, szivi. 
Nem m ondod el egy novelládat?

— Figyelj — nézek rá figyel
mesen. — Mit akart az a Valéria?

— Szerintem téged — fonja 
rám m agát a lány. — Unatkozik. 
Uborkaszezon van, ilyenkor az 
obsitos kékharisnyák m egkere
sik rajongásuk legújabb tárgyát.

— Na jó... De m i érdekelte?
— Hogy m iért vagy éppen 

itt? Hogy mit csinálsz. Hogy mi
ért élsz a régi világítótoronyban?

— M egadtátok a címemet is 
— merevedek meg. — Ez hiba 
volt.

— Nem, de ő m ár tudta. Az 
ilyesmi terjed, m int a járványos 
betegségek. Egyébként baromian 
tetszik neki. Olyan romantikus, 
mondta, s valami Rilke nevű tag
ról áradozott, aki szintén torony
ban írta  a ...a ...nem  is tudom  
milyen elégiáit.

Künn a tengeren, valahol tá
vol, a hajóroncsokon is túl, türel
m e tle n ü l szó l egy  h a jó k ü rt, 
p illanatokra elnyom va a lenti 
strand hangszóróiból ömlő m á
sodosztályú diszkózenét.

Már lucskosan libegünk egy
m áson, am ikor kíváncsiságom  
palástolva és combjai közül ki
emelve a fejem — nem tudok be
telni aranysárga m oháival —, 
látszólag összefüggéstelenül kér
dem: — Mi a fenéért?!

Kriszti nem  érti.
— H át ro m a n tik u sn ak  — 

mondom. — Mi a fene rom anti
kus abban, hogy valaki egy hasz
nálaton kívül helyezett világí
tótoronyban él?

— O m indenesetre a m enekü

lés sajátos útjának tartja. Tényleg, 
édeske, ki elől m enekülsz te és 
miért? — felhúz magára, combjai 
összekulcsolódnak a derekamon.

Nem válaszolok, m ert m it le
het erre válaszolni? Később felke
lek, bekapcsolom  a tévét. Az 
RTL-en, ezen a páratlan adón: a 
Kaliforniai klán. Hősünk autóval 
üldöz egy bűnözőt, a kanyarban 
sisteregnek a gum ik és szom orú
an m aradnak le a pálmafák. Mé- 
labúsan ingatják m aguk, ők se 
értenek sokat az egészből, de hát 
ők csak afféle díszletek.

— Ha nem  akarsz, ne vála
szolj — tér vissza Kriszti az őt 
egyre jobban foglalkoztató állító
lagos »menekülésemre». — De 
azért...

— Nem arról van szó?— kap
csol át a CNN-re —> hogy meg
nézzem  Jelcint, de éppen  egy 
japán késkészletet reklámoznak. 
A szamuráj némán, rezzenéste
len arccal, egyetlen suhintással 
szeli ketté a paradicsomot.

— Hanem miről? Azt m ár lá
tom, hogy félsz.

— Rosszul látod.
— De nyugtalan vagy. Ideges, 

gyanakvó és zárkózott. Barátom
— utánozza a Sirályháton báro- 
sának kissé éneklő hangját —, ne
ked titkaid vannak? Nem  osztod 
m eg a kislányoddal. M ert a lá
nyod is lehetnék, tudtad?

— N ézz ide, kislányom  — 
nyitom ki a m ásodik üveg sört, és 
neki is töltök. — író vagyok s 
azért jöttem ide, hogy írjak egy 
regényt. Érted?

— Igen. De nem  hiszem — 
néz szembe velem rezzenéstelen 
arccal, m int a késeivel zsonglőr
ködő előbbi szamuráj. — Téged 
üldöznek.

— Badarság! Kik üldöznének 
és miért?!

— És az a sebhelyes arcú, aki
től annyira rettegsz?

— Es Valéria is, nem? Aki töb
bek között téged akar kitúrni az 
ágyamból, nem?

— Ez úgyse fog sikerülni neki
— kacag Kriszti. — Ha m eglátod, 
m ajd rájössz, hogy miért? — Fel- 
ölti p iros fürdőruháját s m ost 
nem  néz rám. — Jössz fürdeni?

Jelcin Kohl kancellár széles 
hátát tapogatja egy repülőtéren. 
Borisz és Helm uth, vagy valamit 
a megbékélésről. A világ, amint 
éppen él. És a jövőjére készül, 
ami szebb lesz, m int a jelen, s 
am it p illanatny ilag  el tu d u n k  
képzelni.

Künn szinte mellbevág a hő
ség, süt a hom ok is, kézen fogom 
a sértődött Krisztit, és együtt ro
hanunk a tenger felé. De a talpam  
m ár a régi hom okbánya izzó ho
mokjára emlékezik.

Zuhanok.
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LÁSZLÓFFY CSABA
Újabb kori fondorlatok —  XXXIV.

Kire em lékeztet 
benneteket ő  

a láz óráiban?
(Üdvözülés Petőfivel)
"Ha valami zaj éri a fület, olyan külö

nösnek tetszik. Közönséges emberi hang, 
harangszó, m inden másforma, m int kü
lönben... olyan, m intha nem  a jelenben 
volna, hanem  m intha messze m últból elfá- 
radtan vándorolna hozzánk.."*

A férfi lázasan feküdt a földön, a pad
lón; a kopott csergét lerúgta magáról. Áll
h a ta to s  tek in te tte l m ered t a gerenda- 
mennyezetre.

Egyesek úgy mondják: Petőfi volt utol
só olvasmánya.

"Ilyenkor, akinek m ódjában van, a kan
dallóban tüzet rak, s míg a fa lángol és 
pattog, ő addig  nagy léptekkel jár föl s alá 
szobájában."

A gázfűtésre van mód, gondolta; de 
sétafikára (pláne nagy léptekre) nem  futja 
erőmből. Többé.

N yargaló paripadobogás riasztotta föl. 
Ki kellene nyitni az ablakot. Május van, a 
legigazibb hónap! Tele van nyugtalanság
gal m inden; m ég a sápadt, hámló arcbőr is 
kigyúl.

Aztán rájött: csak a vér dübörög a ha
lántékában. Borostás képe tajtékban ázott, 
valósággal csillogott a pókhálós homály
ban.

"Az ég szerelmére!... Már ismét párbaj?
— Ismét? ismét! — mondá Bálint tüzesen. 

— M ár huszonegy éves vagyok, s még csak tíz 
párbajom volt... alig esik minden két esztendőre 
egy! szégyenlem magamat."

A csupatűz Petőfi! A halál árnyékában 
is hetvenkedő poéta, a "hóhér kötelével" 
játszadozó... A beteg fáradtan elmosolyo
dik. Ő neki aztán  igazán soha nem  állt 
szándékában életre-halálra vívni senkivel, 
m ert m egölni senkit nem  akart, legyőzni 
sem, csak egy kicsit megjegyezni — fegy
vere: tolla hegyével — azt, aki nem  tet
szik... A sok senkiházi, pimasz nem  ezt 
érdem elné? Akik bántották, s áskálódnak 
ellene m ost is?!

De m ár indulat sem lakik szívében. 
Reggelre, úgy  érezte, át szakad a p a rt— ben
ne is. M int m ikor a viharosan hullámzó 
Szindi patak  m egárad, s ami útjába kerül, 
m indent elsodor; a városi népség is nagy 
riadalom ban.

Józanul átgondolta, hogy mi lesz vele. 
Nincs orvos, ki be tudná tömni a rést! (Ce
m entet önteni a vérbe?) Babilon porrá lett, 
hogy árkai leomoltak.

Jkz évek óta rájuk rakódó füsttől raga
csos falak, félő, hogy reá dőlnek.

(Intermezzo)
”A falu népe hősként tiszteli felnagyí

to tt emlékét..."
A fülekben még visszhangzik a m eg

emlékezés üzenete. Kávé-szünet.
Az előadóterem  ajtaja tárva, B. báró 

sántikálva kerülgeti az em bergyűrűt, fris
sen borotvált, rózsaszín orcájával fölém 
hajol: "Én jól ismertem, még gyerekkorá
ból — súgja bizalmasan. — Bolond volt."

(A jólnevelt fejőstehén)
"A kertünk szép, és m egvettük a tehe

net is, a lehető legjobbat, az állatvásáron— 
Torockó mellett egy egész dom boldal feke- 
téllett az állatoktól. O daadtuk érte az utol
só ötven dollárunkat, hazahajtottuk az 
állatot a hegyen keresztül a több m int 15 
mérföldes úton — és megfejtük... Szabály
talan formájú a tőgye, de... rendes, jólne
velt és meglehetősen szorgalmas."

Ezt a jó kedéllyel, hum orral m egáldott 
ifjú em bert kinek adatott meg ismerni va
jon? D erűs, n y u g o d t h é tköznapokkal 
szembesülő, nem  tömjénezett vasárnapi 
hangulatra, szenteskedő lelkekre vadászó. 
Az istállótisztítás terén meg egyenesen ak
kurátus.

"Az istálló mocskos... A padló koszos és 
néhány korhadt deszkából áll. Errefelé 
nem  építenek trágyatárolót."

Éjjelre m arad a kínos "szertartás":
" Ig y ek szem  a te h é n  fa rk á t o ly an  

messzire eltartani a tőgyétől, amennyire 
csak lehet — írja naplójában a fiatal tiszte- 
letes. — Ez is jobb, m int hajnali 4-kor fel
kelni. Most m ár beérem  azzal, hogy a 
nagyobb szénadarabokat kiszedem  a tej
ből, a m aradékot felforralom...

Egy csomó dudort fedeztem fel a tehén 
hátán. Ollót, forróvizet és szappant fog
tam, s a szegény tehenet egy kétórás, fáj
d a lm a s  k e z e lé sb e n  ré s z e s íte t te m ... 
Kikotortam az élő bögölyt, egy hatalmas 
lárvát, amely a tehén bőrében fejlődött a 
bögölylégy petéjéből."

("Visszanemesülés
a természethez"!)
Puritán sületlenkedésnek tűnik most. 

A szennyezett, zsúfolt, ideg- és lélekölő 
városok elől m enekült ide. Jó helyre. De ezt 
m ár itt sem sikerül megúsznia — m int a 
gyerm ekkori tüdőfertőzést, am it hiszé
keny anyja valami kénes porral és avas 
szalonnával kúrált. Mint szolgadiák meg
mosolyogta nem  csupán az ő, de sok tekin
télyes, nyájra figyelő elm e "szent egy- 
ügyűségét". M egtanult koplalni, közössé
get szolgálni. Az egészségét m ár kevésbé. 
M indenesként is magára m aradt végül; 
m agában társalog, lám. A haldoklás ezt 
bizonyára megkönnyíti.

— Ritkán teheti az ember azt, amit szeret
ne.

— Te azt teszed.
— Tettem...
Hősnek készültél-e (haramiának semmi

képpen), vagy bolondnak? Ezta három tekin
télyt ismeri el a falusi nép, és csak tisztes 
távolságból környékezi.

"Atyám, te kedves kispolgár (nice little 
bourgeois), posta tiszti tanfolyam vezető
ként vagy meghitten muzsikáló minősé
gedben, m indegy: m inden bizonnyal a 
bolondok nevetséges, kajla glóriáját látod 
hajszolt fiad feje körül! Aki fellépett nép

szakértőnek. (Láttad volna m ár korábban 
is: világjáró körutam  során m ennyit izeg- 
tem -m ozogtam , m egbizonyosodva róla 
m indenütt, hogy a tudatlan  lelkeket senki 
m eg nem  szánja a világ erejét felőrlő m ed
dő küzdelemben. Az állam  egyeduralm a 
fojtogatja Európát is; családi m eghittség
nek, m űvelődésnek, békének, a kis közös
ségek szabad fejlődésének ú tjá t állja a 
század balvégzetű dogmája: hogy m inden 
hatalom  az államtól ered, az államé! A tár
sadalm i lét végzetszerűen vezetne ben
nünket erre az útra? Az igazság, az ígért 
jólét látszatától m egrészegülni-kész cső
cselék hatalm i parancsszóra hol rombol, 
hol m egjuhászkodva sunyit.)

E fenyegető nagyvilágból nekem  tulaj
donképpen elegem  van már; egy hosszú 
telet böjtöltem ki, a leghosszabbat, azon 
édes reményben, hogy m eglátom  még az 
új tavasz t. A v ilág rengető  do lgokhoz 
am úgy sem értettem  soha. A dinosaurusok

Csutak Levente: Afrodité

alkati felépítését és testtartását ("mozgás- 
kultúráját"?) tanulm ányozzák azok, akik 
nem  roskadnak össze a gépkorszak nagy 
dim enziójú problém áinak súlya alatt.

Töprengő ember. Költők szerint a föld 
lelke. (Költőnek nem  voltam  elég érzékeny 
s jó, "elmés képtalányokra" időm ből és te
hetségemből nem  futotta. Azért persze le
telepedn i s alkotni vágy tam  szép regé
nyesen — m int a szentírási békelakok',-lomber
dők árnyékában, zúgó patakok között.)

De, te gondolkozó palánta, mi lesz, ha 
a gondolat, m ielőtt gyökeret eresztett vol
na, fölemelkedik s elszakad a földtől?"

(Kilőtt nyílvessző)
Fájó pont m aradsz— jósolta az apja. — 

Egy kilőtt nyílvessző a tájban. A term ő
földből kinőtt dudva is többet ér annál...

"Ne firtassuk a dolgot. A kor boldogta
lan, nem én. A nehézségek arra késztetnek,
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hogy  feladjuk ideáljainkat, elképzelésein
ket, d e  aki h ívő  em ber, az h ívő  m arad , és 
n em  lehet m ás, m in t d erű s , v idám , bo l
dog... (Jézus ilyen volt-e vajon?) Bizony én 
h iába rem éltem , hogy N ázáretben , a szent 
em lékezetű  városban  am a rejtélyes em ber 
sze llem ével ta lá lk o zn i fogok. A M ária 
kú thoz, a zsinagóga helyére ép ü lt tem p
lom hoz p iaszterekért vezettek  el, s én  ve
szekedhettem  a to lakodó suhancokkal a 
pász to rokkal való csendes találkozás he
lyett... Jézus úg y n ev ezett csodate tte inek  
nagy  jelentőséget nem  tu lajdonítok. H ogy 
m indezek  ellenére is szeretem  és nagyra- 
becsü löm  Ó t, m in t az óv ilág  nagyjai közül 
ta lán  senki m ást, az t R enannak  és Schwe- 
izem ek  köszönhetem , ak ik  ú gy  m u ta tták  
ő t be, m in t k ü zd ő  em bert, aki sok tévedé
sen át és sok gyengeségével, de  an n ak  a 
lelki tu la jdonságnak , am it nem  keleti, h a 
n em  n yugati érte lm ezésben  szellem iség
n ek  nevezünk , akkora  tanújelét ad ta , m in t 
ta lán  senki m ás az em beriség  ism ert tö rté
nelm ében."

(Vérömlés)
Valaki fölébresztette. Félrebeszélt.
— Borzasztó arc!
— Fiam, fiam!... Ki ez?
— Vendégem.
— De ki 6?
— M indegy, akárki, csak hogy vendégem.
— Nem mindegy, nekem nem mindegy. 

Tudnom kell, ki 6?
— Esdeklek, menj el innen... Nem, nem, 

nem állhatok ellen! Könnyei égetik arcomat. 
M ilyen lázasan szorított kebléhez! Majd el
akadt a lélegzetem.

L ázálm ában  átélte m ár a költő szabad- 
szállási bukását; h isz oly  borzasztó  hírek 
kering tek  felőle is, m elyek  csak a legelve
tem ültebb  gonosz lelkeket illetik... O lda
lán  m egcsö rdü lt a kard , m ire a nép  közt 
k inn  valaki elk iálto tta m agát: "Baj van, 
Petőfit bántják!" H ívei betódu ltak , s csak 
akkor cs illapod tak  le, m időn  m eggyőződ
tek, hogy  nem  akarják  ő t bántani. Míg 
beszélt, többen  k iny ito tt b icskával álltak  
körülötte... m ert az t hallo tták , hogy fa- 
m in t a kaputosokat nevezik) a farizeusok le 
akarják  ő t beszéde közben rángatni...

"A ztán tegnapelő tt d é lu tán  egy bará
tom hoz, kinél itt szállva v ag y o k — a hely
színek  itt egybem osódnak  —, egy levél 
érkeze tt a sz.-i (k.-i!) várospecséttel... Tar
talm a többek  között: "Ezen fenyegető ve
szélyt a fanatikus izgató  P.-nek (B.-nek) 
k ö v etünkü l m agát feltolni akaró  erényte- 
lensége o k o zá , k inek  n á lu n k  is vo ltak  
u g y an  néh án y  követői, kik elném íttatva 
lévén, n em  tu d ták , hogy  m ily viperafajt 
ak a rtak  keblökbe rejteni; d e  hála a nem ze
tek  nem tőjének, ezen  po lgárok  felvilágo
s o d v a  á t lá t tá k ,  ső t e l is m e rn i  k ész ek  
balvélem ényeikből könnyen  lehető vég
veszélyét kedves nem zetünknek..."

A  nap lombok közt búvik át. Egy beteg tudó 
röntgenképét rajzolja a falon.

"A  m ú lt este  a tehén  véres tejet adott. 
M egkérdez tem  a fa lusi asszonyokat, m i 
lehet en n ek  az  oka, és valam ennyien  azt 
állíto tták , hogy  fecske rep ü lt á t a tehén

alatt. Az e llen szer helyezz egy orsó t a 
tehén  mellé, éjszaka jön m ajd egy m enyét, 
fonj vele egy kicsit, és reggelre a tej fehér
lesz...

H átha az én  életem m el történ ik  valam i 
üyen  csoda. A d d ig  k iköpöm  a fölösleges 
rossz vért."

Leves fő. A fülledt gőzön  át a m eleg 
áram latokban  egy kéz nyúl feléje. M intha 
hívogatná. M icsoda kísértés ellenállnia... 
("Ó, Christine!") De ha m ár késő.

L ecsupaszítva a test. Törzsök. H ogyan  
is szóla Petrovics S ándor székfoglaló be
széde száz esztendővel ezelőtt a pápa i 
kollégium i képzőtársaságban?

...Röviden szólok... mert az előttünk fekvő 
tárgy olyan, m int egy országút melletti bokor, 
melynek virágát a lyánykák letör delek, gallyait 
a hazatérő kecskenyáj konfekt gyanánt haszná- 
lá, ágait a gyerkőcék paripának metszek le vagy 
ostomyélnek; mígnem törzsöké maradt meg, a 
kopár árnyatlan törzsök.

"M ost nincs időm , nem  érek  rá. M ost 
m ég a m agam é vagyok (a tiétek  vo ltam  
eddig!); az tán  átgázolva u tca sarán, folyó 
gübbenőin , lélekszakadva, ím e, hát m eg
le lem .. a földet, ahol..."

(Édes, keserű)
— Nem tudod, hogy édes méreg is van, 

mely még borzasztóbb a keserűnél?... Hiszen 
te nem isméred az embereket, nem láttad csó
koló ajkak fölött a káröröm villámait...

— Mivel kezeled a bocskorodat?
— Emberzsírral.
— Mikor szoktál gyónni?
— Ha véletlenül jót cselekszem.
— Micsoda vallású vagy?

Erre nem  pap i köntösben  kereste a fe
leletet.

"Az új alapot, am ire az egyistenhitnek  
szüksége volt, az erdélyi un itáriusok , m i
u tán  p á r száz évvel m egelőzőleg a bibliá
val u gyanúgy  jártak el, m in t a brahmók** 
a h in d u  szentírásokkal, a józan észben 
ta lá lták  m eg. K eshub  C h u n d e r  Sen, a 
b rahm ók  harm ad ik  (és ez ideig  m ég u to l
só) nagy alakja n em ez t, h an em  az intuíciót 
em elte ki. M indenesetre sokat v itázha t
nak  arról bölcsek és bo londok, hogy m e
ly ik a szilárdabb. A z un itáriusokat b ízvást 
figyelm eztetni lehetne arra, hogy józan 
ésszel egyebet nem  lehet valószínűvé ten
ni, m in t egypár általános és kis fontossá
g ú  tu d o m á n y o s  á ll í tá s t ,  am in é l az  ő 
h ite lv e ik  b izo n y  jóval tö b b et ak a rn ak  
m arkolni, s így m égiscsak m egalapozatla
n u l m aradnak . A brahm ók v iszont néha 
nagyon elszaladnak  az intuíciókkal... Ta
lán a legokosabb az, ha az em ber nem  
firtatja a h itnek  végső okát."

*
Kire em lékeztet benneteket ő a láz ó rá

iban?
Fekete ruhás, lassú  (ész)járású, kenet

teljesen beszélő pap ra , akihez szokva vol
tatok, sem m iképp sem. Inkább foltos n ad 
rágban  futkározó bolondra. Aki a falusi 
isten  vályogházából k ikukucskálva lesi: 
elm últ-e m ár a nagyidőf?) —  hogy aztán  
m eghajszo lhasson  m indnyájatokat; s ti

LÁSZLÓ GYÖRGY 
Szemek tükörkeretben
Ki az szemben velem, 
ki kacsint tükör-mezőn 
kristályok túz-peremén 
jövővel hitegetőn?

Ki veszi el az ábrázatom?
Ősöktől hozott verem.
Mért szépíti ha megtagadom? 
Már csak a mását lelem.
Ki kérdez vissza: kire néz?
Nem lelek neki hazát, 
az arca engem idéz, 
de csak az övére lát, 
le is tagadja, ha vár 
elveszi ami az enyém.
Mért lett 6 messzi-csapodár 
önfosztó akárcsak én?
Neki jelképe ez a kép 
nekem maradék hitem, 
ha félreállok kilép »
s üres kerettel izén 
megtagad, szépíti magát 
földre rogy, tüskés a föld, 
hiteget: láttat csodát, 
múltaktól visszapörölt.

Kit fürkész újra a szeme?
Vétkeim tükör-mezőn 
dollanak szemben vele, 
s bámulnak rámkérdezőn.

Már nem ismer meg, én sem őt, 
felfal a kristály-verem, 
mérem az elérhetőt: 
nem maradt senki velem.

Közelebb megyek, közelít 
látom: lát, szeme köre 
elvetélt jeleket vetít 
mintha nem lenne köze.

Jövőt kell igazolnia?
Ezüstös sivatagon 
nézem, néz két mély gödör 
s tátong az üveglapon.

Kristályok messzi peremén 
kinek a szeme az enyém? 
Iker-szem arc-szögletén 
ki néz a szememmel felém?

