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Miért az a tizenhárom?
Október hatodikén dobpergés 

ébresztette volna az őszi napot, ha 
katonás pontossággal nem állt vol
na már glédában. A természetben 
csak a fáról kellett lekecmeregni. 
Máskéntgondolkodás okából kíno- 
san-lassan az akasztófáről is le kell 
másznia az emberiségnek. Az iro
dalom ötszáz velszi bárdot mutat 
fel, az önkény örökreszóló megbé
lyegzésére. Az egyház negyvenezer 
mártírt is számontart, kik szimul
tán mentek egy isteni ügyért a ha
lálba. Az élet első fájdalmában 
piétát játszik, ölébe veszi, elbabus
gatja a halált, ki egyszerre múltja és 
jövője. Hellász még mindig gyá
szolná Leonidászt, Bolívia Bolivárt, 
Dánia Hamletet, az élet a halált. A 
halál az életet. Lehet, maga a nem
zet, sok nemzet zsigarásodott volna 
el, ha emberi szerkezetünk nem ten
né lehetővé a tompulást, majd a 
szökést a gyászból, a fájdalomból. 
Damjanichné Csemovics Emilia, a 
virágzó, szerelmes fiatalasszonyból 
matrónává töpörödött, elsikkasz
tott életű áldozat 1849 után még 
1909-ig eléldegélt így. A tragédia 
veszteség. Ezt a veszteséget nyere
séggé kell tenni. És makacsul köve
teljük, beseperjük, m int özvegy 
anyókák, amit még meghagytak, 
ki-kiutalnak nekik, végső soron ér
zelmi haszonélvezetét a veszteség
nek. Az utolsó érzelmi nyomokat is 
legfennebb értelmi ártalommá deg
radáló, átszámító időbank árfolya
mán. Miért azt a tizenhármat? Mert 
ha népenként, koronként, tragé
diánként tizenhármat-tizenhármat 
emelnénk be az egész emberiség 
gyászkaszámyájába, panteonjába 
szim bólum képpen — elriasztó 
hadseregek masíroznának, a tegna
pi nappal bezárólag, az Egyetemes 
Hadakútján a semmi felé. Persze 
hogy a tizenhárom  nem kerek 
szám, egyenesen felemás, a babo
násoknak szerencsétlen. De nem is 
tizenhármán voltak. Ahogy a ter- 
mopüléi szorosban Leonidászék 
sem háromszázan. Az túlságosan 
kerek, ez túlságosan féleges. A világ

Verdunjei és Sztálingrádjai a meg
számlál hatatlanság nevében tele
pednek be az emlékezetbe A sike
rültebb Golgotákon az Emberfia 
egyedül van, mint az Ismeretlen 
Katonával szinte szabályos ritmus
ban őrségváltást végző Ismeretlen 
Szeretet. Az emberi nem tiszteleg s 
hódol mindkettőnél: hol szereti, hol 
gyűlöli önmagát, és rettentő haraki
rijéhez saját kezűleg adja ki önma- 

ával szem ben felsorakozó tü- 
örképeiből állított kivégzőoszta

goknak a tűzparancsot. És még 
akad valaki, aki diadalmasan, mint
ha a többezeréves előzményt át- 
aludta volna, diadalmasan felkiált, 
hogy jé, felfedeztük a klónozást? 
Leiningen-arcok és Miklóscár-po- 
fák sétálnak a Riviérán, a Krímben 
és Las Vegasban, szembejönnek az 
aradi utcán és világításkor a há- 
zsongárdi sokadalomban. Teljes 
lenne a zűrzavar, ha az egymás el
len törő testvérek utódai kitartaná
nak annak az ostoba önmérgezés
nek a folytonosságában, hogy min
denki a másikat tartja Káinnak s 
magát Ábelnek; így méltán Ábel ál
dozatairól is ugyanannyit beszélné
nek, mint Káinéról, és a gyűlölet, a 
bosszú szikrájával a logika és az 
igazság fénye is kialudhatna: tizen
három Káin-Haynauval szemben 
tizenhárom Ábel-Haynau. Kvittek 
vagyunk tehát!... Hogy ne legyünk 
kvittek, ezért választunk, fogadunk 
el, fogadunk fel, szerződtetünk ti
zenhárom kísérteiét, tizenhárom 
m egtizenhárom szorozott rangú 
mennyei tábornokot, akiknek ark- 
angyalsága már FÓLDREKIALT, 
túlharsogja kinek-kinek évente, éle- 
tente, egy napra, egy órára, egy pil
lanatra a lelkében, lelkiismereté
ben felhangzó dobpergést, az ál
latból emberré válás csatazaját. 
És mi olyankor megjuhászodva, 
lecsillapodva kigom boljuk m a
gunkon a kényszer zubbonyát, az 
atavizmusok burkát, és felfigye
lünk, fülelünk a csendre. És min
dig azt hisszük, örökre hallgatni 
fogunk rá.

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!
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Osúj donságokról
Harry S. Truman, az Egyesült Ál

lamok háború utáni elnöke, jó törté
nész is volt. John Lukács "1945 A 
NULLA EV” dmű érdekes könyvében 
(1978, 19%) idéz tőle egy ugyancsak 
szívünkhöz szóló aforizmát: "Csak 
egyetlen új dolog létezik a világon: az a 
történelem, amit még nem ismerünk."

Ez sok vonatkozásban feltétlenül 
így igaz. A baj viszont az, hogy új dol
gok megismerésének nemcsak a tárgy 
természetéből fakadó nehézségei van
nak. Sokkal inkább annak a megideo- 
logizálási kényszernek a görcseiből, 
amelyek az olyan tudományokat, 
mint például történelem, nyelvészet, 
antropológia — körülveszik. Gyakran 
még ki sem fejtette az újdonság feltá
rója a mondanivalóját, s már felharsan 
a kórus: "szóval ezzd te azt akarod 
mondani, hogy"... Hiába erősködik 
szegény felfedező, hogy ő nem ezzel 
akart valami mást mondani, hanem 
csak éppen: ezt; az ideológiailag minden 
korszakban felvértezettekkel szemben 
szinte kilátástalan a helyzete.

Ilyenformán Truman mondását át 
lehet gyúrni: Csak egyetlen tudomány 
van a világon, amelyben feleslegesen 
mondanak újat a történelem. A törté
nettudományban ugyanis rendszere
sen — és módszeresen — előfordul, 
hogy az új felfedezéseket nem veszik 
tudomásul, csakis akkor, ha az éppen 
uralmon lévő politikai kiinduló pontú 
ideologizálásnak megfelel, és akkor se 
mindég, ha a felfedező személye nem 
rokonszenves, vagy ha — a "konkur- 
renda" folyosóján van az egyetemi 
dolgozó szobája.

E tekintetekből tanulságosnak is 
nevezném azt a vitát, amely pár hó
nappal ezelőtt zajlott a debreceni saj
tóban, ha nem volna olyan — kínos.

A kiindulópont idestova tíz éve, 
vagyis 1988-ban, Amerikában, egy 
egyetemi-tudományos könyvkiadó
nál megjelent Grover S. Krantz nyel
vész-antropológus könyve: Az európai 
nyelvek földrajzi fejlődése.

Jobb későn, mint soha, — a köny
vet ez év márdus 12-én a debreceni 
Naplóban, népszerűsítő modorban is
merteti Lévai Béla tudományos kutató 
és oktató, szlavisztikus, számos tudo
mányos közlemény szerzője. Várható 
lenne, hogy a többé-kevésbé közeli 
szakterületeken dolgozó kollégák há
lásan fogadják: helyettük is elolvasott 
valaki egy könyvet, illetve, még ezt a 
teljesítményt megelőzőleg: ráakadt 
egy őket is érdeklő könyvre, vagy ezt 
fellaitatta.

A valóságban más történt: a rokon 
területek nevesincs dolgozóinak egy 
csoportja a recenzenst — "feljelenti". 
Ideológiai zavarkeltéssel vádolja s két
ségbe vonja azt a jogát, hogy — beszá
moljon olvasmányairól! (Napló, ÜL 19.)

Én magam azért tartom saját 
ügyemnek az esetet, és azért szeretnék 
a Helikonban is kitérni rá, mert az 
elmúlt huszonöt év során a Helikonban 
és, elődjében, az Utunkban, legelőször 
pedig a Korunkban, ismertettem 
olyan szerzőket, akik Grover S. Krantz 
nézeteihez hasonlókat vallanak, ha ke
vésbé módszeresen is fejtették ki őket; 
sőt mit ad Isten, eme nézetek hirdetői 
között kiváló magyar írók is akadtak, s 
ez már önmagában is megindokolja, 
hogy irodalmi lap is foglalkozzék a 
kérdéssel.

Am legelőször lássuk Lévai Béla 
recenzióját; természetesen minimális
ra rövidítve, amint az a Napiéban meg
jelent: Nem az Ural vidéke, hanem a tiszai 
alföld az őshaza — címmel.

Krantz az elmúlt tízezer év euró
pai népmozgásait elemezve, a követ
kező fontosabb megállapításokat te
szi: a népek nemigen változtatják lak
helyüket, amíg ott megélhetéshez jut
nak; technikai-technológiai újítások 
olyan mértékben megnövelhetik egy- 
egy népcsoport nagyságát, erejét és 
presztízsét, hogy az képes lesz szom
szédait maga alá gyűrni; elvándorlás
kor nem egy egész nép vagy nép
csoport, hanem csak egy része mozdul 
el és próbálja meg az újonnan válasz
tott terület népességét helyéről kimoz
dítani vagy beolvasztani.

Krantz szerint, halad tovább Lé
vai; az urálinak nevezett népek ősha
zája a tiszai alföld, a Kárpát-medence 
középső része. A helyi népesség növe
kedése, az északi és északkelet-euró
pai síkságok felé való terjeszkedése
kb. 8500 évvel ezelőtt, az utolsó jég
korszak után kezdődött el; ugyanak

kor a szomszédságban megjelentek az 
Anatóliából beköltöző indóeurópaiak, 
akik a Nagyalföldet nem tudták mű
velés alá vonni, ezért két oldalról meg
kerülték, s elkezdődött a nagy ver
senyfutás az uráli pásztorok és az in- 
dogermán, földművelők között, új te
rületekért.

Krantz elképzelése szerint, mond
ja Lévai, az alföldi népesség terjeszke
désében csak az északi peremvidéken 
élő négy törzs vett részt ABalti-tenge- 
rig terjeszkedő első csoportot a néme
tekés lengyelek ősei "felszámolták". A 
második csoport (finn-volgai) a Balti- 
tenger keleti partvidékét és a Skandi- 
náv-félsziget északi részét szállta meg, 
a harmadik csoport utódai a mai sza
mojédok, a negyedik, felső-tiszai cso
porté pedig a vogul-osztják ág. A 
magyarok helyben maradtak...

Á továbbiakban Lévai utal még 
Krantz kijelentéseire a népmozgások 
következtében végbement neolitikus 
gazdasági forradalomról, Európa 
nyelvi tagolódásának kialakulásáról 
és így tovább.

Áz a körülmény, hogy Krantz nem 
ismeri, vagy legalábbis Lévai alapján 
arra kell következtetnünk, nem ismeri 
és nem használja fel eléggé, azokat a

nézeteket, amelyek e kérdésekről tér
ségünkben már a század eleje óta 
rendszeresen jelennek meg, nem az ő 
mulasztása, hanem az övezetbeli "hi
vatalos” tudományé, az egyetemi 
szakköröké, kik sohasem engedték fel
színre jutni az ellentétes nézeteket, 
meg sem vitatták őket, hanem elhall
gatták vagy — egyszerűen denundál- 
ták, hol vallásos, hol—leggyakrabban 
— politikai kifogásokkal.

Egyébként a Krantzéhoz hasonló 
nézetek nemcsak Magyarországon je
lentek meg hivatkozhatnánk péládul 
arra a Sachs nevű észt tudósra, aki 
lévén miniszter az emigráns észt kor
mányban, a szovjet korszak alatt, né
zetei is kiátkozottak voltak "az öve
zetben". Az orosz illetve szovjet szer
zőknél is találtunk hasonló gondolato
kat. Például a Marr féle nyelvészet 
hirdette, hogy a nyelvek ott alakultak 
ki, ahol később legnagyobb számban 
találjuk beszélőiket. (Természetesen, 
ez csak a modem gyarmatosításokat 
megelőző korszakokra volt érvényes, 
pl. az angol, spanyol, portugál nyelv 
viszonylatában.) Ugyancsak közhely 
volt a szovjet történettudományban az 
is, hogy a Duna alsó folyásánál és a 
Fekete-tenger északi partvidékén az 
altaji, vagyis "türk" népesség őshonos 
volt és innét terjeszkedve keletre és 
délre szakította el egymástól az euró

pai és az ázsiai indoeurópai népeket.
Mi a magunk részéről még azt is 

hozzátehetjük, hogy Krantz nézetei 
több tekintetben is emlékeztetnek Ma
gyar Adorjánnak a század első felében 
kidolgozott elképzeléseire a magyar 
"őstörzsek" kivándorlásáról, azzal a 
különbséggel, hogy Magyar Adorján 
őshazának nem a Usza-vidéket, ha
nem a Kisalföldet tartotta... A tiszai 
őshaza gondolatával Móricz Zsigmond 
is sokat foglalkozott, többek között 
Marjalaki Kiss és talán Móra Ferenc és 
más régész barátai hatására. Ennek 
folytán, Krantz-cal szemben hadd 
említsük meg azt is, hogy a finnugor, 
illetve magyar ősnépesség nem tekint
hető egyértelműen állattenyésztő nép
nek, nagyobb mértékben volt ha
lász-vadász, sőt afféle őskertész, sőt 
amolyan vízgazdálkodást, vízműves- 
séget is folytatott. (Nyüván Krantznál 
még hatnak azok a tásadalom-fejlődé- 
si sémák, hogy a földmívelés előzmé
nye az állattenyésztés. Valójában a 
földmívelés a gyűjtögetésből, kertész
kedésből alakul ki, a pásztorkodás a 
vadászatból. Ma is tapasztalható, 
pásztoréletformához szokott szemé
lyek és csoportok — nem szívesen 
képzik át magukat földmívesnek, ha

lehet, más pályát választanak.)
Erről különösen erélyesen tanús

kodnak egyes "vízügyi" kifejezések: 
az ősöntözéses kultúrájú szumírok és 
a magyarok szavai között eddig első
sorban csak a vízfolyást, csatornát je
lentő id-ügy szót szokták emlegetni — 
lásd Fekete-ügy, Egregy-(Eger-ügy) 
stb. —, de érdemes hivatkozni a külö
nösen a Dunántúlon elterjedt séd: pa
takot jelentő szóra, ugyanilyen 
alakban-jelentésben használták a szu
mírok is és egyelőre, amíg az ellenke
zőjéről meg nem bizonyosodom, mint 
saját felfedezésemet lobogtatom a ré
gi magyar nyelv agar szavát, amely a 
vizes környezetből kiemelkedő föld
hátat jelenti, ("Agárd" helynevekben 
megőrizve) ugyanez a szó agar — a 
szumírban "megművelt föld"; innét 
terjedt el számtalan nyelvbe, lásd ager, 
agros, acker stb.)

A következőkben azonban már 
nem is maga a kérdés érdekes, hanem 
az az ingerültség, amely eleve megvi
tatásra sem érdemesnek tartja a fenti 
gondolatokat, hanem egy közösen 
aláírt nyüatkozatban (erősen emlé
keztet "az elvtársak egy csoportja" 
aláírású, hajdan rendszeres állásfog
lalásokra, "kombattálások modorá
ra") ítélik el.

A Napló azonban nem zárta le régi 
szokás szerint a kérdést az osztály
ellenség tudományellenes mesterke
déseinek a megbélyegzésével, hanem 
helyet adott Végvári József válaszcik
kének is. Figyelemreméltó ez az ész
revétele: "Csak nem készül valami 
leszámolás azokkal, akik alternatív 
hipotéziseket állítanak fel és hirdet
nek őshazánkról, nyelvünk és mű
veltségünk eredetéről? Akik való
jában nem is "hipotéziseket állítanak 
fel", hanem a régi magyar tudo
mányossághoz térnek vissza..."

Végül a mindég okvetetlenkedő 
Levelezőnők megnyugtatására sze
retném megjegyezni—hogy tudniilik 
"Miért éppen a magyar őshazával van 
mindég baj; miért pont a magyar 
nyelv az, amelyikről nem tudnak 
megegyezni? —: más népek őshazájá
val és más nyelvek őstörténetével 
kapcsolatban éppen ennyi a "baj"!

A különben oly rokonszenves 
XIX. században volt egy nagy tudo
mánytörténeti pillanat, amikor meg
próbálták tudom ányos alapon 
^rendszerezi" a népek őstörténetét és 
a nyelvészetet is. Akkor alakult ki a 
nyelvcsaládok elmélete, a történeti 
hangtan stb. Mindez akkor, tudo
mánytörténetileg nézve elkerülhetet
len lépés volt — előre. Azonban csak 
egy lépés, és úgylátszik, akkor, az is
meretek akkori fokán — s az akkori 
ideológiák szemszögéből — szüksé
ges kitérő volt. Azonban már jó félév
század múlva a tudomány tovább 
mozdult és meghaladta az akkori fel- 
tételezéseket. Viszont egyes, a szete- 
reotípiákra oly hajlamos akadémiai 
körök nem voltak képesek belátni, 
hogy ha a fizika, sőt a matematika is 
sotat változott az utóbbi százegyné- 
hány évben, akkor mennyivel inkább 
indokoltnak tűnik, hogy a történelem, 
vagy a nyelvészet is lépegessen egyet- 
egyet hol előre, hol visszafele, hogy 
tovább jusson valamerre. Nincsenek a 
tudományban "egyszersmindenkor- 
ra leszögezett" megállapítások, csak 
többé-kevésbé megismert-felismert- 
elismert tényeknek bekövetkező vagy 
elvárható újra-rendszerezése. Mind
addig, amíg a Truman-aforizma alap
ján kifogyhatunk az újdonságokból.
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SIGMOND ISTVÁN

Elnémult lovak, beszédes csillagok
N em  a k a rtam  v arázso ln i. 

Nem  mintha terhemre lett volna 
a varázslás, hiszen unalm am ban 
levarázsoltam néha egy-egy csil
lagot az égről, de m indig az ocs- 
m ányabbak közül választottam  a 
m eg tű rtek  egyikét, am elynek 
tom pább volt a fénye és rojtosabb 
a palástja. Az ég perem ére szo
rult, kiközösített csillagokról azt 
jegyezte fel a krónika, hogy tulaj
donképpen nem  is léteznek, csak 
az elfajzott elmék képzelete szül
te őket, s ha valaki mégis látni 
véli, hogy a káprázatos csillagmi- 
riád  alagsorában ott senyvednek 
ezek a varangy-ronda, ribanc- 
köntösbe ö ltözött, hullam erev 
szemetek, ez sem m iképpen sem 
bizonyítja a létüket, hiszen az ég
boltozat oly közel van a szentek
hez, hogy ebből a közegből m ár a 
kezdetek kezdete előtt elkotród- 
tak a férgek, azt a bolygót vi
szont, am it terraként tarto ttak  
számon, joggal lehet a férgek pa
radicsomának nevezni, a galaxis- 
a tya u g y an is  id eg y ű jtö tte  az 
összes hasonszőrűeket, a csúszó
mászókat, a politikusokat és az 
embert.

Ezekkel az úgym ond nem  lé
tező csillagokkal hosszasan el le
h e te tt  b eszé lg e tn i az életnek  
n evezett aberrációról, sz id tuk  
E instein t s a többi zabolátlan  
gyermeki elmét, akik nem  átal
lották a végtelenben gondolkod
ni, s m ég feltételezni sem tudták, 
hogy m ár nincsenek élő csilla
gok, m indegyikük régóta halott; 
hogy én szót értettem velük, az 
sem m it sem  jelent, ehhez csak 
hinni kell a halottak abbeli képes
ségében, hogy álm odni tudnak, 
ahogy én is álmodok, hiszen én 
m agam  is m ár réges-rég halott 
vagyok. S ha valakinek a kezébe 
kerülnek ezek a sorok, s az a tév
hit zavarná m eg az agyát, hogy ő 
maga életben m aradt, hiszen ol
vas és ujjhegyeivel kitapintja ezt 
a papírlapot, előbb-utóbb rádöb
ben a valóságra, m árm int hogy 
m indegyikünk a saját álmában 
éli az életnek nevezett pillanatot; 
é le te t á lm o d u n k  m agunknak , 
m erthogy nem  született olyan 
élőlény soha, aki túlszárnyalta 
volna a halottakban buzgólkodó 
gyarlóságot. Nem m intha ezzel 
m ondtam  volna valam i újdonsá
got, m indezeket jól tudjuk m ind
an n y ian , csak eg y ik ü n k  sem  
beszél róla szívesen, m ert az álar
cot levetettük az arcunkról, s az 
agyunkon viseljük, aztán hogy 
ebből m i lesz, bálványim ádás, 
Egy az Isten, vagy Szókratész bü- 
rökkehellyel együtt, olyan m ind
egy, m á rm in t  h o g y  n e k te k  
mindegy, akik olvassátok ezeket

a sorokat, s közben szemfedőtök 
m álladozó rostjain átáramlik a 
talajvíz, ha talajvíz létezik egyál
talán, s nem sorolható őkelme is 
a fantázia csordogáló bizonyta
lanságai közé.

M indezeket azért kellett el
m ondanom , hogy ellent tudjak 
m ondani önmagámnak, amikor 
élőnek vélem ezt a gyermeket. 
N em  tudom , hogy hívják, ho 
gyan került a közelembe, melyik 
égitestről álmodta ide magát, de 
szemében ott látszik az örökké
valóság. Nem  látszik, rosszul 
m ondtam , inkább láttatja magát, 
nem fennhéjázóan, nem dölyfö- 
sen, a gőgről m ég hallani sem 
hallott soha, de oly állhatatosan 
ra g y o g  szem éb en  az áh íta t, 
ahogy csak az élők tudják imádni 
a holtakat, Istent is idesorolom 
persze, akit kitalált magának az 
ember, a lelkében őrizte egy ide
ig, aztán magával hurcolta a föld 
alá. Nem m intha szüksége lett 
volna rá odalent, a holtak leiké
ből kivesznek az imák, a gondo
lat is felemészti önmagát, a szó 
p ed ig , h á t, a szó  m eg m arad  
ugyan, de betűkre foszlik, s hogy 
nem vész el végleg a semmiben, 
a rögöknek köszönhető, amelyek 
csökönyösen hisznek az újrate
rem tésben, így a rögök m ind
egyike m agához ölelt egy-egy 
betűt, s ha porrá válik minden, a 
porszemek fogják tovább őrizni a 
betűk rajzát, halleluja! — m onda
ná Einstein, gyermeteg lélek, el
vakult szellem, nem látja, bizony 
nem  látja, hogy bürökkehelyben 
születtünk, ebben volt a nyoszo- 
lyánk s valamikori életünk.

— Varázsolj nekem valamit.
Nem akartam  varázsolni, de

attól féltem, hogy tagadó válasz 
esetén elhamvasztom szeméből a 
ragyogást, amely, mi tagadás, fel- 
sejdített bennem valamit, nem ér
zést, nem gondolatot, valamilyen 
m eg fo g a lm azh a ta tlan  b izser
gést, amely nem az agyból, nem 
a lélekből, még csak a végtagok
ból sem fakadt, talán a zsigerek 
egyikének a jelzése lehet, egy 
szikra, am elyből fellobbanhat 
egy m ajdan i gondo lat; lehet, 
hogy tévedek, hiszen csak feltéte
lezés, semmi más, m árm int hogy 
az a bizonyos gondolat esetleg 
újraértékeli a hajdani léttel kap
csolatos, eddigelé sziklaszilárd 
tézisek egyikét, a halálból fakadó 
életet, vagy az életből fakadó ha
lált.