Engem ha látna: maradék, 
megüzenem majd neki: 
fölöttem néha kék az ég, 
félek, hogy visszaveszi.

d ü h ö s, kilógó nyelvvel nyargaltok  vele, 
d e  inkább  u tána. Az ilyen p ap  m egveti az 
egyvégtében való  borozgatást, n em  h ízik  
kedvetekre, és éjjel elfelejti m eg látogatn i s 
m egdöfködn i asszonyotokat. N em  ilyen 
m egváltó  kell nektek, ugye?!

(Túl az Óperencián)
A b arb ár m ásvilág  is evilág  neked; csu- 

szam lós, hólyagos bő rt u tán zó  földet látsz 
— ahol m egném ult, ijedt ind iánok  helyett 
e llu stu lt szörnyetegek  éneklik  veled a g re
goriánt.

1997. május 31. *

*A hóhér kötele; "indiai egyistenhívők; 
Petőfi: Tigris és hiéna, Balázs Ferenc: Bejá

rom a kerek világot — részletek (montázs)
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TÓTH MÁRIA

Az örült szerb
Félt tőlem.
H ogy ezt honnan tudom ? Valami ezt su

gallja nekem. Az uram  barátja volt, mégis, 
am ikor otthon tartózkodtam, ritkán látoga
tott m eg bennünket. Két nap kivételével. De 
akkor m inden évben hívatlanul is bekopog
tatott: Újévkor s rá hat napra, ami számomra 
Vízkeresztet, számára szerb karácsonyt je
lentett. Az év első napján húslevest evett 
nálunk, kövér leveshúsból készültet, sok 
zöldséggel és grízgaluskával. Könyökölt az 
asztalon és előfordult, hogy három  tányér 
levest is bekanalazott. A galuska milyensé
gére vonatkozólag tört rom ánsággal fejte
gette: ez bizony finom knédli. Jó, legyen 
knédli. Aztán a túlzabálástól, vagy mitől, 
elsírta magát. Ezt követően az előszobában 
sietve m agára rángatta kopott trencskó-sze- 
rű  télikabátját s elviharzott.

V ízkereszt napján újból becsengetett. 
Ám akkor látogatása ideje délután öt és hat 
óra közé esett. Az uram  kérésére beiglivel 
kínáltam, ezt is úgy ette, pontosan olyan 
arckifejezéssel, akár a húslevest— merengve 
—> de ez alkalommal nem sírta el magát. 
Bevallotta — de m inden esztendőben —, 
hogy m ég csak édesanyja készített neki ilyen 
finom sütem ényt. Továbbá arra is megkért, 
ne haragudjak rá, amiért néha hangoztatja, 
hogy ő elsősorban az uram  barátja, ettől füg
getlenül nekem  is nagy tisztelőm.

Kényelmes barátság volt az övé, és főleg 
lehetett rá alapozni. A szerb özvegy volt, de 
csak ritkán hozta szóba a feleségét. Lánya is 
volt neki, akit hellyel-közzel kibeszélt. Hol 
d icsérte, hol villám ló tekintetű szemmel 
ócsárolta. Am ikor szidta, zagyva, román 
szövegébe az indulatoktól szerb szavakat is 
kevert, s ennek semmi köze sem volt az atyai 
gyöngédséghez. "Picski mátyeri!” — csapott 
le olykor öldével az asztalra. Ez volt az egyet
len alkalom, am ikor m egboldogult felesége 
konkréten is szóba került.

Az uram  néha letagadta, hogy otthon va
gyok, s olyankor a szerb legénytársaságba 
ü lő  tém ákra kalandozott, malac vicceket 
adott elő, sőt férfiasságával is kérkedett. Ko
rinna nevű huszonéves szeretője meglehető
sen kifárasztotta, de  ő helyt állt. Naponta 
dióbelet, tojást s főleg sok zellert fogyasztott. 
Előfordult, hogy tőlünk telefonált Korinná
nak, s talán egyszer a lány is hívta nálunk. 
A lnokul kihallgattam , sőt, egyszer — esti 
sé takén t — u tána lopakodtam . Valóban 
apróka term etű, piros sapkás lány várta a 
híres bukaresti találkahelyen, a Lófarkánál.

Ettől a naptól kezdve hinni kezdtem a 
szerbnek, elfogadtam, hogy hazájából Tito 
elől m enekülve, átúszta a Dunát. A román 
határőrök az utolsó percben emelték be a 
csónakjukba, a szerb ugyanis a kimerültség
től elájult. Ez régen, nagyon régen esett meg 
vele, am ikor én miniszoknyában jártam s a 
villamosokban kiragasztott plakátokon Tito 
m arsall pocakosán, kezében vértől csöpögő 
bárddal álldogált. A szerb — kommunista 
lévén — a bárdot tartó Tito elől m enekült 
édes hazánkba, az itteni totalitarizmus kebe
lére. G yönyörű lakást utaltak ki neki és biz
tosították róla, hogy Tito pribékjei ott semmi 
szín alatt nem  bukkannak nyomára. Jó állás
hoz juttatták, ahol ő volt az őrült szerb, sose 
zaklatták, nehogy a soron lévő gyűlésen

olyasmivel álljon elő, ami diflamáló lehet az 
intézményre és kalamajkát okozhat vele. A 
békés vegetálás ellenére, emberünket olykor 
beteges nyugtalanság szállta meg, m inden
kivel tengelyt akasztott, gyűlölködő hangon 
házsártoskodott és azt hajtogatta: "Picski 
mátyeri!" Nem tudott mit kezdeni kisiklott 
életével, azzal a letaglózó ténnyel, hogy Tito 
él és virul, és Romániából sose fog nemzet
közi brigád indulni a megdöntésére. Aztán 
néhány nap múltával, vélt ellenfeleitől bo
csánatot kért, vállukra borulva zokogott, 
szerb szokás szerint háromszor szájon csó
kolta őket, s azoknak kellemesebb volt, ha 
nem  keresik ki a szótárból az oly gyakran 
emlegetett "picski mátyeri" jelentőségét.

Szolgálatkész volt és elviselhetetlenül 
szókimondó. Nem érte fel, hogy az igazságot 
kétféleképpen lehet kimondani: megszépít
ve vagy soha. Az éhezés éveiben sorban állt 
az uram  helyett húsért, és sokszor akkor 
lepett meg vajjal, amikor az üzletekben híre- 
ham va sem volt. Az egyik látogatása alkal-

Barkóczi Vera: Nő virággal

m ával fejébe vette, hogy dolgát végzendő, ő 
viszi le a kutyát. Közel másfél óra múlva 
tértek haza. A kutya is, a szerb is a kidöglés 
jeleit mutatta. Rákiáltottam:

"A Jóisten szerelmére, hát hol voltak ed
dig?!" Szabad utat engedtem indulataimnak, 
m ert a kutyához jobban ragaszkodtam, mint 
a szerbhez.

Az öregedő férfi állt az előszobában, s 
amikor megszólalt, hangjában fájdalom re
megett.

"Na látja, ez a maga óriási hibája, nem 
veszi élőlény számba ezt a kutyát, nem fo
gadja el, hogy ezt bizony m inden áldott nap 
kell futtatni. Különben mi öröme van az élet

ből, micsoda? A kutya vágtatni, csaholni és 
zabálni akar."

Nem osztottam a véleményét, de jobbnak 
láttam  a vitát elkerülni.

Egyszer saját autójával vitt ki az állomás
ra. Beültem a kocsiba, kényelmesen elhe
lyezkedtem és vártam , hogy indítson, ám 
helyette más történt. A szerb egy megszállott 
lendületével kiugrott a volán mellől és felor
dított:

"Hol a csudában van a cigarettám, hol
van?!"

/

Amulva figyeltem, hogy mit művel.
"Miféle cigarettáról beszél?"— hebegtem 

kissé megszeppenve.
"Mi van magával, m aga nem  normális? 

Maga nem  látta, ahogy a liftben rágyújtot
tam? M ert a m aga ura mellett, bent a lakás
ban, csak nem fogok bagózni. Az én drága 
barátom szívbeteg ember."

M egsem m isülten hallgattam . Tényleg, 
nálunk sose gyújtott cigarettára. Hisztériku
san kutatott az autóban, szertedobált, feltúrt 
m indent.

"Igenis itt, itt bent esett ki a szájamból a 
cigaretta!"

Ettől a közléstől elhűltem, alig tudtam
kinyögni:

"Dehiszen akkor bármelyik pillanatban 
lángra kaphat az egész kocsi."

Erre aztán m ár nem  válaszolt, az órájára 
nézett és indított. Soha m ég ilyen stresszál- 
lapotban nem  autóztam. A cigaretta az állo
m ásig nem  kapo tt lángra, és éjszaka se 
gyulladt ki a kocsi. M indezt pontosan egy év 
múlva hozta tudom ásom ra s csakúgy mellé
kesen, az újévi ebéd alkalmával.

’Tudja, asszonyom, van néha nekem kü
lönös természetem" — magyarázta s várta, 
hogy feloldozzam. Ettől az alapigazságtól 
vagy mitől sírva fakadt. Csörgött a könnye, 
csörgött a leves az áliára, ami módfelett zsí
ros lett. Kicsi, kék szemével ártatlanul pislo
gott rám  s én akkor, valahogy, nagyon 
megszántam. Olyan kék volt a szeme, mint 
tavaszi alkonyok óráján az égbolt, ahová jó 
lenne, ha ü t az óránk, m inden fájdalom nél
kül elröpülni. A szerb szeméből áradó tiszta
ság m eghatott, m ég azt is elnéztem neki, 
hogy öregesen lezabálta magát. Fő, hogy Ko
rinna nem  látta ilyen állapotban. Én csak egy 
öreg barát öreg felesége voltam, én utóvégre 
nem számítottam.

M egm osolyogtam  az üresjáratait, ami 
például, ha én nyitottam  ajtót neki, így hang
zott — franciás eleganciával —: Ca va? Trea- 
ba merge? A dolog halad? A dolog m indig 
haladt valahogy. S m iután imigyen megszó
lított, a válaszom at be se várva, becsörtetett 
a szobába s az uram at kezdte ölelgetni.

Az elején úgy tűn t föl nekem, hogy a 
jugoszláviai polgárháború nem  nagyon iz
gatja. Szerintem nem  hitte el, hogy ott valami 
komoly baj van. Vésztjelző készüléke ipár 
régen nem  m űködhetett. Úgy telefonálta 
m eg az uram nak a hadszíntéri jelentéseket 
— kissé félvállról véve az egészet —, m intha 
neki külön tájékoztatási irodája lenne. Nem 
véres háborúról beszélt, hanem  szerbek és 
horvátok öncélú hőbörgéséről. Ismeri ő jól 
mindezt. Hát nem ismerte. Ezt később ő is 
felfoghatta, m ert egyik este a szerb tajtékoz- 
va telefonált, azt követelte, nyom ban üljünk 
taxiba és jelenjünk meg nála, m ert ő most, 
rögtön indul, beleveti m agát a jeges Dunába, 
átússza azt, és önkéntesnek jelentkezik a

» » » » » »
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hadseregbe. Megteszi a visszautat hazájába. 
S ezáltal válik történelmi küldetési! hőssé.

Ü ltünk az uram m al kabátban, az elha
nyagolt, szép, szom orú lakásban, ahol vala
m ik o r  b o ld o g  em b erek  is é lh e tte k . 
Gáznyomás nem  volt, akárcsak a diktatúra 
idején, így tehát a szerb kékre fagyottan ágált 
előttünk. Váratlanul felsóhajtottam:

"Kár, nagy kár, hogy maga pont most je
lentkezik önkéntesnek, m ert én valószínűleg 
hazautazom , és számítottam rá, hogy kivisz 
m ajd az állomásra, esetleg várni is fog."

A szerb nagyjelenete sorsdöntő elhatáro
zásáról pillanatok alatt ért véget. Semmivé 
ham vadt. Arcán békés mosollyal bólogatott.

"Miért nem  ezzel kezdte? Világos, hogy 
ebben az esetben m aradok. Egy szerbre m in
dig szám íthat a barátja." Hálásan ölelgetett 
bennünket, m int potenciális m egmentőit at
tól, hogy a jeges Dunába vesse magát, hogy 
netán elvérezzen a fronton, hazája drága lo
bogója alatt. M egmenekülése örömére pezs
gőt bontott.

Tíz nap  m úlva hófúvásban futott be a 
vonatom  az Északi Pályaudvarra, hajnali öt
kor. Útitársam figyelmeztetett, hogy egy sál
lal bekötött fejű kretén produkálja m agát a 
peronon, pont a hálókocsi ablaka alatt. Le
gyintettem.

"Nem őrült az, hanem  az uram  barátja. 
Engemet vár."

M iután m inden csom agom m al leszáll
tam, a szerb mellettem term ett és rám  kiál
tott:

"Aki normális, az ilyen ítéletidőben ül a 
valagán  és nem  u tazg a t sehova. De hol 
m ondható m aga normálisnak? Szakad m eg a 
szívem a drága barátom ért, akit maga boldo
gít." Kesztyűbe bújtatott kezét tördelte, to- 
porgott.

Akkor m ég feloldoztam magamban, arra 
gondoltam , fáradt lehet szegény és cudarul 
fázhatott a peronon. Kisebb csődület tám adt 
köröttünk, m ert a szerb továbbra is vég nél
kül szidott. Elszégyelltem magam.

"Ejnye, hagyjon engem  békén, m aradt 
volna otthon, a m eleg ágyban. Amit maga itt 
művel, az ízléstelenség. Érti?"

A szerb nagy lendülettel elkapta a kab
átom u p t  és m egperdített.

"Aha, m ég m agának áll feljebb? Picski 
mátyeri!"

Toszogattuk egym ást, én kiabáltam , ő 
sem m aradt adósom, ám  egyszerre a szerb 
lekapta kezéről a kesztyűt és visszakézből, 
teljes erejével pofon vágott.

Elhallgattam.
Álltunk az em bergyűrű kellős közepén és 

határozott léptekkel tartott felénk a rendőr. 
Közrend-zavarásért be akart kísérni bennün
ket az őrszobára.

"Hogy az uram  miként fogad engem az 
állomáson, az kérem az én magánügyem!" S 
ezzel emelt fővel vonultam  a kijárat felé. 
Nyom om ban a szerb, lihegve cipelte a dög
nehéz bőröndöket. Hazáig egyetlen szó se 
hangzott el közöttünk.

Az uram  a bejárati hallban várt bennün
ket, hálálkodott a barátjának és délszláv stí
lu s b a n  és m ó d ra  ö le lg e t té k  eg y m ást, 
csókolgatták egymást. Nekem búcsúzásként 
annyit súgott a fülembe:

"Maga kis bestia!" — és cinkosan, kissé 
közönségesen kacsintott hozzá, sőt, a könyö
köm et is m egcsipkedte. Egyetlen pillanat 
alatt kifutott a vér az arcomból.

FARKAS WELLMANN ENDRE
csak kékremázolt némaság
csak itt felejtett iszony 
égve lélegző temetők 
az agyban kettétört szigony

és rákövülnek az érintések 
az emlékezés csontjaira 
végül parázson pihen a kéz 
arc ragyog fel arcaidban
a magány immár telhetetlen 
csupán csak ez a hecc 
bár lehetnél vesztőhelyem 
lennél véremben kereszt

FÖLÖSLEGESEK VAGYUNK AKÁR  
HIDEGRÁZÁS A  HARANGSZÓBAN  
MIKOR FOGYTÁN A Z ALTATÓ 
MEGBÚVIK A  SZÁJ A  SZÓBAN

m ár csak a rossz vágy  ténfereg 
csak annyit szólnak: ég veled 
végszavakban összegyűl az arcod 
vigasztalnak: elmúlik kialszod

úri csöndből visszapásztáz két szem 
hogy nem, hogy nem te voltál mégsem 
körös-körül hunyóznak a bokrok 
a képre víz gyúl: éjből éjbe botiok

napokat bámulsz, kékre váltó felhőt 
ringyósan ordfíót, kislányos-lihegőt 
mókust, amint fáknak bőrét rágja 
s fogai közt serceg egy égő fáklya

téged kereslek, rámkacsint világod 
bogarak tükrében végképp magad látod 
feléd indulok, belső, rossz csapáson 
míg észrevenném, tökömig elvásom

és nem mondja többé senki sem ha lázadsz 
megöregszel és bánni fogod hogy bántasz 
fátyolos pupillán mint törött szemüveg 
tátogat rá a lélek az óriás üreg

szerelemből hajadba koszorút fon az éj 
a vágy csak testté lesz honnan kikéi a kéj 
s az ölelésben akkor őszi dombtetőn 
egy nő tekergőzik majd, téged sejtetőn

már csak a rossz vágy ténfereg 
angyalok kara jó égő női sereg 
és elmondom nekik hogy fáztam 
míg lassan elmosódsz a látomásban

Törött pohár
IV.
lányom, én megöltelek téged 
vetetten ágyad vérben úszik 
lángom még ölel, megéget 
nem is te, csak a csókod volt itt

lassan oldódnak neveid, ütemre 
ritmusra hull, szétpörög valód 
testedet nem éri többé semmi kéz 
hulla lettél, háromnapos halott

ímé, nem így szól egy requiem 
fenséges szavak többé nincsenek 
úgysem értené meg senki sem 
mit jelentenek meggyilkolt nevek

az úri dolgok fénye eljő mégis 
rámragyog, már nem látszik a határ 
sosem-volt arcod sebhelyén marad 
egy félig telt törött üvegpohár

a lány még válaszolgat néha
érkezik egy-egy rossz levél 
ágyában gyöngyözik a mámor 
ágyékában fészket rak a kéj
de álarcban álruhában 
vele fázik a rettenet 
hangjában gyilkos nyár van 
ennyi volt tán az üzenet

azon a bizonyos éjjelen amely 
a 278. vala
nem szóltak akkor a farkasok 
és neki sem volt szava

talán '92-ben lehetett 
oki. 8-a táján 
6 verset mondott, szeretett 
s az idő keresztfáján

nem lettem krisztus mégsem 
nem égett lelkem máglyán 
egy bomló tüneményben 
egy ben t lobogó fáklyán %

(ARCA NEHÉZ PERNYEKÉNT
ZUHANT TENYEREMBE 

AZÓTA KOROMBAN VÉRBEN 
FÜRDŐK FOLYTON 

NÉHA TESTEMET VÁGYÁVAL 
KENEM BE

A  SEMMIBŐL HANGJA KÉL SIKOLTÓN)

azóta válaszolgat néha 
jönnek-mennek furcsa levelek 
és máshol tény ész a mámor és 
azt is fölisszák csúf telek

és akkor meghalt, én ő t szerettem
ó istenem még csak szúz se volt 
mégis mint fordítva megírt eposz 
naggyá nő a ragyogása bennem

mit ér a harc, gesztus és szeszély 
a szemgolyó már nikkel-ötvözet 
bár elérni többé nem tudom 
tovább lebegek ágyéka felett

tükrökben alkony szárnya verdes 
csőrével szemem kopogtatja 
végül is nem lettem szerelmes 
fejét már szél ölébe hajtja

egy rossz szonett
egy rossz szonettben rádkacsint 
s a vértől nedves retinán 
torz nyúlós képpé változik 
a lélek csonkított asztalán

nem lészen többé az mi volt 
a szó, a tárgy, a szellem 
mit így érzékel az agy 
nem váltja újra át a szellem

és torz tükörben torz világ 
feszül az értelemnek vásznán 
hazug a szépség, a kéj, a vágy

csak megcsúfolt érzések paráznán 
míg a testen virág nő s penész 
logikát nem lát, csak ítél az ész

V. úr, még egyszer
O. J. D.-nek

NYAKÁBAN LÓG A  VÁROS. A  MÍTOSZ. 
AHOL M ÁR SE TEST, SE LÉLEK 
A H ÁZAK  TOVÁBB DALOLNAK  
MINDENT BELENG A Z  ÉNEK.
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IRINA NECHIT VERSEI
A szél marad
(Va ram íne v ín tu l)
A  szobanövény mit félhalottnak hittem 
most virágzik legeslegelőször.
Kiszélesedik a tér a horizont fölszabadul 
összetöpörödnek a csillagok reszketni kezd a hold 
ráncait szemlélvén a poharakban.

A  bor megmutatja nekünk a halhatatlanságot 
még mielőtt meghalnánk
a hangok —  akárha herbáriumba préseken —  megszikkadnak 
a vándormadarak húsa szembesül a tűzfegyverrel 
a harmatos aktok kísértésbe esnek 
s a titkos frigyeken menyasszonyszív kerül az asztalra.

Enni és inni fogunk akárhányszor csak megérezzük a fagyot 
keresztnevet keresünk annak számára aki majd eljön 
átlapozzuk születési bizonyítványát annak ki elmegy.
A  szél marad hogy kifacsarja a papírvirágokat.
Hosszú könnybő ősz ront ránk.

Tűztörvény
(Lege a focului)
Sehol se varrnak annyi nyári réklit 
nem ér be annyi szőlő nem ég el annyi híd.
Sehol se találsz ily naprakész napot 
csak 6 nem késik nem mulaszt el hajnalt 
épp akkor épp akként fészkelődik ahogyan 
az a tűztörvény okításához szükségeltetik.

Sehol se nyelnek ennyi lángot a dühök 
nem szenesedik teraszon ennyi lélek 
nem növekszik az alkoholszint ily gyorsan 
a köznek vérében.

Egy öregasszony nyárhosszat hordja 
a deszkát az amerikai nagykövetségről 
téli gond(olat)ok köröznék fölöttünk akár a varjak 
ám károgást bógést ordítást meg nem hallunk.

Sehol se nyitnak ennyi lokált irodát
nem zárnak ennyi ajtót perzselnek ennyi élő álmot.
Izzó vassal vágjuk át magunkat 
könnyes dolgokon és senki se szór 
a fejére hamvat senki se szór a fejére hamvat 
senki se szór a fejére hamvat.

Oly szépen hazudtunk volna neked
(Te-am fi minfit a fit de frumos)
Hagyd nékem bánataidat
megóvom őket míg távol leszel a zöld várostól.
Itt az emberek azt hazudjék hogy rosszul élnek 
hazudják hogy nem tudják mi a teendő 
hazudjék hogy folyton elrejtik előlük az igazat.

Nem maradhattál velünk tovább — 
oly szépen hazudtunk volna 
hogy a végén még bevallanád 
itt szerettél volna meghalni.

Hidd el, nincs az a darabka föld 
bármennyire termékeny és virágzó légyen az 
meg úgysem érdemli hogy őbelé temessenek.

A  fény mi benned himbálódzik 
mint aranyló bor az amforában 
utat mutat neked a világ szívéhez.

Hagyd nálam bánataidat
vigyázni fogom őket mert
kötődöm még az elkínzott emberekhez
kik nem hazudják hogy levágták szárnyaikat.
Hátra ne fordulj
menj el még ma hisz' holnap
már késő lesz.

A mérgezett ház 
(Casa in toxicatá)
A lég el vörösödé.
A  falak izzad tan ringának.
Szavak hortyogtak a zugokban.

A  mérgezett házban verseket gépeltek 
jobbra meg balra lövöldöztek az igével 
tisztára másoltak látomásokat 
kiáltásokkal telt meg az első oldal 
gennyet nyomtak az utolsóba 
s a sürgősségi osztályra telefonáltak.

Mikor már minden nyomdakészen állott 
egy ujj spirálformájú létrát bocsájtott alá.
A lentlévők azonnal felismerték a mutatóujjat 
mely orruk alatt himbálózva leszorította ajkaikat.

A  parkettből mérges gombák törtek elő.
A falak az utcára hányták penészeiket.
A  szavak föld alá bújtak szégyenükben.

Létmódok
(Forme de via}á)
Szeszélyes nők rínak elküldetlen levelek fölött. 
Ismeretlen hüllők vízzel telt edénybe gübbennek. 
Drapériákra vetnek árnyékot a kifestett arcok.

A  tengerben black box után kajtatnak a hatalmasok. 
A robbanások már landoláskor bekövetkeznek.
Szívek törnek össze akaratlanul.

Keresztbetett lábbal ülsz az óra előtt

elpattan benned valami úgy érzed — tán egy rugó 
és látod amint két kezed lassan egymáshoz közelít.

A  karcsú ujjak egybefonódnak 
a szomorú szemek becsukódnak . 
az ima az egyetlen létmód e kietlen lakban.
A száj a szájra módszer itt nem ment meg oféliákat.

Fürdőruhás látomások szökkennek vízbe a stégről.
A szerelem patkánybőrt ölt de'nem menekül 
a könnyű hajóról mi léket ért.

Gergely Edit fordításai
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PUIU ALGER

Az idén nyáron, a kötélnek feszülve
Az autók az országút szélén áll

nak meg, egy kék 1100-as Dada és egy 
krémszínű break. A nap pontosan fe
lettük. Felhevült porszag, mozdulat
lan levegő, kihalt udvarok csöndje, 
ember nélküli táj és rajtuk — mint 
olvasztott vas — a sárgán izzó hőség.

Hogy is mondjam? A parton van
nak a mi helyeink. Csak szeretettel 
tudom magam elé képzelni őket. Sok
szor voltam a Bácsikánknál és a Néni- 
kénknél, de soha annyira boldogok 
mint akkor az autókkal. A tóban halak 
voltak, a közértben olaj és sor, már 
amikor volt, de nem ma. A kenyérnél 
szintúgy. A törésekre, melyek az utób
bi években mint kibékíthetetlen ellen
ségeket választottak el minket, nincs 
magyarázat. Nem. Hazudok. Mert na
gyon jól tudom, hogy van. Szörnyű 
tolongás, azt akarom, hogy megért
sem, hogy tűnjön el a rémálom, hogy 
térjen vissza az álom. Az álmok szé
pek te az őszt szeretted, én a nyarat, 
az álmainkat.

A csomagtartóban rendszerint a 
hútőtáska volt, melyben külön-külön 
rekeszekben utazott a töltött paprika, 
a töltött káposzta rizzsel, és a kellő
képpen átsült krumplirétegre helyez
ve a sülthús. Aztán paradicsom- és 
húskonzervek májkrém és virsli, pa
radicsom és olajbogyó, kenyér, cukor, 
földimogyoró, juhtúró ömlesztve és 
háromszögűvé olvasztva, szalámi és 
egy darab sonka, előre ledarált kávé, 
cukorka, csokoládé és halva. Kötelező 
módon szesz, gyufa és egy laposelem 
a rádiónak. Almok, tárgyak, csaklázá- 
lom, éhínség-hideg-sötétség, kivált
képp. El ne felejtsem a sört és a két 
üveget a gyümölcspálinkával és a li
kőrrel. Nem. Hazudok Mert nagyon 
jól tudom. Szörnyű tolongás és ez a 
fojtogató hőség, a nyár. A csomagtartó 
másik fele a következőket tartalmaz
ta: ruhák, egy kétszemélyes sátor 
összecsomagolva, pótkerék, szer
számok, három szék és egy kemping
asztal, összehajtogatva, akárcsak a 
sátor.

A Dada sofőrje száll ki elsőként. 
Ötvenen felüli, szandált, rövidnadrá
got és pólót visel, na meg egy kezdő
dő, de még nem eléggé meggyőző 
pocakot, bár nem kövér, csak tagba
szakadt és a koránál sokkal de sokkal 
fiatalabbnak látszik Kihúzza magát, 
tesz néhány mozdulatot, hogy zsib
badt tagjaiban elindítsa a vérkerin
gést, aztán az autó hátuljához megy, 
felnyitja a motorháztetőt Forró lég
hullám.

— Felforrósodtál, kicsikém.
A joghurt-korszakban vette, a 

spórlással és rádió-tévé javítással 
gyűjtött pénzén, megteremtve ezzel 
együtt az Autó kultuszát. Ez és nem 
más, hangsúlyozom: ez a kék 1100-as 
Dada képviseli a klán legfőbb értékét, 
egzisztenciális mérce, titokzatos le
genda, totális abszolútum. Rajta kívül 
senki más nem fogja vezetni, míg a 
kerék kerek lesz, márpedig örökké az 
lesz. Ne becsüljük le, me' látod, a kocsi 
(gép) tökéletesen működik és a Kelet 
Kapujától errefelé a legeslegtisztább 
motra van, csak a csomagtartó üres, 
élelem sincs benne, azt Enuta hoz 
majd mindenkinek.

A break sofőr felőli ajtajának az 
ablaka leengedve, ó  maga, mármint a 
sofőr, egyesbe teszi a sebességváltót, 
kiveszi a slusszkulcsot, kiszáll. Pilla

natnyi szédület villan át az utcán. Le
veszi a napszemüvegét, az ülésre dob
ja, végigsimít hosszú haján, nyújtózik, 
ásít. O is felnyitja a motorháztetőt. Kí
nos, ráadásul érzékeli a másik jelenlé
tét, ííígy, jóóó, aki behajol, ráteszi 
tenyerét a hűtőre, felnyög. ̂

— Kár a motorért! Úgy megy, 
mint az óra, és üyen lezüllött állapot
ban tartod. Össze fogunk veszni. Ha
sonlítsd csak össze a Dadával! Nem 
mondanád meg, hogy tizenöt éves.

—Jól van, Gica! Mondd csak, mert 
ráfér! Két éve, mióta megvettük neki, 
rágjuk a fülét, hogy tartsa tisztán a 
motrot. Mi mondjuk, mi halljuk, szól 
közbe egy harmadik személy, egy nő, 
a hátúlsó ülés utasa.

A körülötte levő teret néhány, az 
útra abszolúte szükséges és személyes 
holmival foglalta el: hidegvizes ter
mosz, forrókávés termosz, csészék és 
poharak, táskarádió, némi ruhanemű, 
egy-két újság, a kézimunka, papucsok 
és váltószandáL Nicsak, egy párna. A 
raktározáshoz az elülső üléshuzatok 
hátsó zsebeit is felhasználja.

A sofőr jobboldalán egy férfi, két
ségkívül a férj, az utolsó kávécseppe- 
ket ízlelgeti egy sárga műanyag
pohárból, melyet a hölgyétől kapott a 
község határában.

— Tehát megérkeztünk, szólal 
meg.

szágúton, hanem a folyó partján. Ki
szállni, ez csak egy bevett megnevezé
se a dolognak, mivelhogy az út mellett 
köztudottan árok is van, melyben 
évente egyszer csörgedezik a sárié, de 
azt éppen akkor teszi, amikor unokás- 
tól együtt kizúdulsz az autóból, mely 
túlságosan közel állt meg hozzá. A 
következmény logikus és azonnali: 
éktelen ricsaj, szitkozódás, ki az ördög 
mondta, hogy a tócsában állj meg, 
egyszer hagyom, hogy a magad fejed 
után menj és márig el vagy veszve, 
mint egy kezdő, gyerünk, menj ar
rébb, mert tyúkeszű nő vagy, nem 
tudtál volna túlfelől kiszállni?! te csak 
ne nevezz tyúkeszűnek és képzeld, 
hogy nem tudtam volna! most müyen 
ruhát adjak ezekre és hol mosdassam 
meg őket, látod, ott a túloldalon, a 
templom udvarán van egy kút, eredj 
és engedj vizet, mit bámulsz rám, 
mint egy ökör?! te meg miért ökrözöl 
le? menj már, te féleszű és hozzál vi
zet! gyere Lenuta néni, segíts, mert 
ezek a férfiak úgy tesznek, mintha a 
holdról pottyanták volna ide stb. stb. 
Az emberek azt mondják egymásnak, 
amit hallani szeretnének. Főleg a há
zastársak, akik örökre összekötötték 
az életüket. Ez van. Sok idő eltelt az
óta. Talán igaz sem volt. Néha jó. Tob
zódó képek, emlékek, sajnálkozás. A 
mieink. Kölcsönösen elcsenjük egy

Válasz nincs. Az üres poharat a 
műszerfalra teszi, kinyitja az ajtót, ki
száll.

— Ne csapd be! figyelmezteti a 
fiacskája.

Gicához megy, az ajtót nyitva 
hagyja.

— Mi a helyzet?
— Mi lenne? válaszolja a sógor. 

Meg lehet érteni, hiszen fiatal, de 
nincs igaza. Az autó remek.

— S akkor?
— S akkor mossa meg.
— Erről van szó. Gyalog me

gyünk?
— Ti igen. Mi a kerülőúton az au

tókkal. Szóljatok be Sicának, hogy jöj
jenek Dobréval és a Bácsikánknál 
találkozunk.

A Daciából Janeta, a Gica-feleség 
száll ki, egy pamutgombolyag, pufók 
asszonyka, örökös nyugtalanságtól 
fűtött. Noha nem szereti, a hátulsó 
ülésen utazott, hogy féken tartsa az 
unokáit, két kölyök, akiknek — nagy
apával szólva — a szeme se áll jól, az 
egyik ötesztendős, a másik három. 
Jobbról préselődnek ki, mert balfelől 
az úttestnél veszélyes, jöhet egy autó, 
noha köztünk szólva, a fent említett 
kocsikon kívül aznap még csak egy 
szekér jött estefelé és az sem az or

mástól és senkivel nem osztozunk.
Dél van, a nap pontosan az égbolt 

közepén, de az ő napjuk csak most 
kezdődik. Míg a nők a gyerekeket 
mosdatják, szükségszerűen friss víz
zel, hiszen a gémes kútból merítették, 
a férfiak izomlazító felderítésre men
nek. Elsősorban. És hogy a motrok is 
lehűljenek. Ebben az órában minden
ki, vagy szinte mindenki a mezőn van. 
Kapálni. Az áruház zárva. És a kocs
ma, a borbélyüzlet és a posta is. A 
műútról merőlegesen indulnak az ut
cácskák és belefutnak a folyóba. Egy 
kutya halad át az úttesten, elkerülve 
őket, de azért folyton rájuk figyelve. 
Verebek az út szélén, amint fürödnek 
a porban. Fojtott hőség, por, lángoló 
fény. A központ felleltározása ezzel 
befejeződött. Tárgyak—terek, ugyan
az a régi egyensúly. Lényeges változás 
nélkül. A fontosabbak bennünk zajlot
tak le. Egy lépéssel előttünk jártatok. 
Gica átváltott jólértesült házigazdába 
és a mindentudó, tősgyökeres helybé
li szerepében tetszelgett. Végered
ményben ártalmatlan volt. De nem 
lehetett nem szeretni. Szeretted, mint
ha a testvéred és barátod lett volna. A 
beszélgetésetek megszüntette körü
lötted a világot. Csak ti léteztetek. Nél
külem.

De lássuk csak. A gyerekek, végre, 
előmosottak és elő-átöltözöttek. A so
főrök visszatérnek az autókhoz és el
tűnnek a faluvégen, ahol a folyópartra 
vezető utca kezdődik, a Bácsikánk há
zánál. A csoport maradéka az ország
úton masírozik. Gyalogosan. Ez 
egyike az évente többször előforduló 
csapatos kivonulásoknak. Húsvét, 
Karácsony, szüli- és névnapok — 
mind megannyi vágyott és tisztelet
ben tartott alkalma a bulizásoknak. 
Ezek a csoportos, szervezett (Enuta) 
kiruccanások plusz örömforrást jelen
tenek, kalandot, ártalmatlan pletykát, 
parázs veszekedések utáni látványos 
kibéküléseket, ohohó! bőségesen 
megterített asztalokban csúcsosod
nak ki és átnyúlnak a legközelebbi ka
land tervezgetéseibe. És oda jutottam, 
íme, hogy sajnálom mindezeket. Hiá
nyoznak, hiányoznak nekem, ó Iste
nem!, odalettek a fiatalsággal együtt. 
Lehet, hogy megváltoztunk, ők jó 
irányba, én, a Mindenható Ördög vi
gyen el, rosszba. Az álmokat nem tu
dom és nem is akarom elfeledni. A 
rémálom meggyötör; a szentségit a 
bugrisainak! Összetört ember vagyok 
és nincs semmi esélyem. Nem, nem 
vagy hibás. Gyere, menjünk.

A szakasz élén Paul. A fején meg
kopott, de főleg elrongyolódott szal
makalap. Szórakozottan megy előre 
és egy slágert fütyörészik, csak úgy, 
magának. A tekintetét az udvarokon 
és a házakon sétáltatja, gondolatait 
meg ki tudja hol. Valahol a múltban, 
évekkel ezelőtt elhagyott, árvaházi 
gyerek korában, az Olt völgyében. Es
te, lefekvés és imádkozás után kinyitja 
a turista-tájékoztatót, tipikus képek, 
de azért látni a közös háló ablakát és 
az étkezde ajtaját. Anyáüanul, apátla- 
nul. Visszakapcsolás. Enutával van és 
a gyerekkel, Gicával és Janettel, nyár 
van, nincs lecke, nem beteg, szabad. 
De nehezen jött el a szünidő! De ha 
egyszer elindultak, az utazás lázában 
kezdett magához térni. A pihenés, 
szerelem ígérete, a remek kaja, pletyka 
a családban, a saját családja, és dél
után egy oldalnyi Hegel. A kölykök, 
mezítláb, az utca közepén, finom és 
vastag porfelhőben kergetőznek. Nor
málisak, teljesen normálisak. Az út 
szélén lépdel, kihasználva bokái szá
mára a kerítések, a feje tájékán pedig 
díszesen bodorított frizurája (Énuta 
sógornő tegnap esti műve) számára a 
fák árnyékát, Janeta, sürgetve őket, 
hogy igyekezzenek, az ördögbe is, 
mert itt ér az éjszaka, és a halak még 
nincsenek kisütve.

Utolsóként, táskáját a bal karján 
lógatva, könnyedén és közömbösen, 
Enuta követi őket.

A felnőtteket a gondtalanság, a 
gyerekeket a természetes öröm keríti 
hatalmába. És mindnyájukat a vaká
ció. A nyár szabadsága. A város és a 
szokásos gondok megszűntek létezni. 
Csak a lustaságtól hanyagul elnyújtó
zott macska van. Csak lehetséges gon- 
dolatok és emberek a mezőn. A 
túloldalon egy öregasszony, kíváncsi
an és kitartóan a kerítésre könyökölve. 
"Adjon isten, lelkem." "Kezét csóko
lom." 'Hová mentek, lelkem?" "Vasüe 
bácsihoz." "Vasüe bácsihoz, jól van lel
kem, jól van.” "Otthon van?" 'Lehet. 
Hogy fog örülni!... Ennyi unokának..."

Az autók a kerülő-, de járható 
úton jönnek. Lassan, kerülgetve a 
gödröket. Egészen a partig kell men
nem, a gát tövéhez, ahol az öregek 
háza van. Alig várom, hogy leüljek a 
» > »  folytatás a 10. oldalon
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» » >  folytatás a 9. oldalról
tornácon, hogy megigyam egy üveg 
sört, mialatt megtérítik az asztalt, és 
elhalad egy-egy hajó az elérhetetlen 
messzeségben. A bodorka az eresznek 
támasztva. Olyan, mint egy kacsaláb, 
melynek három ujját aprószemű háló 
köti össze. A folyóba merítem a sod
rással szembe, átszűröm a vizet, és 
néhány hal akad fenn a hálón. Ó, iste
nem! Napozol. Pólóban, az elmarad
hatatlan, behorpadt szalmakalapban, 
elheveredve a Nénikénk tarkóján, ki- 
bicelsz. "Ne vedd ki az egészet, hagy
jál holnapra is.” Nem válaszolok, a 
bodorkára koncentrálok. Egy fia hal 
sem kerül belé. Rossz lenne a techni
kám? Vagy a helyezkedésem? És egy 
percre sem szállsz le rólam, remekül 
szórakozol. "A nagyobbakat tedd félre 
anyádnak, hogy főzze meg őket. És 
keverje ki majonézzel. A kicsiket add 
oda Janetnak, a levesbe. A puliszkát 
keményebbre szeretnéd vagy lá- 
gyabbra? Ha nem lesz halunk, éhen 
halunk!..."

Elherdált emlékek. Hová tűntek? 
Magányosan élünk, rokonok és bará
tok nélkül. A barátság a szerelemmel 
párhuzamos érzés. Egy ponton át nem 
lehet több párhuzamost húzni. Pont. 
Lehetetlen. Látnod kellene. Mindent 
látsz, meg vagyok győződve. Hagy
juk az egészet? Menjünk? Hm! Igen!... 
Hát akkor a Bácsikánkhoz.

Megérkeztek. A por visszaülepe
dik zavartalanul és hatékonyan, mint 
a tél a földhözragadt falura, szegényes 
és száraz tél, földhözragadt falu és 
emberek, de azért nem a lehető leg
rosszabb. Ahely a falu szélén van. Ház 
és udvar egy zsebkendőnyi területen, 
semmi több, mögötte kukoricás, egé
szen a gátig. Az állami gazdaság ku
koricája elsősorban. Szélcsend van, 
levél sem rezdül és por és hőség.

Az unoka segítségével Gica szé
lesre tárja a kaput. A tyúkok ijedten 
rebbennek szét. Az üres gabonaszárí
tó alól egy félénk és hallgatag kutya 
szökdécselve fogadja őket, de az első 
autó, a Dacia érkeztére rögtön fede
zékbe húzódik. Aztán a break és a 
kapuzárás következik.

Sehol senki. A Nénikénk a nyári
konyhában alszik az árnyékban és be
teg, mint rendesen, és alig lát, de egyre 
inkább süketebb is. A bodorka hiány
zik. Vüágos. A Bácsikánk halászik. Gi
ca a gazdasági épületeket ellenőrzi. 
Disznó, az nincs. Juhok sem. Az istálló 
a pókhálók birodalma. A szekérből 
mindössze a küllő nélküli kerék ma
radt, melyet a tyúkok pihenőhelyként 
használnak. Azt mondtam: gyúkok. 
Igen, elismerem. Lássuk, hány van: 
egy, kettő, három, pontosan négy. De 
nem, hazudok és újból elismerem, 
íme, itt az ötödik. Valamint egy kótya- 
gos pulykakakas, látod, Janeta, aztán 
két réce meg egy hülye, de büszke 
liba. Könnyen észrevehető a bőség hi
ánya és nyomasztó a gazdasági szél
csend. Kiváltképp. A felsorolás 
folytatható a rozsdás és elszakadt ku
tyalánccal^ sőt a kutyával is. "Hogy 
hívnak?" Örül és farkcsóválva körül- 
ugrándoz. "Éhes vagy? Na persze." 
Kinyitja a kocsi ajtaját és kivesz egy 
szelet kenyeret. 'Tessék!" gyors moz
dulattal feldobja, a kutya ugrik, elkap
ja a levegőben, eltűnik a szárító alatt, 
melyben a férfi soha nem látott kuko
ricát

Aztán felnyitja a csomagtartót és 
kiveszi a székeket meg a kempingasz
talt Mikor járt itt először? Lássuk csak. 
Még élt Ilié Nedelcu bácsi, a Nagyapa,

isten nyugosztalja! Az ötvenes évek
ben, az enyhülés előtt Ohohóó!... Hol 
van már az ötvennégyes hó? Kinyitja 
a székeket és a fészer árnyékába állítja 
őket. Főzőkályha, vályogból. Az ajtó 
nyitva. A bejáratnak háttal a Nénike 
horkol, nem ébreszti föL Visszamegy 
az autóhoz. Gica eltűnt. Szétnéz, hogy 
megkeresse, és a kerítésen túl a folyó 
felé vezető úton pillantja meg. Elment 
hogy megnézze a régi helyeit. Helyes, 
halakkal fognak visszatérni. Tehát hu
szonöt év telt el, vénül és ráadásul 
igen gyorsan. A Bácsikánk és a Néni
kénk, ők nem. Készített egy meglepe
tést az öregnek. De nem, mégsem. A 
szárító tele volt. Abban az időben, 
amikor a tél tél volt, és a nyarak bősé
ges termést hoztak. Paul még láthatta 
a Villám által húzott szekeret, rogyá- 
sig hallal és Ilié bácsival, aki a tetején 
trónolt, vitézül és büszkén, az udvarra 
leömlesztett halakat, behemót rakás, 
melyet Nagyanya válogatott szét ki
sebb rakásokba, méret szerint, a kicsi
ket a tyúkoknak és a récéknek. Paul 
még látta, de nem emlékszik rá, kicsi 
volt és egész nap Ilié bácsi és Bálán, a 
kutya után koslatott. Meztelenül ro
hangált a kaptárak között, Enuta két
ségbeesésére, a kukoricásban, a 
szőlősben, hentergett a búzában és az 
alföldi porban. Asszisztált a fejésnélés 
a juhnyírásnáL gabonát szórt a major
ságnak és a macskát üldözte, hogy 
vele alhasson este az ágyban.