— Mit varázsoljak neked? — 
kérdeztem  kedvesen, huncutul, 
hogy kedvére tegyek.

— M indent — válaszolt. — A 
Mindent.

Dobostortával kezdtem, ter
m észetesen. Égő gyertyákat is 
varázsoltam a tetejére, csakhogy 
a lángocskák nem  pislákoltak, 
színesek voltak ugyan, de mintha 
egy fényképről kerültek volna a 
konyhaasztal közepére. A gyer
mek szeméből a csillogás tovább 
ontotta a fényt, de sápatag arcán 
helyet kapott a megrökönyödés. 
"Niagara — m ondtam  —, ide
nézz!" S ott volt a Rét részre osz
tott, hatalmas zuhatag, intettem a 
gyermeknek, hogy tenyerével ta
passza be a fülét, m ert a hangok 
orkánja beledübörög a fülekbe, 
s a hártyapapír vastagságú dob
hártyát átfúrhatják a zajok, csak
hogy, h á t, ig en , a z u h a ta g  
zuhatag volt ugyan, de belemere
vedett a tájba, hangokat sem hal
la to tt, csak volt, m ert lenn ie 
kellett, ha már idevarázsoltam a 
konyhakredenc tetejére. A gyer
mek szeme fényes volt ugyan, de 
már nem csillogott, s m intha tar
tása is megváltozott volna, fejét 
leszegte, háta m eggöm yedt, és 
lábával türelmetlenül dobbantott 
a konyhapadlón. Erről eszembe 
jutott a ló. És máris ott állt a kony
haasztalon. Csikót varázsoltam 
neki, aprócska mesebeli paripát, 
lángvörösen lobogó sörényének 
szilaáznia kellett volna, de nem 
lobogott az a sörény, és a szikrá
kat is fogva tartotta a halálba köl
tö zö tt ö rö k k év aló ság . A ztán  
nyerítést akartam varázsolni, de 
a ló néma m aradt, a varázslat 
nem sikerült ugyan, de a gyer
m ek nem  tudhato tt róla, nem 
hallhatta, hogy könyörgésre fog
tam a dolgot, ám a ló hallgatott. 
A zza l v ig a sz ta lta m  m agam , 
hogy ilyen díszes tortát senki 
sem készíthetett volna, a zuhatag 
lélegzetelállítóbb volt, mint vala
mikor a valóságban, és ez a pari
pa néma ugyan, és mozdulatlan, 
de ha behunyod a szemed, gyor
sabban száguld, m int a képzelet, 
nyergében istenek ülnek, máso
k a t nem  tű rn e  m eg , h iszen  
ugyanolyan finnyás, mint a rang
kórságban  szenvedő, fantázia 
szülte istenek.

— Tessék, itt van minden! — 
m ondtam  büszkén, kevélyen.

— Ez minden? Neked ez a 
M inden? — Szem ében elham 
vadt a ragyogás, nem sírt, a fájda
lom hangtalanul ugyan, de ott 
jajongott az ajakán, a szép arcú 
gyermek rúttá változott, hado
nászni kezdett, de közben m eg
gondolhatta magát, karjai gör
csösen kim erevedtek, eltorzult 
arcából áradt a gyűlölet. — Életet 
varázsolj nekem! Életet! — Nem 
kért, nem  könyörgött, p a ran 
csolt, követelt.

Ki ez a gyermek? Miért akarja 
elrontani a mai álmomat? A sem
mibe akartam  álm odni magam, 
ahol nincsenek történések, értel
mét vesztette a kezdet és a vég, 
m inden csak önm agáért van, s 
ezt a m indent is semminek neve
zik, amely m enyugtatóbb, m int a 
valami valamiben.

— Életet nem tudok— mond
tam —, az élet halott, halottabb, 
mint az eszme, a gondolat, vagy 
a csillagok.

— En tu d o k  — m ond ta  a 
gyermek. — Tudok életet vará
zsolni, ha akarok.

— Akkor te vagy Isten — 
mondtam.

— Lehet, hogy az vagyok.

Intett, s a konyhaajtón belé
pett anyám, aki m ár száz éve ha
lo tt. Ez m ár m ajdnem  olyan, 
m intha álmomban azt álmodtam 
volna, hogy álmodom.

— Mit csinálsz itt, fiam? — 
H angjában szem rehányás volt, 
szemében fájdalom.

— Varázsoltam, anyám. Tor
tát, Niagarát, lovacskát.

— Nem méltó ez egy halott
hoz, fiam.

— De hát a gyermek kérte — 
m agyaráztam  —, a csillogó sze
mű, aki Istennek adta ki magát.

— M üyen gyermek, fiam?

Körülnéztem, senki sem volt 
a konyhában, csak anyám és én. 
A gyerm eknek nyom a veszett, 
torta sem volt az asztalon, a néma 
csikó belevetette m agát a zuha- 
tagba, s a N iagarát elálmodta tő
lem egy szemfülesebb halott.

— Mi lesz veled, fiam? — 
A nyám  hangjában aggodalom  
volt, kezét simogatásra emelte, 
tenyerét végighúzta az arcomon, 
de az érintést nem  érzékeltem. — 
A h azu g  h a llo tta k  zsú fo lásig  
megtöltötték a temetőt, s ezek 
előbb-utóbb kivesznek a képzelet
ből is, nemcsak az emlékezetből.

Nem tudtam  ellentmondani, 
nem is volt kinek, anyám  eltűnt 
ebből az álm om ban álm odott 
álomból, viszont egy újabb hang 
riasztott fel, egészen közelről ér
kezett, rekedtes volt és parancso
ló:

— Töltsél már, bazmeg!

Ketten ültünk a kocsmában, a 
rekedt hangú feje visszahuppant 
a ham utartóba, az üres üvegek 
összekoccantak a rázkódástól, a 
söntés m ögött egy álm atag nő
személy pislogott a félhomály
ban, de  azért jól lá tszo ttak  a 
szennyes, zsíros foltok a padlón, 
a falakon, én m eg félkönyökre tá
m aszkodva azon gondolkoztam, 
hogy az a ló vajon m iért nem  nye
r í te t t  eg y e tle n eg y sze r sem  a 
konyhaasztalon?

3



KÁNTOR LAJOS

Illyés, Erdély — és a "bátrabb igazságok"

----------------- HELIKON------------------------------------------------------------------------ —--------

"Semmi rokonsági kapcsolatom Erdély- 
lyel, d e  m intha mégis család előtt vizsgáznék, 
úgy foglalkoztat ez a bemutatkozás." — A 
hatvanhetedik évében járó Illyés Gyula leve
léből idézem  ezt a m ondatot, amely egy Ko
lo z sv á r t sze rk e sz te tt  Illyés-verskö tet, a 
Világszerzés megjelenése u tán  közel három 
évtizeddel, talán kiszakítható a szövegössze
függésből, elvonatkoztatható az alkalomtól, 
és úgy m utatható fel, m int a Felsőrácegres- 
pusztán született költő hiteles vallomása Er
délyről, Erdély fontosságáról — az 1983 
tavaszán lezárult életm űvön belül.

A család jelentése egy nemzeti költőnél 
aligha kérdéses, Illyés Gyula m űvének isme
rői azonban tudják, hogy konkrét valójában 
és m etaforaként egyaránt milyen sűrűn talál
kozhatunk vele, versben és prózában. A talál
kozások és beszélgetések személyes emlékeit 
félretéve, egyetlenegyről mégsem m ondha
tunk le i t t  megszám olni sem tudom, hány
szor hallottam  Illyéstől a normalitásra biztató 
szavakat, annak hangsúlyozását, hogy mi, a 
mai M agyarország határain kívül rekedt m a
gyarok ugyanúgy otthon vagyunk ebben az 
országban, pontosabban: hasonlóan jogunk 
van erre az otthon-érzetre, m int azoknak, 
akik m agyar állampolgársággal rendelkez
nek. A József-hegyi ú t tetején állt ülyés-porta, 
illetve a tihanyi kert és nyári lak erdélyi ven
dégei, számosak erősíthetik m eg ezt az emlé
ket, az illy ési b iz ta tásé t. De ez a nem 
zetszemlélet — amely korántsem  volt általá
nos és m ég kevésbé hivatalos a hatvanas-het
venes években , a K ádár-korszakban  (és 
A czél-korszakban, hogy m űvelődéspoliti- 
kailag fogalm azzunk) — kiolvasható az ily- 
lyési m ű  egészéből, az "ötágú síp" tételéből, 
Illyés Gyula politikai-irodalompolitikai ha
dakozásaiból. M idennek néhány, különböző 
k o ro k ra  je llem ző n ek  v é lt e rd é ly i b izo 
nyítékát próbáljuk a következőkben elősorol
ni, írásban ellenőrizhető dokum entum okra 
alapozva.

Az újabbkori m agyar irodalomtörténetí
rásban többször is találkozni lehetett Illyés 
Gyula és a Korunk (a két világháború közötti, 
Gaál Gábor szerkesztette folyóirat) kapcsola
tával. K öztudom ású, hogy a tizenkilences 
em igráns Gaál a lapjában először épp Illyés
től (Hősökről beszélek) és József Attilától (Invo
káció) közöl verset, 1932 decemberében. Az 
esztétikai mellett nyilvánvalóan mozgalmi 
indíttatású  volt a döntés— erre utalnak a más 
m űfajú korabeli közlemények is. "Ma ez a 
költő!" — állította Gaál Gábor a Nehéz föld 
elkötelezett szerzőjéről, a Korunkban, 1929 
elején, ám  ezt a kijelentését megelőzte a Pá
rizsból hazatért Illyés harcos cikke A köztár
saság jövőjéről (a recenzió hiányolja a francia 
cikkgyűjteményből a kom m unisták vélemé
nyét); 1929-ből m eg a következő évfolyamból 
ezzel részben összecsengő Illyés-dkkek idéz- 
hetők, a m aterializm us társadalm i feltétele- 
zettségéről, illetve az emigrációban élő Hidas 
Antal könyvéről; ez utóbbiban Illyés így teszi 
fel a kérdéseket "Melyik az igaz, s m i a fon
tosabb, a szépség-e vagy a közvetlen utilita- 
ritás? Ki fejez ki többet korából, az-e, aki 
őszintén saját m agát mutatja meg, m int egy 
korszak tagját, vagy az, aki saját magáról szót

sem szól, hanem  csak azt veszi, ami közös? 
És melyik a hatásosabb?" Ugyanakkor el
m ondandó a huszonéves Illyés Gyuláról — 
szintén erdélyi, kolozsvári forrásból —, hogy 
a forradalmas hit nála m ár ekkor a kétellyel 
keveredik; erről vall az Erdélyi Helikon Kuncz 
Aladár által szervezett ankétjában, amikor 
m int az egyik legtehetségesebb "fiatal m a
gyar" így nyilatkozik: "...az erkölcs, a köteles
ség, hit szép fogalmai üres szavak számomra. 
Fiatal fővel, tehát a legbefolyásolhatóbb kor
ban tanúja voltam egy ország morális és fizi
kai szétbomlásának, a legnagyobb emberi 
ideák elbukásának. Láttam, hogy a romok
ban hogyan és kik akarnak egy új ideológiai 
közösséget, erkölcsöt, hitet, nemzetet építe
ni."

Az ifjú Illyés inkább Petőfi és Ady, a ké
sőbbi korok hovatovább koszorús nemzeti 
költője nagyobbrészt Berzsenyi, Vörösmarty 
és Babits örökösének mutatkozik, bár a két 
vonulat sosem válik el egymástól élesen a 
magyarság és a haladás szolgálatát vállaló 
utód művében. Ahogy Adyról írta: "minden-

Szederjessy András szobra

ki Messiás itt, aki meg akarja váltani ezt a 
népet" — ám  nem kevésbé jellemző Illyésre 
az, amit "a közösségi élet hajszálgyökerei"- 
ről, lényegében saját munkájáról állít: "A haj
szá lgyökerek  a g o n d o la t tap o g ató zásá t 
akarták érzékeltetni." Ilyenformán a kiegyen
lítő józanság költőjének, próza- és esszéírójá
nak nevezhető Illyés Gyula, aki ugyan szól 
saját magáról, de a közöset sosem felejti el.

Ez utóbbinak, a közösnek a keresése, 
megtalálása és felmutatása határozza meg 
azt a három Dlyés-verskötetet, amelyekhez 
gondolatm enetünk kapcsolódik. Az elsőnek 
a hátteréről m ár szó volt. A Korunk kiadásá
ban, 1933-ban Kolozsvárt, "I. G." szerzőségé
vel megjelentetett, 48 oldalas füzet, a Hősökről 
beszélek a folyóiratbeli közlés megismétlése,

különnyom atban. (Az 1000 példányban, a 
Fratemitas Könyv és Lapkiadó R. T. által ki
nyom tatott — 100 számozott bibliofil pél
dányt is jelző — füzet utolsó lapján a Korunk 
előfizetési felhívása olvasható.) A következő 
évtized közepére, új reményekre és csalódá
sokra m utat a Bátrabb igazságokért! című kis 
kötet, amelynek címlapján M átyás király ko
lozsvári szülőháza látható — annak okán, 
hogy a Móricz Zsigm ond Kollégium 1945 és 
1948 között itt m űködött; ennek a verseskö
tetnek azonban csak a gépirat-másolata m a
ra d t fenn , am elybő l 1996-ban a m ai, a 
m arxista ideológiától eltávolodott Korunk, 
pontosabban az 1990-től harm adik folyamát 
élő folyóirat alapítványa és kiadója, a Korunk 
Baráti Társaság és a KOMP-PRESS valóságos 
könyvet formálhatott. Végül a harm adik — a 
megjelenési időrendet tekintve a m ásodik — 
kötet a m ár em lített (1969-es) Világszerzés, 
Illyés Gyula válogatott verseinek a szerző 
által is reprezentatívnak ítélt gyűjteménye, 
amely azt a bizonyos családi honosítást (a 
bukarestiként nyilvántartott, erős kolozsvári 
fiókszerkesztőséggel rendelkező) egykori 
Irodalmi Könyvkiadónknak, a Kriterion 
elődjének köszönhetően vállalhatta. A Világ- 
szerzés kiadástörténete egyelőre inkább az 
e m lé k ira to k b a , e s e tle g  a jö v ő  iro d a 
lomtörténetébe tartozik — Illyés Gyulának a 
válogatóhoz és előszóíróhoz intézett levelei
vel, megjegyzéseivel.

A Bátrabb igazságokért! viszont (1946-os 
változatában) m ár a lezárult m últ része — 
azokkal a m ásodik világháborút közvetlenül 
k övető  k o lo zsv á ri sa jtóközlem ényekkel 
együtt, amelyekből Illyés Gyula és Erdély 
kapcsolatának egy fontos szakasza reprodu
kálható. A számos adat, kritikai visszhang, 
újraközlés, híradás közül csupán a legfonto
sabbakat emeljük ki. így a Honfoglalók között 
című riportsorozat Világossdg-be]i recepció
ját, 1945 áprilisából, az akkori irodalm i szer
kesztőnek, Jékely Zoltánnak tulajdonítható 
szövegezésben: "A postai forgalom bizonyta
lansága nem  teszi lehetővé, hogy a riportso
rozat m inden cikkét elolvashassuk. Maga a 
tény azonban elégséges ahhoz, hogy Illyés 
Gyulát lélekben elkísérjük csodálatos útján és 
részt vegyünk élményeiben, ó  egyike azok
nak a paraszti sorból szárm azó íróknak, akik 
életüket s m űvüket a m agyarországi nagybir
tok elleni küzdelem re áldozták. Most végre 
teljesült a korszakos álom: a népi szárm azású 
író a m agyar feudális világ felszámolásánál 
szem tanú lehet s új hont foglaló népe határ
talan örömét megörökítheti." A júniusi ko
lozsvári könyvnapokra a Móricz Zsigmond 
Kollégium kiadója m ár önálló kiadványként 
nyomtatja ki a dunántúli földosztásról szóló 
riportsorozatot. Megjegyzendő, hogy a Mó
ricz Zsigm ond Kollégium m űvelődési, tudo
mányos és politikai vonatkozásban egyaránt 
amolyan összekötő láncszem volt a Bolyai 
Tudományegyetem és a Romániai M agyar 
Népi Szövetség k ö zö tt Illyés m űve beillett a 
kolozsvári nép i kollégisták program jába, 
konkrétan a "Szociális tartalom — nemzeti 
forma" d m ű  könyvsorozatukba; a kiadványt 
Gy. Szabó Béla neves grafikus fametszetével 
a címlapon, 3000 példányban forgalmazták.
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A Világosság a könyv piacra kerülése után két 
fejezetet közölt a nagyriportból, 1945 kará
csonyán pedig  Jékely ebből választja az új 
m agyarországi irodalom ra jellemzőnek vélt 
metaforát, az újrakezdés reményének kifeje
zését, ugyanezeken  az ú jsághasábokon: 
"Amikor Illyés Gyula a D unántúlon romfa
lak és rom városok között kereste a m egm a
rad t embert, egy tankroncsokkal mocskolt 
tájon kettéfűrészelt derékkal heverő és m ég
is virágbaszökkent cseresznyefát talált. A 
kép nem  akart szimbólumkeresés módján 
került be a rogeriusi leírásba — s ma mégis 
a romjaiból tápászkodó, halottaiból éledő 
M agyarország szinte bibliai jelképe. Különö
sen az, ha a m egtépázott, éhínséges ország 
cso d aszerű  szellem i m egnyilatkozásaira 
gondol az ember."

Akár versben történő folytatásnak tekint
hetjük a szintén 1945-ös jelzetű Egy év című 
kis ülyés-kötetet, az 1944. szeptem ber és 
1945. szeptem ber között született költői ter
mésből. Ezúttal a budapesti Sarló-kiadást 
vette át és továbbította az erdélyi olvasókhoz 
m int a sajátját (a MZSK kilencedik kiadvá
nyaként) a M átyás-házban m űködő kiadó; 
nem  kalózkodásról, hanem  a budapestiek és 
kolozsváriak közötti megegyezésről tanús
kodnak a dokum entum ok s az emlékezések. 
Jékely üdvözli, költőtársi főhajtással, ezt a 
megjelenést is; Illyés emberként, magyar
ként, költőként kiállta a próbát — olvassuk 
a Világosság-béli m éltatásban (1946 február
jában) —, mi több, az "elprózaisodó, elszike- 
s e d é s se l fe n y e g e tő , é s z fo g a n ta tá s ú  
Illyés-versek költőjéből éppen az új Apoka
lipszis, az üldözöttség, az alig elviselhető 
lelki sebek, az átélt borzalmak szabadították 
fel a tudatalatti sikoltásait és látomásait" — 
állítja Jékely Zoltán.

Ezekre a Móricz Zsigmond Kollégium 
által vállalt Dlyés-füzetekre tette volna föl a 
ko ronát a Bátrabb igazságokért!, 1946-ban, 
m int egészében eredeti, a kolozsvári diák-ki
adónak, "a szegény sorsú erdélyi magyar 
d iákokénak  szánt verskötet — ha időköz
ben be nem  szűkülnek a helybeli lehetősé
gek. M ielőtt azonban a fennm aradt gépirat, 
illetve az 1996-os kiadás alapján röviden jel
lem eznénk az Illyés Gyula összeállította 
verskéziratot, érdemes Illyés 1945-ös romá
niai (nem csupán erdélyi) "vendégszereplé
sét" feltérképezni — m ár csak azért is, mert 
a küldetésben járó költő tulajdonképpen 
nem  vendégnek, hanem  családtagnak érez
hette itt magát, az ismét Nagyváradtól nyu
gatra m eghúzott határ ellenére A politikai 
súlyú országos Petőfi-ünnepségekre érke
ze tt m agyarországi kü ldöttség  tagjaként 
Illyés nem csak a barátok s a m agyar ifjúság 
körében, de Bukarestben is rendkívüli figye
lemben részesült. A Timpul című fővárosi 
lapnak adott interjú, illetve az erről beszá
moló kolozsvári újságcikk a Világosságban 
m ár címével elárulja, hogy a költő reménye 
és a politikai akarat talán egymásra találhat. 
Erdély legyen a béke asztala! — hangzik a fel
szólítás. Illyés nyilatkozata azonban nem  fel
hőtlen optim izm ust fejez ki: "Nemzeteink 
között nem csak a m últban voltak sajnálatos 
félreértések, vannak nézeteltérések és egye
netlenségek, sőt éppen ellenérzések úgyle
het m a is. M árpedig ezekkel a kölöncökkel 
nem  lehet tartós békét biztosítani. Ha béké
ben akarunk élni, h iggadnunk és felejtenünk

kell. S aki tud  felejteni, az jegyese a bol
dogságnak." Ennek ellenére hitet tesz a 
magyar-román barátság jövője mellett — 
és ezt újra Jékely kommentálja meg, A z  
írók politikája d m  alatt (ugyancsak a Vilá
gosságban, 1945 augusztusában), nem kis 
derűlátással: "Illyés Gyula a békítő szel
lem nagyköveteként a m inap Bukarest
ben járt, hogy ott boldogan győződhessék 
m eg a rom án vezető politikusok és a 
hangadó fiatal írók szándékának őszinte
ségéről."

(És itt nyissunk egy rövid zárójelet, a 
következő évtizedekre, Illyés és Erdély 
későbbi évtizedeire gondolva. A Fáklya
láng m arosvásárhelyi bem utatója után 
több mint egy évvel, 1956 januárjában a 
100. előadásra jön ismét Erdélybe, s a ha
vas télben is szívmelegítő élményről pró
zában és versben is vall. M ár maga a 
látogatás ténye, az idejövetel lehetősége 
felhangolja — a színházban, a színészek
től látottak nemkülönben —, a "más-más 
nyelvű  szók" ugyanarról, az egyetér
tésről, a türelemről m intha az 1945-ös 
hangulatot idéznék; és megint következik 
a felszólítás, az önbiztatás: "Úgy legyen, 
Erdély! Példáddal, m it adsz, /  légy a szí
vekben hótiszta-magas!" Újabb év nem 
telik bele, és e remények teljes lehervadá- 
sát foglalhatná akár Erdélyben címmel ak
tuális vallomásba. — Kiegészítésképpen: 
ekkor m ár Jékely is egy évtizede Buda
pesten él, persze, régi-új lakhelyén sem a 
hatalom kegyeltje. — Ha az idézett Illyés- 
sorokat összekötjük a hetvenes évek ta
pasztalataival, például a Szellem és erőszak 
kim ondott, ám kinyom tatni M agyaror
szágon is csak egy évtized m últán enge
dett igazságaival, "az írók politikájának" 
bugyrait járhatjuk meg. Érdekes volna vé
gigkövetni, hogy Illyés Gyula életművében 
az Erdély-motívum 1945 augusztusa és 1956 
januárja u tá n — és persze e két dátum  között 
is — hányszor és hogyan bukkan elő.