Lássuk csak, hol is állok... Az istál
ló falánál? Nem, az rám omlana. A 
kapunál? Nem, tűz a nap. A legjobb a 
kút mellett, az árnyékban. Bekerete
zem az egész képet. A kerítés és mö
götte a kukoricás. Az akácfák, a kapu, 
melyen bejöttem a kocsival, az istálló 
és a nádi ödeles magtárak, a rossz sze
kérkerék és a tyúkok és a kutya. Nem, 
embereket nem rajzolok. Egy felhőt. 
Lehet, hogy esik. A sárga pohár az 
utolsó csepp kávéval. Töltsék hozzá 
egy deci konyakot? Senki nem tud ró
la, ha Dobre meglát, vége, eltakarítják 
Janetke kománéval. Túl nagy a hőség 
a konyakhoz, akkor is, ha Metaxáról 
van szó, mely a Szentestéről maradt 
meg, inkább egy sör a kútba eresztett 
vödörből, igen, az jobb lenne, gye
rünk, mozduljak meg és eresszem a 
rajzolást, mert itt ér az éjszaka. Sok 
falevél. Falevél-hemzsegés. És a nád
födél, párhuzamosan. A lefektetett ke
rék, a ledöngölt és türelmes föld. A fű. 
Vonal vonal mellé. Több millió. Las
san. Türelem. Higgadtság. Hajófütty, 
a gát mögött. Árboc, csak ennyit látok 
a rajztábla mögül. A lap fehérségén 
egzotikus álom suhan át, elérhetetle
nül. A nap fehérsége. Fokozatosan 
megtelik. Miért szerettem mindig raj
zolni? És miért teszem mégis olyan 
ritkán? A második kérdésre egyszerű 
a válasz. Ugyanaz az oka, mint a ko
szos motornak, a lustaság. Ostoba va
gyok, önként megtagadok magamtól 
egy élvezetet. Vonal vonal mellé. Több 
millió. A nádfödél. Práhuzamosan. El
képesztő, mennyire bízol a tehetsé
gemben. Titkos remény. Távolról jött 
tartalék, rejtélyes és felmérhetetlen, 
mint a folyóvíz a gát mögött. Mit 
mondjak?! Legyek türelmes és fejez
zem be. Vonal vonal mellé. Több mü- 
lió. A nádfödél, párhuzamosan. A 
rajz... Annyira kellemes... Ez vagyok. 
Vonal vonal mellé. A vastag golyós
toliban egy 6B-s puha betét van, a vi
harfelhőknek.

Jön a vihar. Kell. Hogy lerajzoljam 
az elkövetkező évek viharát. Még 
messze van. Előbb hadd hullassa el a

leveleit ez az akác. Gyere vissza a Bá- 
csikánkkal a halászatról. Eredj Gicá- 
val csavarogni, vontassam a bárkát a 
mólóra, jöjjön az eső, szeressünk. Két 
akácfa van, mindkettő az alföldi pa
raszt fája. A Bácsikánknak nincs disz
nója! És juhai sem. Még egy kecskéje 
sincs, hihetetlen! Semmi. A nyavalya 
essen beléjük, hétpróbás gazemberei! 
Semmirekellők! Levél levél hátán. 
Több mülió. Fűszálak. Egyenként. 
Párhuzamosan. És fordítva. A görbe 
vesszőkerítés következik. A kerítés 
egyenes, a vesszők görbék. Egy ke
resztléc középen, köztük. Az egyik 
vessző alja letörve. És még eggyé. Van 
hely a tyúkoknak. És a macskának. 
Beleveszem a barackfát is. Sűrű árnyé
kot vet. A levelek nagyok. Fölötte vo
nulnak a felhők. És az eső, a tóból, az 
erdőn át, víz, hajók, házakés emberek. 
A kukoricára hull az eső. Szép nő. Ez 
vagyok. Vonal vonal mellé. (...)

— Add ide a sót! — Hol a szüvó- 
rium? — Mindenkinek tölts! — Én 
sört akarok. — Anyu, nem eszem ha
lat. Nem akarok halat enni! — Hall
gass és egyél! — De nem szeretem! 
Kikapsz! — Hagyd békén a gyereket!
— Úgy békén hagyom, hogy megem
legeti! — Add ide a sót! — Ki kér 
fokhagymát? — A kenyér! Hol a ke
nyér?! — Vegyél puliszkát. — Anyu, 
nem eszem halat. — Ebben mi van? — 
Makréla. — Fagyasztott? — Juj, de 
finom! — Egye meg, aki hoz ta. — Sült 
hering, nézd csak! — Mikor fogtad 
őket? Dobre! Veled beszélek! — Le
gyen öt darab. — Reggel?—Sok eszed 
van! Nem is az este! — Ezek a kisütöt
tek mifélék? — Apró halak a bodorká
ból. Az én Vaszim szedte ki őket. — 
Bácsikám, te melyikből kérsz? —Nem 
látod, hogy pálinkát iszik? — Egész
séget! — Isten éltessen mindnyájun
kat! — Adja a fennvaló, hogy sokszor 
jöjjetek és ugyanígy asztalt terítsetek.
— Sok szerencsét a gyerekekhez. — 
Hogy örömötöket leljétek bennük. — 
Isten éltesse magukat és a fajtájukat is.
— Hogy szeressenek minket.

— Milyen a munkahelyed? — Fi
zetett munkanélküli vagyok. — Ott 
lógok, ahol lehet. — Meglopod az ál
lamot, gazember! — A peresztanyja 
kicsája! — Amikor befejeztem az 
egyetemet, egy tanárfizetés tizen
nyolc- és húszezer között volt. A tojás 
meg ötven báni volt. — Add ide a sót!
— Nem értem. — Igen, pontosan így. 
A fizetés húszezer lej és a tojás ötven 
báni. — Ez mikor volt? — A felszaba
dulás előtt. — Egy lófasz volt, nem 
felszabadulás. — Sokat szenvedtél a 
háborúban. — Tizenöt műtét. A leg
utóbb tavaly. — Még most is? — Van 
egy hely a hátamon, ahol mindig fel
gyűl a genny. — Fájt? — Igyunk. — 
Hogy felejtsünk. — Már aki tud. — 
Nehéz. — Gyerekeink vannak. — Mi
ből tartod el őket? És mit nyújthatsz 
nekik? — Nehéz. — Nem éri meg a 
fáradságot. — Mi jutott neked a hábo
rúból? — Betegség. — Megéri? — 
Nem tudom. Másként lehet, hogy 
nem ülnénk itt az asztalnál. — De 
igen.—Aháború nem ér semmit. Füg
getlenül attól, hogy hogyan és miért.
— Vagyis. — Vagyis hogy miért har
colsz? — Mindegy, hogy mi az oka, 
úgyis disznóság. —Jó, hogy vége. (...)

A folyópart kihalt. Egy motorcsó
nak zümmögése magával viszi a gon
dolatokat, a folyón lefelé. Mindjárt 
lenyugszik a nap, az árnyékok meg
nyúltak, hosszúak és vörösek. A ríap 
fülledtsége forró emlék. A feleségek- 
anyósok-nagyanyák felszabadultan 
pletykálnak kávéról és szűrős cigaret

táról. Megszabadulva az anyai terror
tól a gyerekek berohangálják az ud
vart. A Bácsikánk Paul 
kempingszékében szunyókál, míg ő 
Gicával sétál. Az öreg lábánál a macs
ka dorombol és mosakszik. A kutya 
egy utolsó csontot rágcsál. A tyúkok 
kvintettje komótosan és alaposan 
gyűjtögeti a morzsákat. A táskarádió 
közömbösen és értelmetlenül szórja a 
mindig kusza nemzetközi híreket. Az 
út két oldalán a magas kukoricás sus- 
torog a szélben. Ez a szúnyogok fő 
műsorideje, de lehet, hogy a szél most 
szétszórta őket, sssz, a francba! A falu 
lefekvéshez készülődik. Az állathan
gok egyvelege a házak fölé emelkedik 
és hangködöt alkot, mely egyre gyé
rebb, ahogy a vízhez közeledünk. A 
magas part felkínálja a folyó, a falu és 
a szemközti erdő panorámáját. Acél
drótokkal kikötve a motorcsónak már 
alszik holnapig a szekér- és személy- 
szállító komp mellett ringatózva. Le
felé a part mentén, kötelekkel és 
láncokkal kipányvázva, fennkölt nyu
galommal horkolnak a hosszú, fekete 
halászbárkák, és csak olyankor riad
nak fel ijedten, ha egy megkésett mo
torcsónak húz el sietve mögöttük. A 
víz meleg. Csodálatos lenne fürödni. 
Beleugorjak? Könnyedén átúszom a 
túlsó partra, s mire hazaérek, megszá
radok. Valami homályos, kivehetetlen 
alakú, lebegő tárgy közeledik. Egy el
tévedt tuskó, mely éppen jó lesz a Bá
csikánk kályhájába. Örülni fog ennek 
is, mint az elemlámpának és a bicská
nak. A folyó morajlása. Érzed kitömi 
készülő erejét és legyűrhetetlen von
zását. Nem! Ellent kell állnom. Jön az 
indulás pillanata. Hadd menjenek az 
évek. Lefelé a lejtőn. Víz és idő. Lefelé 
a lejtőn. Fordítva. (...)

Befejeztem a rajzot és megörven
deztet a többiek öröme. Dobre nem 
hitte, hogy sikerülni fognak a kukori
calevelek, a falevelek is a kukoricatáb
la is az istálló nádfödele is a vesz- 
szőkerítés is az akác és a kemence is, 
ahol a macska alszik, fehéren, mint a 
meleg zsemlebél, mind ott vannak a 
rajz-emlékben. Gica és Paul nem lát
szanak, lementek a gátról, lassan elin
dultak visszafelé. A tuskó közel van. 
Elérkezett a pillanat. A part kihalt. Se
hol senki. Gyorsan levetkezem és 
anyaszült meztelenül könnyedén a 
vízbe ereszkedem a motorcsónak or
ránál. A folyó közepe felé úszom, a 
tuskó elé. Gyorsan utolérem. Nem is 
kicsi. Hogy fog örülni az öreg! A víz 
lefelé viszi Na, most lássalak! Erőtel
jesen megtolom jobb kézzel, mire ver
gődni kezd, ellenáll az irányvál
toztatásnak. Nem hagyja magát. Erő
vel és néhány korty lenyelt vízzel vé
gül partot érünk. Kihúzom a tuskót a 
vízből. Fényesen csillog a nedvesség
től. Ráülök, hogy kifújjam magam. 
Mit csinálsz? íúestél a formából? 
Öregszel. Nagyszerűen boldogultam! 
Bravó, bravó! Gyorsan nadrágot hú
zok, a vállamra emelem a rönköt. 
Meggömyedek a megdegedt fadarab 
alatt, de nem adom fel. Balkezemben 
a pólóm és a teniszcipőm. Mezítláb a 
ledöngölt földön és a finom porszem
csék közt. Lassan, erőteljes léptekkel 
mászom fel a partra. A tetején megál
lók egy gyors számbavételre. A víz, a 
túlpart, az erdő, a neszei, és a kukorica 
és az út, a ház, a kert, a két autó, a falu 
többi része, hosszú-hosszú árnyak és 
a lenyugvó nap és kész.

LAKATOS MIHÁLY 
fordítása
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L A K A T O S  M IH Á L Y

Napló
(töredék 1996-ból)
Á p r il is  29. (h é tfő )
Szeged napsütésre ébred. A 

szobám m ennyezetén alattomos 
esőfelhők vonulnak. Úgy ébre
dek, ahogy lefeküdnöm  kéne. 
Üres éjszakáikat m ások alvással 
töltik ki. Néha én is. Legutóbb 
írással. M égsem  vagyok kész. 
Úgy várom az estet, m int egy cso
m ag Mirelit*.

Tíz óra körül elkínzott arcú, 
borostás férfi lép az irodába. Fe
hér ember, de így m utatkozik be: 
"Fekete. Fekete Vince." A nyom á
ban bajuszos, fekete sörtefrizurá- 
jú  alak. A látványból m eg a han
gos vidám ságból rakom  össze a 
képet: Papp Sándor Zsigmond. 
(A továbbiakban Zsiga.) Rögtön 
utána, ijesztő nagyságú pipával a 
fogai között, ugyancsak sörtére 
gyalult fejjel, egy eltévedt tenge
rész ballag be. O a "flotta nélküli 
m atróz”: Kelemen Hunor. Aztán 
m ég jöhetnének  a többiek is: 
László Noémi, a m úm iák scarlett 
o'haraja, Vida Gábor a nagyapja 
lovával, György Attila a tómért, 
komótos beszédmodorával, De- 
m ény Péter az orpheuszi fürtjei
vel, és m ég sokan mások. De nem 
jönnek. Itt viszont a "transcoesep 
atyja", aki m ár napokkal koráb
ban befutott a "sáros városba". 
M árm int vele a vonat. (Muszáj 
volt neki, ha nem  akarta, hogy jól 
fejbe verjék...)

A barátság első jeleként m eg
ölelem őket. De ők ennél többet 
várnak. Az is m egérkezik egy 
hétdeds üvegben.

Negyed tíztől tizenegyig Zsi
ga vicceket mond.

Tizenegytől tizenegy óra öt 
percig megszusszan.

Tizenegy óra öttől tizenkettő
ig  Zsiga újabb vicceket mond. 
Néhány nagyon régit is közéjük 
kever, b iz to s  je lekén t annak , 
hogy a m anapság divatos nosz
talgiahullám őt is megérintette.

Tizenkettő: ebéd. Belekósto
lunk a levesbe. Zsiga ekkor he
lyezi egym ás mellé a kést és a 
villát. M ár befejezte. Az ebéd hát
ralevő részében ping-pong mér
kőzésre tűzeti a társaságot. N ed
vesek vagyunk. Vince nagy nehe
zen tüzet fog. Zsiga abban a tu
datban áll asztalhoz, hogy ő a 
legjobb. A gyors vereség vala
honnan a tudattalanból szivárog
hatott fel, m ert értetlenül áll a 
jelenség előtt. Úgy nézi, hogy 
e lég  k em én y  v ag y o k  ah h o z , 
hogy csorbát lehessen velem kö
szörü ln i. N em  állok kötélnek. 
M egfutam odom  a biztos győze
lem előL

D élu tán  nekik  városnézés. 
Dallas** látképe kívülről, majd 
belülről.

Én az újszülötteket próbálom 
tisztába tenni a szövegszerkesztő 
előtt. Közben abroszt viszek a 
díszterembe, tálcákat és pohara
kat. (Ennek később m ég jelentő
sége lesz.)

Vissza a szövegszerkesztő
höz.

H ajm osás, b o ro tv á lk o zás. 
K özben  v é lem é n y t m o n d o k , 
hogy Vince kiengedett vagy "be
csinált" inggel jdenjen-e m eg a 
felolvasáson. Engedd tó — java
solom. ó  m ásképp akarja. Nem 
baj — gondolom —■, inkább az 
ing legyen úgy...

Nyolc óra. Öten vagyunk az 
asztal mögött: Vince, Hunor, Zsi
ga, Attila és én. A nézőtéren Szé
les  K lára , O d o ric s  Ferenc, 
Vizoviczki Dezső, Borika néni és 
sokan mások.

Enyhe lámpaláz. Zsiga lámpá
jának a kanócát egy pohárba már- 
togatja. így csillapítja.

A délután titokban vásárol
tam két üveg pezsgőt. Hátha lesz 
amire koccintsunk...

Lett.

Á p r ilis  30. (k e d d )
Még tart a tegnap esti buti a 

JATE-IGubban.
Három óra körül egy üres taxi 

áll m eg a Károlyi Kollégium előtt 
és kiszáll belőle Fekete Vince meg 
én.

Előbb a szekrénynek dőlünk, 
majd ágynak.

Korábban kelünk, hogy még 
fél egyre odaérjünk a Tömörkény 
G im názium  eíé, ahol a Serény 
M úmia második szegedi felolva
sása lesz.

Veszélyes kór dühöng a társa
ság tagjai közt. H unor a gócpont. 
Valaki "megcsináltatta". Előbb a 
kávétól lesz k iü téses az inge, 
m ajd egy időzíte tt joghurttól. 
Amikor Vince is úgy ér a Tömör
kény elé, hogy napszemüvegével 
az ingén esett foltokat leplezi, 
m ár nem csodálkozom.

Fél kettő előtt öt perccel ott 
állunk a két osztálynyi diák előtt. 
Tizedikesek és nagy többségük 
lány. Szomorúan nézem Vincét. 
Megérti. Mi lennénk a "fiatalok"?

Egyik tan á rn ő  a ba lo ldali 
padsorban ül, a diákok közt, a 
másik az ablaknak támaszkodik.

Bemutatom a Serény M úmia

képviselőit, közben Zsiga hanya
gul, félfenékkel a katedra szélére 
ül. Arcán újabb viccözön fenye
gető ígérete. A főmúmia, Vince, 
az egyetlen  székre telepedik . 
Hagyjuk. Komák és funkciónak 
kijár a tisztelet. Ezt a hagyo
m ányt nem tartottuk érdem es
nek kikezdeni.

Egyetlen szék ötünknek. Ki
hívásnak szánják?!

Próbálunk m egfelelni neki. 
Attila a földre kuporodik. (Vizs
gáljuk meg m ás szemszögből is a 
világot!) Ez teljesen le is köti a

figyelmét. H unor a csempekály
hának veti a hátát. (Sosemvolt ár
bocok nosztalgiája az arcán...) Én 
a k a ted rá t tám asz tom  beszéd 
közben, s m int varázsérintésre 
áram lanak belőle tanár-m últau 
rossz beidegződései. (Zsiga és 
Attila ezt később csöndes szem
rehányás formájában m eg is jegy
zik.) H unor bejelenti, hogy or
vosi minőségben is szerepet vál
lalt a csapatban. (Végzettsége 
szerint: állatorvos.)

Felolvasunk. Vince kezdi. "... 
verset írtunk. /  ő  fogta ceru
zám." (Nevetés, kuncogás, taps. 
A bal oldalon szobormerev arc, 
enyhén elutasító tekintet.) Attila 
folytatja tőle szokatlanul, egy 
m e g k a p ó  l í ra is á g ú  v e rsse l: 
"Nagy fekete v irág  a télben". 
(Taps, baloldalt villanásnyi jegy
zetelés.) H unor kéri fel egy szél
tangóra a hallgatóság türelmét. 
(Taps. Baloldalt ua.!) És pörög- 
pörög a M úm ia rokkája, gördülé
kenyen , derűsen . A ttila  azért 
még utoljára felpörgeti Kemál és 
Á rnál en y h én  ob szcén  tö r té 
neteivel. (Taps, nevetés. Balol
dalt: Északi Sark.)

Egyre oldottabb a hangulat, 
meghittebb a beszélgetés és ek
kor belevisít a csengő. Nehezen 
m ozdulnak a diákok is. Hiába, tó 
tudja m ikor jön el m ég egyszer az 
élő iro d a lo m  iro d a lo m ó rá ra?  
Bennünk is sajog a búcsú fullánk
ja. (Lehet, hogy m egtaláltuk azt a 
valamikor régen elveszített lánc
szemet, mely összeköti az írót ol
vasójával?! Egy határozott "ta
lán" a válasz.)

D é lu tá n  in te g rá ló d u n k  a 
Westbe***. Sörözés. Az adok-ve- 
szek jegyében telik az idő, két h e 
lyiség között ingázunk.

Este buti. Lenne.
Inkább lefekszünk. Holnap

után indulás Árkosra...

M á ju s  1 . (szerd a )
Délelőtt kilenckor kezdődik a 

Károlyi Kupa. Én m eg Vince lé
pünk  pályára. A többiek: ki tudja 
merre...

Első közös lefutásunk végén 
Vince hatalm as gólt lő.

Az első negyedórában szipor
kázik, m int egy csillagszóró. Ön
nön tüzében ég el.

De hányszor használható fel 
egy csillagszóró...?

Később sötéten m erengve né
zi a pálya széléről a játékot. Tu
dom  mi zajlik le a lelkében.

Futball és irodalom. Közelibb 
rokonok m int hinnénk. Két köz
társaság, m elyekben m indenki 
közlegényként indul, ama neve
zetes m arsallbottal a hátizsákjá
ban. A mérvadó: a tehetség. Ez 
csodálatos vonzerejük titka.

Százhatvan perc u tán tépet- 
ten, sebesülten szállunk ki a ver
sen y b ő l. M ég  n y o lcv an  p erc
> » »  folytatás a 12. oldalon
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folytatás a 11. oldalról

lenne hátra. Évek.
Testben-lélekben m egtörtén 

kerülök ágyba.
Holnap indulás Árkosra...

M á ju s  2 . (c sü tö r tö k )
Indulunk Árkosra.
Attila és Zsiga m ár egy nap

pal korábban útra  keltek. Hunor
tól nehéz szívvel válunk m eg a 
szegedi állomáson, ő a  kolozsvá
ri buszra száll, én és Vince az ara
dira. Elég ritkán és elég nehezen 
találkozunk ahhoz, hogy a válás 
se legyen kézlegyintés.

M egérkezünk Kézdire. Erzsi
ké, a Vince felesége, nagy öröm
mel nyit ajtót. így van ez a re
gényekben. De az igazság az, 
hogy m i nyitunk rá a konyhában. 
Am az öröm az valós.

Ebéddel vár, hát ebédelünk. A 
jó h an g u la to t az sem zavarja, 
hogy ez éjfélkor történik.

Áztán lefekvés. Holnap Ár
kos...

Május 3. (péntek)
Indulunk Árkosra.
Szitáló esőben stoppolunk. 

Jókedélyű rom án házaspár szán 
m eg bennünket. Sokat nevetnek, 
hangosak, kéretlenül is rögtön 
"tém ába tesznek" azzal, hogy 
legfrissebb élményeikről mesél
nek . M agyar k im értség , latin  
tem peram entum  egy fe d á  alatt. 
Erdély.

S ep siszen tg y ö rg y ö n  újabb 
negyedórány i integetés, végül 
pedig.... ÁRKOS!!

H át itt vagyunk. Az elsők kö
zött.

Legelőször a két Attilával, Si
m on n al és G yörggyel fu tu n k  
össze, aztán előcammog Molnár 
Vili is. Később Bencze Ánnamari 
bon tja  m eg  a h ím h arm ó n iá t. 
Egyelőre ő: a lányok. Szemében 
m ég álomfoszlányok.

Aztán tizenegy körül megér
kezik a kolozsvári és a szentgyör- 
gyi bandérium  is. Kapitányaik 
nem  kisebb nevek, mint: Szilágyi 
István és Bogdán László, melyek 
hallatán a zsákjuban marsallbo- 
tot re jtegetők  is önkéntelenül 
meghajtják a fejüket.

Ülés a kastély dísztermében.
Az asztal körül a férfiak és a 

két Á nnam ari (Bencze és Kinde).
N onó  O 'H ara , lelkében bi

zonytalan érzésekkel, a háttérbe 
húzódik. Talán nem  akarja elvon
ni a férfiak figyelmét az iroda
lomról.