Visszatérve a Bátrabb igazságokért! olvasó
ja előtt feltáruló közéleti krónikához, az 1939 
és 1946 közötti korszak olyan egyéni és kö
zösségi szenvedésrajzát, szubjektív mérlegét 
kapjuk itt, amely direkt voltában és mélysé
gében túltesz az 1947-es, Szembenézve című 
köteten, noha a m eghiúsult kolozsvári ver
seskönyv anyagának nagy része ebben a Ré- 
v a i-k iad ásb an  je len t m eg. C sakhogy  a 
Bátrabb igazságokért! kötet (a gépirat) még 
egy folyamat része, már-már naplószerű re
agálás a történésekre — a későbbi versválto
zatok  v iszon t fényesebbre csiszolják az 
élményt, a formát. Nyilván politikai okokkal 
magyarázható egyes versek kimaradása a 
későbbi kötetekből, m int például a Teleki Pál 
halálakor írt Vedd példának... vagy némelyik 
verssor átírása. E külső okokon túl azonban, 
Illyés költői műhelyének megismerésében 
segít a "nyers" és a "cizellált" változatok 
összevetése, a véglegesnek tekintett szöve
gek gyűjteményeiben. Ahogy maga Illyés ír
ta, az Abbahagyott versek (1971) előszavában: 
'M int m inden téren, a költészetben is végte
lenül ártalmas és éppannyira ellenszenves 
az a szakmai gőg (és gyávaság), amely a 
műhelytitkokat őrzi. Sőt gyártja, a m űvek 
fogantatását, keletkezését izgalmas homály
ba, valósággal papi rejtelembe burkolván. 
Holott épp a leleplezés volna izgalmas, m ert

KIRÁLY LÁSZLÓ 
írógép az ódához
a képernyőn forradalom éló adásban 
nyugat felé süvítnek helikopterek 
éjjel két órakor
elgondolkodtam hol a legközelebbi nyugat 
nyolcvankilenc decemberében 
állítólagos kivégzés képeire várva 
keresztényi gyűlölettel acsar szívemben 
alultáplált hittel hév hajnali órán 
egyik fiamat tankok között látták 
másik fegyverrel hasal az aradi hídon 
koszorút visz agyonlőtt bajtársnak 
banánt eszik erdély túlsó végén 
mi jön még ránk 
be nem kerítettek meg nem ettek 
újévi üdvözlet a kocsi szélvédőjén 
death for death! 
fuck you magyarországi 
szopsz fasz! 
kolozsvárott
a iancu de hunedoara utcában
nyolcvankilenc decemberében
majd héttörpe kölyköt pofoztam volna
ki az ablaktörlők körül matatott
de csak csokor hóvirágot leltem keze nyomán
miként szelídítsem vadállat gondolataim
rogyásig könyvvel a csomagtartó
mindig könyvvel
míg süvöltenek a helikopterek
hová készülsz angyal robbanótöltet nélkül
epévé változott a víz mondjátok meg dsidának
és hogy tündöklő gyilkos ifiúságunk
régmúltba perc alatt zuhan
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valóban van ott homály, kibontandó rejte
lem." Nos, a rejtelmekbe vezethet be, az Ab
bahagyott versek tanulm ányozása mellett, a 
Bátrabb igazságokért! is. Egyetlen átírást idéz
zünk, a sok kínálkozó közül. A Seb (1943) 
zárószakasza a Bátrabb igazságokért /kötetben 
még így hangzott:

Tagod mind csupa seb, csupa 
kín, csupa láng!
Vagy, isten? Hogyha vagy, mire 
vársz még, apánk?
Ez a négy sor a Haza a magasban kötetben 

a következőre változott:
Fájok, fuldoklók, égek én, 
a semmiség:
üvöltsd el végre már kínom, 
emberiség!
A  Bátrabb igazságokért! kötet nem  az em

beriséget kívánta megszólítani, a költő köz
vetlen környezetéhez szólt — akár a jelent, 
akár a történelmet idézte az olvasói tudatba. 
Széchenyi és Ady, Babits és Móricz Zsig
m ond és korántsem  utolsósorban Teleki Pál 
az egyéni és nemzeti felelősségre ébresztette 
Illyést és általa a kortársat. Ahogy az 1946- 
osnak szánt kötet záróversében (Az új nem
zetgyűléshez) írta:

Rajtunk fordul meg: lesz-e újra ország, 
lesz-e otthona ennek az anyának, 
aki kezünkbe adta mindenét, 
utolsó fillérként végső bizalmát.
Mirajtunk fordul most meg, lehet-e 
olyan magyarság, hogy szennybe ne fojtsák. 
Érmek az intelemnek bizonnyal több a 

realitása, m int a "hótiszta-magas"-ba emelt 
Erdély-metaforának.
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KARATSON ENDRE
A

Általános Alika
É bredéskor nem  tu d ta m  a fürdőszoba- 

ajtó t k inyitn i. Á lltam  a fű tetlen  előszobá
ban , d ö rzsö ltem  a szem em ből az álm ot, 
az tán  m eg in t p ró b á lk o z tam  Valaki bezár
ta. Valaki berzárkózo tt, hallo ttam  a víz 
csobogását. "A puka lehet", gondo ltam , s 
re m é n y k e d te m , h o g y  h á th a  m ég sem  
A puka , m ert ak k o r se vége, se hossza az ő 
szertartásának . "És ha m égis A puka, ak
k o r ho l ta rth a t m ost; feni szíjon a borot
vát? habo t kever ecsettel? nyírja füléből a 
szőrt? Vagy m ég  id á ig  sem  ju to tt el, folyat
ja bozon tos h átára  a vizet, és paskolja len
d ü le te se n , c é ltu d a to sa n , kéjesen  szor- 
tyogva, m in t egy víziló? m in t a legorm ót
lan ab b , leg te rp eszk ed ő b b , legsertésebb  
bőrá lla t, m elyre d u m -d u m  golyóval lő
nek , lenne jó lőni..." A puka m ódszeres 
m o s d á s a i tó l  re n d s z e r in t  b e g u ru lta m , 
több d u m -d u m  golyót sem  sajnáltam  vol
na tőle, s az ajtóba is csak azért nem  rúg
tam , m ert egyelő re  ő vo lt az erősebb. 
V árakoztam  hát krokodil idegekkel egyik 
lábam ró l a m ásikra b illen v e  "A puka nem  
is m osd ik , A puka vécézik", ez a gondo lat 
k ezd e tt el b án tan i, ösztökélve a hólyago
m at feszítő  fájdalom tól.

Á ldom  szerencsém et, hogy nem  les
tem  be a kulcslyukon. H a A puka hátu lró l 
r a j ta k a p ,  e la g y a b u g y á l t  v o ln a  is te n 
igazában . H a  p ed ig  arra  gyanakodo tt vol
na, hogy  A nyuká t kukkolom , talán  agyon 
is ver. Á p u k a  ugyan is a hálószobából ér
k eze tt, a lsó n ad rág b an , válláról lógatva 
n ag y p ap itó l örökölt, rojtos m osdó lepedő
jét, m elye t m in d ig  m agával v itt, nehogy 
m i, gyerekek , az o rru n k a t tö röljük bele, 
vagy  m ást. B izalm atlanul m osolygott le 
rám :

—  M it idé tlenkedsz  itt, Ali?
— Zárva az ajtó.
—  Ki zá rta  be?
— Biztosan Anyuka.
A p u k a  o tt állt m ellettem , ben t csak 

an y u k a  lehetett. N ek ü n k  gyerekeknek  a 
zá rk ó zást tilto tták , m ég  nővérem nek  is, 
p ed ig  Ju tka bakfis vo lt cicivel.

A puka kétkedve fogadta jelentésem et;
—  A nyu , te  vagy  bent?
N em  válaszo lt senki. A puka összevon

ta szem öldökét;
—  A nyu , én  vagyok.
A nyuka  csak hallgatott. A p u k a  nem  

teketó riázo tt, o d an y o m ta  szem ét a kulcs
lyukra. E kkor kap ta  o ldalba az előszoba 
huzata : m ezte len  háta  m eglúdbórözött.

—  L áto m  a... —  kezdte, de  a tárgyat 
k im o n d an i n em  tud ta . Irtózatos á-ra rán
to tta  fel á llkapcáját a tüsszentés, arca szer- 
te szé jje l v o n a g lo tt ,  e lő re v ág ó d ó  o rrá t  
beleverte  a kilincsbe.

—  L á to m  a p o p ó d a t  —  b ö m b ö lte  
könn y ezv e  A puka. Én ny ikkan tam , rö
hög tem , nyeríte ttem  valósággal. M iattam  
beszélt d ed ó sán , A ny u k án ak  m ást m on
d o tt, h a  kettesben  voltak: eleget hallgatóz
tu n k  Ilivel és Ju tkával a hálószobaajtónál, 
s m i egym ás közt is a felnőtt szó t használ

tuk. De A puka ildom os gyer
m ekeket akart. N evetésem et 
sem  vette  jónéven. V agdo
sott felém  a fürdőlepedőjé
vel, h o g y  e lh a llg a tta s so n , 

netalán  le is üssön  lábam ról. Sarokba szo
rított. Fölém  m agasodva kilátásom at el
zárta.

—  K inek a popóját látod te?
A kérdésre A puka villám gyorsan h á t

ra fo rdu lt, s egyszerre  p illan to ttuk  m eg 
A nyukát, aki reggelis tálcával m egrakod
va jött a konyhából, és m egütközve m o
solygott. T ud tam , hogy  m it rosszall, s 
tu d ta m  az t is, hogy A puka tudja, hogy 
A nyukának  nem  esik  jól, hogy A puka 
csak ú gy  összetéveszti egy m ásik  nő  seg
gét A nyukáéval, pláne, ha a m ásik  nő tö r
tén e te sen  Ju tk a  (ki is leh e tn e  m ás? ő 
farosodott m eg előnyére az u tóbbi idő
ben), szóval Jutka, akiét A puka azzal az 
ü rüggyel kéjlesi, hogy neki A nyukáét sza
bad.

A puka nyaka köré tekerte a rojtos fü r
dő lepedő t, m in t aki fel akarja akasztani 
m agát. E ngem  m egin t rázo tt a röhögés, 
egy kicsit be is p isáltam , am it a hálóingem  
elég jól takart, és A puka sem , A nyuka sem  
vette észre. Ju tkára figyeltek ugyanis, aki 
b egyes bakfis dresszben  nézett ki a lány
szobából, és arra panaszkodott, nem  tu d  
felelni fizikából, ha tovább tart a felhajtás. 
A csendbe, am i erre tám adt, s am it eg y ü t
tesen h o z tu n k  létre, be lesűrűsödö tt a ta
lány.

—  Ilikéé nem  lehet, az ö v é  sokkal ki
sebb — tanácstalankodott apuka. Ekkor 
m ár húgom  is köztük  nyújtogatta nyakát, 
tárgyilagosan fagga tózva:

—  M égis m ilyen? Van akkora, m in t 
A nyukáé?

M áskor A puka letolja Ilit; m ost alatto 
m osan  kijátszotta A nyuka ellen:

— Kerek és rózsás, m in t a te pofid, csak 
pon tosan  hatszor nagyobb.

A puka lángeszűén tu d o tt tám adólag  
v isszav o n u ln i. A zo n o sítás  h e ly e tt oly  
ügyesen  m inősített, hogy az ü ldözésére 
lendü lő  A nyuka alig  győzte felszedegetni 
az aknákat. Ha ugyanis helyben hagyja az 
A puka által m egado tt m éreteket, húgom , 
ak it folyton azzal ugrattunk: "Ilikének p o 
pója kisebb, m in t a pofija", szóval húgom  
az irigységtől rögtön elbőgi m agát, ha vi
szon t azt m ondja, hogy kisebb, a m aga 
m agáéról ism eri el k im ondatlanu l, hogy 
az  nagyobb, s b á r becsületben, de  nem  
előnyére növekedett.

L o v a g ia s a n  s z e g é n y  c s ő b e h ú z o t t  
A nyuka segítségére siettem.

—  Kié az a popó? Ism ered?
—  Sose láttam .
—  H ad d  nézzem  én is — szóltam  ne

k im erészkedve —, hátha ism erem
A nyuka és A puka egy em berként ka

p o tt le tíz körm öm ről: elég nagy vagyok, 
tud h atn ám , hogy nem  illik női popó t les
ni, rosszul fogom  végezni, én  leszek a csa
lád szégyene. De elhangzott az az érv  is, 
hogy az én korom ban női p o p ó t csak fél
reism erhetek.

Jutka idegesen beavatkozott:

—  M ért n em  szó lto k  nek i, ha m eg 
akarjátok ism erni?

K özben azért ő is m egnézte m agának;
—  N ah á t popó! N ahát tusol! M it vagy

tok ú gy  oda?
A nyuka élvonalba tu szko lta  A pukát, 

aki bezöigött:
—  N yissa ki!
V áratlanul fe ltáru lt a lakásajtó , k üszö 

bén a postás állt.
— Maga m it akar? — förm edt rá Apuka.
A postás a tisztán hallott utasításra hi

vatkozott.
— N em  m agának  m o n d tam , ennek  itt 

benn  —  füstö lgött apuka. A ztán  vállat 
vont.

— Maga jár m indenkinél, hátha ráismer.
És tessékelte a ku lcslyu k hoz a postást,

aki nem  sokat ta rtóz ta tta  m agát;
— A szűzannyát! De szép segg ez, kérem.
A p u k á t és A nyukát lá tható lag  a kárho

zatba v itte  a postás szépérzéke. Cserébe 
legalább a tu d ás ö röm ét rem élték.

—  Kié? —  n o szo g a ttá k  —  M eg tudja 
m ondani?

— A zt én  n em  tudom , d e  szívesen be
leharapnék.

A közügyét m ost m ár nem  lehete tt m a
gántitokká visszavarázsolni. C sak  az ajtó 
ne m arad t volna zárva! B eüvöltö tt a p o s
tás is:

—  N yissa ki, m ert figyelik!
M indhiába. A nyuka pongyo lában  le

szólt a gangró l a házm esternek , hogy jöj
jön fel az álkulccsal. A házm ester ép p en  
nem  volt otthon , v iszo n t k özvetlen  szo m 
szédunk , E ustách néni, akit hallókürtje 
m iatt h ív tu n k  így, az t hitte , hogy nem  
hallja, s elkezdte sz in tén  szólongatni.

K usza beszédfoszlányokkal le tt tele az 
udvar, a lakás m eg  távolabbi szom szé
dokkal. Volt, ak in ek  k ö szö n tü n k , volt, 
akinek nem , d e  m indenk it ism ertünk , sőt 
akár fel is ism ertü n k  a hom ályos lépcső
házban  térfogatáról, cipője kopogásáró l, 
m ég  a lélegzetéről is, m in t ah o g y  m ég  az 
első em elet ö tben  lakó v ak  h ad iro k k an t is 
ránk  ism ert, ha az ő lakása e lő tt játszo t
tunk , n em  kellett ehhez m ég  sim ogatn ia 
vagy csókolgatnia sem , ilyetén  hajlandó
ságát Jutka szem telenségnek  tarto tta  — 
"tapenol és sm acizik az ö reg” — , Ilike él
vezte —  "válogat és kóstol a bácsi" — , én  
ped ig  hol barátkozásnak , hol to lakodás
nak fog tam  fel, aszerin t, hogy m ások  tö r
ténetét vagy a m agáét m ondta , az  övé 
ugyanis halál unalm as lett az  évek  m ú ltá 
val, könyököm ön jö tt ki, hogy  "úgy szúrt 
be a lőrésen a lángszóró, m in t az Isten  
kardja", a többiekét v iszont egyre érzékle
tesebben cifrázta, n ag yvona lúan  cserél
gette is, úgyhogy  idővel m ár nem  E ustách 
néni kapo tt légnyom ást, h an em  Cé bácsi, 
és nem  Cé bácsi tö ltö tte  katonaszökevény 
éveit egy kettős fa lú  szekrényben , han em  
Dé, aki p ed ig  csecsem ő volt a háborúban , 
s akit az eredeti, szin tén  n ag y h a tású  vál
tozat szerin t kenyérjegyből főzö tt pem pő- 
vel ta rto tt életben G yé néni, p ed ig  n em  is 
volt az édesanyja, édesany ját sosem  sike
rü lt azonosítan i, csak édesapját, Jé bácsit, 
ő t v iszont két évvel szü letése e lő tt e lh u r
colták a ném etek, és két évvel születése
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u tán  az oroszok, d e  m in d k ét irányból h ű 
ségesen írt hozzátartozó inak , családi h a 
gyom ány  v o lt ez nála, az  ő édesapja, eL 
bácsi, o lasz hadifogságból k ü ld te  leveleit, 
nagyapja, eF  tata, am erikai k ivándorlás
ból, d édap ja , eS apó  osz trák b ö rtö n b ő l, két 
régebbi üké, X és Y, a M árvány-tenger, sőt 
a Bajkál-tó partjáról, Jé bácsi nem  győzött 
csodálkozni, hogy m ilyen  m esszire tudja 
v isszavinni őseit, ideérve Ü  bácsi (üveg
szem e m ia tt nevez tük  így a v ilág talan  me- 
s é lő t)  e g y e n e s e n  b á m u la tá n a k  a d o tt  
kifejezést, és büszkén  em legette azokat a 
m egkapó  sorokat, m elyeket szem ély sze
rin t nek i cím zett Jé bácsi, m ikor turista 
elődei m ia tt a m agyarok  is elhurco lták  Dé 
bácsival egyetem ben, csakhogy az elbe
szélés hevében  a tábort eM  és eN  bácsi élte 
át, eM a hozzá tartozó  eM  nénivel és eN  is 
eN nével, d e  haza m ár eM  eN névéi és eN  
eM  nén ivel tért, m ivel azonban  lakásukat 
k iu ta lták  az O  s az Ü  családnak , a két párt 
bete tték  társbérlőnek  a m egözvegyült, de 
m ég  jóvágású  eR ú rhoz , ak it előbb Ü bácsi 
kétségbeesett fellebbezőnek állíto tt be, az
tán  lelk iism eretlen  nőcsábásznak , m ert 
eM  n én inek  és eN n én ek  jobban tetszett, 
m in t eM  és eN  bácsi együ ttvéve , végül 
csupaszív  m ostohának , ak i gyám ságába 
fogadta a k itaposo tt gyerekcipőben járó 
Zét és Zsét, m iu tán  szü lőapjuk , Vé, a tü 
körm etsző  be leőrü lt abba, hogy belövéses 
m ű h e ly éb en  arcá t a sz ilánkokból nem  
tud ja többé összerakni.

U bácsi szerin t Vé bácsi term észetesen 
Cé nén i fia volt, o rd ításátó l rém esen fél
tü n k , Zével és Z sével v iszont, ak ik  a vice
fiú, vagyis a vérszom jas Ká vezénylete 
a la tt á lltak , o sztá lyharco t já tszo ttunk  a 
g angon  m eg  a p incében, m ert A puka és 
A nyuka n em  szerette, ha beteszik  lábukat 
a lakásba. M égis ben y o m ak o d tak  m ost a 
több iek  közé, ak ik  a k iáltozásra összecső
dü ltek , s azon  tanakod tak , ki kerü lt bajba. 
A puka és A nyuka szó tlanul m ered t rájuk, 
s az ú jo n n an  jö ttek  n em  tu d h atták , m i 
zajlik bennük . M ert b á r ism ertek  m inden
kit, h iszen  egyetlen  közös, nagy  házban 
lak tunk , A puka és A nyuka m egválogatta, 
hogy  kivel áll szóba, s ak iknek  nem  kö
szönt, azoknak  k in t vo lt tágasabb. Volta
képpen  nyelvükre  ez k ívánkozott, csak 
ak k o r a k itessékelteke t hogyan  győzik  
m eg , h o g y  v o lta k é p p e n  ők , m á rm in t 
A puka és A nyuka kerü ltek  pácba. M in
ket, k isko rúakat teljesen k ihagy tak  a szá
m ításból, s A puka m ég  az t is rossz néven 
vette, hogy  bokán  rú g o m  a vérszom jas 
Kát, aki e lrágo tt csum áját az  előszoba asz
tallapja alá ragaszto tta . A puka felém  csa
p o tt fü rdőlepedőjével, hogy  fegyelm ez
zen , n e ta lán  lábam ról is leüssön, am ivel 
az tán  kétszeresen  m elléfogott: nem  talált 
el, persze, s rá ad ásu l m aga ellen bőszítette 
azokat is, ak iknek  köszönt.

—  M aga ne vagdalkozzon! —  rivallt rá 
a csupaszív  eR ú r. —  M aga m iatt traum ás 
lesz az Alika.

L o v ag iasan  a k u ty aszo rító b a  kerü lt 
A puka segítségére siettem :

—  H a d d  m ond jam  el a bácsinak, m it 
lá tok  a kulcslyukban!

Kéjesen hallgattam  apuka hörgését.
— Popót!... az t én is m eg tu d o m  m on

d a n i—  s lökte A nyukát, hogy álljon u tam 
ba.

—  Popót? —  gúnyolódo tt eR ú r  — , azt 
én is láttam , m égsem  kiabálok.

Aztán benézett, és elkezdett kiabálni.
—  N em  igaz! N em  igaz! Kié?
— Szóval m aga sem  ism eri —  kereke

d e tt felül apuka. A nyuka ped ig  invitálta a 
többieket, hogy próbálják felism erni.

A kkorra úgy  m egfeszült a hólyagom , 
hogy nem  b írtam  szám olni a felvonuló
kat. Szólni ped ig  nem  m ertem , m egfélem 
líte tt a töm eg. Akik külön-külön ism e
rősök voltak, együ tt elvesztették  m eghitt 
ábrázatukat. Jé bácsi m ég a szokott cso
dálkozással tárta szét karját, ősöreg házi
kabátján  is o tt vo lt a feslés, de  m ikor 
felem elkedett, rendkívülien  m eg d u zzad t 
az  arca.

— Sír a lelkem  — m ondta a ku lcslyuk
ra nyom ában szem ét tapasztó  Gyé néni
nek, aki szin túgy  m egnövekedett pofa
zacskóval, d e  nem  ugyanazzal a hírrel 
em elkedett ki az élm ényből.

—  M osolyog a drágám .
— Tetszik ism erni? — faggatta A puka.

Kosztándi Jenő: Konstrukdó

Gyé néni parányira zsugorodo tt sze
m e gyönyörben úszott:

— N em  idevalósi.
—  H ova valósi?
Erre m ár eN  bácsi és eN  néni akart 

válaszolni. Benézni is egyszerre akartak , s 
p e rsze  kem ényen  összeü tköztek , fejük 
azonban  ettől jóval tú lkerekedett egy p ú p  
várható  m éretein. O da se neki. Repestek, 
p ed ig  a látvány csupán  egy m ásodperc 
töredékére táru lt e lé jük

— Pihés... ham vas... kívánatos...
De hogy honnan  került oda, azt a m ö

g ö ttü k  tü lekedők  jobban akarták  tu d n i 
náluk. A zt hiszem , Dé bácsi volt soron, s 
em lékszem  m ég m olyrágta sáljára és lel- 
kendezésére, hogy  "csücsörít, csücsörít", 
m eg arra, hogy ajka függőlegesre fordult, 
m iközben körötte keszeg, ráncos arca ne
k idom borodott. Talán ezért sem  sikerült 
válaszolnia A puka kérdésére. Egykettőre 
odébb  is lökte az O  család vagy az Ü 
család. M egkülönböztetn i őket m ár nem  
tu d tam , csikaró  húgyvezérem  m in d in 
kább betöltö tte gondolataim at, a kavaro
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dás is e lu ra lkodo tt d arazsak  harci táncát 
rop ta az együ ttvéve m egszám lálhatatlan  
O  család és Ü  család, részletek  b u k k an tak  
fel a v iharzásból, szarkalábas szem pár, sé
tabot, m ájfolt, az  egyik  néni bugyros m ell
tartója, k iáltozások hangzottak:

—  G ödröcskés... kacér... m árvány... is
teni...

—  Vakító! — k on trázo tt Ü  bácsi neki- 
göm bölyödő képében  e lném uló  szájával. 
Fehér botja k ap a rászo tt az  ajtón, de  őt is 
k iszo ríto tták  S ak k o r a kezek, lábak, cek- 
kerek, kötények, p izsam ára  h ú zo tt télika
b á to k  ö sszev isszaság áb an  k ifigyeltem , 
am it gyerek  m ég  nem  látott: a sorban  
tip ródó , b ehavazo tt szá rn y ú  Jézuskát, aki 
kosárkájában egy csom ó, íját feszítő, gum i 
H u n o r t  és g u m i M ag o rt h o zo tt. E zek  
m ind , ahogy ő benézett, csodaszarvasok
ká v á lta k  K arácsonyi varázsla t ez volt. 
Közös sorsba o lvadás p ed ig  az, hogy  Jé
zu sk án ak  is m eg a csodaszarvasoknak  is 
seggfeje nő tt, akárcsak  a többi kukucská
ló n ak

Tanúja a tovább iaknak  nem  lehettem . 
Szorító izm om  feladta az ellenállást. U to l
só erőm m el á tsza lad tam  E ustách nénihez, 
s az ő vécéjébe ered tek  m eg  hó lyagom  
csatornái. K ínra békesség  következett! S a 
békességre m icsoda rém ület. Vé bácsi a 
valóságban nem  Cé, h an em  E ustách  néni 
fia volt. A legcsekélyebb zajra bezárta  a 
lakásajtót, és o rd ítan i kezdett. L égnyom á
sos anyjától az t tehete tt, am it akart. M ikor 
rájöttem , hogy a kijárat elő tt strázsál, tor- 
k o m szak ad táb ó l seg ítségért k iálto ttam . 
De az ő rü lt tükö rm etsző  hangja erősebb, 
öblösebb volt az enyém nél, és h ázu n k b an  
o lyan ism erős, hogy  régóta senki sem  fi
gyelt fel rá.

M ásnap  eresztett ki. A p u k á t, A nyuká t 
és Ju tk á t e lv itték  k ih a llg a tásra , o tth o n  
csak Ilike m aradt. Szerinte a popófejű  b á
csik és nénik  nem  győztek  beteln i egy
m ássa l. C sacso g ásáb ó l k ö rü lb e lü l az t 
vettem  ki: órák ig  zajongtak  m ég, A puka 
és A nyuka is k ö z tü k  volt, és rá sem  hede
rítettek  Jutka jelentéseire, p ed ig  o lyan  iz
g a lm as  tén y ek rő l szá m o lt be, h o g y  a 
bezárkózott popó  sz ivárványszínű  bugy it 
húz fel. H ogy m iért zá rkózo tt be, hová 
valósi és kié, az nem  d e rü lt ki. A ztán  vég
zett az öltözködéssel, k inyílt az ajtó. Ju tka 
m ent csak be a h ű lt helyre, m ásokat a 
csurom vizes fürdőszoba nem  érdekelt; az 
előszobában m eg a gangon  szorongtak, 
am íg é rtü k  nem  jött a rendőrség. A  h áz
m ester hívta ki, am ik o r hazaérkezett.

Szegény Ilikéből nem  lett nagylány. El
vitte egy  tüdőgyu lladás. Ju tkát m oto rbal
esetben  v esz te ttük  el. É v tizedek  m últával 
a néniket, bácsikat sorra eltem ettük . U tá
n uk  m ent A puka és A nyuka is.

Az szám ol be az esem ényekről, aki 
m indenk it túlél. És én  főleg azért m on
d o m  el őket, m ert éb redéskor m a reggel 
nem  tu d tam  a fürdőszobaajtó t kinyitni. 
Valaki bezárta, valaki bezárkózott. H allo t
tam  a víz csobogását, és ettő l m ég  sü rgő 
s e b b e n , m é g  k ín z ó b b a n  k i k e l le t t  
m ennem .

1989
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m t i M V  M Ú M Iff 97
ha majd m inden rabszolga nép sze rke sz ti:  ,
járm át megunva olajra lép F ekete Vince y /

MAGYARY ÁGNES
*|

Szép, új veszedelmes viszonyok
(a továbbírás m in t regényterem tő elv)
A d m  alatt ez olvasható: napló. Valóban 

ez a kiindulópont: Osztatni András (Ondris) 
1915 február havának tizenötödik napján, 
rögtön házasságkötése után kezdi papírra 
vetni vívódásait, testi-lelki szenvedéseit, a 
Jadvigával való közös élet teljes kudarcát.

(Füst M ilán A feleségem történetének egy 
újabb variádója lenne ez? Ahol a női lélek 
elérhetetlen messzeségben lebeg az őt szere
tő, de soha m eg nem értő férfi előtt?)

Csakhogy Ondris naplójába Jadviga bele
ír! Férjének halála u tán  találja m eg annak 
titkos gyónásait házasságuk intimitásairól. 
Jadviga nem  az események h ű  krónikása, ő 
csak megkésett beszélgetést folytat Ondris- 
sal, az ott megfogalmazott kétségekre ad vá
laszt. Am i titok volt a férje számára, arra 
ezekben a sorokban fény derül. Igaz ugyan, 
hogy O ndris visszaemlékezéseihez képest 
Jadviga vallomásai csak ködfoltok m arad
nak, de igazán teljessé csak e két szöveg egy
ségében lesz a történet.

(végzet a m indennapokban)
Itt sem m i sem előzménytelen: minden 

egyes érzelm i rezdülés összefügg egy koráb
bi eseménnyel és kihat egy későbbire. Ondris 
apja, Osztatni György (Apovka) és Jadviga 
anyja szerették egym ást fiatal korukban. 
Jadviga és O ndris szerelme nem más, mint 
szüleik m eghiúsult vonzalm ának kiteljese
dése, de az sem zárható ki a kapcsolatoknak 
ebben a görög tragédiákat idéző szövevé
nyében, hogy vérfertőző házasságban éltek.

Az elárvult Jadviga első szerelme Apov
ka volt, aki m int nevelt lányáról gondosko
dott róla. Jadviga rajongása az első ember 
iránt, aki szeretettel fordul feléje, szükség
szerűen változott szerelem m é — később 
Ondrisban éppen ezt az első szerelmét vélte 
feltalálni. Az ösztönélettani viselkedés és az 
érzelemátvitel jellemzi a vonzalm aknak ezt 
a bonyolult viszonyát. Jadviga és Ondris sze
relm e megszületésekor a valamikori szerel
m espár (Jadviga anyja és Apovka) nem élt 
már, nem  lebbenthették fel a fátylat a régi 
titokról.

Érzések zűrzavara hatja át az események 
láncolatát. Barátságok és házasságok cso
portviszonya alakul itt ki, ahol a felszíni pár- 
kapcso la tok  n y ilvánosság  elé nem  való 
személyközi viszonyokat takarnak. A csalá
di barátságok kivétel nélkül a nem i kihívá
sok, tiltások, szabályszegések lehetőségei, 
sőt példái. Jadvigának, az árva lánynak el- 
csábitója, a házasság éveiben szeretője éppen 
Apovka legjobb barátjának a fia; O ndrist ha
láláig üldözi beteljesületlen szerelmi vágyá
val — egy felejthetetlen pillantással — ívka, 
Zsofkának, húgának barátnője.

(a  m é h  ik e r g y ü m ö lc s e :  a  k o l d u s  é s  a  
k ir á ly f i )

Jadviga első gyermeke, M arci magas, 
gyors felfogású — Misu, a második, a fattyú 
m indenben alulm arad bátyjával szemben: 
műveltségben, erkölcsi tartásban, még alka
tilag is.

Mégis Misu az, aki szülei feljegyzéseit 
megtalálja, rendezi (apja szlovák szövegeit 
lefordítja, lábjegyzeteket ír). De ami a legfon
tosabb, értelmezi is a leírtakat, és saját be
jegyzéseivel teljessé és lezárttá teszi a család 
történetét. (Az írásnak ez az elmélyült tanul
mányozása G arda M árquez Szúz év magá
nyára emlékeztet, ahol a család évszázados 
története alatt az Aureliano névre keresztelt 
férfiak egy titkos pergamentből próbálják ki
olvasni a család jövőjét. Ezt csak az utolsó 
Aurelianónak sikerül megfejtenie, és ezzel 
véget is ér az a bizonyos megjósolt száz év.)

Misu, Jadvigának Winkler Frandtól szü
letett fia is hasonló dolgot él meg; szülei 
írásából tudja m eg "fattyú múltját", amely
ből egyben jövőjét is kiolvashatná... A hábo
rú  végeztével a birtokot elveszik; ő eli
degenedik az emberektől, egyedül m arad a 
házban anyja halála után. Besúgó lesz, akár
csak nevelőapja, a szerelem csatái között 
m inden politikai érzékenységét elveszített 
Ondris — és mint amaz, szinte maga sem 
tudja, hogyan szolgáltatta ki m agát a rend
szernek. (Misunak kedvenc időtöltése volt a 
vonatok szemlélése; megzsarolják: vagy in- 
form ádókat szállít, vagy a vonatok elleni 
merénylettel vádolják meg...).

(embert olvasmányáról)
Jadviga kedvenc olvasmánya a Bovaryné, 

a házasságtörő asszony története. Ondrisko 
Mozart Don Giovanni)át szereti legjobban; a 
m egcsalt férfi esetét. M isu természetesen 
egyik könyvet sem ismeri.

A legfontosabb mégiscsak Mikszáth köz
vetett jdenléte az eseményekben. Ondrisko 
m indig az ő műveihez fordul; és mivel leg
inkább akkor foglalkozik az olvasmányai
val, amikor nincs Jadviga közelében, szinte 
m indig ezt olvashatja. M ikszáthi az esemé
nyek színhelye: sem szlovák, sem magyar. 
Az Osztatni család szlovák, Ondrisko mégis 
m agyarul ír naplót, de könnyedén vált át 
szlovákra. Megragadja őt a bádogoslegény 
története, aki a templomtorony 1795-ös fel
újításakor zuhant a mélybe. A jó palócok no
vellái közül a Tímár Zsófi özvegysége valami 
hasonlóról szól. A bádogoslegény szerelmi 
bódulatában leesik a toronyból. Ondrisko — 
a Jadvigával folytatott szerelmi harcban tes- 
tileg-lelkileg megtörve — m ár elképzeli, mi
k é n t v e th e tn é  le  m a g á t a tem p lo m  
magasából.

(a szerelem pszichopatológiája)
A rokonszerelem többször is felbukkan a 

műben. Apovka, a fia és Jadviga szerelme a 
konfliktusteremtő. Ondrisko egyszer nővé

rével, Zsofkával álmodik. A testvére először 
kislány, m ajd hirtelen, a szeme előtt válik 
nagylánnyá, és ekkor elküldi m agától Ond
rist. 'M egrémülök. Ha anyám  sem ölel, s 
most m ár a nővérem se, akivel eddig m ennyi 
v igasztalást sim ogattunk  p ed ig  titokban 
egymásnak, mi lesz énvelem. Könyörgőre 
fogom, térden állva teszem össze a kezem: 
De igen, azt ígérted, hogy a feleségem leszel! 
Ám ő kinevet, és szilvaszemekkel dobál, 
amik elől elugrálok, s karom m al védem  m a
gam." (268. old.) Zsofka egy idegennel csalja 
m eg szeme láttára, és ekkor Ondrisko fojto
gatni kezdi. Zsofka arca átváltozik Mamov- 
ka arcává — O ndrisko anyagyilkos lesz. 
Végül a halott Jadvigaként tám ad fel.

M ard, az elsőszülött 1945-ös fogsága ide
jén azt írja magáról noteszébe, hogy amikor 
feleségével álmodik, anyja arcát látja.

Jadviga is túlzó szenvedéllyel ragaszko
dik fiához. (Garda M árquez Száz év magá
nyának  csa lád tö rténete  is vérfertőzéssel 
indul, azzal is záródik.)

Még két szereplőről hadd  tegyünk emlí
tést. A beavatottság változatait jelentik. Ir
m us Jadviga legjobb barátnője, akit rejteget 
Ondrisko elől. Attól fél, hogy férje belelátna 
a kettejük közt levő, női barátságoknál szo
rosabb kapcsolatba. Irmus jól ism eri Winkler 
Frandt, sőt m ég elő is segíti a Jadvigával való 
találkozásokat. Őket nem  féltette egymástól. 
(Misu soraiból azt lehet sejteni, hogy a hábo
rú  után együtt távoztak ismeretlen helyre.) 
Gregorról sem hallgathatunk, Ondrisko bé
reséről. Gregor soha nem  kérdez, és soha 
nem m ond semmit arról, ami nem  tartozik 
szorosan a munkájához. (A naplóban talál
ható gazdasági bejegyzések különben az ő 
beszámolóiból származnak.) Ondrisko a ta
nyán mellette tölti önkéntes száműzetését. 
Gregor nem  szavaiban: tettében hordozza 
ítéletét; a gazda halála u tán  nem  szolgálja 
tovább Jadvigát.

(tanulság helyett — defin írió , vagy a 
d efin íd ó  helye)

Mi is valójában Jadviga párnája? A hitvesi 
közös ágyban az a vánkos, amely csak a 
feleségé. Ha békében él a házaspár, m indket
tejük feje ezen nyugszik. M áskor Ondris 
nem hajthatja rá a fejét: "Az a másik a maga 
párnája" (112. old.). flyenkor Jadviga ”a pár
náját ölelgetve alszik el" (118. old.).

O ndris utolsó szava, am ikor szekéren 
hozza haza Gregor a tanyáról: "Itthon va
gyok? Ugye otthon vagyok tenálad (teve
le d ) . /  I t th o n  k e d v e se m . F ek ü d jé l 
nyugodtan. Az én párnám on. /  Hazaértem. 
Istenem! Végre (végül) itthon vagyok veled, 
Jadviga kedvesem! (392. old.).

Férje halála u tán pedig  ezt a szerelmi 
vallomást küldi utána Jadviga: "Édes Ond
r is , én  d rá g a  p á rn á m ! P á rn á c sk á m ."  
(252.old). 1

1 Závada Pál: Jadviga párnája. M agvető 
Kiadó, 1997.
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KUKORELLY ENDRE

Egyszer, épp nálunk volt C, aki 
igazán tetszett neki, néhány hónap
pal a halála előtt azt mondta az 
apám, C is hallotta, m ert előtte 
mondta, hogy házasodjunk össze 
vagy mi, nősüljek meg vagy ve
gyem el, [vedd feleségül]. Ilyenekről 
sohasem volt szó köztünk. Nem be
széltünk a nőkről, nem nagyon, 
vagyis sehogy, csak az anyám me
sélt néha ezt-azt az apám minden
féle ügyeiről, szerintem a dologhoz 
képest túlzottan is vidáman. Sze
méremből nem beszéltük meg, én 
nem kérdeztem, és ő sem, nem kér
dezett, de nem is mondott semmit. 
Egyáltalán, miről beszélgettünk mi 
egyáltalán, ha nem a nőkről. Az 
anyám viszont nem szemérmeske- 
dik, inkább, úgy látszik, tetszik neki 
ez az egész, és az is tetszik neki, 
hogy engem bosszant vele. Hogy én 
meg mit szemérmeskedek.

Az apám  [harminchat éves] 
volt, amikor születtem, harminc
hat, és (de) addigra nagyjából, bizo
nyos szempontból már végére ért 
az életének. Magy. kir. katonatiszt, 
aztán pedig nem lépett át az úgyne
vezett népi demokratikus hads.be. 
Nem politikai okokból. Inkább íz
lésből, bár mi más lenne, mint ízlés 
dolga, alaposan csak ízlés dolga az, 
amit politikának neveznek. Más faj
ta ízlés.

Az már egy más fajta viselet 
volt, nem tetszhetett neki. Másféle 
hang, idegen viszonyok, más test
tartás, egészen másmilyen szótár. 
[Minden embernek megvan a maga 
szótára], lehet hogy ez ilyen egy
szerű. A családom amúgy rendesen 
komcsizott, családi összejövetele
ken elkeseredetten és eléggé lapo
san szidták a komonistákat, az 
apám  azonban ebben sem vett 
részt. Vége lett egy ügymenetnek, 
ezt valahogy, némi bosszantó bla- 
zirtsággal tudomásul vette. Ámde 
ha vége is, azért még nem muszáj 
azt a valamit abbahagyni. Az apám 
például nagyon is szeretett élni, elő
ször is ott voltak a gyerekei, aztán a 
rendesen elvégzett munkája, nyá
ron pedig kiült egy könyvvel a nap
ra, vagy felásta a kertet és teljesen 
fölöslegesen' lefestette míniummal 
a kerítést, hogy ne rozsdásodjon.

Feküdt a napon, recsegett alatta 
a favázas nyugágy, az nem látszott 
fölöslegesnek. Teljesen fölöslegesen 
ásott. Ásni amúgy is teljességgel hi
ábavaló. [Szép az élet. Hogyan? 
Szép az élet.]

Nem fogok megnősülni. Ezt így 
nem határoztam el, sőt majdnem 
hogy az ellenkezőjét szeretném 
gondolni, aztán pedig mégsem ala
kul másképp. Egyfajta arckifejezést 
felöltenek a házasodók. Nem ha
zugságból, aki ilyen arcot vág, nem 
biztos, hogy hazudik, nem is hü

HELDCON

KEMÉNY ISTVÁN 
A világ vége nappal
M i mondjuk nekik, hogy ez 
az utolsó falu, sót, a 
szélső  há za t m indig megmutatjuk, 
hogy na innen nincs tovább,

mert innen már semmi nincs.
És, hogy próbáltunk persze 
pénzt is csinálni ebből, 
mintha csak sivatag 
vagy tenger kezdődne itt,

de alig jön épelméjű ember, 
nyilván, mert tényleg nem 
tenger vagy sivatag 
kezdődik itt.

Igen, mi itt maradtunk, és 
szegények maradtunk a semmi 
mellett, nyilván, mert mi itt 
nagyobbrészt a hatalma alatt vagyunk.

Ezeket mondjuk mindig el.
Kérdezik, mit tudunk még, 
mondom, a dolog természeténél 
fogva semmit.
Jó — mondják. —  Aztán amarról 
jönnek-e? Vagy mi ez 
a múút itt tovább?
Ez? — válaszolom. — A z út.

Elsápadnak, letáboroznak, 
azt mondják, mindent megadnak 
az ú t  szóért, ha m egtanítom  
őket így kimondani.

Estig csak itatnak, és kimondom 
százszor, és megtanulják, 
de nem tudom, hogy 
el bírják-e vinni.

lyült meg, hanem csak rendesen al
kalmazkodik egy, úgy látszik, re
mekül bevált szokáshoz. Alkal
mazza, ahogy látta másoktól, és eh
hez képest vág arcokat. A család 
komoly ügy. A [családi boldogság] 
szép, igen komoly dolog, én olyan 
családban nőttem fel, ahol szeretet 
volt, megható és fárasztó bensősé- 
gesség, áldozat, de nem teátrális, és 
túlzottan sok hiábavó munka. És 
erős, reménytelen igyekezet arra, 
hogy a normális, mindennapi ve
szekedéseket elkerüljük. A szeretet 
leragaszt. Ez jó, biztos érzés. [Kell-e 
több a családi boldogsághoz?!]

De kell-e család?

Ez nem elhatározás, hanem 
hozzászokás kérdése. Szükséges a 
család. Nyilván tudnék is bármi
lyen előírt, szabályos képet vágni, 
nem túl komplikált dolog egy hiva
talnok meg néhány teljesen érdek
telen, bosszantóan ostoba, kíván
csiskodó rokon előtt, meg egy nő 
előtt, aki most úgy érzi, hogy az én 
menyasszonyom, ünnepélyes arcot 
vágni. Viszont nem fogok ünnepé
lyes arcot vágni. Mégsem fogok. Le
het, hogy ebben csak ennyi van, 
hogy nincs kedvem olyan szerepbe 
kerülni, amiben nem tudok elég ko
molyan szerepelni, amit inkább me
nedéknek használhatnék, és csak az 
egyszerűség kedvéért fogadnám el. 
Ámde nem menedék, és semmi 
egyszerűség. Azt hiszem, érzem né
miképp, mit értenek családi szent
ség alatt, viszont nem látom be, 
hogy mit érzek. Nincs kedvem be
látni. Vagy hogy is van ez?

Nem tudom, hogy van.

Nem lehetett eligazodni, mint a 
turisták számára készített Moszk- 
va-térképeken, amiken, biztos lég
védelm i vagy milyen védelm i 
bárgyú okokból mindent úgy raj
zoltak el, egymástól el, hogy azok 
számára, akik ezek után a jelek után 
indultak, folyton a város legmegle
pőbb, megható és szórakoztató di
menziói bukkantak fel. Ha nem is 
tudták, hogy merre járnak. Eliga
zodni és véletlenül odatalálni egy 
olyan helyen, ahol nagyjából telje
sen biztos, hogy az nem úgy van, 
semmi nem úgy, viszont mégsem 
következik ebből, hogy tehát akkor 
egyáltalán nincsenek is igazi kije
lentések, hogy nem lehet valami el- 
viselhetőre találni.

Családi szeretet. Test, vér, fáj
dalmasan jó. Mit szeretek az anyá
mon? Tudok én bármiről is egy 
kom oly m ondato t beszélni az 
anyámmal? Mégis, az anyám szaga, 
például a kispárnája szaga olyan 
fájdalmasan kapcsol oda, és olyan
kor, ez csupán egy-két érzelmes pil
lanat, az egész szívemmel szeretem 
szegény drágát. Olyan, olyankor, 
érzelmes, szívszeretet, ez nem tu
dom, mit jelent, de elég erős prog
ram.

Én is komolyan veszem ma
gam. Egy csomó fajta szerepet ko
m olyan veszek, épp úgy, m int 
mások, akiken talán épp emiatt 
szoktam mosolyogni. Könnyebb át
látni a másikon, mint az üvegen,

átnézni fajta, mintsem tü
körnek használni. Mégis 
van olyan szerep, amiben 
egyszerűen csak röstell- 
kednék. Majd megnősü
lök, nyugi, m eglesz. 
Mondtam az apámnak.
Érj rá még egy kicsit.

Csak hogy csináljam?

Egy valakit viccből, ez 
egy borús, befelé való, 
csak magamnak elmor
mogott, az orrom alá mor
mogott vicc, kiválasztani.
A választás válogatás. Vá
lasztani csak komohan [le
het], vagy pedig a leg
fárasztóbb öniróniával, 
mert hogy mi a faszt, 
vagyis mi a picsát váloga
tói, haver. Milyen keret
ből? M ilyen ada tok  
alapján? Milyen adatok 
lehetnének  m egadva 
azon kívül, hogy azonnal, 
vagy legalábbis elég gyor
san beleszeretsz valakibe? 
Válogatok, m int tót a 
vad körtében, mondogatja 
az anyám, pedig éppen az 
van, hogy nem válogatok, 
mert semmi komorságot 
nem érzek magamban.
Nincs meg az a fokozat.
Egy lányt, akiben persze 
hogy [megvan az, ami 
kell], és bennem is meg
van, ez vagy annyit jelent, 
hogy rajta kívül senki 
másban nincs, vagy pedig 
meguntam a gatyázást, és 
elég jó lesz ez már így is.
Lehet, hogy tényleg jó, vé
gül is így élünk, ez pedig 
a legmegfelelőbb világ, 
csak még kicsivel lehetne megfele
lőbb. Nem lehetséges sorra venni a 
nőket, mert annyira sokan vannak 
szegénykék, nagyon mocorognak 
és nem szívesen járulnak hozzá. 
Minden pillanatot sorra venni, min
denkinek minden külön pillanatát, 
az túl sok, és épp ugyanannyi, mint 
egyvalakinek a pillanatai, ami még 
mindig túlságosan sok. Viszont leg
alább belátható sokaság.

Ha felhívnálak, ez egy levél fény
képekkel, hogy megkérdezzem, elolva- 
sod-e, amiket irkálok neked, akkor 
lemegy legalább három egység a te- 
lef.kártyámról, vagy 4, vagy öt, és az 
már annyiba kerül, mintha postáznám. 
Ezért legyen a posta. Szávai. Azt aka
rom elmondani, hogy milyen zavarba 
hoztál, vagyis nem hoztál, hanem vol
tam vasárnap. És hogy ezt észrevetted- 
e. Észreoeszel te ilyeneket? Aztán meg 
jól le hülye kuroáztam magamat. Utá
nad. Később azért volt egy kis bocsánat 
is, mert tudom ironikusan olvasni, iro
nikus olvasatba való belehajszolásban 
jó vagyok. Az ördög úgyis utánad tolja 
talicskán, ezt a Bözse néni szokja mon
dogatni, az anyukámnak a nagynénje, 
aki egyébként gonosz és csúnya.