Borcsa János hagyom ányos 
térképpel és iránytűvel próbálja 
becserkészni a fiatalok irodalmi 
d zsu n g e lé t. Ó vatosan  m ozog, 
zseb lám pájával be-bevilágít a 
bokrok alá. Nem tudni, melyik 
alatt rejtőzik terepszínű m undér
jában a transzközép... Hatujjú 
lábnyom ok a sárban, időnként 
fojtott lihegés a közelben, egzoti

kus m adarak riadnak fel közön
séges álmukból, bele-belevístva 
az éjszakába...

Az előadó hangja elhalkul, és 
akkor... megszólal Sántha Attila 
csöndesen agresszív hangja. A 
használt térkép szart sem ér — 
mondja. Azóta hegyek öregedtek 
dombokká, a tenger helyén ma 
m ár csak kút van. Az iránytű jó, 
csak figyelembe kell venni, hogy 
a hagyom ányos N yugat áttoló
dott Keletre, Kelet N yugat felé 
halad, meg hogy az öt fő világtáj 
közül csak négy van bejelölve raj
ta. Egyúttal hármas tragédiát je
lent be az egybegyűlteknek: a 
Szerző, a Szöveg és a Jelentés ha
lálát. Meg hogy: Derrida, Baud- 
rillard, Rorty... és így tovább.

Csak egy valakit nem említe
nek. Aki pedig 1968-ban leírta, 
hogy: "Amíg hiszünk a Szerző
ben, m indig úgy fogjuk fel, m int 
saját könyvének múltját: a könyv 
és a szerző egy vonalban helyez
kednek el, m int egy előtte és egy 
utána: a Szerző táplálja a könyvet, 
azaz a könyvet megelőzően léte
zik, a könyvért gondolkodik , 
szenved és él; ugyanúgy korábbi 
a könyvnél, m int az apa a gyer
mekénél. A m odem  író viszont 
saját szövegével egy időben szü
le tik  m eg: nem  tek in th e tjü k  
olyasvalakinek, aki megelőzi sa
ját írását vagy több, mint ez az 
írás , nem  alany, am elynek  a 
könyv volna az állítmánya; kizá
rólag a megnyilatkozás idejében 
él, s m inden szöveget örökké itt 
és most írnak." És úgy hívják, 
hogy Roland Barthes.

Aztán a Nagy Kérdés: nemze
dék vagyunk-e vagy sem? Van, 
aki rábólint, és van, aki tagadja. 
Persze, a szempontok sem vilá
gosak. Egy biztos: a cél közös — 
"új s új lovat". Az is tagadhatat
lan, hogy nem  libasor-nem ze- 
dékről van szó (ha elfogadjuk, 
hogy az): elöl a vezérürü, hátul a 
vízhordó, hanem  sokkal inkább 
csatárlánc-nemzedékről: egymás 
mellett, más-más csapáson, egya
zon cél irányába. Sőt: egymást ki
egészítve. És m ég valam i: az 
együvé tartozás érzése és élmé
nye az, ami egy nemzedéket de 
facto azzá tehet. Ez az oka annak, 
hogy a "rábólintók" táborában 
vagyok.

Szüágyi Pista bácsi tűzszeré- 
szi m unkájának köszönhetően a 
beszélgetés robbanásm entesen 
zárul.

Ebéd, kávé, pipa- és cigaretta- 
füst.

Este Sepsiszentgyörgy. Felol
vasás. Öt nap alatt a harmadik.

Bogdán Laci igazi Richelieu-

ként vezeti az estet. Ki akarja ug
ratni a nyulat a bokorból. Vagy 
szétlőni bokrostól/túl.

Este borozás. A Háromszék 
szerkesztőségének kedves m eg
lepetése lassan a fejekbe száll. 
Azért másfél üvegnyi meglepe
tés m ásnapra is marad.

N yo lc  ó rá tó l Z siga v iccet 
mond.

M it m o n d  a kém ényseprő  
reggel, amikor a tükörbe néz?

— A koromhoz képest jól né
zek ki!

Éjfélkor lefekszem . M ilyen 
erőtlen kifejezés, hogy: "álomba 
merülök"...

Elnyel az álom.

M á ju s  4. (sz o m b a t)
Reggel tudom  meg, hogy az 

éjszakai pókerpartin - Vince há
romszázezret nyert, Zsiga pedig 
közel húszezret veszített. Húsze
zer bánit, azaz két skatulya gyu
fát. Csak azért nem  lövi főbe m a
gát (hol vannak m a m ár a hajdani 
rom antikus, elegáns dzsen tri
gesztusok, m elyek kellem esen 
m e g b o rz o n g a tták  a k ö zv é le
ményt...?), m ert nem dohányzik. 
Azért szemmel tartják, amíg le
fekszik.

Délelőtt Sántha Attilának a 
posztmagyarról tartott előadását 
hallgatjuk a tóparti ligetben. A 
hallgatóság mintegy száz főre te
hető. Ebből nyolcvanegy a hal. A 
napsütéses május délelőtt a víz 
felszínére csalja őket. Itt, megra
gadva az alkalmat, szájtát(og)va 
hallgatják  a szónokot. C suka 
nincs közöttük. De ugyanúgy 
hallgatnak . Egy biztos: ebből 
nem lesz pletyka. "A posztm a
gyar, amikor szeret, nincs egye
d ü l."  N á rc izm u s  és egyebek  
kizárva.

Aztán Józsa T. István lép a fa 
alá. Stílusosan végigsimít a baju
szán, majd a szakállán. M indket
tő  m eg v an . Á tv é s z e lté k  az 
éjszakát. Példázatot m ond István 
királyról és az erdélyi küldönc
ről. Á posztm agyar után a prema- 
gyar. A hagyom ány az az erős 
fatörzs, m elyen a banántolvaj 
majom után eredhetünk, mely
nek lombja m egvéd az ég raga
dozóitól, odúja a négylábúaktól. 
Kivágni nem  szabad (önveszejtő 
gesztus), csak újrafogalm azni. 
Azt viszont kell.

Ebédig még Kinde Ánnamari 
ragad magával négyet a széke
lyek közül. Vincét, György és 
Sántha Attilát, no meg engem. 
"Egyéni és közösségi jövőkép?" 
— szögezi nekünk a kérdést. Tei- 
resziásznak könnyebb dolga le
hetett — kockáztatom meg m a

gamban a feltevést. Az egyik pó
luson az istenek, a másikon a ha
landók. Köztük a héroszok és a 
legyőzendő szörnyetegek, me
lyek összetéveszthetetlen külső 
és belső jegyeikkel igazolták el
lenség m ivoltukat, p rovokatív  
m ódon vonták a fejükre derék 
hőseink haragját. N em  fordulha
tott elő m ég véletlenül sem az, 
hogy Thészeusz polgári célpon- 
tokat támadjon, vétlen embere
ket kaszaboljon halom ra, netán 
árta tlan  szüzeket erőszakoljon 
meg. Akkor m ég áttekinthetőbb 
lehetett a vüág. Azért optimista 
vagyok. Talán a hum án-értékek 
m ég nem  veszítették el teljesen a 
hitdüket... A  diktafon időnként 
megáll. N éha észrevesszük, néha 
nem. Önhatalm úlag cenzúráz, je
lezendő, hogy a technika meg
szelídítése csak részben sikerült.

Ebéd, aztán a búcsú. A megil- 
letődöttség bizonyos stádium a. 
Ugyanis öten m ár koradélután 
kénytelenek vagyunk útrakelni. 
Szilágyi Pista bácsi negyedm agá
val a fedélzeten Kolozsvárnak 
szegezi cirkálója orrát. Orbán Já
noska ül az első ülésen, de az 
au tó t m egelőzve m ár valahol 
messze bent jár Brassó bdvárosá- 
ban. H unor a kolozsvári rádió 
éterében, Vince pedig a Serény 
M úmia flekkjeibe veti magát.

Brassóban leszállók, ők to
vább mennek.

Amikor d tű n n ek  a szemem 
elől, úgy érzem, hogy valam it az 
autóban felejtettem...

M ostm ár m indegy. Szeren
cse, hogy az útlevél nálam  van.

Még mindig május 4. 
(e s te  9 óra)
A vonat Segesváron megáll. 

Udvarhely m ár "ahajt" van. ( i á k  
le kéne szállni.

Nem m ozdulok. Vár az Al
föld. Majd máskor.

De mikor?

U. i. Szeretném bejelenteni az 
esem énynapló halálát. Melyről 
ed d ig  az t h itték , hogy  él, de 
am ely m ár születésekor halott 
volt. A szubjektum  által az ese
m ényekhez hozzáférni ugyanis 
csak úgy lehet, m int a szépcombú 
színésznőhöz a képernyőn ke
resztül. Kérem, ne vegyék komo
lyan az itt közzétett naplót. Hogy 
Szeged és Árkos létezik, az empi
rikus tény. De hogy megtörtént-e 
m indaz, amit leírtam...

S ha m ég kétségeik lennének, 
bevallom: a szépen kronologikus 
sorrendbe szedett eseménynap
lót két héttel a történtek után ír
tam, egyetlen éjszaka. * ** ***

•félkész áruk márkája
**A szegedi egyetemisták köz

kedvelt kocsmája.
***A szegedi bölcsészhallgatók 

egyik törzshelye.
s'tiiiii'i MÚMin

______ ___ M  ■  _____________  _ _ _ ____  ..Sffig f r f f i g f . . . . .
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HELIKON

VERESS GERZSON VERSEI
A múlás karneválja

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

Baka István
Ebben a versben elvérzik a dallam, 
s vérét veszik vérthulló fecskefúnek.
Melled szamócáját legeli a tekintet; 
mohó a nyár is: habzsolja a fényt, 
napsugarak zizzenő zajlását 
a bemérhetetlen fokú délkörön 
—  hol szállásunk vagyon — ... 
s ebben a versben elvérzik a táj, 
mely Van Gogh ecsetjéért esd-eseng, 
hallod-e, te, víg pacsirtaröptú szép leány...?

Rendjeleiket hullantják a fák, ékeiket, 
szirmaikat a habos dáliák, látod-e?
... S a Hold, az örök égi vdmszedó 
csónakja csobban a túlparton, 
éji folyamnak sodrása ellenében...

(Rímért kiállnak föntebb-verssorok: 
hát légyen! —  s lón ekképpen:)
Ebben a versben elvérzett a vers, 
s vérét vették vérthulló fecskefúnek.
Melled szamócáján motoz a tekintet: 
átkérezkedik, át fokán a tűnek.
Mohó a nyár is: habzsolja a fényt, 
napsugarak zuhognak óvó páncélzatára, 
nincs kegyelem, a rozsdamarta ősz 
diadalát üli, mint a táj kivérzett futára.

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

kiterítve krátersebhelyes tája.

Rímtelenül csakúgy, mint rímesen 
lázong a szó szólásra, hallottad, ugye, te, 
víg pacsirtaröptű szép leány...?
—  mint parancsol sorakozót, dilit glédába, 
rím-feszes vigyázz!-ba, vagy lankadt 
szabadverses ámulásba aldt képeket, 
metaforákat, kellékeit e múlás-karneválnak...

Mert őszi majális térzenés évada zsong, 
forog a hinta fálevd-konfettis rianásban, 
most fönn a lent, és lent a fönn, 
helyet cserd a táj átváltozómúvésze 
a tűznyelővel, lásd: produkálja obligós 
magánszámait a zsibvásárt csőcseléknek.

... S mi ott vagyunk a ddután hajlatában, 
gyúrúváltásra készen, engedelmes fehérben, 
vásári kikiáltó lármázza: jön a nagy attrakció! 

... S mi ott, igen, a ddután hajlatában 
ki tudja mire várva, 
gyúrúváltásra izzítottan, 
mi, két vásári árva,

miközben kivérzik dallam, ősz, 
körülünk értők és értetlenek, 
lesz-e hát jegyváltásunk, édes, 
egyik másikát hadd jelölje meg.

Valahonnan hegedúszó lopakodik elő, 
cikomyás melódiát cifráz tdre vetkőző láza, 
valaki tölt csobbanós poharakba, 
s mi koccintunk, hogy ünnepünket ne alázza
se fdsz, se tántoríthatatlanság varázsa, 
mert kézfogó és nász ez a bódult csődületben, 
víg pacsirtaröptú szép leány s fiú 
ropja táncát a sűrűit szürkületben.

(...)
Kivérzett lám: dallam, ősz ebben a versben
— rímtelenül csakúgy, mint rímesen! —> 
szálas esők jöttét hírli fölöttünk a bolt, 
sm i m e g t ö r t é n ü n k  engedelmesen...

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

hogy évelő tavaszi lázadásunk
— melyben világnyin mind egyek vagyunk! — 
csak kérész-létú, jelzetes hatályú: 
virág-dtúen — jaj! — elfonnyadunk,

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

... sorok között kivérzett dallam, ősz:
Van Gogh ecsetjén vallatott színül, 
lám, összeáll holmi fesztelen körkép, 
hol felmerülünk: vesztes jelzetül,
s míg múltba-ald évszak árulása, 
még hitszegetten áll e karnevál: 
letűnt idejét pörli-esdi vissza: 
lázongva is hatálytalan a nyár,

s a fecskefú elröppen messzi tájra, 
villás csapatban távol ddre kd, 
fu t  a Mirabeau-híd a la tt a Szajna, 
fodrára fodrot öltve elald,

mint dallamába ájul ez a vers is;
— de fellázadnak egyszer a szavak! — 
láttató intés képes krónikája,
s már hullongnak jelképes nagy havak,
befödni rímes-rímtelen beszdyünk, 
mely — bűvös kör szabálya: — összeér, 
színén-fonákján egyként átszivárog 
zármondatában pipacslón a vér!

Bakos Erzsébet: Madár

hívogat férgek 
birodalma
e miorítikus lapály 
hínárosan a mélybe rántana 
ott porlad már a föld alatt 
megannyi ősöm: garmada
nem fdek már távozni sem 
bár egyre inkább hívogat 
annyi sorscsapástól megáldva 
járok porladó sírokat

hisz "sírtávlatú minden d e t" 
kháron ladikja elvihet 
nem jártam még a bermudákon 
csalogatnak de nem megyek

búvok rejtező fészkemen 
hol földi rontás nem zavar 
bujdoklom erdőn és mezőn 
zizzen léptem nyomán avar

e miorítikus lapály 
hínárral ölelőn fogad 
i t t  helyem i t t  e ddkörön 
míg puccos halál elragad
vígabbat is a vég(t)ire 
sújtassam nem hagyom a tét 
holnapra százszorszép leszek 
felülkerekedik: á l é t

S kezdődhet 
a pompás férfikor
— panyókára vetett

kölcsön-sorok sütő dani 
igazolatlan hiányzása ürügyén — 
Sorban halnak a költők, 
kit a rák visz el, k it e kor, 
kit az ördögi kékes lánggal, 
láng nélkül égő alkohol.

M.L.
szomjadnyi közelben a rum 
csuklás jégesője a nyár 
a számolatlan nyolcvanas 
a héthatár a sohamár

ének pillézik lábtalan 
fals dallam oszt időt teret 
a víz is itt van mormolod 
csókokat oltó szomjsziget

ugye csodás és színtelen 
csukás tó szent anna tava 
s a hold s a nap az ághegyen 
pökhendi vörös hahota

és a göröngy a földi gaz 
rejt bújtat végképp elölel 
ágaskodik a vers-igaz 
páholyából megint a jd

kezdődhet pom pás férfikor 
esd határozott névelőt 
a hetedhét a sohamár 
szeretőt bennünk évelőt

a smolder és a smölcz maradt 
cementlapok olt és maros 
jelenünk fölött hinta száll 
szemünk esője zavaros

egy kortyintásnyi híg zenét 
egy liáncombú ölelést 
érvényes retro-balladát 
feledtetni a feledést

fdárbocán gong s sortüzek 
tapsfüggöny tapsrend hangzavar 
arcod bemozdult tűnt időd 
mda lázával eltakar
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---------------- HELIKON

Jakab Elek és Kolozsvár
Jakab Eleket m ár egy százada, halála óta, 

ú g y  em leg e tik , m in t K o lo zsv á r tö r té 
netíróját. Ezzel m eg is különböztetik egykori 
osztálytársától, a város másik nagy XIX. szá
zadi történészétől, Kőváry Lászlótól, akit Er
dé ly  tö rtén e tíró ján a k  szo k tak  nevezni. 
Életükben számos párhuzam  és ellentét ta
lálható. Itt három  közös vonást em elünk ki: 
m indketten nagyon szerették a Szamos-parti 
várost, s m indent megtettek érte, itt érezték 
jól m agukat; h ű  és szolgálatot vállaló tagjai 
voltak unitárius egyházuknak; lankadatla
nul, életük utolsó napjáig írtak, óriási élet
m ű v e t h ag y v a  m ag u k  u tán . A legfőbb 
különbség  életú tjukban m utatkozik. Kő- 
várynak Kolozsvárt leélt boldog öregkor ju
to tt, Jakab  E leket h iv a ta li szo lgála ta  a 
fővárosba, száműzetésbe sodorta, ahol anya
gi gondok s állandó visszavágyódás árnyé
kolták be utolsó évtizedeit1.

Jakab Elek alig több m int egy negyed 
századot élt Kolozsvárt. A Nyárád-völgyi 
Szentgericén született 1820. február 13-án 
egy II. Rákóczi G yörgytől nem eslevelet 
nyert régi székely kisbirtokos család sarja
k é n t .  A helybéli elemi iskolában a később 
népköltészeti gyűjtőként számontartott Ti
boldi István tanítja, 1829-től Székelykeresz- 
túrra kerül a Koronka József vezette Uni
tárius Gimnáziumba. Az unitáriusok akkori
ban egyetlen "főtanodával" rendelkeztek, a 
kolozsvárival. A legtehetségesebb keresztúri 
diákok is ide jöttek a filozófiai tanfolyam 
elvégzésére. Jakab 1837 őszén kerül Kolozs
várra, abban az évben, amikor Brassai Sámu
el k o rsz ak a lk o tó  m u n k ásság á t kezd i a 
kollég ium ban. A bölcseleti tanfolyam on 
m ég három  Székely tanít (Miklós, Sándor és 
Mózes), kik közül Miklóst a következő tan
évben püspöknek választják. Ekkoriban ép
pen Aranyosrákosi Székely Sándor, a költő 
és történész az igazgató. Anyai ágon rokona 
a szentgericei kisdiáknak3. A tanári kar 1840- 
ben m ég Kriza Jánossal egészül ki.

Aranyosrákosi Székely Sándorról írt dol
gozatában m aga Jakab Élek is felidézi ko
lozsvári jelentkezését: "Midőn e sorok írója 
1837-ben a kolozsvári unitárius főtanodába 
m ent felsőbb tanulm ányokat hallgatni, Szé
kely igazgató volt, s atyja úgy ajánlotta párt
fogásába, m int egy közeli rokonának fiát. 
Székely Sándor m egkérdezte nevét, s azon
nal rá emlékezett, örömét fejezte ki, hogy 
fiokat taníttatták, s megígérte, hogy segíteni 
fogja. Két nap sem telt el, midőn egy délután 
behívatott, elémbe terjesztette, hogy két r. 
katolikus vallású fiút akar kezem alá adni, 
akik közül egyik most kezdi a tanulást, a 
m ásik saját intézetükben rossz osztályzatot 
kapván elidegenedett a tanulástól. Reméli, 
hogy nekem  sikerülni fog velők a tanulást 
m egkedvelteim . M egígértem, ő biztosított és 
jó tanácsokat adott nekem. M ásnap már ta- 
nulhatásom  teljesen biztosítva volt. Egyik 
növendékem  Szerdahelyi Kálmán volt, a 
m ásik Balázs Károly. Az első a m agyar szín
pad  elsőrendű díszévé fejlődött, utóbbi de
rék hivatalnok m a is a kolozsvári tudom á
nyos egyetemnél"4.

M inden bizonnyal ekkoriban Jakab is 
azok közé tartozott, akik Brassait s az általa 
képviselt reformeszméket csodálták. A kol
légiumi oktatás m ég latinul folyt, az anya

nyelvi műveltséget nagyrészt az önképző
kört gyűléseken közvetítették egymásnak a 
fiatalok. Kézírásos diáklapokat állítottak 
össze, s bennük közölték verseiket, prózai 
próbálkozásaikat. Hol Emlény, hol Rózsa bo
kor, hol Serdület volt a diáldap dm e, míg 
1834-től fő lapként állandósult a Remény. 
Mellette diákcsoportok időnként más össze
állításokat is készítettek5. így 1837-1838-ban 
Kőváry László és Jakab Elek együtt szerkesz
tették az Ébredőt. Az önképzőkörön elhang
zott művekből állt össze az első, 1839-ben 
sajtó alá került Reinény zsebkönyv, melyben 
Jakab Elek részben saját, részben Vadormi 
név alatt hat verset is közölt. Schedel (Toldy) 
Ferenc igen bátorítólag írt a Figyelmezőben 
(1839. ápr. 30.) erről a kötetről. Úgyhogy az
tán Szentiváni Mihály összeállította a II. és
III. Remény-kötetet is a következő két évre. 
Ezekben is szerepel Jakab. Szentivániról írott 
tanulm ányában utal a szerkesztőhöz fűződő 
viszonyára: "Kolozsvárott ismerkedtem meg 
vele, ő akkor Kolozs vármegyei aljegyző, én 
jogvégző diák voltam; m időn a kolozsvári 
unitárius főgimnáziumi ifjúság által 1839- 
ben megindított Remény zsebkönyv 1840- 
41-ki két évfolyam át szerkesztette, m in
dennapi volt találkozásunk; én felkerestem 
őt, s ő is bejött hozzám az unitáriusok főta
nodájába; leereszkedő, nyájas barátságú, ne
m es szív  és szabad  lélek; nem  egyszer 
találkoztam nála b. Kemény Zsigm onddal és 
Kovács Lajossal, kikkel az Erdélyi H íradó 
című politikai lapot és Nemzeti Társalkodót 
szerkesztették"6.

Kollégiumi élete utolsó két évében es
küdt és köztanítói tisztséget is betölt. Emel
lett beiratkozik a jogi tanfolyamra. Mivel az 
unitáriusoknak ekkor még nincs jogi tanszé
ke, az itteni diákok, ha nem elégedtek m eg a 
papi szolgálatra feljogosító végzettséggel, a 
m ásik két tanintézetben szerezhettek jogi 
alapismereteket. Jakab Kőváryval együtt a 
Református Kollégium kétéves tanfolyamát 
végezte el 1840-1842-ben Tunyogi Csapó Jó
zsef hírneves jogtanár tanítványaként. Tu
nyogi m ár 1833-től m agyarul adott elő, csak 
a szükséges szakszókincset tanította latinul. 
Elmondható, hogy Jakab Elek szellemének, 
reformer-forradalmár alkatának kialakításá
ban ez a kolozsvári öt diákév megalapozó 
szerepet játszott.