Ez a fénykép, az egyes számú mel
léklet, egy madárfészekről készült. Szí
nes fotó, elég ügyetlen, állítólag 
madárfészek, viszont nem lehet ki
venni semmit Hihetetlenül rózsa
szín meg lila színezést produkál

nak. Ha lenne egy kis időm, de nincs 
holnapra meg fogok csinálni egy dóig. 
az amer. novelláról, akkor mellékelnék 
még bosszúból vagy miből obszcén 
részleteket is a naplómból. Most így 
csak az a kérdés merüljön fel, hogy hát, 
bocsánat, de nagyon ronda lesz, hogy 
más lány ók is leszopnak téged?

Na, most ez tényleg undorítóra 
sikerült. Lehet, hogy nem vagyok 
eléggé tisztában a szókinccsel, 
vagy bizonyos szavak helyzetével. 
Neked viszont, úgy látom, a sző- 
nyeg-alá-söprés megy a legjobban, 
meg a magyarázat Ahogyan ma
gyarázol. Nem mintha bármi más 
segíthetne, de nem érzelgőzök. 
Tűkképp imádom, amikor tanító 
bácsit játszol. Egy lelkes kisdiák

Eddig még kizárólag csak hát
rányom volt abból, hogy nem dob
tam ki azonnal a leveleimet.

Képzeld le, tegnap a Dunaparton 
beleléptem valamibe, nicsak, ilyesmi!, 
és szépen megdagadt a lábam, éjszaka 
pedig iszonyúan rázott a hideg. Még 
szerencse, hogy nem voltál ott. Ja, és 
kiderült ráadásul, hogy néggyel több 
bigyót vettem be, jó, mi? Az útlevele
met meg elutasították, vagyis a vízu
mot, mert, azt hiszem, rosszul 
töltöttem ki, az egyik £latira hülye ké
rés nü pont fordítva. Azt írta volna, 
hogy kémkedni megy? Beadtam a

folytatás a 10_ll.oldalon
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» » >  folytatás a 9. oldalról
fellebbezést, és most mit csináljak? A 
főnökség meg szabadságon van, ráadá
sul. Nem baj, úgyis repülővel kellene 
menni, és az egész úton dobálna.

Elvagyok azért eléggé keseredve, 
azt hiszem.

Sóhaj. Sóhaj.
És elkeseredésemben elhatároztam, 

hogy írok neked egy novellát meg egy 
verset. Tehát. Novella. Részlet. Jenny 
szégyellte, hogy Peter előtt olyan rossz 
természetűnek mutatkozott. Némely
kor sokkalta léhábban beszélek, mint 
amilyen vagyok, gondolta. Együttlétük 
első napjaiban azt remélte, hogy a má
sikban önmaga ideális képmását pil
lantja meg (de az, hogy pillantja meg, 
itt túl lapos, nem?) Mert kétségbeejtő- 
en romantikus lény volt úgy egyébként 
mindamellett. Szerinte lehetséges a 
tiszta szerelem. Csak az hiányzik hoz
zá, hogy (na). Még eddig valahány fér
fit szeretett, habozás nMkül felruházta 
őket mindenféle számára kívánatos tu
lajdonsággal. Ez az én vesztem, állapí
totta meg (nem egszer, de csak 
idejglenesen, majd ide más jön). Azt 
hitte most is, Peterben megbízhat. Pe
ter lehet hogy féltékeny és durva, de 
makacs, kitartó és a sírig hú, Jenny 
pedig szerette, ha egy férfi megbízható, 
ha szilárd ebei vannak, és semmitől 
sem viszálygott jobban, mint a felületes 
és ingadozó férfiaktól. Ha valaki nem 
ismeri a tulajdon lelkét sem, hogy ért
hetné meg a másikét, nem igaz? Ráadá
sul az ágyban is príma. Ha túladok 
Peteren, gondolta sokszor Jenny, azt 
hiszem, úrt hagyunk egymásban. Vége. 
Most jön a vers:

A z  én lelki világom nagyon 
tiszta, ha nem hiszed, 
nézz belém, és nem utolsó 
sorba egészen finom.
Kész. Szép, de vége van.
Nem magamra hagy, és nem én 

hagyom el.

Kimegy az ajtón, én meg önelé
gülten leülök. A családi fotelba, vi
szonylag frissen áthúzott. Megfog, 
de nem támaszt meg. Nem ragadok 
bele, hanem ilyen arccal ücsörgők.

Hosszú szerencsétlenkedések 
után önelégülten leülni.

Ó pedig sajnos visszajön, odaáll 
mellém, a combjával nekitámasz
kodik a karfának, áll és néz, aztán 
elővesz egy sóskiflit a szatyrából. 
Sötétedik, nem gyújtottam lámpát. 
Elrágja a kiflijét, előkotor egy mási
kat, föl van szerelve sóval. Majd
nem teljesen sötét este, ropog a 
kiflije, ropogtat, leszórja az öléből a 
morzsát, nekem pedig muszáj újra 
meg újra odapillantanom, mert ha 
elfordulok, rögtön elfelejtem az ar
cát. Unom, beszélek hozzá, unom 
amit mondok, a hangsúlyaimat, hát 
így nagyon nagyon

nagyon sokára ér véget egy 
mondat, és azonnal úgy alakul, 
hogy már nem is emlékszem, hogy 
honnan kezdtem. [Nem néztem, 
hanem bámultam]. Rá kell bámul
nom. Majdnem egyszerre megszó
laló kvarcórák. Néztem a fest
ményeket a falon, az egész jó volt.

mikor nézegettem én ezeket. Aztán 
meg igyekszem nem halál lassan, 
hanem szabályosan felkelni a fotel
ból.

Az jó, ha valaki nekitámaszko
dik az embernek.

Másfél napos borosta, de a bo
rostám őt nem szúrná, tetszene ne
ki, és remekül viselné, vagyis hát 
boldogan. Ha csak egy pillanatra is 
elenged, az nem jó, neki rossz, és 
nekem is. Egészen támaszkodik, ő 
mind az enyém volna, csak ezért 
van, nekem, és amikor, nem hideg
vérrel, ott kell hagynom, nem vál
tozik meg, hanem úgy marad.

Hátrébb toltam a fotelt, hozzá
ért az üveges szekrényhez, zörgött 
az üveg.

Aztán felálltam, olyan hirtelen, 
hogy egy pillanatra az egyensúlyo
m at is elvesztettem . [Sohasem 
romlott el, és nem is romolhat el 
soha.] C sikorgo tt a parketta . 
Ahogy fölálltam, a karja hozzáért 
elöl a nadrágomhoz. Átfűtött test, 
és a leghidegebb tapasztalat. Most 
valami olyasmit kellene monda
nom, rögtön az elején még, ami el
viselhetővé tenné a számára azt a 
kilenc vagy tíz lépést az előszobá
ban az ajtó felé. Most rögtön, még 
az elején. De [Az a lehetetlenül hülye 
helyzet, hogy csak akkor tudok veled 
beszélni, ha nem vagy az orrom előtt] ő 
nem állt ellen, nem fog ellenállni, és 
én sem tudok ellenállni neki. Ezért 
leírom. Nem olyan sorrendben írom le, 
ahogy következik.

Tudom, hogy te ismersz engem 
a legjobban, és hogy most már így 
is marad. Ami nekem tényleg fon
tos, az megvan benned. Mi fontos 
marad meg. Egy időben annyira akar
tam gyereket tőled. Persze mindig, de 
volt egy izgatottabb időszak.

Én például [egyenletesebben 
osztottam volna el a leveleket], ha 
rám lett volna bízva.

Nem bírok arra goandolni, hogy 
más elélvez, amikor veled van, te pedig 
azzal a valakbel. Azért el akarlak lökni. 
Ott alszik az ágyadban, odapakolja a 
dolgait. Tulajdonképpen nem pa
kolja oda senki, vagy nem oda pa
kolja, te különlegesen tudsz 

akolni, meg se közelítik, minden
inéi másképpen pakolod. És el

mondod neki is, ugyanazt, azért nem 
éppen egészen ugyanazt, mert jó 
ugyanazt kétfelé elmesélni, deákkor hol 
a határ, mi az, ami csak nekem szól? 
Megalázó. A pletykák, hogy már nem 
vagyunk együtt, nyilván mással láttak, 
megalázó, és most mondhatsz akármit, 
valamilyen alapja biztos van. Alap, 
vicces, ilyenkor vágom a legkíno
sabb pofákat, több, mint kínosat, 
mert minek az alapja.

Az is eszembe jut, mi lesz, ha vala
melyik teherbe esik. Majd vigyázok, 
arra vigyázok, ne aggódjál, monda
nám neki, ha mondanék neki bár
mit erről az egészről, közben meg 
biztosan nem néznék rá, hanem va
lahová félre, ki az ablakon, m ert 
Véletlenül, vagy csak ábág. Tényleg, 
az egyedüli megoldás, ha az akríóidat

egyszerűén nem mondod el. Nem 
mondom el. Semmit sem szabad el
mondani, hanem nyugodt hangon 
hazudni kell, és a teljesen nyilván
valót is letagadni. Ez se valami 
győztes megoldás, de nincsenek 
olyan megoldások. Hogy ne legyen 
rajtam az a súly. Hát tényleg, ne rajta 
legyen a súly. Azt hiszem, ez így van, 
kurvára sokat gondolkoztam róla.

De ez az én rovásomra megy. Tu
dom, hogy tartod azt a másikat is, azt a 
narancsos képűt. Ezt megérzem, mert 
az ilyeneket megérzem. Vagy engem 
tartasz?

Én szeretek vágyakozni, de 
nem így, hogy mikor veszel sorra, 
és hogy ennyire nem vagyok elég 
neked, így nem. Nem körbezámi 
akarlak, de hogy örökké fusson 
mellettem egy másik is, azt nem 
bírom el. Akkor én miért vagyok. 
Hát ez. Annyira ki szerettem volna 
próbálni, milyen nekem veled együtt 
lakni. Szombaton sütök ischlert, és vár
lak, hogy hazaérkezz végre a foci után. 
Majd elmeséled a gólokat, jó? Jó. 
Olyankor veled lakom. Jó. Persze, ki
csi.

Tegnap, amikor beállítottam, elpa
koltad előlem a naplódat. Nem kell. 
Nem kell, igen, de hogy nem? Nem 
tudom, és úgy csinálom, ahogy 
nem tudom.

Sokszor féltelek. Te pedig unsz ve
lem ezt v. azt csinálni, ez nagyon meg
látszik, persze tudom, mással is un nád, 
de velem unod. Veled, aztán meg bár
ki mással.

Szeretem a jó képedet. Azt, ahogy 
dolgozol. Meg az összes közös játékun
kat. Csinálj, amit akarsz. Ezt komo
lyan mondja, még ha nem is hiszi 
el. Ezt komolyan mondom, mert nem 
lefogni akarlak, hát csináld, ahogy gon
dolod, csak, azt hiszem, abba én nem 
férek bele. Nem szabadulok meg attól, 
hogy nem tudtam bánni veled. Nem 
voltam olyan, amilyen akartam lenni. 
Ilyen szerelmes csak.

Előbb még találkozzunk, mondja a 
telefonba, érj most rá, rá is érek, és 
sétáljunk egyet. A  legnehezebb őt kö
vetni, ahhoz nem lehet elég közel 
lenni hozzá. Nem vagy itt, ezt alig 
hallom, olyan halkan beszél. Vagy 
eltartja magától. Inkább menjünk el 
sétálni, vagy.

Befejezte. Abbahagyja egy pil
lanatra.

Vagy valahova. Aztán megint 
hallgat. Közben megkattogott a te
lefon. Kattog ez a kagyló, hallom kis 
idő múlva. Aztán leteszi. Ezek a 
változások, és ennyi változás van.

Az a változás, az egyedül, ha 
nekikezdek valaminek. En elkezd
tem, te pedig leálltál. Nem? Dehogy
nem, válaszoltam, jobb híján, mert 
jobb híján beleegyezünk, de mibe 
egyezünk bele. Egy gyerek, az jó 
lenne, na igen. Persze, hogy jó, fáj
dalmas és ragacsos is, annak bele 
kell férnie. Ügy, hogy mindent 
odébb tol kicsit, és az elején, csak
hogy meddig tart az eleje és mikor 
ér véget, az dején biztosan nem fo
gok amiatt a gyerek miatt megtalál

ni semmit. A lányokat időnként, 
nem lehet kiszámítani, mikor, egé
szen elönti az anyaság lekvárja. 
Édes, ragadnak tőle, mint a légyfo
gó, ilyenkor könnyű lenne hozzá
juk tapadni, kapálózni boldogan, 
mert nekem is tetszik ez az íz, az 
anyaságuk íze. A legkönnyebb vol
na úgy maradni. Egyszer, valami
kor a hetvenes évek végén, egy 
szeptemberi napon, elkísértem C-t 
az iskola elé, az első osztályos kisfi
át várta. Álltunk a kapu előtti kor
látnál a nyúlós gyerekszagban, 
ömlött kifelé a sok kicsi, visítoztak, 
tolták, lökdösték egym ást. Az 
egyik odasodródott hozzám, meg
kapaszkodott a nadrágom ban. 
Megfogta a nadrágom szárát, a ke
zét beleakasztotta a zsebembe, né
zett fölfelé. Pro.

Szombat délután alszom. Egy 
lakótelepi albérleti lakásban, a vá
ros szélén. Kanyarog az autóbusz, 
teljesen egyforma, viccesen ugyan
olyan házak, nem tudom, hogy ké
pesek egyá lta lán  ide ta lá ln i, a 
végállomásnál szálltunk ki, pocsé
kul betonozott utak, félig beteme
tett, bokorral benőtt szeméthal
mok, egyszercsak tényleg vége a 
városnak. Ezt a lakást bérlik, ő, meg 
a barátja, ez a lány valaki másnak a 
barátnője. A másik szobában van, 
ül az ágyon, az állát a térdére fekte
ti, olvas, a vizsgájára készül, én vi
szont egy kiállítás-megnyitót fogok 
mindjárt megírni, csak még addig 
alszom  egyet. Vékony, barna, 
olyasmi ruhákat hord, igyekszik 
úgy tartani magát, hogy ne látszód- 
jon a melle. Keresztbefonja a karját. 
Lehúzom az ágyra, lerángatom róla 
a trikóját. Egyszer feljött valami mi
att, azt hiszem, könyveket kért köl
csön a vizsgájához.

Akkor viszont jöjjön fel.
Jól van. Ez veszélyes jó. Abba a 

helyzetbe kerülni, amikor viszony
lag nyugodtan mondhatom majd, 
hogy aldcor jöjjön fel, és ő is nyu
godt hangon mondhasson igent. A 
legkorábbi, ártatlan pillanatok, a 
legmegfelelőbb egy ilyesmi ártat
lan pillanat. Mert aztán sokféle re
ménytelen kanyargás jön, rázkódás 
külvárosi buszokon.

Amikor meghívsz magadhoz 
egy nőt, a legjobb, ha előbb megke
resed a helyét annak a mondatnak. 
Ezt pedig alig lehet. Először olyan, 
hogy alig lehet, aztán meg mégis 
elég könnyen megy, meglepően 
könnyen az, ami egészen lehetet
len. Nem túl hamar, mégis elég ha
mar, de nem lehet sokat gatyázni. 
Mondod neki, közben ránézel, de 
nem pont oda, rá és mellé. Itt a 
legjobb hagyni valami kevés leve
gőt. Megtalálni hozzá a hangot, és 
hagyni elég levegőt, nehéz.

Vagy inkább lehetetlenség, ezt 
muszáj előre elismernem magam
ban, és arra vámom, hogy egyből 
visszautasítsa. Vissza is utasítja. Ha 
beleegyezik, akkor is. És aztán ad
dig várni, amíg lehetségessé válik 
számára úgy visszautasítani, hogy 
közben már el is indultam vele a 
földalatti felé. Tényleg fontos dol-

10



gokról beszélni vele, hogy ne gon
doljak rá, betessékelni a kapun, le
hető leg  egyből m egtaláln i 
valamelyik zsebemben a kapukul
csot. Bejön, na most bejött, be fog 
szállni a liftbe, beszállt, semmi kifo
gás nem merült fel. Lehívom a liftet 
a harmadikról. Ez ilyen sokáig ván
szorog lefele.

Aztán odaül az íróasztalom
hoz, felkattintja a lámpát, engedi, 
hogy kigomboljam a blúzát, kikap
csolom a melltartóját is. Nem tu
dom, miért engedi. Egy ideig még 
nem hagyja, ez azonban már nem 
az a nem. Nos, mondja vagy kérde
zi, néz rám, mosolyog is, vagy 
olyasféle, és ez a legpontosabb, ez, 
ami az arcán látszik, nem nagyon 
tartoznak hozzá szavak. Nos. Ült 
az íróasztal mellett, leül, az orrára 
teszi a szemüvegét, kinyitja a köny
vet, kikeres egy részt, olvas. Úgy 
csinál, mintha olvasna, és tényleg 
olvas.

Odaállok elé, ő pedig kigom
bolja a nadrágomat. Ezt nem tu
dom, miért csinálom, mondja, és 
ahogy mosolyog, az egészen ehhez 
a m ondathoz tartozik. A próra 
összehúzódik a mellbimbója, mint
ha fázna, lehet, hogy fázik is. Nézett 
rám, és, ezt akkor hihetetlennek ta
láltam, leszopott, és rendesen le is 
nyelte. És ez így marad.

Ez, nem?
A nők beláthatatlanul egyfor

mák.
[Egyforma közömbös szemé- 

lyekl, szép egy tanácstalan, [de va
lam ennyi együttvéve nélkülöz
hetetlen]. Tanácstalanul várako
zók. Az [családi boldogság], ami
kor ez az egy nő van meg, de nem 
azért, mert ő is megfelel vagy ő az
tán a megfelelő, nem az adatai mi
att, nem is a szerelem miatt és nem 
lustaságból, hanem ennek az egy 
formának a belátásából. Ebbe az 
egyformaságba beletörődni, ez vol
na valahogy a cél. Nyilván még 
nem törődtem bele abba, hogy meg 
fogok halni, nem döntöttem  el, 
lesz-e mennyország, ahol a nők 
majd egészen mulatságosan külön
böznek, vagy pedig itt, ezt a helyet 
muszáj erre felhasználnom. Rám 
van bízva, hogy különbséget te
gyek.

Meghalni, ja, ezek túl gyorsan 
elhangzó szavak. Egészen furcsa, 
hogy Leo Tolsztoj elbeszélései 
ennyire csak az elmúlásról szólnak. 
Aki ilyen higgadt, annak lehet iga
zán köze az elmúláshoz. Nem azt 
meséli el, amiről beszél, a törté
neteket szépen el is lehet felejteni. 
Ez itt valami higgadtabb elbeszélés 
kívánna lenni, bár az, aki írja, még 
túlzottan is a különbségek rabja. Én 
a különbözőségeket bámulom, és 
amikor (vagy amíg) ez így megy, 
addig szarok a halálra, de nincs is 
ott a halál. Ha írok, akkor már ott 
van, csak nem olyan veszélyesen, 
majd amikor veszélyesebbé válik, 
nem biztos, hogy írni fogok. Ha 
meg akarsz, pusztán a különbségek 
miatt kúmi egy nőt, akkor az leg
alább biztos, hogy nincs ott a halál.

HELIKON

Erősen emlékszem egy rózsaszínű 
nőre, akinek, először csináltam 
ilyet, megpróbáltam belesni a szok
nyája alá. Fogja a karom, magához 
szorít, aztán eltol, így nézeget, az 
ilyesmire mondják, hogy gyönyör
ködve. Ott a férje is, azt hiszem, 
valami idegen, oda nem tartozó 
volt még ott, vagyis itt, mert ez ná
lunk történik, a lakásunkban. Az 
apám mosolyog, de mintha mégis 
nem annyira tetszene neki ez az 
egész. A barátnője volt valamikor, 
és most a helyzetet élvezi, nem az 
apám, hanem a nő.

Bolyhos sapkában van, vagy 
kalap, forgatja a fejét, forognak a 
bolyhái, folyton nevetgél, beszél, 
engem fogdos.

Puha a melle.

A szőnyegen játszom, lehasa
lok, igyekszem a nő szoknyája alá 
nézni. Úgy ül, szétnyílik a combja, 
hagyja, hogy belássak neki. Ronda, 
rózsaszínű harisnyatartója van. A 
lányok mutogatják a seggüket. Le

hajol, lesodorja magáról a bugyit, 
széjjelhúzza a fenekét. Bejön az 
üdülő hálótermébe egy csomó lány, 
megforulnak, letolják a bugyijukat. 
Aztán kirohannak. Nem látom az 
arcukat. Nem látok semmit. Egy 
bokor mögött állunk, megfogom a 
kezét valakinek. Nem merem meg
ölelni. Várja, hogy megöleljem, 
hogy történjen valami, de hogyan, 
azt hogy keíl. Aztán valahogy eljö
vünk onnan, futunk a többiek után, 
akkor eleresztem a kezét.

Az 1962-es árvíz majdnem el
vitte a telepet. Ez a terület befelé 
lejt, a Dunától el, a telepnek a part
tól távolabb eső végén, a hévmegál
lónál lévő ovális, tószerű mélyedés 
megtelt belvízzel. Évek alatt aztán 
rendes nádas nőtt oda, békákkal és 
gyíkokkal, és újabb hosszú évek 
kellettek ahhoz, hogy kiszáradjon 
megint Oda jártunk ki, siklót fogni, 
piszkálni meg hajigálni a békákat

A nagyobb fiúk meg odajártak a 
lányokkal kúmi. Nem különöseb
ben bújtak el. A Kovacsics kicsikét 
előrehajolt, egy vadalmafának tá
maszkodott, a Széplaki pedig mögé 
állt. Közben röhögtek, csapkodták 
magukon a szúnyogokat, szerin
tem tetszett nekik, hogy nézzük 
őket. Egyszer, évekkel később, té
len, vastag hó volt, kimentem C-vel 
a telepre, megkerestük azt az alma
fát. A nádas rég kiszáradt.

Most az jutott eszembe, most jut 
eszébe, hogy tényleg, én még soha nem 
írtam neked. Nem jól menne, azt hi
szem, pedig annyi de annyi a mondani
valóm, viszont mindig pont valami 
más, mint amibe belefogok, és így csak 
olyan beszámolás-féleség lenne belőle. 
Talán jobb is, ha nem tudok meg olyan 
túl sokat rólad. Hogy ne beszélj buta
ságokat, ezt a mondatot például, ami
óta ismerjük egymást, pont háromszor 
mondtad nekem. Nem túlzottan zavar. 
Zavar is, meg nem is. Lehet, hogy egy
szer majd nem merek valamit csak úgy 
kimondani. Pedig amikor beszélge

tünk, azt érzem, hogy normálisabb va
gyok, mint ahogy vagyok.

Olyun felnóttesen ülök olyankor. 
Például a Lukács cukrászdában, az csü
törtökön volt, akkor felnóttesen ültem, 
nem? Jó volt, jó nagy füst. Az ischler 
száraz szar, alig valami csokimáz
zal, alig raktak bele lekvárt. Gondo
lod, hogy

Csakis.

gyorsabban öregszem, mint te?
Tudom, hogy ma este se látlak, 

pedig most annyira szeretném. Mit 
szólsz ahhoz, amigó, nem szólsz 
ahhoz semmit, hogy lányságom 
m inden  erejével illa tozom  az 
ágyamban? És alszok? És reggel hét 
ötvenötkor meg megy a vonat? Re
mélem, hogy fel bírok ébredni idő
ben. Hát te?

Egy történet van. Ugyanaz van.
Egyszer, az apró berlini műte

remlakásában egy nő arról beszél 
nekem, hogy barátjával, vagy ki
csodával, egy ismerősével közöl
ték a halálos betegségét. Meg
mondták neki, hogy mi van, mi a 
helyzet, így és így, meg azt is, hogy 
nagyjából mennyi lehet hátra. Még 
neki hátra.

Én majd milyen pofát fogok 
vágni. Ehhez. Milyen szánalmas, 
nevetséges pofát a félelemtől, ma
gamban. Egyszer, amikor a nem 
mondom meg, hogy melyik téren, 
egy mulatságosan zegzugos pesti 
lakás előszobával egybenyitott 
konyhájában üldögéltem az asztal
nál egy üveg vodkával, a félelem 
miatt.

Egyszer pedig annak a berlini 
lakásnak a konyhájában ültünk egy 
lánnyal, és a legnagyobb erővel 
tudtam csak visszatartani magam 
attól, hogy ne szorítsam magam
hoz. Ez mind ugyanabból a féle
lemszövedékből.

Miért muszáj nekem annyira 
hozzáérnem ahhoz a másikhoz. A 
legnagyobb erővel.

Valami m iatt nekem muszáj 
megfognom a mellét, éreznem kell 
a mellét. Ez tényleg nevetséges. Ha
lálosan, ja. Szerencsére néha más
ként van, nem így van, vagy egy
szerűen csak fáradt vagyok, vagy 
hirtelen csak annyira elég lesz. Egé
szen más mozdulatok, más test más 
vonalai, és ugyanaz a fájdalmas 
vonzás. M ulatságosan ugyanaz. 
Sokáig beszél, néz rám, szerintem 
nemigen érti, tényleg, ezt nyilván 
nem lehet megérteni. Hogy én mit 
akarok. Kimegy a konyhából, ami
kor visszajön, más ruha van rajta. 
Átölelem, kibújik, nevet, én is neve
tek, mulatságos, most mi a francot 
csináljak, ráadásul, a fenébe, meg
jött a barátnője, egy kövérkés lány, 
egy kövér faszival. Fújtatnak a lép
csőmászástól. Egyáltalán nem cso
dálkoznak. Én kicsit csodálkozom. 
Azt csinálom, azt fogom csinálni, 
hogy semmit se csinálok, nem va
gyok ott. Svédül vagy hogy beszél
nek, úgy látszik, hogy valam i 
komoly dologról túl sokáig. Beme
gyek a szobába, nézem a könyve
ket.

Mindjárt lefekszem ide, és al
szok egy rövidet.

Amikor a felolvasás után oda
mentem hozzá, vagyis elindultam 
arrafelé, hozzám szaladt és a nya
kamba ugrott. Fogtam a kezét. Az
tán eltűnt, eltűnik, én pedig ott 
pofázok mindenféle más emberrel, 
de miért, közben meg dühös va
gyok magamra, hogy milyen nehe
zen tudom otthagyni őket. Végre 
mégis, bocsánat, kijutok az épület 
elé, épp a biciklije láncát köti el. És 
mutatja, hogy üljek fel, üljek hátra. 
Vág az ülés, a csomagtartó, zötyö- 
günk, megemeli a fenekét, állva ta
possa a pedált. A konyhájukban 
vagyok, valamit eszünk, kinyitok 
egy üveg bort Ezzel a nagydarab 
lánnyal együtt bérelik a lakást. An
gol és svéd könyvek, csomó unal-

folytatás a 12. oldalon
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» » >  folytatás a 11. oldalról
mas, száradozó cserepes növény. 
Bejön a szobába, átfogom , be
csúsztatom a kezem. Elfordul, nem 
engedi, engedi vagy nem, nem le
het megkülönböztetni. Sír. Olyan 
erősen szívja a faszom, ügyetlenül 
rángat, ez már fáj. Amikor felébre
dek, kimegyek a vécébe, a kövérké
sek basznak a másik ágyon, a lány 
térdel, lóg a melle, himbálózik. Mo
solyog rám. Int a fejével.

Egy az oroszoktól átállt turkesztán 
zászlóaljat kellett leváltanunk. Ez a 
hely egy drótkerítéssel és aknamezővel 
körülkerített, földbe ásott bunkerrel és 
lövészárkdkkál kiépített ovális alakú kis 
erődítmény. A turkok olyan mocskot 
hagytak maguk után, hogy napokig 
tartott, amíg úgy-ahogy kitakarítot
tunk. A környező falvakból összefog- 
dosták az otthagyott állatokat, a 
baromfit, becipelték a bunkerbe, szuro
nyokkal lefejezték, kibelezték, és a ma
radékot szanaszéjjel hagyták. Mindez a 
legnagyobb nyán forróságban. Tényleg 
kibírhatatlan búzvolt, az emberek sorra 
fertőzést kaptak. A  partizánok aztán 
ezeket a támaszpontokat nagy erővel 
körülvették, és, ha nem jött segítség, 
addig lőtték, amíg el nem tudták foglal
ni. Foglyokat nem ejtettek.

Egyszer egy pesti lakásban 
ücsörögtem egy üveg vodkával, és 
azt figyeltem, hogy vigyáznak egy
másra a nők. Ezek egymásra vi
gyáznak.

Ezek meg kicsodák. Rokonok? 
Ültem az asztalnál egy üveg vodká
val. Hokedlijük fiókkal, a fiókban 
cipőtisztító fölszerelés. A plafonról 
pöndörödik a meszelés meg az olaj
festék, egy-egy darabka néha lehul- 
lik a kőre vagy az asztalra, a 
tányérba, a trappista sajtra. A lá
nyok egymára vigyáznak, és, mint
ha előre megbeszélték volna, ez 
lenne a produkció, valami munka
féle, feladat, nem robbanthatok 
széjjel, még hasonlítanak is egy
másra.

Bontja a falat valami.

Rántott hús szag van, a rántott 
húson pedig sötétkék, felkunkoro- 
dott faldarabkák. Bent táncolnak, 
itt már mindenki egyforma, mind 
ugyanaz, a tévé is szól meg a lemez
játszó is, mindenki arra a zenére 
ugrál, amelyik közelebb esik hozzá. 
A vodkát a legújabbak hozták, négy 
vagy öt lány, leteszik az üveget a 
kredencre, aztán eltűnnek. Beme
gyek utánuk, ahogy felállók, kissé 
forog m inden, megkeresem az 
egyiket, leülök mellé. Kiveszi a ke
zemből az üveget, iszik, látszik, 
hogy csöppet sem ízlik neki. Aztán 
beviszem a fürdőszobába. Várni 
kell egy darabig, mert foglalt. Nem 
vagyok részeg, sőt teljesen józan 
vagyok. Bemegyünk, becsukom az 
ajtót, rátolom a reteszt. Lehajtom a 
vécé fedelét, ráülök. Na jó, szeren
cséd van, mert ezt tulajdonképpen 
utálom, mondja. Lehunyja a sze
mét. Egy eléggé hülye zene szól, én 
pedig  m ozgatom  a lábfejemet. 
Ütemre. Ezt a fajta zenét hívják szó
rakoztató zenének. Gyorsan oda

kellene érni a rádióhoz. De ugyan
az hallatszik a szomszédból is.

Rá kell őket venni. Némi óva
tossággal, azonnal és apránként.

Eleinte egyáltalán nem akarja, 
aztán, amikor már majdnem fel
adom, a feladás körül hirtelen még
iscsak belemegy. Ettől viszont 
azonnal jogai keletkeznek, sokkal 
hangosabban kezd beszélni, kije
lent, máshová teszi a hangsúlyokat. 
Azonban nyugodtan el lehet visel
ni, ilyenkor nem fontos mindenre 
válaszolni. Ha nem felelek arra, 
amit mond, ha egymás után két do
logra nem válaszolok, akkor abba
hagyja, mert csodálkozik. Alszik, 
amikor felébred, előbb kicsit moco
rog, aztán hozzám bújik. Mert ő az 
endékában ment férjhez, de most 
kicsit hazajött valameddig. Az en
dékában rengeteg lakás épül, nincs 
az a kifejezett lakásgond, mint itt. 
Nem úgy, mint itthon. A férje pedig 
kedves. A férjem kedves. Tudod te 
azt, hogy milyen kedves?, fogal
mad sincs neked arról. Sose akarta 
még, ezt a. Ezt a dolgot. így jó most? 
Nem fáj? És így? A halaktól pedig 
irtózok, mondja valaki az előszobá

ban. Vagy a haláltól irtózik így?
A nők mindentől függetlenek.
Legyenek barátnői, és vigyáz

nak egymásra, ettől női szaguk 
lesz, belül, és meg is változnak egy
mástól? Belül? Belül van?

Egyszer a berlini műteremlaká
sában egy nő, pont elő akartam 
venni a csirkét, és megenni, arról 
beszélt az a nő, hogy az egyik barát
ja, a legjobb barátja meg fog halni. 
Közölték vele a halálos betegségét.

Az azt jelenti, hogy az idegszá
lai annak a valakinek, meséli, köz
ben az ajtófélfának támaszkodik, 
de ráadásul most én mindenkép
pen enni fogok, noha idegszálakról 
van szó, méghozzá a grillcsirkémet,

amit egy arabnál vettem egy csirke
sült szagú utcai kifőzdében, elhara
póztak állítólag az utcai kifőzdék, 
azt jelenti állítólag, hogy az ideg
szálak elveszítik a bevonatot, elsor
vad a bevonat, összeérnek az 
idegszálak. És azt nagyon érzem, 
betegségeket érezni kezdünk, ami
kor beszélnek róla, azonnal érzem 
magamon. Ugyanakkor viszont a 
helyzet az, hogy éhes vagyok, a 
csirke-csomag pedig nincs az aszta
lon, ahova tettem. Tehát bele lett 
pakolva, valaki bepakolta az izébe, 
a fridzsiderbe, miközben a halálos 
betegségről van szó. Egy emberről, 
aki. Igen, de most azt érzem, mu
száj arra gondolnom, hogy kihűtik 
a csirkémet.

Ha valakinél elsorvad a burko
lás, az idegszálak burkolata, az az 
ember megbénul.

Lassacskán, nem egyszerre. A 
végén aztán, a végén már csak a 
szemgolyóit tudja mozgatni. Le 
meg föl. Oldalvást. Lassan, mintha 
csak úgy véletlenül, elindulok a fri- 
dzsiderhez. Kinyitom, belenézek. 
Nézem a belsejét. Berreg.

Egy üres üveg, egy darab kettévá
gott uborka, lecsöpögött a tej, csö
pög, savanykás szaga van, és nincs 
befödve a mindegy hogy micsoda. 
Szerintem az a tej már nem jó. A 
csirke nincs ott.

Valahol van, és jó meleg. Jó.
Látszik-e rajtam, hogy én most 

a sültcsirkét keresem. Kiül-e min
den az arcomra. Mi az, amitől ez a 
minden ennyire látható. Előbb a jó
kora kétségbeesés, utána meg az, 
hogy na jól van, szerencsére nem 
hűlt ki. Mégis, három ember, csak 
nem folyvást egymás arcát vizsgál- 
gatjuk? Csak nem folyton valaki 
másnak a tekintetébe kapaszko
dom?

Ilyen csirkéket rohammal lehet 
bevenni. Egy roham, kettő, attól 
függ, mennyi sütöde van arrafelé. 
Olyankor előbb kedved kerekedik. 
Ellenállhatatlan kedved jön, aztán 
pedig ellenállni igyekszel, és vagy- 
vagy.

Egy történet. Ez az egy történet 
van. Néha elmondott belőle vala
mit az apám. Elmeséltünk egymás
nak ezt-azt.

Beszélt, nem túl nagy lelkese
déssel, aztán elhallgatott, félbe
hagyta, m intha egy felolvasást 
hagyna abba, mert megfájdult a 
szeme vagy berekedt. Vagy egysze
rűen  csak halálosan  m egunta. 
Ugyanannak a valaminek a részle
teit. A morfiumról nem. Hadifog
ság, forradalom. Nőkről se.

Arról a bizonyos német önkén
tes ápolónőről a vürcburgi katonai 
kórházban 1944-ben, aki nem en
gedte, hogy az apám lábát ampu
tálják. Nem beszéltük meg, semmi. 
A nagyanyámról, az anyjáról, arról 
a hosszú, a földig leérő fehér ruhájú 
gyönyörű nőről, akinek a férje, a 
nagyapám , az esküvőjük után 
azonnal elesett az első nagy hábo
rúban. A kibaszott nagy háborúnk- 
ban. A rról a nagyon gazdag, 
nagyon szép és nagyon okos fiatal 
nőről, aki ezt nem bírta el, ezeket 
mind nem bírta el, aki rég nincsen 
már, vagy nem is volt? Mi van, mi? 
A roncs van, a roncs sincs, egy meg
háborodott idős asszony, akit a még 
kibaszottabbul nagy háborúnkban, 
nem?, öregem, egy elmegyógyinté
zetben az oroszok vagy kicsodák 
végre kibombáztak innen.

Mondott ezt-azt, azután elhall
gatott, nem néztem oda rendesen, ő 
sem ide, nem erősködtem, azt hit
tem, az nem szükséges. Röstellked- 
tünk, ahogy, állítólag, a parasztok.

Vagy nem siettem eléggé. Vagy 
siettem? Lassan siettem? Elég ha
lál? Mi volt akkor a morfiummal. 
Mi volt mégis pinaügyben, és mi a 
tennivaló. Mondjuk úgy, hogy én 
például valószínűleg, amennyire 
csak tudok róla, a nők miatt írok, 
mit szólsz hozzá? Ehhez ő mit szól
na. Egy kérdés. Miért maradtunk 
mi itt. Én miért maradtam itt, nem 
tudod? Aztán majd válaszolok is, 
én fogok válaszolni, hiszen hallot
talak már eleget, helyetted, valami 
hülyeséget. Hülye vagy, hát, öre
gem. Am ikor hülyeségeket be
szélsz, az meglátszik rajtam, te 
pedig egyből észreveszed, és alapo
san m egsértődsz. M egsértődsz, 
m orgolódsz. Morogsz, de hogy 
mit, azt nem lehet kivenni a mor- 
mogástól. Ez mit jelent?

Nem tudom, mit jelent. Javítás.

Azt a bizonytalan, halálos csa
ládi boldogságot.

Mindenesetre megvagy, öreg, 
voltál és vagy, ez így marad. Az 
apám megvan. Eszembe se szoktál 
ju tn i, úgy vagy nekem , hogy 
eszembe sem jutsz. Vagy pedig el
mászkálsz onnan. Más, kétségbeej
tő dolgok felé.

Szépen világított a fridzsider.

Fazakas Tibor: Intarziák
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HELIKON

"Kultúra, könyvek, társadalom"
PHILOBIBLON, Bulletin of the 

"Lucian Blaga" Central University 
Library, Volume L, Number 1-2., Ja- 
nuary-December 19%. Cluj, Roma
nia — University Press, 1996.

A PHILOBIBLON a kolozsvári 
Lucian Blaga Központi Egyetemi 
Könyvtár folyóirata. Előzményének 
tekinthető a Könyvtár és nevelés elne
vezésű évkönyv, amely korábban 
nyolc számot ért meg, illetve az 
1995-ös Philobiblon-könyv.

A kiadvány, a szerkesztők be
vallása szerint, abból az igényből 
szü lete tt, hogy a Lucian Blaga 
könyvtár által is fölvállalhassa azt a 
szerepet, ami egy hasonló jelentősé
gű in tézm ény t m indenképpen  
megillet: hogy — szolgáltató és ku
tatási funkciója mellett— a szellemi 
élet fókuszává és tükrévé válhas
son. A PHILOBIBLON tehát olyan 
fórum kíván lenni, amelynek kere
tében párbeszéd valósulhat meg 
egy adott kulturális közösség tagjai 
között. Ennek a párbeszédnek épp
úgy része a szakmai kommuniká
ció, mint a számvetés az öröklött 
kulturális hagyományokkal, illetve 
a jelen problémáival — főként pe
dig azzal, amit "társadalmi átme- 
net''-nek, vagy, kevésbé szeren
csésen, "átmeneti társadalominak 
szokás nevezni. A párbeszéd bár
melyik aspektusáról legyen is szó, a 
PHILOBIBLONban megjelent írá
sok többségét (s itt természetesen 
nem elsősorban a szigorúan könyv
tártudományi jellegűekre gondo
lunk) dinamizmus és elemző-kri
tikai szellem jellemzi.

A könyvtártörténet témakörét 
képviseli a folyóiratban Jakó Klára 
tanulmánya, amely a Báthory Ist
ván erdélyi fejedelem által 1579-ben 
Kolozsváron alapított jezsuita kol
légium, később egyetem könyv
tárának történetét követi nyomon 
1607-ig. Cornelia Galatescu meg
emlékezése Ioachim Craciun-ról 
azt mutatja be, hogyan honosodott

meg a '30-as években Romániában 
is a könyvtártudomány mint önálló 
tudományág, illetve — Craciun 
munkásságának fonalát követve — 
beszámol a romániai könyvtáros
képzés kezdeteiről. A Lucian Blaga 
könyvtár történetét rövid áttekintés 
mutatja be, a Varia rovat cikkei pe
dig a könyvtár speciális gyűjtemé
nyeiből rendezett kiállításokról 
tudósítanak.

A könyvtárak fenntartásának és 
fejlesztésének nehézségei helyett 
egy lehetséges megoldást mutat fel 
Ioana Robu, Ana Maria Capalnea- 
nu és Ana Toderean részletes beszá
molója a Soros Alapítvány könyv
tártámogatási programjáról. Az ál
lami támogatás gyér volta miatt 
ugyanis (s ez a szerzők szerint 
egyáltalán nem specifikusan kelet- 
európai jelenség) a könyvtárak szá
mára nem marad más lehetőség, 
mint más források után nézni. Egy 
ilyen lehetséges forrás volna a Soros 
Alapítvány könyvtártámogatási 
program ja, am ely Románia 29 
könyvtárának nyújtott segítséget 
könyvek és folyóiratok vásárlásá
ban, 44 intézménynek a könyv
tárközi telekommunikáció és az 
automatizálás terén, illetve részt 
vállalt a könyvtárosképzés vala
mint -továbbképzés nehézségeinek 
megoldásában.

A könyvtárak modernizálásá
nak lehetőségeit és az azt hátráltató 
tényezőket elemzi Sally Wood-La- 
mont írása, különös tekintettel a 
m unkaszokások tényezőjére. A 
skóciai könyvtáros, aki az Orvosi 
Könyvtár automatizálásának irá
nyítása végett érkezett Kolozsvár
ra, és részt vállalt az itteni könyv
tárosképzésben is, kénytelen szem

benézni mindazokkal a hiányossá
gokkal, amelyeket a munkaattitűd, 
az aktivitás, a közönséggel szem
ben tanúsított viselkedés és a vál
toztatásra való készség terén kellett 
tapasztalnia. Ugyancsak a moder
nizálás, a dinamizálás nehézségei 
kerülnek előtérbe — ezúttal az 
egyetemek kapcsán — az Andrei 
Margóval, a BBTE rektorával készí
tett interjú során. Marga az ország 
tudományos életének egyik fő fo
gyatékosságát abban látja, hogy az 
nagyjából egyéni erőfeszítésekben 
merül ki. Hangsúlyos tényező to
vábbá a reformot gátoló mechaniz
m usok közö tt a változással 
szembeni félelem és az abból eredő 
merev ellenállás. Márpedig a re
form létszükséglet a hazai egyete
m ek szám ára; m egvalósítása 
érdekében mihamarabb szükséges 
a hazai és más európai egyetemek 
curriculumainak összehangolása, a 
komputerizáció, az egyetemek és a 
gazdaság közötti kölcsönhatás fel
élesztése, valamint a tudományos 
kutatás újraélesztése az egyetem 
keretein belül.

A kolozsvári Központi Egyete
mi Könyvtár névadójával, Lucian 
Blagával két írás foglalkozik — Va
sile Frateanu dolgozata Blaga meta
fizikájáról, illetve Vasile Musca 
tanulmánya, mely a román kultúra 
kontextusában értelmezi a blagai 
művet, nyomon követve egyúttal a 
nemzeti specifikum gondolatköré
nek hagyományát a román kultúrá
ban, illetve Blaga hozzájárulását 
ahhoz a problematikához, mely a 
nemzeti adottságok a priori adott
ként való tételezése és a kreatív tö
rekvések spontaneitása közötti 
ellentmondás feloldásának igényé
ből eredt.

Statikum és változás konfliktu
sa — ez a fő motívuma mind az

intézményfenntartás- és fejlesztés 
lehetőségeit vizsgáló, mind a kul
turális hagyományt elemző írások
nak. Erre a motívumra támasz
kodik végezetül Adrián Marino 
jegyzete is, A román kultúra Keld és 
Nyugat között. Beépülhet-e az átvett 
kulturális modell, a "forma", a kul
turális alapba? — támad fel újra az 
a kérdés, amely Maiorescu és Lovi- 
nescu óta időnként újra aktuálissá 
válik — jelen pillanatban a követ
kező formában: lehet-e európai, 
ami román? Marino szerint a kér
désre nem adható pozitív válasz, 
amíg az "európai" és a "román" 
más-mást jelent. Úgyszólván "haza 
kell hoznunk Európát” (mintegy a 
saját hazájába is). Marino elemzi az 
"Európa-ellenes" elméleteknek a 
román kultúrában erőteljesen kép
viselet hagyományát, a Ionescu- 
Noica-Tutea vonalat, és leszögezi, 
hogy az ideológia feltámadásáért 
az "erőteljes és aktív román liberá
lis, pluralisztikus, demokratikus, 
kritikus és racionális gondolkodás 
hagyományának hiánya" okolható. 
A jelenlegi tényállás koordinátáit 
pedig így adja meg: "a nyugati és a 
keleti komplexus között" — mind
kettőnek sajátossága, hogy egya
ránt alacsonyabb- és magasabb 
rendűségi komplexus: egyrészt 
adott tehát a "nyugati kánon" para- 
digmatikusként való elfogadása, il
letve az azzal szembeni merev 
ellenállás, másrészt pedig ("keleti 
kom plexusaként) az eredetiség 
magasztalása (ide soroltatik példá
ul "a trák eredet mániája"), illetve 
annak tudata, hogy ezt az "eredeti
séget" az elszigeteltség és az elma
radottság konzerválja. A kettős-né
gyes komplexussal szembeni egye
düli megoldás: a nemzeti hovatar
tozás és az európaiság "kettős 
öntudata", pontosabban a kettő 
összehangolása, lépésről lépésre. S 
hogy ez hogyan mehet végbe? A 
válasz— blagai motívum —: csakis 
kultúrateremtés által.

BA LO G H  BRIG ITTA

K opogás az ajtón
A romániai magyar sajtóban Huber András 

eddig mint megbecsült közíró és műkritikus 
volt közismert, elkerülhetetlen volt, hogy élet- 
tapasztalatait ne sűrítse szépprózába. Legtöbb 
újságíróra ez a sors vár, de Huber András sajnos 
később engedett a hívásnak, mint erre tehetsége 
feljogosította volna. Dehát, jobb későn, mint 
soha, csak örülnünk lehet, hogy megjelent Cé
dula a virágon című kötete (GaramondNyomda, 
Kolozsvár, 1997). Nyolc fejezetre osztva, 125 
oldalon minden van benne: anekdota, groteszk, 
kafkai vízió, szójátékra épülő négysoros vicc (A 
megszólítás: hallgatók és lehallgatók), ballada és 
tárcanovella, pamflet és a röpirat határát kíno
san súroló, a Ceausescu-diktatúrát "leleplező” 
politikai publicisztika (Éjjeli silbakolás). Mintha 
a szerző felvételire készült volna, úgy kopogott 
az irodalom vizsgabizottságának ajtaján, hogy 
demonstrálja, hányféle témában és műfajban 
tudja kivágni a rezet. Sajnos, a színvonal is elég 
változatos, de erre még visszatérek.

Huber András már a kötetnyitó karcolatok
kal olyan magas mércét állít maga elé, hogy 
azután folyton izgulunk, bár tudná ilyen szin
ten tartani tollát, ne adja alább. De, szerencsére, 
ez a toll érti a csíziót amikor "témában" kezd

kifulladni, átvált humorba, sziporkába (Szófú- 
zés, Körlevél, a Ruha pársoros, telibe találó diag
nózisa az emberi természetről).