A jogi pályára való felkészülés további 
lépése akkoriban a M arosvásárhelyi Királyi 
Táblánál való egyéves gyakomokoskodás és 
néhány ottani vizsga letétele volt. Csak ezek 
után lehetett ügyvédi vizsgára jelentkezni, 
Jakab 1842-1843-ban tehát M arosvásárhe
lyen él, m ajd  a N agyszebenben székelő 
Kincstárnál helyezkedik el. Ennek alkalma
zottja a forradalom kitöréséig. Megismeri az 
ottani könyvtárakat, levéltárakat, s jól m eg
tanul németül. 1847-ben gróf Mikó Imre lesz 
az erdélyi kincstárnok, s ettől fogva e hiva
talban is a magyar tisztviselők nyüvánosan 
tárgyalhatják a reformeszméket. Közben Ja
kab Elek az 1846-1847-es kolozsvári ország- 
gyűlésen a közügyigazgatóságon szolgál, 
fültanúja a politikai vitáknak. 1847. február
27-28-án itt leteszi az ügyvédi vizsgát, s m ár
cius 15-én felesküszik e pályára. Bár ettől 
fogva ügyvédként Kolozsvárt új életet kezd
hetne, mégis visszatér a kincstári hivatalno-

koskodáshoz. Ez jobban megfelelt alkatá
nak.

A nagyszebeni csendes évekre esik Jakab 
Elek felkészülése a kutatói pályára, s itt ala
k u l le lkes p u b lic is tá v á . 1840-től re n d 
szeresen küldi cikkeit a kolozsvári Erdélyi 
Híradónak, majd a Nem zeti Társalkodónak. 
Hol álnév alatt, hol saját nevével hozzászól 
a társadalm at foglalkoztató kérdésekhez. 
Legfontosabb cikksorozatában7 a vasútvo
nal követendő iránya mellett érvel. A szá
szok az Arad-Gyulafehérvár-Szeben irányt 
részesítették előnyben, a m agyarságnak vi
szont a Nagyvárad-Kolozsvár irányú vonal 
kiépítése volt sürgősebb. H írlapi cikkei által 
vált Jakab Elek ism ertté értelmiségi körök
ben. 1848 június-augusztusa közt átmeneti
leg ő is szerkesztette az Erdélyi Híradót.

Az 1848-as m agyar forradalom  ugyan
olyan lelkesítőleg hatott rá, m int a kor vala
m ennyi fiataljára. Részt ve tt a rom ánok 
balázsfalvi nagygyűlésén, majd beszámolt 
róla írásban az Erdélyi H íradó és a Pesti 
Hírlap hasábjain, szóban a kolozsvári vezető 
politikusoknak8. Jelen van az 1848. május 
29-én kezdődő erdélyi országgyűlésen, mely 
m ásnap kimondja Erdély unióját M agyaror
szággal. Még három  évtized távlatából is, 
m ikor a fővárosban papírra veti ezzel kap
csolatos élményeit, így dicsőíti az unió ki
m ondásának színhelyét:

"M agyarország ezeréves történetébe a 
legragyogóbb lapok egyike e városban lön 
beírva. N agyváradon 1538[-ban] a m agyar 
királyság szerződésszerűleg osztozkodó ki
rályok által kétfelé vált, Kolozsváratt három 
század u tán  a nem zet szabadon s lelkesedve 
nyilvánult akarata, királyi jóváhagyással, 
törvény által ismét egyesítette. Üdv neked, 
kies magyar Athenae, én édes m ásodik ha
zám! Nagy a m últban, dicső ama dicsőséges 
években! Mély alapú s izmos gyökerű a te 
műveltséged, m egronthatatlan erővel. Üdv 
neked hívek s szabad férfiak és hölgyek ha
zája!"9

Az ellenzéki politikusok Jakab Eleket 
küldik Pestre, hogy megvigye az ottani kor
m ánynak az unió hírét.

M esszire vezetne annak  részletezése, 
hogy miként harcolta végig Jakab a forradal
mat Bem oldalán az alkapitányságig jutva, 
m ajd hogyan szenvedett a m egtorlás követ
keztében. Szentgericére internálják, s vagy
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négy évig a földművelésből él. Onnan kezdi 
Kolozsvárra küldözgetni 1853-tól Agricola 
aláírású cikkeit. Ezekre figyel fel gróf Mikó 
Imre, s 1854 novemberében Kolozsvárra hí
vatja, felfogadja titkárának. Két évig nyaran
ta gazdálkodik , ősztől tavaszig a szelle
m i-társadalmi m unkának él.

Ekkoriban Mikó Imre háza a központja 
az erdélyi m agyarság forradalom  utáni ön- 
szerveződésének. Mikó segítségére van Ja
kab  a sz ín h áz i é let ú jra in d ításáb an , az 
Erdélyi Gazdasági Egylet ébresztgetésében, 
az Erdélyi M úzeum-Egylet m egalapításá
ban. M ikó tudom ányos m unkásságához 
adatokat gyűjt. A gróf pénzén kutat Erdély 
valam ennyi rangosabb könyv- és levéltárá
ban, de m ég a pest-budai és bécsi levéltárak
ban  is. K özrem űködésével je len ik  m eg 
Debreczeny M árton Kiovi csatdja és az Erdé
lyi Történelmi Adatok sorozat, ó  szerkeszti 
az Erdélyi Gazdasági Egylet 1854-1855-i év
lapját és az 1856-os Erdélyi Mezei Naptárt. 
Később így idézi fel életének e szakaszát 
Jakab: "Ez időben én szerencsés voltam gróf 
Mikóval oly viszonyban lenni, s bizalmát oly 
m érvben bírni, m int nem  sok ember a két 
országban: házánál laktam, irodalmi, szociá
lis, politikai, sőt egyházügyi m unkásságá
ban is résztvettem; nem  volt előttem rejtve 
semmi köznek szánt gondolata,terve, törek
vése. Sőt, m egkérdezett m indeniránt, ami 
bensőjében és körülötte történt"10.

1856 hoz döntő változást Jakab életében. 
Bizonyára kutatóm unkája során megismer
kedik Mike Sándor főkormányszéki levéltár- 
igazgató Róza lányával, s szeptem ber 4-én 
feleségül veszi. így véglegesen Kolozsvárra 
k ö ltő ik . A  tűzoltótorony szomszédságában, 
a Széchenyi tér sarkán áÚó M ike-házban bol
dog otthonra talál. M egértő felesége tíz év 
alatt öt gyerm eket szül neki. M inden bi
zonnyal apósa révén jut 1861-ben hivatalhoz 
is: a levéltárban lajstromozó lesz, 1863-ban 
aligazgató, m ajd apósa halálát követően 
1867-től ő az igazgató. Mike akkoriban Er
dély legjobb levéltárosa volt, aki nemcsak a 
szakmába vezette be vejét, hanem  kéziratos 
okiratm ásolatait is rendelkezésére bocsájtot- 
ta. Valósággal utódául nevelte.

A házasságával kezdődő két évtizedet 
tekintette Jakab Elek élete legszebb korsza
kának. Egyre-másra írta levéltári kutatásain 
alapuló dolgozatait, de a napisajtóban is hal
latta hangját. Tevékenyen részt vett egyháza 
ügyeiben, megválasztják tanácsosnak, egy 
ideig pénztárosnak is. A Keresztény Magve
tő m egalapítóinak egyike (1861), s legrend
szeresebb m unkatársa. Sorra közli benne a 
jeles unitárius emberek életrajzát. Átkutatja 
az egyházi levéltárat is. Kolozsvárt írja meg 
élete főművének, a város történetének első 
kötetét. Jakab anyagilag is jólétben élt Ko
lozsvárt. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint 
hogy apósa egykori házától keletre a Széche
nyi téren telket vesz, s emeletes házat építtet 
rá 1872-1873-ban11.

H anem  a történelem közbeszól. Az 1867- 
es kiegyezést követően újra törvénybe iktat
ják Erdély és M agyarország unióját, s ezzel 
m egszűnik az Erdélyi Főkormányszék. Rit
ka értékű levéltárának sorsa egyelőre függő
ben m arad . M ajd 1873-ra m egszületik  a 
döntés, hogy a bécsi kancelláriai levéltárak 
és az erdélyi főkormányszéki levéltár a Bu
dapesten létesülő Országos Levéltár része 
lesz, s oda átszállítandó12. Jakab Elekre hárul 
az átszállítás megszervezése, a levéltár pesti

berendezése. 1874-ben európai körúton ta
nulmányozza Brüsszel, London, Párizs és 
M ünchen állami levéltárait. Majd gondos 
m unkával csomagolja be az Erdély múltjá
nak 172 évét megörökítő 1.785.000 okmányt 
felölelő anyagot, s 1876 oktkóberében fel
szállítja Budapestre. Ott m intaszerűen he
lyezi el azt a rendelkezésére bocsájtott 12 
helyiségben.

Ezzel azonban véget ér nyugalma. El
veszti m eghitt otthonát, családi körét. Éve
kig kell várnia, amíg családját Budapestre 
tudja költöztetni. Fővárosi állásához fűződő 
reményei sem teljesülnek. Nem nevezik ki 
csak országos allevéltámoknak (aligazgató
nak), s keresete sem fedezi egyre növekvő 
kiadásait, meg kolozsvári adósságait. Elein
te m ég érdeklődik az iránt, hogy felekezete 
kolozsvári iskolájában kapjon tanári állást, 
esetleg az egyetemen tanszéket. 1877-ben 
végül családja felköltöztetésével lezárul ez a 
kétlaki állapot. De élete végéig nosztalgiával 
gondol Kolozsvárra, arra a szép kis Athenae- 
ra, "melyben én és az enyémek oly boldogok 
valánk" — m int írja egy levelében Ferencz 
Józsefnek13.

Jakab Elek a fővárosban is Erdély múltjá
ról, s igen gyakran Kolozsvárról írt. Rend
szeres m unkatársa  m arad t a kolozsvári
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n ap ilapoknak , fo lyóiratoknak. G yakran 
ezek felkérésére írt tudósítást, nekrológot, 
tanulmányt.

Ha leszűkítjük igen-igen gazdag m un
kásságának körét csak a Kolozsvárhoz kap
csolódó írásokra, akkor is közel százzal kell 
számolnunk, valamint néhány önálló kötet
tel. M unkatársa volt szinte valamennyi ko
ráb an  m egjelen t n ap ilap n ak . C ikkeket, 
tanulm ányokat közölt a Hetilapban, Kolozs
vári Közlönyben, M agyar Polgárban, Ko
lo z sv á rb an , E llenzékben . G yak ran  fo 
lyóiratban megjelent, közérdeklődésre szá
mot tartó tanulmányait juttatták el e lapok a 
szélesebb közönséghez. Megírta a kolozsvá
ri színház történetét (Magyar Polgár 1871), 
az erdélyi hírlapirodalom 1848-ig terjedő fej
lődését (1882), a cenzúra történetét (Száza
dok 1881), számba vette az erdélyi nyom 

dákat (Magyar Könyvszemle 1881). Ismer
tette a kolozsvári Református Főtanoda tör
té n e té t fe ld o lg o z ó  k ö te te t (P ro tes tán s  
Egyházi és Iskolai Lap 1876). És terjedelmes 
könyvben tette közzé a szabadságharccal 
kapcsolatos emlékeit (1880).

Legkedvesebb műfaja azonban az élet
rajz volt. Szakértelemmel idézte fel és he
lyezte el a korban a több száz éve halottak és 
kortársai életpályáját, m unkásságát is. Szép 
pályaképet-nekrológot írt apósáról, Mike 
Sándorról, Szentkirályi Zsigmond és Simon 
Elek kolozsvári polgárm esterekről, Sámi 
L ászló  k o llég iu m i tö rté n e le m ta n á rró l, 
Szacsvay Sándor, Deáki Filep Sámuel, Ür- 
mösi Sam u író-szerkesztőkről, a Két Wesse
lény irő l, D éryné, Székelyné, C elesztin , 
Egressy Gábor színészekről. Alkalmi adato
kat közölt Csokonai Vitéz Mihály, Kazinczy 
Ferenc, Aranka György, A ndrád Sámuel, Kö
rösi Csorna Sándor életével kapcsolatban. Fő 
érdeklődési körébe azonban felekezete kivá
ló személyiségei estek. A kezdetektől napjai
ig megírta a vezető unitáriusok életrajzát.

Kétségtelenül Dávid Ferenc-monográfiá- 
ja (1879) a legm aradandóbb. A nagy kolozs
vári reform átor halálának 300. évfordulójára 
állította össze ezt a 385 lapos kötetet, mely
hez egy 80 lapos oklevéltárat is csatolt. Elő
ször vette  szám ba D ávid  életpályáját, s 
lényegében megalapozta az azóta igen terje
delmessé vált Dávid Ferenc-irodalmat. Úttö- 
résére mi sem jellemzőbb, m int az, hogy a 
reformátor irodalmi hagyatékát 32 címmel 
gazdagítja. Felvázolta János Zsigmond feje
delem uralkodásának jellemzőit, foglalko
zott Blandrata György életével. Tanulmányt 
írt Bogáthi Fazekas Miklósról, a zsoltárfordí
tóról, Enyedi György, Szentábrahámi Lom- 
bárd  M ihály, Á gh István  p ü sp ö k ö k rő l, 
Broser Péter krónikaíróról. Segesvári Bálint 
számos, az unitáriusokra vonatkozó 1606- 
1654 közötti adatot megörökítő krónikáját 
pedig ő rendezi sajtó alá az Erdélyi Történel
mi Adatok sorozat IV. kötete (1862) részére.

Kortársairól, azok halála után, olyan pá
lyaképeket állított össze, melyekben nem  
csak az adatokat őrizte meg, de az illetőkkel 
kapcsolatos személyes élményeit is rögzítet
te. Ezek a dolgozatok m áig alapforrásnak 
számítanak. A pöspökök közül Áranyosrá- 
kosi Székely Sándor irodalmi indulását | s  
Kriza János életét dolgozta fel. Bölöni Farkas 
Sándor és Szentiváni Mihály, fiatalkorának 
két vezető szellemisége pályájára, kortársai
hoz való viszonyulására többször is vissza
tér. Még támogatója, Kelemen Benő szucsági 
nagybirtokos emlékét, jótékonykodását is 
tanulm ányban örökíti meg.

M indezen életrajzok legalább részben 
Kolozsvárhoz kötődnek, s Jakab Elek módját 
leli, hogy betekintést nyújtson a város m űve
lődés- és egyháztörténetébe is. Kifejezetten 
kolozsvári tárgyú önálló tanulm ányt arány
lag keveset írt. Feldogozta a lelvéltárban ta
lá lt ad a to k  a lap ján  a k o lo zsm o n o sto ri 
apátsági zárda történetét (Századok 1888- 
1889), írt a Mátyás királyhoz fűződő kolozs
vári emlékekről (Vasárnapi Újság 1889), s 
számba vette az itteni khrályíátogatásokat 
(Kolozsvár 1887). A magyar-lengyel unitári
us érintkezésekről írva (Századok 1892) a 
városbeli lengyel eklézsia történetét és pap
jainak életrajzát is összeállította.

Ezeket a dolgozatokat csak m űhelyforgá
csoknak tekinthetjük. M ert m indent, amit a
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folytatás a 15. oldalról
városról tudott, Jakab Elek főművébe sűrí
tette, a Kolozsvár történetébe.

E hétkötetes m unkának megvan a maga 
keletkezéstörténete. Ezt maga Jakab Elek 
meséli el, s dokum entum ait is közli. 1863 
elején M ike Sándor panaszkodott a főkor- 
m ányszéki levéltárban Simon Elek későbbi 
polgárm esternek, hogy m íg a szász városok 
sorra íratják m eg történetüket, a m agyar vá
rosok ezzel nem  törődnek, Kolozsvár múltját 
sem dolgozta m ég fel senki, ő  ugyan két 
vastag  kö te tny i dokum entum ot gyűjtött 
össze, szívesen a történetíró rendelkezésére 
bocsájtaná. Javasolta Simon Eleknek, hogy 
tűzzenek ki pályázatot, s a jelenlévő Jakab 
Eleket ped ig  biztatta, hogy vállalja el a fel
adatot. A pályázatot "Kolozsvár városának 
ó-, közép- és újabbkori történelme az 1848-ik 
évig" témakörrel 1863. október 30-án meg
hirdette a tanács, jutalmul Simon Elek városi 
szónok ezer forintot ajánlott fel. A beadási 
határidő 1865 decemberének vége lett volna, 
de  meghosszabbították 1868 decemberének 
végéig, Simon Elek pedig m egtoldotta a dí
jat. És Jakab Elek szorgalmasan dolgozott, 
alighanem  nyüt titoknak számított a város
ban, hogy ő az egyetlen esélyes pályázó. A 
feladat azonban nagy volt. Minden igyeke
zet mellett is a határidőre csak 1540-ig jutott 
el munkájával. A Titus Liviustól vett latin 
jeligével benyújtott kézirathoz levelet csa
tolt, melyben vállalja, hogy kedvező fogad
tatás esetén a folytatást is megírja. A Szabó 
Károly, Sámi László és Torma Károly törté
nészekből álló bizottság írt jelentést a műről. 
Ebben m egállapítják: "Kolozsvár múltját, 
m ely összes hazánk, de különösen Erdély 
történelm ére nevezetes befolyást gyakorolt, 
pályázó, jóllehet csaknem egészen töretlen 
úton járt, oly kimerítőleg s oly behatólag 
tárgyalja, hogy munkáját, különösen városa
ink középkori beléletének rajzát illetőleg, a 
jövendő korbeli leghivatottabb m agyar tör
ténetíró is biztos és mellőzhetetlen segéd
eszközül fogja használhatni". A pályadíj 
kiadását javasolják. A városi közgyűlés en
nek alapján 1869. július 10-én Jakab Eleknek 
kiadja a pályadíjat, s vállalja a m ű megjelen
tetéséti4.

Jakab Eleknek sikerül elérnie (Kriza Já
nos tanácsbeli felszólalásának is köszönhe
tően), hogy a m űvet ne Kolozsvárt, hanem 
Budán, az Egyetemi Könyvnyomdában kivi
telezzék. 1870-ben kerül ki a sajtó alól az I. 
kötet (ős-, ó- és középkor) a hozzá társuló 259 
tételes oklevéltárral s a 36 táblás "világosító 
rajz" kötettel. Az elismerés szinte egyöntetű, 
s leginkább a szerző akadémiai levelező tag
gá való választásában (1870. május 25.) nyil
vánul meg. A folytatás azonban jó másfél 
év tiz e d e t v á ra t m agára. Sok a k u ta tási 
anyag, s Jakab Elek életében is olyan fordulat 
következik be, mely elszakítja Kolozsvártól, 
új otthont kell teremtenie. 1886 októberében 
adja be a kétkötetesre terebélyesedett folyta
tást a városi tanácshoz. Az — Sámi időköz
ben elhalálozván — Szabó Károlynak és Tor
m a Kárólynak adja ki a kéziratot. Szabó meg
állapítja: "Kolozsvár városa e m unkába oly 
lelkiism eretesen kidolgozott, a tudom ány 
követelésének annyira megfelelő, s oly kime
rítő m onográfiát nyert, melynél különbbel 
hazánk egy törvényhatósága sem dicseked
hetik". Torma szerint: "történet- irodalm unk 
díszére válik" e m ű. Úgyhogy a városi köz
gyűlés 1886. novem ber 12-én jutalmazásra

és kiadásra fogadja el Jakab m űvét15. A két 
kötet szöveg, újabb kötet oklevéltár vala
m int a m ásodik rajzos füzet 1888-ban hagyja 
el az Egyetemi Könyvnyomdát. S 1889. m á
jus 3-án megszerzi Jakabnak az akadémiai 
rendes tagságot.

A II. kötethez írt előszavában méltán ál
líthatja a szerző, hogy életéből huszonöt évet 
áldozott e műre. Ha az első kötet megjelené
sekor még kételkedhettek a folytatás lehető
ségében, túlméretezettnek vélték az alkotást, 
a zárókötetetek kézbevétele u tán a leggyak
rabban a m onumentális jelzőt alkalmazták a 
két kötetre. S ez találó is. A három vaskos 
kötet alapszövege 2496 oldalt tesz ki, a két 
kötet okm ánytár 752 lapot, a vüágosító raj
zok száma a két füzetben 48 (valamint 26 
lapnyi harang- és épületfelirat). Többen leír
ták, hogy ehhez fogható m agyar várostörté
n e t egy sem  vo lt, d e  ta lán  azó ta  sem  
született.

A m űhöz két előszó is társul. Az első 
1868-ban, a m ásodik 20 évvel később szüle
tett, a II. kötet elé. Az elsőben nem csak a 
keletkezés történetéről ír a szerző, hanem 
felsorolja a város m últját tárgyaló addigi 
meglepően szegényes irodalmat. Majd V c d -  
lomást tesz: "Meg kell említenem két indo
kot, ami tollat vétetett kezembe: egyik az a 
vágy, hogy e város egyetemes történelme bár 
vázlatos megírása által a hazai történetnek 
[...] megírásához én is valamicskét járuljak; a 
másik: tárgyam komoly és mély szeretete, 
azon h ű  érzés, m ellyel legnem esb élet
örömeimet adó második honom — e művelt 
m agyar város — története s jövendő nagysá
ga iránt viseltetem". Ugyanitt tájékoztat m ű
ve fejezeteinek a felépítéséről: "É szerint első 
m inden korszakban: az ó és új vár, a város, 
népesedés, határai állapota, birtokterülete; 
azután következik kiváltságai ismertetése, 
tekintve a politikai igazgatás, törvénykezés, 
adó, honvédelem, földmívelés, ipar és keres
kedés állapotait; végre a közmívelődési és 
jótékonysági intézmények: egyházak, zár
dák, tanodák, ápolóintézetek" . Itt Mikó Im
re, a második előszóban az elhunyt Simon 
Elek, Mikes Sándor, Sámi László és Kelemen 
Benő iránt fejezi ki háláját. Az 1888-as előszó 
indokolja a folytatás nagy késését, s rámutat: 
bár az I. kötet rendszerét m egtartotta, az 
utóbbi kötetekben nagyobb súlyt fektetett a 
társadalom- és művelődéstörténetre. Remé
li, hogy m űve "Kolozsvár közönségének érc
nél m aradandóbb emlékszobra lesz".

Kolozsvár történetének legszembeötlőbb 
érdekessége, hogy nem történelmi fejezetek
kel kezdődik. M onografikus jellegű, a város 
helyét, környezetét bem utató fejezeteket tar
talmaz. A Kolozsvár történeti színterének átte
kintése fejezet I-II. része (1870) földrajzi és 
geológiai adatokat tartalmaz, a III-IV. rész 
(1888) a város flóráját és faunáját írja le. Eze
ket a részeket Brassai Sámuel, Pávai Vájná 
Elek és Herm ann Ottó segítségével állította 
össze Jakab Elek.