Huber András világába, ahol legotthono
sabban mozog, a Fehércsíkos éjszaka kafkai vízi
ója vezet be, hatása alól nehéz szabadulni. Az 
Utas hosszú távoliét után hazatér gyermekkora 
városába. A fagyos éjszakában elindul az állo
másról, csizmája nem hagy nyomot a hóban — 
garabonciással van tehát dolgunk —, sorra ve
szi az Erdély múltját őrző házakat, azután be
kopog a régi játszótársak ablakain: Ákos, 
Árpád, Csaba, Orsolya — szólítja őket, de az új 
lakók idegen nyelven szitkozódva válaszolnak, 
és becsapják orra előtt a redőnyt. A vendég 
végre rájön, hogy ez már nem az a város, 
visszatér az állomásra, a kocsis csak nagy későn 
döbben rá, hogy "valami nincs rendjén az Utas
sal."

Huber András feltalálta a groteszk ballada 
műfaját is. A megbékélés árán a tohonya, izgá
ga, korhely férj, aki most betegen az örökké 
megalázott, kicsúfolt asszonyának van kiszol
gáltatva, megszelídül, hirtelen úgy érzi, újra 
egymásra találtak a szeretetben. A meggyötört 
feleség is érez valami "gyöngédséget", s ezt úgy 
juttatja kifejezésre, hogy csak kis adagokban 
reszel szappant a zsarnok ételeibe.

Szerzőnk azonban ott érzi igazán elemében 
magát, ahol nyilvánvalóan saját élettapasztala
tait örökíti meg, ezek a karcolatok az élmény 
hatása alatt válnak különösen hitelesekké. Á 
Randevúban előbb a férfi, majd a nő is, ki-ki a 
maga módján, ábrándosán, fölajzva képzeli el 
az esti légyottot, minden romantikus kellékkel, 
észbontó sejtelmekkel, hogy azután jöjjön a le
sújtó prózai valóság a zsúfolt busszal, izzadság
gal, gyűrött ruhával, elszakadt ajándék-tasak- 
kal.

Ezek az írások teszik, hogy az olvasó egy 
idő után szorongani kezd: meddig tudja a szer
ző tartani ezt a szintet? És aggodalmunk meg
alapozottnak bizonyul: jó néhány írás nem több 
ötletnél, lapos igazságnál, mintha a szerző em
lékeztetőül majdan megírásra váró témákat je- 

yezne fel (Kérdés, Ok és okozat, Nézőpont, 
Idmentő). Úgyszintén lohad lelkesedésünk a 

tanárosan szájbarágó némely tárcanovellák ol
vastán is, mikor érezzük, kilóg a "mondaniva
ló", az erkölcsi szentencia (A hattyú, Hely
rehozhatatlan hétköznapok).

Szó, ami szó, mit lehetne Huber Andrásról 
e könyve alapján, mint legnagyobb elismerést 
mondani? Hogy e "kóstoló" után ideje lenne a 
nagyobb fajsúlyú szintézisnek is.

BARABÁS ISTV Á N
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B O G D Á N  L Á S Z L Ó

A hosszú levél
Toronyszobámban, az ágyon elnyúlva ol

vasom Róbert levelét.
"...ha m agadban is eltévedsz, herce

gem, hogyan akarsz tájékozódni országod 
változó viszonyai között?

Ha egy kérdést fel lehet tenni — írta 
egy W ittgenstein nevű filozófus, akit m e
legen ajánlok figyelmedbe! —, m eg is le
het válaszolni azt!

M egm ondom  — bár ne hidd, hogy a 
m esszi idegenben tipikus okostóni lett be
lőlem  —, sehogy!

Tehát először önm agadban igazodj el, 
keresd m eg fáradságos m unkával — önér
zékelés! — neurózisod gyökereit, nyo
m ozz csak utána, barátom , honnan is ered 
ez a benned halm ozódó, gyötrelmes bi
zonytalanságérzet?!

Ha m ár a hivatkozásoknál tartunk — 
m indenesetre kitartunk (nőt, hangot, fe
jünk fölé a súlyozóinkat etc.), egy Kavafisz 
nevű alexandriai költő (oda utazz el, lá
tod, abba a bűnös városba, ahol Afrika 
bujócskázik Európával és még bőven te
nyésznek a romlás virágai!) —, ezt írta: 

»Rettegésbe és gyanakvásba fúlva, 
zaklatott aggyal és riadt szemekkel 
egyre csak azt latoljuk, mit tegyünk 
a holtbiztos veszélyt elkerülendő, 
amely oly irtóztatóan fenyeget.
P ed ig  csalatkoztunk , nem  ez kerül 

utunkba;
tévesek voltak az előjelek 
(vagy nem  jól hallottuk, vagy nem  ér

tettük  őket).
Egy m ás, sohasem  sejtett balszerencse 
szakad ránk  vészesen s váratlanul, 
s felkészületlenül — van is arra idő! — 

m ár elragad«
Igen, vezér, arról is szól a KÖZÖS TÖR

TÉNET, hogy ne ragadjon el VÁRATLA
NUL, FELKESZÜLETLENÜLL.

H a a lkonyatkor vagy hajnalban — 
időnként az a m ániám , a kettő ugyanaz, s 
m ár hajnalban az alkony nyom asztó köze
ledtét érzem  — sajgó szemem előtt a bal
sejtelem lüktető, világító, nyugtalanítóan 
hibbant pontocskái jelennek meg s pulzál- 
nak, m íg csak sötétségbe vagy épp ellen
k e z ő le g , fé n y b e  n e m  v e szn e k (!)  
tu d h a to m /tu d h ato d , itt az első intó jel. 

U tazz el A lexandriába, vezér! 
Egyáltalán, utazz!
Ha nem  a világban, ha az embereket, a 

tájakat, a nőket, a kávézókat, a tereket, a 
repülőket, a tengereket m ár unod, akkor 
m agadban.

Van itt egy m agyar trafikos, bizonyos 
Tamás János. M ég a harmincas években, 
az első zsidótörvény u tán  hagyta el Pestet, 
faképnél a m agyar világot, ahol nem  volt 
szám ára hely, m ert nem  hagyták, hogy a 
hely, ahol él, elég legyen neki, szerencsét
len flótásnak — hazának... Egy darab ide
ig Párizsban lébecolt, de  a horogkereszt itt 
is uralgott, s ő felfordult gyomorral, állan
dó  hányingerérzettel küszködve, tovább
m en t; L isszab o n , C asab lanca  k ö v e t

keztek, majd egy kanadai teher- 
hajón végre kihányhatta magát, 
így érkezett meg, kiürülve Sid- 
neybe, de valahogy büdös volt 
neki A usztrália is, hát tovább 

vándorolt. Vonaton, autom obilon, szeké
ren, váltott lovakon, hajón, m ikor min — 
s végre kitárult előtte ez a mágikus és 
rejtelmes sziget — közös lakóhelyünk, 
m ert hogy hazánk is lenne, nem  hinném, 
ezek olyan perverz és bonyolult ügyek. 
H át itt telepedett le az új tengeri földön, 
mivel ha nem  tudtad volna, New Sealand 
hollandul »új tengeri föld«!

Itt végre lesátorozott János úr.
Nyugton is van azóta, nem  vágyik se

hova, azért időnként lehúzza a redőnyt, 
bezárja a boltot és elindul. Szeret utazgat
ni. Olyan felcsigázott s örök időkre elfuse
rált bolygó zsidó vagyok — mondogatja. 
Elmegy m egnézni közelről — ez m ost nem 
metafora, nem  is hílzás, rövidlátó szegény 
ürge! — a Ruapehu-vulkánt. (Minden kü
lön értesítés helyett 2797 m éter magas, 
ilyen magasra otthon nem jutottunk vol
na, röhög, amikor végre visszajön. S csak 
zavartan nevetgél, a vállát vonogatja, ami
kor a vulkánok iránti leküzdhetetlen von
zalm áról faggatom.

Vannak itt krátertavak is, sötétek, m int 
a bosszú — mondogatja még, és fényké
peket mutogat. Majd kérek tőle alkalom- 
adtán, s küldök, lásd, milyen is erre mife
lénk egy krátertó. H ív engem is, de én 
valahogy irtózom  különféle ébenfekete 
krátertavakban nézegetni az arcom. Ne
kem  elég a saját varázstükröm . Persze 
nincs kizárva, egyszer mégis elmegyek 
vele egy ilyesfajta túrára, a bakancsot m ár 
m eg is vettem , s akkor elkerülhetetlen 
lesz, m egnéznem  őszülő arcom egy krá
tertó antracit-setét tükrében. Ha a hátam  
m ögött meglátom  az árnyékot, tudhatom , 
készülhetek...

No de ez még remélem távol van. Köz
bevetőlegesen János uram  szerzi nekem a 
m agyar könyveket, levelez az amerikai 
Püski és a kanadai Vorösvári cégekkel. 
Olvasok, méghozzá szépirodalmat és filo
zófiát, angolul és m agyarul, felváltva. Él
vezem a nyelvek közötti bujócskázást.

Bess, im ádott feleségem ezt sem érti.
Amikor olyan jól m egtanultam  ango

lul, hogy eredetiben olvashatom  kedvenc 
szerzőjét, de Quinceyt, a Confessions of an 
English O pium  Eater jeles szerzőjét, aki 
például a gyilkosságot a szépm űvészetek 
egyikeként definiálja, és talányos, de egy
szerre hideglelősen pontos megfogalma
z á sá t  ad ja  le lk iá lla p o tu n k n a k , m ert 
engem  is bizonytalanságérzet és állandó 
menekülésvágy gyötör, m int téged, pedig 
nem  vagyok ópiumszívó. Sokszor napok
ra elutazom, teljesen mindegy, hova, hogy 
bűnbánóan térjek vissza megértő hitve
semhez, aki egyfolytában aggódik értem  s 
u tánam  küldi Ibrahimot a porszívóüzlet 
számláival, hiszen szerinte a világ veszé
lyes is lehet, el is lehet tévedni benne.

Bess nem vetette meg boldogtalan ú ri
lány korában a kábítószert, de am ikor a 
legjobb barátnője túladagolás következté

ben m eghalt — végleg abbahagyta.
Viszont inni kezdett.
Az ivást is abbahagyja időnként, per

sze nem  teljesen. Semmit sem  lehet telje
sen abbahagyni.

Ha depressziós, m arékszám ra szedi a 
nyugtátokat és ráiszik néhány nyelés vod
kát. "Hogy egymásba fonódnak, mily el
választhatatlanok /  életünkben a nevetni 
m eg a sírni való pillanatok!" — idézi 
m indég nekem, s elvonul az üvegeivel és 
a pasztilláival. Neki sem  könnyű. Dehát 
kinek az ma, ezen a depressziós, hanyatló 
ezredvégen?

Erről bizonyára te is tudnál mesélni.
Miről nem?
Bess időnként, m int egy hazajáró lélek 

megjelenik a szobám ban s nevetve/sírva, 
m ikor hogy; idézi mesterét; Lord Byront 
egy helyütt hangot ad annak a feltételezé
sének, hogy m egszületni végeredm ény
ben éppoly fájdalmas, m int meghalni. Ézt 
igencsak valószínűnek tartom. S az idő 
alatt, m íg az ópium ról apránként leszok
tam, annak az em bernek a kínjait éreztem, 
aki a létezés egyik formájából a másikba 
vált át."

Nem  tudom ?
Én nem  éltem és nem  élek kábítószerrel.
Elég kábító nekem  a m últ is, nem? Ez 

a feneketlen kút, amely, ha föléje hajolok, 
néha dém oni erővel hív magához.

De tudom , m ár sem m it nem  lehet jó
vátenni.

Ü zletünk jól megy, de a por, hát tudod, 
herceg, nincsenek illúzióim. A por itten 
kavarog körülöttünk, bennünk. A por le
győzhetetlen.

Lassen sie m einen M antel— hallottam  
tegnap, kedvenc kiskocsm ám ban (ahol 
órákig elüldögélünk Ibrahim m al, ő ter
mészetesen kávézik, én teázom, ő a kávé
ját rendszeresen konyakkal, én a teám at 
rum m al bolondítom  meg...)

Egy pillanatra m egszédültem  s féltem 
is, hogy megfojtom azt az arrogáns ném et 
urat, de  azonnal rájöttem, igaza volt, az ő 
bundáját akasztottam  le a fogasról, sála
mat keresve (tudod, ez egy szeles vidék, 
én m eg egy jobb torkú érzékeny m agyar 
gyerek vagyok), az enyém, egészen ha
sonló az övéhez, ott rejtőzött egy benn
szülött bűzlő daróca alatt.

Bocsánatot kértem  az úrtól, de rossz 
érzésem nem  is tudom , miért, azóta se 
múlik. Tudod, apám évtizedekig nem  szó
lalt meg németiú, de hangsúlyt fektetett 
rá, hogy én, egyetlen fia, m egtanuljam  
Goethe és Schiller nyelvét. Am ikor kitaga
dott, erről is volt m ár szó közöttünk, nem? 
— azt üvöltötte: »raus!«, és habzott a szá
ja.

A ném et elnézően vigyorgott, megvolt 
a véleménye láthatólag a vidéki gyarm a
tok erkölcséről.

Bess viszont fintorgott, am ikor haza
m entem, s kiakasztotta a bundát a terasz
ra, »levegőzni«...

Ködbe veszett a tenger, csak a ködkür
tök idegesítő zaja hallatszott. Fura lelkiál
lapotba kerültem, az volt az érzésem , egy 
szűk fémcsőben araszolok előre s u tam  
végén egy, az Alliens filmekből ism ert
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szörnyeteg várakozik rám , hogy felfaljon. 
N em  szoktam  Bessel inni, ezúttal azon
ban m egszegtem  a szabályt és kértem  tőle 
egy nyelés vodkát.

Féltem .
Feküdtem  a feleségem mellett és resz

kettem  a félelemtől. Rámfonta magát, a 
m aga m ódján m egvigasztalt, aztán  el
aludt, tátott szájjal szedte a levegőt. Le
m entem  a nappaliba, k inyito ttam  egy 
üveg portói bort, s elhatároztam , hogy 
írok Neked, hátha ezúttal sikerül kivág
nom  m agam  s nem  kerít be a körülöttem  
ólálkodó sűrű, hálószövésű depresszió. 
Láthatod, téged is idézlek, herceg, figyel
mes olvasód vagyok...

A  m agányt persze sokféleképpen  tart
hatjuk távol m agunktól, barátom , bár be
csapni nem  lehet s nyilván végleg soha el 
nem  m enekülhetünk előle. Apám  — nem 
tudom , írtam-e, '83-ban halt meg (ahogy 
Ibrahim  sokat sejtetően kihangsúlyozta: a 
ram adam  kezdetén!) — váratlanul m eg
békélt ve lem  Mégiscsak vér vagy a vé
re m b ő l, m o n d ta  e lc su k ló  h a n g o n  a 
telefonba és a végső búcsú előtt, érezhette 
a közeledtét, ellátogatott a rejtelmes szi
getre, m egnézni, m it is csinálok itt. Velünk 
éldegélt néhány hosszú hétig, s hősiesen

unatkozott, de igyekezett leplezni. H itt 
abban, tudod, hogy van egy hely, ahol 
otthon érezhetjük m agunkat, ahol bizton
ságban vagyunk. H át ez lett neki Izrael. 
Itten nem  érezte túl jól magát. Állandóan 
fújt a szél és esett az eső, m íg itt volt.

Én nem  hittem  ilyen helyek létezésé
ben, én tudtam , az em ber egyedül van, és 
azt is, hogy nincs menekvés, hiába hazu
d ik  társakat m aga köré. A nők, igen!... 
A pám nak például az se tetszett az egyet
len fia életében (szóvá is tette, szemrehá- 
n y ó la g ) , h o g y  a fe le sé g e  m e lle t t  
hivalkodóan nőzik.

Bess se nyerte el a tetszését.
H ogy vehet egy zsidó feleségül goj 

nőt?
Azt se bírta felfogni szűkülő értelmé

vel, hogy mi köt össze bennünket, ha én 
többnyire fizetett nőkkel vagyok együtt és

egyikünk se látszik, hm? — tú l boldog
nak?

Joel, első szám ú (és indián) szeretőm 
viszont azonnal elnyerte tetszését. Hall
gatta a lány m élakóros énekét, huny t 
szemmel üldögélt a hintaszékemben, s 
miközben a ház eresztékei recsegtek-ro- 
pogtak az újzélandi huzatban, talán kissé 
m égis nyugodhatott. Ráfért, nem?

Ot kellet volna elvedd, m ondta utolsó 
találkozásunkkor a röptéren és küldött 
neki egy teveszőr takarót. Mivel Joel, sze
gény, állandóan fázik. Vacogányi Vacog
nak  nevezem , vagy  D ideri D irnek  s 
igyekszem felmelegíteni, de hát nem  lehe
tek állandóan vele.

Igen, az apám  hitte, hogy  a v ilágon  van  
eg y  hely, ahol n em  félünk, ahol b izton 
ságban vagyunk.

N em  hittünk neki. Amikor az érkezé
sére rendezett kerti m ulatságon választé
kos angolságával előadta »otthon«-elmé- 
letét, csak tartózkodóan hüm m ögtünk. 
Ibrahim  persze jólnevelten helyeselt, de 
láttam  a szemén, hogy nem  hisz apám 
nak. Joel züm m ögni kezdett egy mélabús 
indián dalt, Ada — Ibrahim  felesége — 
óvatosan húzta el a gyönyörű száját. "Ott
hon, ugyan!" — neki is megvolt a maga

története, m int m indannyiunknak. Az 
övé Szmimáról szólt. Egy másik nyelven 
Izmir. Gyönyörű hely lehet. Nem  vitás. 
Nos, onnét m enekült örményként a törö
kök elől egyenesen a rejtelmes szigetre, s 
egy m uzulm án porszívóügynök szívében 
és ágyában kötött ki, helyet követelvén 
m agának terveiben és életében is. Izmir 
vagy Szm im a, ahogy akarod, szép város 
lehet — m ondta Ibrahim  udvariasan, és 
nem  értette, im ádott hitvese miért sírja el 
magát... Bess legyintett, am ikor apám  az 
otthonról povedált. Otthon, ugyan. Én pe
dig Erdélyre gondoltam  és szívem meg
telt haraggal. Mert a honvágy olyan, mint 
egy befejezhetetlen szerelem. De ezt hagy
juk...

Erdélyről kezdtem  mesélni nekik, za
varom  feloldandó. Röhögtek. Nyilván 
Drakula ugrott be nekik is elsőre, a vérszí-

pó vámpír, Lugossi Béla alakja és arca, 
fekete ruhában, nagy kalappal, am int a 
nők fedetlen és védtelen fehér válla vagy 
hattyúnyaka fölé hajol, és baljósán csillan 
m eg fehér szem fogán  a fény.

De apám  tudta, m iről akarok beszélni. 
Az m inekünk soha nem  volt igazán az 
otthonunk, Robi, tért ki komoran. O nnan 
m inket m indég kinéztek!

Miért? — kérdeztem  vissza. Hebron- 
ban például otthon van? O nnét m eg a 
palesztinok fogják k iűzni előbb-utóbb. 
Soha — hörgött apám , a nagy izraeli ha
zafi. Nem  zavarja, m ondtam  sima gúny
nyal, hogy csak a szuronyok védelm ében 
érezheti otthon magát?

Joel akkor k ezd ett el énekelni.
A maga körül m indent felperzselő sze

relemről énekelt, s akkor sem hagyta ab
ba , a m ik o r  a k ö z e lítő  v ih a r  e lő h ír 
nökeként ránkzúduló szél kezdte felboro
gatni a nádi székeket, s úgy üvöltött a 
tenger irányából, m int egy haragvó núbiai 
oroszlán. A tenger m oigását is túlharsog
ta. Az eget villám ok fehér cérnái szabdal
ták szét, m int régen gyerm ekkorom ban 
nagyanyám  cérnaszálai a laskatésztát, 
míg csak olyan nem  lett, m int egy kasza
börtön tetőablaka...

B em enekültünk  a házba és  az »ott
h o n ir ó l  n em  b eszéltün k  többé.

Am ikor a kedves Joel belefáradt m éla
kóros indián énekeibe, m agyar gregorián 
énekeket hallgattunk lemezről, s apám  
lopva törülgette árulkodó könnyeit, m i
közben künn tombolt a vihar.

Mit lehet elm ondani, herceg?
Olybá tűnik az egész, m intha egy hó

m ezőn araszolnánk előre, ahogy ti ott 
Szuzdálban. Csakhogy nektek akkor bi
zonyos célotok mégiscsak volt, várt rátok 
a bogoljubovói tem plom , de mi — fejte
gette akkor este Bess és grogot főzve kere
sett fel szobám ban, — csak vándorlunk, 
előttünk nincsen semmi, m egöttünk sincs 
semmi, egyedül vagyunk.

Jól összeverődtünk, hát nem? Egy er
délyi m agyar zsidó, egy arab katona- 
szökevény (mert Ibrahim ot nem  hadifo
golynak , hanem  katonaszökevénynek  
nyilvánították Egyiptom ban, Isten vagy 
Allah örök dicsőségére, s ez azt jelentette, 
hogy soha többé nem  térhetett haza, javá
ra Írandó, hogy nem  is akart, noha szem
mel láthatóan sóvárgott Alexandria iránt. 
Olyan volt neki ez a város, m int egy kiélet- 
len szerelem...), egy szm im ai vagy izmiri 
örmény m enekült (és akire egyszer m ár 
vadásztak, az soha többé sehol nem  érzi 
biztonságban magát), egy Angliából me
nekülő kábítószerfüggő, alkoholista úri
lány, az ö rökös tu d á lé k o ssá g á v a l és 
k isebbrendűségi érzésével; egy indián 
énekesnő, a messzi Amerikából...

Folytassam  még? Talán majd holnap!... 
Most csak annyit: ne halogasd a nyom o
zást: menj utána, hol, m ikor kezdődött? 
Az önérzékelés az egyetlen önterápia. 
Csak legyél őszinte és ne csapd be m a
gad...

Részlet: A katona és a démon dmű regényből.
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HELIKON

L Á SZ L Ó F F Y  C S A B A

Újabb kori fondorlatok — XXXIII.

Akasztott ember
csűrj ében
A korán őszülő festő kinéz az utcára. A pá

lyaudvarról egyenesen ebbe a szemközti kávé
házba nyito tt be. Gondolta, jobb lépésről 
lépésre, lassanként hozzászokni újra. Párizs
hoz. Ketten ültek a régi sarokasztalnál. Rámo
solyogtak. Véletlen? Vagy várták.

A nőt Lilliannak hívják, egy — a Paradi
csomból való kiűzetés óta — örök kíváncsi, 
kotnyeles fehérszemély. Persze, hogy amerikai, 
ráadásul újságíró. Intellektuel-fölénnyel ma
gyaráz:

— Ez a spanyolországi kaland olyan volt 
számomra, mint önnek egykor az önkeresés. Ó, 
nem itt Párizsban, hanem még otthon az orosz 
dszungelben — kacag fel csilingelő hangon. — 
Hová is való ön? — És zavarában, vagy mert 
úgy találja, hogy szellemes volt, gyöngéden 
megszorítja a Chagall cserzett kézfejét

— Vityebszk — morogja kurtán a festő; el
húzza kezét, s közben megkísérel elsimítani egy 
gyűrődést az abroszon.

— A vityebszki házak a végtelen hóban! 
Most már emlékszem. Valamelyik katalógusá
ban olvastam. Én viszont dögmeleget fogtam ki 
délen. Hosszú, poros utat tettem meg Valenciá
ig. Látszólag nyugalom volt, mikor megérkez
tem, habár két fiúka a Nemzetközi Brigádtól 
figyelmeztetett, hogy nehogy tetőablakos szo
bát vegyek ki a szállodában. Velem volt a dobo
zos vagdalt hús, amit Hemingway unszolására 
vittem magammal, szerencsémre Mert Steven 
és Luigi, a két "brigádos", egy barna bőrű spa
nyol vagy inkább mór kurtizán kíséretében el
v ittek  vacso rázn i egy füstös lebujba. A 
tulajdonos a meleg sörhöz sült szardíniát rakott 
elénk. Az olaj, amiben a halat kisütötték, avas 
volt, nem bírtam megenni; úgyhogy csak a sört 
nyalogattam. Éjjel aztán kénytelen voltam elő
venni a vagdalt húst. A szobám ablakából egy 
cicust figyeltem, illetve egymást figyeltük. Azt 
hiszem, ő is éhes lehetett szegényke; a légiriadó 
azonban megzavarta ezt a kedves, spontán in
timitást. De hát egy Chagallnak fölösleges ezt 
ecsetelnem. Én régóta csodálója vagyok az ön 
képeinek; tudom , hogy az alkotómunka s 
mindaz, ami megelőzi: a rá csodálkozás, a kon
centrálás mennyi nyugalmat, lezserséget, ki- 
k ap cso ló d ást igényel. Csak azt akartam  
érzékeltetni... Otto, neked nem újdonság, te már 
belekóstoltál a polgárháborúba — fordult az 
asztalnál ülő férfi felé —, hogy mibe került 
nekem az a Madridból leadott rádióriport, ame
lyet a New York-i stúdió még csak nem is fő 
adásidőben közvetített. Máskülönben Picassót 
is beleszőttem a riportomba. Felidéztem egy 
képét, mely most rendkívülivé nőtt a szemem
ben: Picasso római viseletben egy lándzsára 
támaszkodva! Zömök alak, terpeszben áll; úgy 
hiszem, a rózsaszínű korszakában keletkezett, 
de ez most mellékes. Ő a védő szellem — leg
alábbis így képzeltem el —, aki a spanyol ház
tetők és kémények panorámája fölött őrködik... 
Egy másik, hosszúkás alakú festményére gon
dolok; biztosan ismeri...

"A Barcelona tetői?” Chagall csak magában 
fogalmazta meg a kérdést Mindössze néhány
szor bólintott, inkább csak szórakozottan, a nő 
szózuhatagát hallgatva; s később is, félfüllel 
megpróbálta követni az amerikai haditudósító
nő útját Madridban, amint egy rendőr ráüvöl- 
tött Lillianra, s mert ő nem értette, mit akarhat 
tőle, szeppenten várt, amíg a vérmes spanyol

betuszkolta egy pad alá. Arccal a 
földnek feküdt, lehet, hogy csak 
percekig, de neki úgy tűnt, a hatal
mas égzengés soha nem ér véget. 
Mikor a dörgés már mész- szebb
ről hallatszott, kidugta a fejét a 
pad alól, majd futólépésben átvá
gott a téren. Az utcák néptelenek 
voltak. Kétségbeesetten vágyó
dott a koszos szállodaszoba után, 
ott hagyott ruhái, fogkeféje, eső

köpenye és könyvei jelentették számára a vi
szonylagos biztonságot, az otthont a feldúlt, 
idegen földön. Végül egy zárda falánál megla
pulva, esdeklő tekintete két állig felfegyverke
zett spanyol katonára tévedt. Aprószemű 
szőlőt majszoltak, fekete volt tőle a nyelvük. 
Egyikük röhécselve osztotta meg vele a félig 
lerágott fürtöt. Az öntelt baka alaposan félreér
tette a Lillian könyörgő tekintetét (méghogy 
"úrileány!" ezek a flancoló amerikaiak mind 
egyformák) — "Az én feleségem is kívánós" — 
mondta ékelődő vigyorral, jól megszorongatva 
a furán hápogó libuskát, aki alig kapott levegőt; 
őneki fel sem tűnt már, hogy fejük fölött repü
lőgépek húznak el.

Chagall közben lereagálta, hogy a Lillian 
kollégája (ha nem is könnyen, de a vékony, 
beteges kinézésű férfiban fölismerte Otto Si
mont, aki érdekes könyvet írt Németországról 
A hitleri terror bamakönyoe címmel, s utóbb a 
spanyol köztársasági kormányban mint sajtó
főnök tevékenykedett), egyszóval a fáradt te
kintetű asztaltárs riadt közbeszólásokkal 
igyekszik csillapítani, fékezni az amerikai 
hölgy mesélőkedvét, mint aki úgy érzi, hogy 
ezekben a nehéz időkben még Párizsban sem 
lehetnek teljes biztonságban, vagy inkább csak 
Chagallt szeretné megldmélni egy főszerepre 
áhítozó statisztától s a sok fölösleges informá
ciótól.

"Fogalmam sincs az életkorukról, pedig az 
én életem tartozékai ők is" — töpreng magában 
kínosan Chagall. Nem először érzi ezt hozzá 
sokkal közelállóbb személyek esetében is: mint
ha történt volna valami az arcukkal. Olyan tá
voli, elmosódott rajtuk minden. A kifejezésük 
idegen, s az egész fölösleges hordalék, ami a 
szemnek, a fülnek ingere lehetne... "Mintha a 
múltamban élnék csak igazán. Az emlékeim- 
ban. Guillaume, Max, Blaise, Pablo arcát, dühét, 
szarkazmusát ma is közelebb érzem magam
hoz. Emberközelben. És én Marc vagyok nekik 
ma is. Ha igaza van Freudnak, hogy a művészet 
egyfajta neurózis, akkor kritikusaim nem vélet
lenül sütötték ki rólam, hogy minden képessé- 

em a vízióimban keresendő... Ezek szerint a 
épességek ára valamiféle fogyatékosság vol

na? Nem a társadalom beteg, hanem én, aki 
kínzó szenvedést érzek festés közben?!"

Apollinaire, Modigliani a legtöbbre vitték, 
ám az őket túlélő Cendrars vagy Picasso sem 
panaszkodhat. De mint ahogy a siker is csak 
pillanatnyi érdem — nem örök "átszállójegy" 
Charon ladikján —, a kudarc sem hatalmaz föl 
senkit arra, hogy tehetségét visszafogja, vissza
éljen vele.

Megmarkolja az elébe tett poharat, s felhajt
ja az édeskés italt. Abszint ízű, áporodott.

"Élnem kell, amíg élnem adatott. Nem is 
akárhogy; ha eddig azt mondták rólam, hogy 
visszafojtom ösztöneimet. (Arról nem is beszél
ve, hogy az ösztönök elfojtásáért ki a felelős?! 
Csak az eredendő alkat; vagy amit magadba 
szívtál: a kultúra is!) Ez az amerikai nő, Lillian, 
nem amiatt álmélkodott-e az imént, hogy a mát
kapárom vonzalmát "függőlegesen" ábrázol
tam? Méghozzá a vőlegény csücsül arája vállán, 
s a lábát lógatva iszik... Kettős portré borospohár
ral — a festménynek ez a címe. Biztosan ebből 
gondolja, hogy borivó vagyok.

— Nincs ebben semmi rendkívüli — vála
szolja az újságírónőnek Chagall. — Arrafelé,

ahonnan én jövök, fanyar, karcos ízű bort isz
nak az emberek. Nehéz lesz tőle a fej; nemcsak 
Vityebszkre gondolok, hanem az egész feje te
tejére fordított világra!...

— Ha jól tudom, a forradalmat Oroszor
szágban élte át — mondja, kissé visszafogott 
hangon, Lillian.

— Jól tudja. Ott nem áll meg ilyen könnyen 
az asztalon az üveg meg a pohár. Ma sem.

— Onnan hát a sok bukázó virágcserép és a 
leforduló szamovár, még az aranysárga párizsi 
szobában is — jegyzi meg mérsékelt rokon- 
szenwel a balos beállítottságú Otto Simon.

Lillian kutató pillantása átsiklik az elgyö
tört arcú, hajlott hátú alakra. Felötlik benne 
madridi találkozásuk: ő a szörnyű kőhalommá 
vált egyetemi városból futott (mint akit üldöz
nek) akkor is, s csodák csodája: egy kőrakáson 
megpillantotta Simont. "Rosszul néz ki, Otto — 
szólította meg hebehurgyán a roskatag férfit. — 
Valami történt?" "Ach. Beteg voltam, mondhat
ni évekig — jött a kitérő válasz. Majd fojtott 
ingerültséggel a folytatás: — Egyáltalán negy
venéves múltam, és már öregembernek érzem 
magam." Mire Lillian sietve zárta vissza a pa
lackba a kitömi kész szellemet "Nehéz dolog 
lehet kommunistának lenni."

Most nem állja meg, hogy közbe ne kotyog
jon:

— Hát az a feje tetején sétafikáló asszony, 
Monsieur Chagall.

Azt, ha jól sejtem, még a forradalom előtt 
festette.

Otto Simon precízen még hozzáteszi:
— Én és a falu. 1911-ből. A dóm tetején egy 

kaszás paraszt baktat; a háttérben mesebeli há
zikók.

— Az a paraszt én vagyok. Vagy nagyapám.
— S az a sok röpködő vagy zuhanó rabbi? 

Az ön nagyapja rabbi volt? — érdeklődik Lilli
an. — Csak a kompozíció kedvéért kérdem. — 
Örül, hogy a társalgás központjában tudhatja 
magát.

Chagall nem válaszol. Mit mondhatna a 
kompozíció mentségére? Hogy az ő emlékei 
nem férnek bele semmilyen kompozícióba?

Ezért vitte ki a falu utcájára a ravatalt. A 
kiterített halott arcát hat gyertya világítja meg, 
s a hegedűs a háztetőn ül. Egyik nagyapját a 
családi anekdota szerint hiába keresték a ház
ban, végül a házfedelen találták meg, sárgaré
pát ropogtatott.

Hiába, mindenkin kitör a "rossz természet", 
gondolja az ötven évéhez közeledő festő moso
lyogva. Ajka akár a keserű narancs.

Párizs sem a régi, mióta visszatértek ide a 
művészek. Kinézel az ablakon, és az Eiffel-to- 
rony mellett mit látsz? Egy ejtőernyős ereszke
dik alá; s a kihalt utcán két halott fekszik.

Mindez csak képzelgés? Mint az ürmös ab- 
szint-íz az előbb? Nincs abban semmi furcsa, 
hogy a legközönségesebb valóság megfér ben
nünk a legillanóbb élet emlékeivel. Tükör elé 
állsz, hogy megfesd komor arcodat, s a tükör
ben egészen mást látsz. Előbb egy bohócvigyor, 
mely feloldja a fájdalmas vonásokat; aztán han
gokat is hallasz. Valaki század eleji sanzont 
énekel, felhangzik a pékinas füttyentése, és 
meztelen testű, lisztes férfiak hajladoznak a ke
mencetűznél.

"Ha így folytatod, öregem— bök oldalba az 
elálló fülű Cendrars —, egy seggfej zsaru letar
tóztat és elvezet, mint valami közönséges go
nosztevőt."

A legfrissebb Chagall-festmény előtt hang
zik el e "vádbeszéd", még meg sem száradt rajta 
a festék. Persze ezen a képen is a feje tetején áll 
valaki vagy valami.

"Gyerünk, férfiszívem — sóhajt fel pózosan 
Apollinaire —, kialvóban a lámpa! Töltsd bele 
véredet!..."

"Ezt kell itt szeretni — ereszkedik Chagall 
mellé, a komolyság ocsmány aszfaltjára Blaise
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Cendrars.— Vagy te tojod le a kultúrát, vagy az 
toj le téged, más kiút nincsen."

És Chagall — a tanú, aki tudja, hogy ezek a 
szavak, raccsolva, épp így hangzottak el a ku
bista festőkamaszok előtt hadonászó Cendrars 
szájából, tehát "történelmiek" — siet a dolgok 
végére járni, amíg futja az idejéből. "Ugye meg
érted, Blaise, nem akarok bűnbakként elpusz
tulni ebben a sivatagban!"... S eszébe jut a 
költőbarát hátborzongató utánzása a transzszi
bériai expresszen:

Tegnap reggel 
Ivan Ilics haja fehérre vált 
És Kolja blyikolaj Ivanavics két hete 

a körmét rágja
Tégy úgy mint ók a Halál az Éhség

végezd el a dolgodat...*
Hová sodorta társait a heves és őrült ifjú

ság?! Apollinaire-t a halálba. Cendrars-t az óce
ánon túlra; végtelen csavargásai során a világ 
szíve után kutat. (Minduntalan visszakiáltoz 
bajtársainak, hogy: "én vagyok a legboldogabb 
férfi a világon! Mindenem megvan, amire sose 
vágytam”!) Előbb azonban még gránátszilánk 
zúzta be az Apollinaire fejét; ámde mielőtt dep
resszióba zuhant volna, "múzeum-undor vett 
erőt rajta, s a képtárak: a művészet temetői ellen 
lázítva indult honfibüszkeséggel a csatatérre. 
Pedig akkoriban már egyre többen gondolták 
úgy, hogy van valami barbárság, erkölcstelen
ség abban, ha ennyire kívánjuk a mások halálát 

oly szép az éj hol turbékol a sok golyó... 
egész gránát-fdyö**— sóhajtozott a tüzérsé

gi szolgálatot teljesítő költő, elvakult szeme ké
sőn látta meg a szöges dróton himbálózó 
tetemeket, "nem vagyok civil majom!" — pök- 
hendiskedett bevonuláskor; saját bőrével akart 
fizetni. Ugyan miért (a hírnévért, a francia ál
lampolgárságért?) — és kinek?!

"Ma éreztem a könnygáz szagát; olyan, mint 
a rothadó körtéé" — vallotta be a pórul járt 
Blaise Cendrars-nak, akinek szétroncsolt karját 
amputálták éppen (levágott keze azóta az égen 
ragyog az Orion csillagképében). Ekkor már Apol
linaire is beérte a bakák standard-vágyálmával: 
egy jó sebesüléssel!

Mire emlékszik még vissza Chagall? Egy 
vázlatfüzet tele könnyű párizsi nők arcával. 
("Sok ka cat — rémület, felindultság sehol —, s 
te nem vagy régiségkereskedés!")

Most már érzi, hogy ami hátravan, még 
szörnyűbb lesz. Mit sem ér Braque száraz bölcs- 
ködése, hogy az érzék deformál, az értelem 
formál igazán! Tartsa meg magának az aforiz
máját. Mohón vágyakozók a modernségre — tí 
mindenkoriak! — Baj van, amikor az elvek, az 
elméletek kitörlik az emberből az élményt.

A festészet olyan, mint a szerelem s az éh
ség.

»
Mire a kávéházat elhagyják, besötétedett
"Mozdulatlan bagoly: némán virraszt a 

lámpa."
A komikus, durva, trágár aszfaltvilágtól tá

vol lebeg egy emlék megfoghatatlanul. S az utca 
kéken, hidegen ragyog eső után.

Ilyen hangulat szállta meg akkor is, amikor 
tudomására jutott, — az első világháború előtt 
voltm ég—,hogy Maxjacob katalizált. Szűk kis 
odújában, ahol türelmesen koplalt, vacogott, 
egyszer egy színes köntösű jelenés látogatta 
meg állítólag, majd néhány hétre rá egy bolhás 
moziban érezte újra a szívig hatoló, légies érin
tést. Álszent kis párizsi kurva lehetett! — éke
lődtek a barátok a Max háta megett; Chagall a 
spiritiszta szeánszokról eszabadult szellemre 
gyanakodott A Sión Lány-rend egyik szerzete
se megragadta a tétova tekintetű költő karját, és 
a nagytiszteletű atyák elé sietett vele. így lett 
Max Jacobból hívő; miközben a többi szeren
csétlen flótás — Braque, Derian, Apollinaire, 
Cendrars — a harctéren a Fennvalónoz imád
kozott, vagy vérszomja miatt káromolta.

Rettenetes dolog férfinak lenni — panasz
kodott halála előtt a kórházban Apollinaire, fel- 
bon tva a jegyességet egzo tikus orani 
menyasszonyával, Madeleine-nel.

"Nőnek, gyermeknek...embernek egyálta
lán — rettenetes!” — gondolja jó két évtized 
múltán Chagall egy párizsi sikátorban. Eszébe 
jut, mit ígért neki a hozzá leghűségesebb Cend
rars valamikor:

"Ha akarod, aranyplánon megyünk, átre
püljük az ezer tó országát...a végtelenül hosszú 
éjszakákat, a lustaság égtájait, ahol a fűbe áléivá 
banánfák alatt a forró vérbaj leselkedik ránk."

R ettenetes dolog tú lélőnek m aradni. 
Könnyű Cendrars-nak, azt hajtogatta mindig, 
hogy neki nincs múltja. "Félek, nem tudok a 
dolgok végére járni... Mint Chagall barátom — 
mondta mentegetőzésképpen— festhetnék egy 
sorozat eszeveszett képet."

A festő-barát tudja, a céljavesztett csavargó 
nem ellene beszélt; legfeljebb önmaga mentsé
gére.

Otthon elfújja a lámpát, rágyújt, s az égő 
szivarral kezében elalszik.

A Notre-Dame nagy, a Louvre kis harangja 
hallgat; ő mégis égzengető hangzavarra riad fel. 
Tűz van. Nem egy falu, nem egy város!... Mint
ha a forradalom előtti Moszkva ezerhárom ha
rangja kalimpálna, zúgna veszettül.

Párizsban béke van. A derengésnek női arca 
van; vele együtt ötlik fel tudatában esti ígérete. 
"A szálloda halijában várom — búcsúzott tőle 
Lillian. — Ernest tartozik nekem egy whisky- 
vel. Az ebédmeghívást vegye úgy, hogy az 
enyém."

A két férfi a Szajna-parton folytatta útját. 
Otto köhécselni kezdett, s a rá jellemző diszkrét 
iróniával portrét rögtönzött a sikerességét lep
lezni képtelen, s különös módon mégis komp- 
lexusos Hemingwayről.

"A múltkorjában a madridi bikaviadorok 
egy jó nagy darab húst ajándékoztak neki. Min
den ismerősét meghívta a díszvacsorára. Mi is 
szenvedő alanyai voltunk Lilliannal. A hús 
ugyanis kemény volt, rágós; a bor, igaz, annál 
jobban csúszott, csakhogy nekem savam van, s 
még sok egyéb nyavalyám. Már az édes angol 
pudingnál tartottunk — Hemingway azt ki 
nem állhatja —, amikor alattomos robbanások 
szakították meg a társalgást Lillian kezéből ki
esett a kiskanál, Emest lovagias mozdulattal 
utánakapott, de szerencsétlenségére beletenye- 
relt a Lillian pudingjába. Abban a pillanatban 
rohant be a várba az Intemacionalé megbízott
ja, egy kis politruk. A híres írót felismerve, neki 
nyújtotta a kezét először. Hemingway kapás
ból, szórakozottan fogta-fogadta markába a po
litruk elvtársi jobbját. A begerjedt emberke erre 
fel még izgatottabban hozta tudomásunkra fe
lettesei üzenetét: hogy menekülnünk kell, mert 
a francoisták áttörték a vonalat!... Száz, száz
húsz kilométert tettünk meg egy rozoga teher
kocsin, végül egy elhagyott csűrbe bújtattak el 
bennünket éjszakára. A zizegésben valami pu
hára léptem. Az elemlámpa fényében Lillian 
felsikoltott. A szalmán élettelen test feküdt, ki
akadt nyakcsigolyával. Lillian fölismerte. Sza
badságharcos veterán volt; ha jól emlékszem, 
magyar. A kötélnek nem akadtunk nyomára... 
Egyikünk se tudta megmagyarázni, hogy mi
ként lett öngyilkos?... És iáként miért?!” — fe
jezte be Otto a történetet.

"Öngyilkos elvtársi... Gondolja?" — nézett
Otto szemébe a festő keserűnarancs-vigyorral. 

»
— Vége a világnak — bújik be a takaró alá 

a felesége mellé Chagall.
— Vagy még el sem kezdődött igazán — 

suttogja Bella.
Az asszony kezdettől fogva hű és okos tá

masza volt; mostanában kezd túltenni rajta a 
megszállottságban. Maga elé képzeli egyik ko
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rai festményét a Paradicsomból kiűzött Ádám- 
mal és Évával, amint szembekerülnek Fortuna 
kerekével. A képet Apollinaire-nek és Lounak 
ajánlotta (talán ő volt akkor a soros Múzsa!) — 
de nem csupán nekik. A zöldet, a barnát kikez
dő piros tűzzel az emberi lét kiszolgáltatottsá
gát akarta érzékeltetni. Azóta kitapasztalta a 
végzet hatalmát, mely a végtelen kékséget is 
fenyegetni képes. No, de félre a leegyszerűsítő 
kubizmussal! Ő Gogoltól és Baudelaire-től utó
lag többet tanult "Le monde va venir" — olvasha
tó Baudelaire Joumaux intimes-jében. — "Vége 
lesz a világnak. Legfeljebb egy okból maradhat 
fenn: mert létezik."

— "Milyen szörnyű lesz minden!" — idézi 
Hemingway kifakadását Bellának. — Még ha 
béke is jön ezután... — tűnődik a sötétben.

— "Béke" — visszhangozza Bella halkan. — 
Olyan idegen lesz, meglátod, minden. A felépü
lés, a demokrácia zsarnoksága. Az egész össze
kuszált Európa...

— De hát a béke!...— kezdi Chagall akadoz
va, mint egy gyenge tanuló. — A béke is: akár a 
háború?!... Amikor Apollinaire özvegy anyjá
nak a háza felett elhúzott egy dagadt hasú zep
pelin, már senki sem ujjongott. »Idők árnyéka 
mely követi s megelőzi a jövőt«... Ezért nem 
akartam soha tudatommal felfogni a világte
remtés csodáját; mely a bűn forrása is egyben. 
Az én művészetemben ismeretlen a kollektív 
tévedések és a kollektív misztifikáció fogalma... 
Hemingway is, Picasso is feltett mindent a spa
nyol köztársaság győzelmére. Akárcsak annak 
idején a hiszékeny Apollinaire: önfeledten lel
kesedett a háborúért, már-már érzékiséggel töl
tődött fel — amíg a tűzvonalból vissza nem ért 
néhány nap szabadságra Párizsba. Cendrars 
Savoie utcai lakásán jéghideg űr fogadta, a pok
rócon átlyuggatott katonaköpeny, az ágy alatt 
kincstári bakancs. Belebotlott egy képhalomba. 
Felmordult: "Modigliani! Chagall!" Én a világ 
másik végén voltam, amióta lezárták az orosz 
határt. De józan ösztönöm, mely mindig óvott 
attól, nehogy meggyanúsítson valaki a művelt
séggel, már megajándékozott egy sejtéssel: 
hogy az elementárist meglátni mindennél töb
bet jelent! A hónaljban a zsenge tüskeszőrt, a 
holt dugványt, a húsról leolvadó faggyúzsírt!... 
A reflexió a vérből, a velőből, az epeváladékból 
jöjjön — az ősöktől! Vagy legfeljebb a korgó 
gyomorból. És, lám, magától fest az ecset... 
Nincs jobb "formabontó” megoldás ennél — 
félúton a háztető (a hegedűhúrálmok) és a halál 
között.

— A halottakból azért már elég — szólal 
meg felesége a hosszúra nyúló csendben. — 
Ráncaik szétfutottak az időben...

— Nem tudok elszakadni tőlük! Számomra 
a szabadság ára ez! — Úgy szakad fel Chagall- 
ból, mint egy kiáltás.

— Egy olyan mértékben irányított világban, 
amilyen a mienk, senki sem lehet szabad. Az 
értelmiség— s vele együtt az értelem áldozatul 
esett az erő vad terrorjának, a pénz önkényének
— suttogja elfúló hangon Bella; kivárva, hogy a 
férfi belekapaszkodjék hálóköntöséből kibomló 
testébe. Hiszi, hogy most is ő az erősebb.

Chagall, mikéntha egy törékeny fácska ága
iba kapaszkodva, darvadozik; megint nem csu
pán magát látja az elsötétült falitükörben:

— Hallottad volna Hemingwayt a szalmán
— mesélte Lillian is. — "Engem nem fognak 
manipulálni!", kiáltozott önkívületében. "Adja
tok egy puskát!"... S a többiek megrendültén, 
sunyítva hallgattak. Neki már kijutott egy há
borúból; ki