Az I. kötet a Kr. e. 613-tól számított ős
kort, a m agyar ókort és a m agyar középkort 
tárgyalja három "részében", a fejezeteket az 
egyes uralkodók időszaka képezi. A II. kötet 
a fejedelemség korát mutatja be 1540-től 
1690-ig. Itt is jóformán m inden uralkodóra 
egy-egy fejezet jut. A III. kötet m ár a Habs
burg uralkodókhoz szabja a fejezeteket egé
szen 1848. március 22-ig, a forradalom  és 
szabadságharc erdélyi kezdetéig. M inden fe
jezeten belül rátér az előszóban megjelölt

tárgykörökre. A szövegre két dolog jellemző: 
ahol rendelkezésére állnak, ott idézi a doku
m entum okat, s tartózkodik a következteté
sektől, ahol valam ire nincs adat, ott ezt 
egyszerűen közli, nyitva hagyva egy-egy 
kérdést. M unkam ódszerét Ürmössy Lajos 
jellemzi: "Egy társaságban hallottam tőle, 
hogy m időn dolgozta a m unkát, a szoba kö
zepére volt térdepelve, körülötte a feldolgo
zandó anyag, s hol innét, hol onnét vett be 
részleteket dolgozatába. Örök becsű m unka 
is ez, Kolozsvár poleárai m indig büszkék 
lehetnek történetére"17.

A m ű nagyságához képest eléggé csekély 
volt a kritikai visszhang. Az első kötetet A-a 
betűjeggyel maga Jakab Elek (Agricola) is
m ertette a Századok hasábjain (1870.50-53.). 
AII-III. kötet megjelenésekor m ár az elemző 
bírálatok sem m aradtak el. A Századokban 
(1891) P-s (Pesty Frigyes), a Budapesti Szem
lében (1889) r. a., a Keresztény Magvetőben 
(1888) Kovács János írt a várostörténetről. 
Kovács az "egyházakról, m int m űveltségi té
nyezőkről" írt részeket emeli ki, Pesty szerint 
a polgári élet bem utatásával szerzett külö
nös érdemeket Jakab. Találóan m ondja, hogy 
a "könyv temérdek ismeret tárháza, sok tu
dás forrása, épületes, sok helyen gyönyör
ködtető olvasmány". Pesty jegyzi különben 
Jakab 1889-es egyik akadém iai tagajánlását 
is18. Ott kijelenti, hogy m ár csak ez az egy 
im pozáns m űve m egérdemli az akadémia 
elismerését. A másik két ajánló, Szabó Károly 
és Wenzel Gusztáv is elsősorban e művel 
indokolja véleményét.

Lényeges kifogásokat csak a Budapesti 
Szemle kritikusa fogalmaz meg. Szerinte a 
m ű túl terjengős, nem  a tárgyrokonság a la p  
ján csoportosít, hanem  szigorúan ragaszko
dik az időrendiséghez, s így a m ű nehezen 
áttekinthető. Ráadásul nincs részletes tarta- 
lomjegyzéke, sem név- és tárgymutatója .

Egyértelműen elismerik a jóldokumen- 
táltságot, a felhasznált anyag mennyiségét. 
Azt, hogy jól szerkesztett okm ánytárában 
remek forrásanyagot közöl. Eredeti ötletnek 
számít a két világosító rajzos füzet a város 
környéke térképvázlataival, a bástyák képé
vel, pecsétek és feliratok, városképek és jeles 
épületek kőre m etszett ábrájával. Az is újsze
rű, hogy földrajzi-természetrajzi fejezeteket 
kapcsol a várostö rténe thez . M agyar vi
szonylatban ezekre nem  volt példa.

Összegezve megállapítható, hogy Jakab 
Elek főm űve — Egyed Ákos szavaival élve 
— "korszerű, időt álló m űnek bizonyult"20. 
Az első várostörténetünk volt, de azóta sem 
írtak jobbat, dokum entáltabbat Kolozsvár
ról. M inden m agyar és román, a város törté
netére vonatkozó m ű  azóta is erre alapoz, 
innen veszi adatai jó részét. A rajzos füzetek 
illusztrációit pedig egyre-másra reprodukál
ják. Bizonyára, kissé átfogóbb fejezetbeosz
tás, m utatók mellékelése sokat javított volna 
a m ű használhatóságán. De m ég utólag is 
érdemes fontolgatni e m utatók elkészítését, 
s egy esetleges hasonm ás kiadáshoz való 
csatolását.

Kolozsvár története annak idején az elis
merés m ellett bosszúságot is szerzett Jakab 
Eleknek. A város 600 példányban nyom atta 
ki. Ebből 100-at m egtartott, 500-at a szerző 
rendelkezésére bocsájtott. S a kolozsvári pol
gárok nem vásárolták a művet. Gál Kelemen 
monográfiájában idézi a Ferencz Józsefhez e 
tárgyban írt panaszos leveleket21.

*
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Hogy Jakab Elek mennyire visszavágyott 
Kolozsvárra, erről a várostörténet i n .  kötetének 
végén (1002 1.), egykori lakhelyéről írva tesz 
vallomást: "E háznál, a Pásztorok kalyibája he
lyén és forrása mellett, a vén körtefa árnyában 
írtam én meg e mű három első részét, hitvesem, 
Mike Róza kedves otthonában, boldogan! A 
négy utolsót messze tőle, az ország fővárosá
ban, sokszor mostoha viszonyok, néha bú és 
könny között. A székelyek regényes szépségű 
földén Szentgericén születtem, Székelykeresz- 
túr unitárius iskolájában nevelkedtem, Kolozs
várott lettem férfivá és íróvá, s most — már 14 
év óta — a magyar fővárosban töltöm élete
met... [...] Már-már lejár az élet, mind komorab- 
ban száll alá a nap láthatárom szürkülete felé, 
mely utoljára egészen elsötétül. De a Pásztorok 
kalyibája kömye, mint egy szép rege, s a Mike- 
ház, mint göröngyös, tövises földi pályám égi 
részének boldogító összessége, megaranyozva 
élend emlékezetemben mindaddig, amikor szí
vemben az élet az utolsó dobbanással megsza
kad".

Ez az utolsó dobbanás 1897. július 22-én 
délután fél 3-kor következett be egy kórházi 
ágyon. A temetésre 24-én délután került sor a 
Döbrentei utcai családi otthonból. Pesti vi
szonylatban megadták a tiszteletet: ott volt 
Perczel Dezső belügyminiszter és Széli Ignác 
államtitkár, az akadémiát Szily Kálmán főtitkár, 
az Erdélyi Múzeum—Egyletet Esterházy Kál
mán elnök képviselte. A kolozsvári Egyházi 
Képviselő Tanács részvétlevelet intézett a csa
ládhoz, s a temetésre felküldte Kovács János és 
Gál Kelemen tanárokat. Az előbbi búcsúztatót 
is mondott. A szertartást Gál Miklós fővárosi 
lelkész végezte. A Kerepesi temetőben pihent 
meg Jakab Elek teste22. Valamennyi fővárosi és 
kolozsvári lap megemlékezett a jeles történész
ről. Ürmössy Lajos az Ellenzékben (júl. 26.) szó
vá tette, hogy meg kell örökíteni Kolozsvárt a 
város történetírójának nevét: a közgyűlési ta
nácsteremben helyezzék el arcképét, s utcát ne
vezzenek el róla. Alig két év múlva, mikor az 
utcák átkeresztelése megtörtént, Jakab Eleknek 
nem jutott utca. Csak a bécsi döntés után, 1941 
januárjától egy egészen külvárosi, Békás alatti 
kis utca viselte 1945-ig nevét (ma Xenopol utca).

A város vezető értelmiségijei érezték, hogy 
Jakab Elek emléke kegyhelyet érdemel. Szere
tett városában, Kolozsvárt kellene újra eltemet
ni megfelelő emlékművet állítva sírja fölé. Még 
létezett akkoriban a "Székelyek története" pá- 
lyadíj-alap Kolozsvárt. Ezt az alapot 1873-1874- 
ben maga Jakab Elek "kéregette össze"23. 
Kezelésére bizottságot hozott létre, s vezetőjéül 
Mikó Imrét kérte fel. Célja az volt, hogy szak
szerűen írják meg a székelység történetét. A 
kivitelezéssel Szabó Károlyt bízták meg, majd 
halála után Szádeczky Lajost. Az alap elég je
lentős pénzösszegekkel rendelkezett, 1900-ban 
Kuun Géza volt az elnöke, alelnöke pedig Kő- 
váry László és Kolosváry Sándor. Ez a pályadíj
alap bizottság 1900. november 8-i ülésén 
határozta el Jakab Elek hamvainak Kolozsvárra 
hozatalát s méltó síremlék állíttatását24.

Az exhumáltatás és hazahozatal intézésére 
Kovács János unitárius tanárt kérték fel, aki 
december 23-án reggel meg is érkezett az új 
koporsóba helyezett hamvakkal. Még aznap 
délelőtt megtörtént a temetés a Mike-sír szom
szédságában a város adományozta útmenti 
díszhelyre. A családon kívül jelen volt Ferencz 
József püspök, Kovács János, Gál Kelemen ta
nárok, a gyászbeszédet Péterfi Dénes helyi lel
kész m ondta25. A következő  év nyarára 
elkészült a puritán síremlék, fekete márvány
oszlopon e felirat: "Szentgericei /  JAKAB ELEK 
/  történetíró, akad. r. tag /  1820-1897. /  Emelte 
/  a székelyek története /  pályadíj-alapjának /  
bizottsága".

Az emlékmű felavatására 1901. szeptember 
21-én került sor. Ritka nap volt ez az egyház és

a város életében. Reggel 10-től a nagy ado
mánytevő Berde Mózsa egyház állíttatta kő
szarkofágját áldották és koszorúzták meg, 
másnap pedig egyházi főtanácsi ülés keretében 
megnyitották az Unitárius Kollégium Pákey 
Lajos tervezte, s a Berde-hagyaték felhasználá
sával épített új hajlékát. A kettő közé szerényen 
illeszkedett be a Jakab-sír leleplezése. Ide az 
egyházi vezetők mellé felsorakoztak a város 
elöljárói és a tudományosság képviselői. Több 
száz fős tömegtől körülvéve a sír egyik oldalán 
a család állott, a másikon a hivatatados küldöt
tek. Az Unitárius Kollégium kórusának nyitó
száma után Kozma Ferenc királyi tanfelügyelő, 
a kollégium felügyelő gondnoka nyitotta meg 
beszédével az ünnepséget. A pályadíj-alap kép
viseletében felidézte az alap történetét, eddigi 
eredményeit, majd vázolta Jakab Elek pályáját, 
s hamvai hazaszállításának történetét. Ezután 
rövid beszédek kíséretében koszorúkat helyez
tek e l: Szádeczky Lajos az akadémiáét, Ferencz 
József az unitárius egyházét, Szvacsina Géza 
polgármester a városét, Esterházy Kálmán és 
Márki Sándor az Erdélyi Múzeum-Egyletét, Er
délyi Pál a Magyar Történelmi Társulatét, Bara
bás Samu az Országos Levéltárét26. A Jakab 
Elek utolsó, félbemaradt művét, az Udvarhely 
vármegye monográfiáját befejező Szádeczky

szavaiból idézünk: "A székely, ha kivándorol, 
örök álmot aludni haza vágyik, idegen földben 
nem nyughatik. Jakab Elek is elérte ez utolsó 
vágyát: holtteste második sírjában, immár bér
ces hazája földjében pihen"27.

Jakab Elekről az akadémia hamar megfeled
kezett, nem mondtak fölötte búcsúbeszédet. 
Kozma Ferenc viszont az újratemetés alkalmá
ból megírta Jakab Elek elég részletes élet- és 
pályarajzát, mely a Keresztény Magvető 1901- 
es évfolyamában került sajtó alá. Az Unitárius 
Irodalmi Társaság az 1920-as években pályáza
tot írt ki Jakab Elek élet- és jellemrajza megírá
sára. Miután erre nem akadt jelentkező, Jakab 
unokaöccse, Gál Kelemen vállalta magára a fel
adatot, s 1937-re el is készült művével, mely az 
Unitárius Irodalmi Társaság Szakkönyvtára so
rozat 6. köteteként 245 lap terjedelemben 1938- 
ban jelent meg. Azóta csak Egyed Ákos 
készített egy újabb szempontú pályaképet Ja
kab Elekről az 1986-os Téka-kötet bevezetője
ként. Nagyon hiányzik egy teljességre törekvő 
Jakab E lek-bibliográfia. Szinnyei élet
rajzgyűjteménye, Abafi Lajos életrajzi összeál
lítása (Figyelő 1880. 61-68.) ad ugyan 
könyvészetet, de egyik sem átfogó. A Magyar

Tudományos Akadémiai Almanach 1871-re, 
1876-ra, 1882-re és 1889-re kiadott kötetei tartal
maznak elég pontos, Jakab Elek összeállította 
bibliográfiai kimutatást, mintegy 275 címre 
utalnak, de mindegyik kötetben ott a megjegy
zés, hogy a felsoroltakon kívül "számtalan ki- 
sebb-nagyobb napi érdekű cikk"-et is írt.

Kolozsvár magyarsága és az unitárius egy
ház nem feledkezhetik meg legodaadóbb törté
netírójáról. Ha m ást nem tehet, legalább 
gondját viselhetné még álló síremlékének.

— HELIKON--------------------
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"Az idd
legújabb
cáfolata"
— Borges —
A z  avantgarde születése óta a kü

lönböző irányzatok minden művé
szeti ágon belül, tehát a kifejezés 
minden eszközével, a részek kisebb 
részekre szedésével dekomponálásra 
törekednek. A színházban is a han
gok, szavak, gesztusok, mimikák, 
színek, terek, fények és jelmezek ré
szeit kapja a néző, csak épp annyira 
megkonstruáltan, hogy tudatos vagy 
tudatalatti szinten egy állapotot vagy 
hatást befogadhasson és elemi visz- 
szahatásra képes legyen. Ez az elemi 
visszahatás pedig a benne felkeltett 
érzés. Hogy ezt valamelyest bebizo
nyíthassam , két színházi élmény 
összekapcsolására van szükség: a ké
sőbbi, francia mozgás- színház — 
perform ansz, Hervé Diasnas: "Le 
premier silence" és a korábbi keletke
zésű Székei Ionescónak Vlad Mugur 
rendezésében. °

A dekomponáltság különböző fo
kon áll a két előadásban, ám ezek 
együtt egy — és ugyanazon folyamat 
korbeíródása két félkörének tekinthe
tők.

A Ionesco által szavakban, szó
maradványokban és gesztusokban 
megjósolt afázia Vlad Mugur rende
ző keze alatt nyilvánvaló Kifejezésre 
jut. A belső, lelki tér színpadi beren
dezése, tükrözése tökéletes: létező és 
u-í11 !étez<3' egymástól gyökeresen 
Különböző, bár eredetileg ugyanazt a 
célt szolgáló használati tárgyak (aj
tók, falak, székek) felhalmozását csu
pán egy bizonyos fokig — a sejtetés 
finoman ködös fokáig— ellensúlyoz
za a víz létezésének lehetősége. A víz 
csak szimbólumként, szövegbeli és 
hangbeli utalásként jelenik meg a 
színpadon — esetleg cseppenként, 
ezzel is hangsúlyozva az élet, a túlé
lés esetlegességét ebben a zárt, belső 
térben. A fehér és fekete színek között 
egyetlen köztes szín áll, a semleges, a 
pozitív  és negatív lehetőségeket 
egyarán t m agábafoglaló hom ok
vagy egérszín, netán gerleszínnek is 
nevezhetnénk. Az afázia, a szín — szó 
— és fogalomvesztés folyamatát a kö
tél mentén éli meg a néző, a szereplő
vel együtt Ebben a pillanatban (az 
elkülönült részek felismerésének pil
lanatában) m ár teljes értékű lelki 
partnerei lettünk a színészeknek. 
Mondhatni, a hatás beállt a maga tel
jességében. Stief Magda kötele lehet
ne akár A riadné fonala is, ám a 
Székek fináléjában tátogó fasisztoid 
szónok — majd halszömyeteghez érő 
gyanútlan Thészeusz — jelen esetben 
a néző — csak később talál ki a fonal 
mentén a labirintusból: a mozgás- 
színház egyik jól megkomponált — 
'visszakomponált" előadásában (Le 
premier silence).

A kimondott szó ebben a produk
cióban teljesen elveszti létjogosultsá
gát, ám magához a fogalomhoz s a 
korábban szavak által ismert értékek

hez, optimizáló fogalmakhoz vezet a 
kötél, azaz, egy marionettet mozgató 
fonal mentén szenvedő húszon — ... 
századi lény.

H árom szerep lős sz índarab  
mindkettő — vagy egyetlen szerep
lőé volna?

A Stief Magda — Bíró József sze
replőpáros végtére is egyetlen, ben
nünk létező két — vagy több — 
felünk, részünk a darab s az előadás 
értelmében egyaránt, akik bizonyos 
fáziseltolódással, ám ugyanazokra az 
ingerekre válaszolva (csengetés, víz
csobogás stb.) jutnak el az elidegene
dés utolsó fokára, a teljes afáziába: 
Dimény Áron néma szónoklatában. 
A színészek összjátéka, szerepük 
mesteri átélése és összefonódása kelti 
bennünk azt az érzést, hogy ebben a 
végtelenből lecsípett egérlyuknyi tér
ben egyetlen szereplő mozog, aki 
akár mi is lehetünk.

Ezzel szemben Hervé Diasnas 
2+1 személyes performansza határo
zottan a háromba — illetve több rész
re — oszlás pozitív lehetőségét kí
nálja, mintegy utat, optimális lehető
ségét a rekonstruálásnak, rekompo- 
nálásnak; majd az elveszett, vagy új 
értékek felfedezését.

Az elemi visszahatás a néző ré
széről megtörtént mindkét előadás 
esetében. Csakhogy nem egyértékű 
volt a hatás, így nem egyértelmű a 
visszahatás sem. A feszültség fokozá
sának összetevői igen sokrétűek — 
pontosan a szétszedett egész, a ré
szekre bontott és összekevert harmó
nia az, ami ebben a formában is egy 
születendő egész, születendő foga
lom összetevőjévé válik: a szorongá
sé, feszültségé.

Vlad Mugur — Ionesco Székei — 
belénk oltják ezt a szorongást, fe
szültséget és nem oldják fel. Az ere
detileg vígjátéknak titu lált pszi- 
chodráma hat, elsősorban pszicholó
giai értelemben. Ledorongol és nem 
kelti nézőjében a katarzis érzését, ha
csak ő maga önnön erejéből nem ké
pes erre. Ezért találom szerencsésnek 
a darab időbeli összekapcsolását a 
már említett performansszal, ami a 
meglévő feszültségek levezetésére 
kínál optim ális lehetőséget. Egy 
olyan levezetést, amely a jól ismert és 
bevált amerikai happy endet európa
iul univerzális környezetbe ülteti — 
felszabadítja nézőjét a hangzásbeli, 
mozgásbeli, gondolkodásbeli szo
rongásoktól. Az összkép esetleges 
giccs-hatását ellenpontozza a zene 
narmóniabontása, káosza, afáziája.

Levezetés, pozitív utóhatás Vlad 
Mugumál nem létezik. Színpadi ren
dező, aki nézőjétől elvárja, hogy szín
házi ember legyen, és a színházi 
elemek kidolgozásának maximumát 
igényelje, értékelje — ebből és önma
gából merítvén a katarzis élményét.

Hervé Diasnas táncszínháza első
sorban a bám uló emberhez szól, 
nagyszerűen kihasználva a színházi 
elemeket: tér- fény- hang- és gesztuá- 
lis hatásokat, a reményt kínálva néző
jének.

Az elmondottak alapján mond
hatom, Vlad Mugur Székei önmagá
ban is, egyetlen néző számára is 
játszható, játssz!- átható előadás.

PÁ SZTO R  K R ISZTIN A

Novemberi évfordulók
1 -  75 éve halt meg Alfred Capus francia író 
-1630 éve halt m eg Hilarius római szónok
- 90 éve halt meg Alfred Jarry francia drámaíró
- 25 éve halt meg Ezra Pound amerikai költő

2 -  80 éve született Kazys Bradunas litván író
- 150 éve született Georges Soréi francia filozófus

3 - 210 éve született Johann M ayrhofer osztrák költő
4 - 240 éve született Wojdech Boguslawski lengyel író

- 110 éve született G ska Hartni belorusz költő
- 90 éve született Cella Serghi román írónő 

5 - 6 0  éve halt m eg Boleslaw Lesmian lengyel költő 
6 - 60 éve született Kozma Dezső rom ániai m agyar

irodalomtörténész
- 110 éve halt m eg Eugéne Pottier francia költő
- 10 éve halt meg Szegő Júlia rom ániai m agyar 

muzikológus
7 -  75 éve halt m eg Heinrich Gusztáv irodalom történész
8 -  70 éve született Ion Brad román költő
- 125 éve született Dimitrie D. Patrascanu rom án kritikus

9 - 120 éve halt m eg Karel Sabina cseh író
10 - 420 éve született Jacob Cats holland költő

- 560 éve halt m eg Stanislaw G olek lengyel költő
- 75 éve született Katona Szabó István író
- 70 éve halt meg Szomaházy István író
- 110 éve született A rnold Zweig ném et író

11-410 éve született Joos van den Vondel holland drámaíró
12 - 240 éve született Jakobus Bellamy holland költő

- 50 éve halt meg Orczy Emma angol írónő
13 - 25 éve halt meg Kádár Imre rom ániai m agyar író 
14- 110 éve született Áprily Lajos

- 30 éve halt m eg Petre P. Panaitescu rom án történész
15 - 180 éve született Am aldo Fusinato olasz költő
16 - 280 éve született Jean D'Alembert francia tudós

- 130 éve született Léon D audet francia író
17 - 20 éve halt m eg Bretter György filozófus

- 70 éve született M agyari A ndrás történész
18 - 350 éve született Pierre Bayle francia filozófus

- 525 éve halt m eg Joannesz Besszarión görög hum anista
- 250 éve halt m eg Alain-René Lesage francia író
- 75 éve halt meg Marcel Proust francia író

19 - 160 éve született Áron Densusianu
román irodalomtörténész

- 90 éve született Jankovich Ferenc író
20 - 1030 éve halt m eg Abú '1-Faradzs al-Iszfaháni arab író

- 90 éve született Mihai Beniuc rom án költő
- 70 éve született Tarisznyás M árton romániai 

magyar történész
21- 110 éve született Berend Miklósné írónő

- 110 éve halt m eg Petre Ispirescu rom án író 
22 - 120 éve született Ady Endre
23- 60 éve született M urádin Jenő m űvészettörténész
24 - 400 éve halt m eg Enyedi György író
25 - 110 éve halt meg Johann Jakob Bachofen

svájci történész
26 - 140 éve halt m eg Joseph Eichendorff ném et író

- 225 éve halt m eg Lázár János író
27 - 25 éve halt meg Victor Eftimiu rom án költő
28 - 240 éve született William Blake angol költő

- 90 éve született Alberto M oravia olasz író
29 - 60 éve született Gál Sándor szlovákiai m agyar író

- 90 éve halt m eg Stanislaw W yspianski lengyel író
30 - 60 éve halt m eg Bitay Á rpád történész

- 180 éve született Theodor M ommsen ném et történész
- 330 éve született Jonathan Swift angol író
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ÚJ LEMEZEIMET HALLGATOM 99.
A Jazz-hangszerelések Atyja!jqyiyEX—

M int ismeretes, a XVIII. század utolsó két évtizedében a 
m agyar laikus értelmiségieknél a nemzethez való tartozás 
legfőbb jele nem  a címer, az öltözködés és az alkotmányos 
jogokban való részesedés, hanem  az anyanyelv volt (Bíró 
Ferenc). Ebben az értelemben úgy véljük, az iskolai színjá
tékok jelensége is fontos: egyrészt a fordítási erőfeszítések 
miatt, másrészt a szerző (színrevivő) anyanyelvű közönsé
gének sokat jelentett az anyanyelv és a nemzeti gondolat 
felemelkedési folyamatában. Ennek az evolúciónak vannak 
azonban m ás aspektusai is, amelyeket a m agyar kutatók 
m ár figyelembe vettek, m int például a dramaturgiai, műfaji 
és nyelvezetbeli összefonódások elkerülhetetlen kultúrhis- 
tóriai, interdiszciplináris ténye (Kilián István). És létezik 
m ég — különösen erdélyi vonatkozásban — egy harmadik, 
tovább is kutatandó, kiderítendő csomópont: az élő kölcsön
hatások kérdése, amelyek az iskolai színjátszásban, és ter
m észetesen  nem  csak ebben, m ár a XVII. században  
megm utatkoznak.

Ezek a kölcsönhatások, amelyeknek egyik eredményét 
dolgozatunkban próbáljuk elemezni, ismereteink szerint 
először a XVII. század második felében jelentkeztek. A ko
lozsvári latin és m agyar nyelvű, szebeni és brassói ném et és 
latin nyelvű előadások mellett a román nyelv is megjelenik 
a latin, magyar, ném et szövegekben. 1660-ban a híres, ro
m án anyanyelvű, de m agyarul anyanyelvi szinten beszélő, 
"humanista", protestáns szellemű Mihai H alid  de Caranse- 
bes előadás céljából magyarból románra fordítja a Kantek 
romanesku de dragoste-t (Román szerelmi ének). De m ár 1657- 
től kezdve Rákóczi György felesége, Lorántffy Zsuzsanna a 
felállítandó fogarasi román iskoláról szóló rendeletében kü
lön foglalkozik a színjátszással: évenkénti román előadások, 
rom án énekek, karánsebesi és lugosi román népszokások 
bemutatásával. Sajnos nem kerültek elő m ég olyan források, 
amelyek ezekről az előadásokról, alkalmakról biztos adato
kat nyújtanának nekünk.

Tudjuk azonban, hogy kölcsönhatások nemcsak az isko
lavárosok szintjén, hanem  mindenekelőtt egy-egy város, 
egy-egy iskola keretén belül is léteztek. Varga Imre kutatásai 
felszínre hozták a XVII. század második felében a kolozsvári 
unitárius főiskolabeli biblikus és m ás tárgyú, karácsonyi 
ünnepekre és különböző évközi alkalmakra előadott dara
bokat, felm utatván, hogy ezek a kétnyelvű részszövegek 
nem  m indig csak alkalomszerűek, hanem egy többnyelvű 
közösségbeli "automatizmus" szerint is működnek.

Ezen az úton haladva, kutatásom  fő témájául a balázs- 
falvi görög katolikus iskolához kötődő, 1780 körüli névtelen 
szerző által írt első, dramaturgiailag is felépített román 
színjátékot, az Occisio gregorii in Moldavia Vodae tragedice 
expressa cím ű többnyelvű tragikomédiát választottam. Eb
ben a darabban a szereplők jellemzése, individuádója anya
nyelvi megszólaltatásukkal, nyers, játékos naturalizmusa 
olyan stíluselem, amely azonban igen hatásos lehetett egy 
nyilvánvalóan többnyelvű közegben. Amint más magyar- 
országi iskolai darabokban, feltételezhetően itt is a komikus 
jelleg alapvető hordozója a nyelvek együttes fonetikai anya
ga, különös akusztikai közege. A szerő nyelvi tükröt tart a 
hallgató és a néző elé.

A névtelen szerző színjátéka a magyarországi iskola drá
m a több fontos hagyom ányához kapcsolódik: a Bac
chus/Bakkhosz-tém a, a pásztorjáték, a siralmas ének benne 
él a darabban. Történelmi témából indulva (ez a Grigore 
Ghica m oldvai vajda 1777-ben m egtörtént és irodalmi témá
vá alakult meggyilkolása), egy különös actus bacchamlisti- 
cusban ( fa rs a n g i  já té k b a n )  v ég z ő d ik , am e ly b en  a 
többnyelvűség és a m ultikulturalitás valóságelemei talál
koznak és vegyülnek össze. A darab befejező része részben 
az erdélyi (magyar, német, dgány), részben azonban, (gö
rög) katolikus volta ellenére, a mély gyökerű rom án ortodox 
kultúrát vonja magába.

C I N Z I A  F R A N C H I :  A z  e r d é ly i  r o m á n  is k o la d r á m a  
k e z d e t e i  é s  fo r r á s a i  (részlet)

— I^DTJC

A világban  egyetlen do log  
á llandó : a VÁLTOZÁS. K öz
hely — axióma! Tudjuk, hisz- 
s z ü k  ig a z á t ,  m é g is  a z  e l 
lenkezőjét v á rn án k é i a világtól.
S ze re tn én k , ha állandó le n n e  
benne m inden. A mindig volt és 
mindig lesz gondolata, a h a lh a ta t
lan ság  v ág y a  o tt  k ísé rt b en 
nünk, áthatja m in d en  v ágyun
kat, m o zd u la tu n k a t, tö rek v é
sünket. M últbanézésünk  is eb
b ő l fa k a d :  k e r e s s ü k  a z  á l 
landóság  "relikviáit". Egy 1984- 
es k iadású  lem ezt tartok  a ke
z e m b e n :  m ú l t id é z ő  d a r a b .
H ad d  noszta lg iázzunk  egy ki
csit lem ezem lékekről, a feledés 
hom ályából újra felderengő ze
nékről. FERDE GRÓFÉ n ev ű  
am erikai zeneszerzőrő l van szó 
és a H ung aro to n  lem ezen fel
hangzó két, nagyszabású  szim 
fonikus tablójáról, a Grand Canyon 
és a Mississippi Szvitről A művek, 
a szimfonikus jazzhangzások, a 
témaválasztás mikéntje a század
előt idézi. Közelmúlt, és mégis 
milyen messzinek tűnik...

Bartók, az im m ár történelm i 
d o k u m e n tu m fe lv é te le n  m ég  
tölcséres fonográfján hallgatja 
vissza népdallejegyzés közben 
a m essziről, évezredek  m élyé
ről "visszahozott" dallam okat.

A m ai hatvanosok  nem ze
déke m ég m egbabonázva hall
gatta a hosszanjátszó lem ezeket 
az ötvenes évek  vége felé. M i
csoda ú jdonság  volt végighall
gatni, lem ezoldalcserék nélkül 
eg y  B e e th o v e n - s z im fó n iá t .
S zen t e re k ly e k é n t t is z te l tü k  
ezeket a m ikrobarázdás csoda- 
táigyakat. A ztán  jöttek a szek
rén y n ag y ság ú  m agneto fonok , 
h o g y  m ára  m á r  a "m ellény" 
zsebben elrejtett kis kazettofo- 
nokról, u tcán  járkálva hallgas
s u n k  tö k é le te s  m in ő s é g ű ,  
háromnegyedórát m e g s z a k í tá s  
nélkül ldtöltő  felvételt. És m ég 
m eg sem  szokhattuk  az új cso
dát, és itt vo lt a C D -ezüstlem e- 
zek  új varázslata.

M ost, hogy kezem be veszek 
egy alig  m ásfél év tizeddel eze
lő tt m egjelen t m ik ro b arázd ás 
le m e z t, ú g y  é rz e m  m a g a m , 
m in tha (képzeletbeli) tölcséres 
fonográf viaszhengeréről hall
ga tnám  régi korok üzenetét. Va
lahol, az em lékeim  m élyén ott 
lappango tt, hogy van a v ilág
ban  egy különös zene, és hogy 
ez olyan term észeti csodákhoz 
kapcsolódik, m in t a G rand  C a
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nyon  és a M ississippi. A m ű v e
ket csak  c ím ü k rő l ism ertem . 
S zerző jük  neve is elhom ályo
su lt tu d a to m b an . C sak  m ost, 
hogy ezt a lem ezt a kezem ben 
ta rto m , d ö b b en ek  rá, hogy  a 
név  is ism erős, m ár csak han g 
zásán ak  kü lön legessége m iatt 
is: FERDE GRÓFÉ. A lem ezbo
rító  szöveges ism ertetőjéből ol
v aso m  ki a szerző  h a lá lán ak  
dátum át: 1972. Szinte h ihete t
len: ilyen közel volt h ozzánk  
időben? A két szv it keletkezési 
d á tu m a 1925-re, ille tve 1931-re 
u tal. így  m ár rendbejön  g o n d o 
la ta im ban  ez a furcsa játék  a 
múlttal. E gyszerre m ú lt és jelen 
is ez a zene. A szim fonikus jazz 
m ég távolról sem  élte ki m in
d en  energiáját. És b á r az am eri
kai zenével azonosítjuk  ezt a 
fajt, d e  ez nem  zárja ki az  eu ró 
pai és m ás kon tinensekre való 
k iterjeszkedését. A  m űfaj elin
d ító i közö tt első helyen két név 
s z e r e p e l :  G E R S H W IN  é s ...  
GRÓFÉ. A m ikor P au l W hite- 
m an  1924-ben b em u ta tta  a Kék 
rapszódiát, Grófét kérte  fel, hogy 
a m ű v e t m eghangszerelje —  ol
vashatjuk  Terry M cF adden  is
m e r te tő jé b e n .  S o k a tm o n d ó  
inform áció. A két szv itet hall
gatva kü lönösen  m egerősöd ik  
b en n ü n k  a gondo lat, hogy  G ró
fé az első, ak i hangszerelő  zse
n ik é n t  m e g ta lá lta  az  u ta t  a 
m o d em  jazz szim fonikus v ilá
gához . H an g szere lési tu d ása , 
ötletessége a R avelére em lékez
tet. Zenéje, b á r ren d k ív ü l in- 
v e n t ív ,  k is s é  e lm a r a d  a 
g e r s h w in i  z e n e  m ö g ö t t .  A 
G ran d  C an y o n  zen éjérő l írja 
Grófé: "A táj gazdagsága és az 
itt élő em berek  m egrögzö tt o p 
tim izm u sa  lángra lobbantotta 
képzeletem et. El v o ltam  szán
va, hogy  m indezt á tü ltessem  a 
zenébe." A M ississippi-szvitről 
p ed ig  így nyilatkozik: "Végre 
képes vo ltam , hogy igénybe ve
gyem  a m o d e m  sz im fon ikus 
zen ek ar m in d en  lehetőségét, és 
k ihasználjam  m in d azo k a t a ze 
n e k a r i  s z ín e k e t ,  a m e ly e k re  
szükségem  volt ahhoz , hogy  a 
zene nyelvén  írhassam  le h a ta l
m as tém ám at." A  ny ila tkozat
ré sz le te k  ő s z in te ,  k ö z v e tle n  
hangja a zenéből is tisz tán  ki
hallható , és m ég  valam i: a láza
tos vágy, hogy  a term észet a két 
fenséges rem ek m ű v ét ZEN E
M ÁGIAKÉNT keltse életre.

TERÉNYI EDE
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M i
M egi elent a Látó 10-es száma, amelyben 

verset olvashatunk Jánosházy Györgytől, 
Tompa Gábortól, Kinde Annamáriától, Balázs 
Imre Józseftől és Bárdos B. Arthurtól. Novel
lát, karcolatot, regényrészletet jegyez György 
Attila (Csendélet csillagokkal; Maja; Marssal Vé
nusz ellen; A torony), tólem en Hunor (A madár- 
ijesztók halála), V ida G ábor (Rezervátum), 
Nichita Dánilov (Kilenc variáció orgonára — 
Jánk Károly fordításai), Botár Emőke (Újabb 
lapok egy falinaptárról; Búcsúzóul) és Bogdán 
Lászlóid Katona és a démon). AFórumban Szlaf- 
kay Attila Ki vagy te, Szilágyi Domokos? című 
esszéje. Disputa: Irodalmi kánkán (szerkesztette 
Gergely Edit, Gergely Zsuzsa). Művészvilág-. 
Zudor Imola A sorozatgyilkos ideológiája. A Kis 
lírai antológiában Bogdán László előszavazza

Marina Cvetajeva Nagyanyámhoz, Nem dübö
rögve érkezik a vég, Most azt a novemberi éjt, 
Hajnal a síneken, Ophelia— a királynő véde lm ére , 
A  fö ld i lé t  v ö lg y k a tla n á b a  zá r v a , H a  n é ze k  a 
szá rn y ra  keló levelekre  című verseit. Szem le: Ba
lázs Imre József S za b á ly ta la n  fé ls z ig e t, Vallasek 
Júlia Caesarok és fordítok, Kábái Melinda D ü le -  
dezó toronyház szomorú látványa, Czintos Eme
se Csak pillanatok. Deleatur: Demény Péter 
Jegyzetek egy furcsa emberfajtáról. A lapszámot 
Haller József grafikái díszítik.

A  Művelődési Minisztérium, a Soros Alapít
vány, Kovászna Megye Művelődési Felügyelősége 
és a Jókainé Laborfalvy Róza színházpártoló Ala
pítvány támogatásával, Visky András szer
kesz tésében  jelent m eg Tamási Áron 
születésének 100. évfordulója alkalmából a 
Színház és rítus című tanulmánykötet, amely
nek szerzői: Bíró Béla, Keszeg Vilmos, Klein- 
Varga Noémi, Láng Zsolt, Sebestyén Rita, 
Selyem Zsuzsa és Visky András.

Október 5-én a csúcsai református temp
lomban szavalóversenyt rendeztek, amelyen 
Ady verseiből 36 gyermek és felnőtt verseny
ző szavalt Kalotaszeg összes jelentős falvai- 
ból. A zsűri 15 díjat adott ki.

Október 2. és 5. között Kolozsvárott ren
dezték meg a VII. Országos Könyvszalont, 
melynek zsűrije számos díj között Egyed 
Ákos Erdély változásáró l szóló tanul
mánykötetét (Pallas-Akadémia— Csíkszereda) 
és Fodor Sándor életműsorozatának első kö
tetét (Kriterion) tüntette ki; a két grafikai díj 
egyikét Szilágyi Domokos Magyarok című kö

tetének {Polis, Kolozsvár) rézkarcillusztráció
iért Siklódy Ferenc nyerte el.

A z  A lfö ld  októberi számában olvashatók 
egyebek mellett Lászlóffy Aladár H om okórák  
és M é g is  o ly  rég i lá ts za t-é le t című versei.

A  M a g y a r  Ö rökség  kitüntető címet nyolca
dik alkalommal ítélte oda a Magyarországért 
Alapítvány. Karácsony Sándort és Pilinszky 
Jánost posztumusz tüntették ki; Csoóri Sán
dor a T íze ze r  n a p  dm ű filmért, Gyurkovics 
Tibor pedig a magyar közéletet is megtermé
kenyítő irodalmi munkásságáért kapta az el
ismerést.

A  Szép Emó-díjat életműve elismerése
ként és a Hová lett a Rózsa lelke című drámájáért 
Hubay Miklós, Mohózat dm ű drámakötetéért 
Spiró György, drámaírói és színházművészeti 
tevékenysége elismeréseként Tasnádi István 
kapta. A M a g y a r  D rá m a  N a p ja  alkalmából im
már 14. alkalommal odaítélt díjakat Inkei Pé
ter helyettes államtitkár adta át a Művelődési és 
Közoktatási Minisztériumban.

Illyés Gyula konferenciát rendeztek szep
tember 11-12. között Szekszárdon, ahol a Ma
gyar í r ó s z ö v e ts é g e t  Kántor Lajos és Pomogáts 
Béla képviselte.

✓
Életének 78. évében, szeptember 14-én el

hunyt Berkesi András József Attila-díjas író, 
több sikerregény szerzője.

í Í H í

Nekem mérték ezt ki
Kiss Jenő versének egyik szakaszát idéz

zük a vízszintes lés  a függőleges 16. sorban.
VÍZSZINTES: 1. A z idézet első két sora 

(zárt betűk: S, E, I, E, L). 16. Visszavo
nás. 17 É szak-Írországi város (AR
MAGH). 18. Fohász. 19. Italozik. 20. 
Inai? 21. Visszapattanó vagy félrepatta
nó lövedék. 23. Ipa társa. 25. Talál. 26. 
Nagy félsziget. 27. Kiejtett betű. 29. S. 
Á. 30. A ripész fája. 32. R. Y. 33. Kén és 
erbium  vegyjele. 34. ... Tamás komája, 
Ady-vers. 36. A ... fehér asszony Jókai- 
regény. 39. Spanyol és horvát kocsik 
nem zetközi betűjele. 41. Francia szemé
lyes névmás. 43. S. A. 44. Ón és szamá- 
rium  vegyjele. 46. Szikla-darab! 48. 
Tapogató. 50. Zuhantam. 51.... Ferenc, 
világhírű hazai sportoló. 54. ó k  Buka
restben. 55. A pereme. 56. Ciheres. 57. 
Regáti sóstó. 58. Nyárfalevél igéje. 59. 
Táplálék. 60. Ama ellentéte. 61. Két szó: 
magad;gömbfa. 62. Afrikai ország. 63. 
Katolikus liturgikus ruhadarabok. 65. 
Latin kettős m agánhangzó. 66. Dal. 67. 
Kiss Olga. 68. Nemzet. 69. Ilona-válto- 
zat. 71. Kétszeresen becézett női név. 74. 
Heves érzelmi hullámzás. 76. Andorrai 
település (PÁL). 78. Am erídum . 80. Mo
csári növény. 81. Azonos m ássalhang
zók . 83. L ag ú n a -p a rto k ! 84. M ely 
helyre? 85. Lásd a 25. sort. 87. Szín. 89. 
Dolgozik a szobafestő. 91. Felsőfokú 
tanintézet. 94. Hivatalosan bejegyez.
96. Codleához tartozik. 97. Havasi... vé
dett növény. 98. Idegen, anonim. 100.

Papagáj-féle.
FÜGGŐLEGES: 2. Szél és hegy a 

Keleti-Kárpátokban. 3. Egyenlítés, ro
mánul. 4. Méta egynemű hangzói. 5. 
Láva, franciául. 6. Kolozs megyei tele
pülés. 7. Felfegyverzett embersereg. 8. 
M artin ..., Jack London regénye. 9. Népi 
bútordarab. 10. M.S. 11. Emberfajta. 12. 
Mederből küépés. 13. Hangtalanul ele
mei. 14. Oda-vissza skálahang. 15. Nit
rogén, gadolinium és erbium vj. 16. Az 
idézet második része (zárt betűk: Z, H, Y, 
E). 20. Salamon András. 22. Luxembur
gi és belga kocsik nemzetközi betűjele. 
24. A nemzetek apostola. 28. Köszönés. 
30. S. C. A. 31. Távolból. 34. Kiejtett 
betű. 35. Elhantol. 37. Jókora kősó! 38. 
Tisztviselő a földbirtokon. 40. Elemista 
osztályba jár. 42. Bölcs ó-izraeli uralko
dó. 45. Idegen női név. 47. Porcelán
alapanyag. 48. Magnézium. 49. Nyáj 
hajtogatás. 50. Felfogóképessége. 52. 
Hazai megye. 53. Névelős üdítő. 61. Té
ka egynemű hangzói. 63. Temérdek. 64. 
Gondoz. 67. Nem jelentős. 69.1. K. 70. A 
nagyképűsködő. 72. Levesekbe teszik.
73. Vonatkozó névmás. 75. Zene is van 
ilyen. 77. Névelős vizesedény. 79. Köz- 
igazgatási terület. 82. Nyomólemez. 84. 
Hősi egynem ű hangzói. 86. Francia 
nagyváros. 87. C igaretta m árka. 88. 
Makk betűi. 90. Női név. 92. A máj vála
déka. 93. Határtalanul ferde. 95. Tellúr 
és kálium vegyjele. 98. Dublini. 99. Szé
kelyudvarhelyi költő névbetűi.

KOVÁCS A N D R Á S

A HELIKON 19. számában közölt, Tó közepén bo 
kor-sás rejtvényünk megfejtése: Akit én megölelek, / Meg
csókolok, szeretek: / Tiszán túl, Dunán túl, / Örömében elájul!

Főszerkesztő: SZILAGYI ISTVÁN , Főmunka társ- Szerkesztőség- MÓZES ATTILA; próza, kritika
pőszerkesztőhelyettMi: KIRÁLY LÁSZLÓ SZABÓ GYULA LÁSZLÓFFY ALADÁR: világkultúra N^GY MARIA olvasószerkesztő
Felelős titkár SIGMOND ISTVÁN SZOCS ISTVÁN K. JAKAB ANTAL vére, irodalomtörténet RÁKOS SY TIBOR: műszaki szerkesztő

$2 ámítógépes tördelés: NAGYMARTA; nyomtatja a Mis2 tótfalusi Kis Miklós református sajtóközpont; felelős vezető: TÓNK ISTVÁN 
A szerkesztőség dme; 34QQ Cluj-Napoca, sir. lasöor 14. Postafiók (casuta postala) 245 Telefon: 132309,132096 ■ "

A HELIKON alapítványi támogatással jelenik meg - kiadja a ROMÁNIÁI ÍROK SZÖVETSÉGE ISSN 1220—6288


	1997-10-25 / 20. szám (250.)�����������������������������������

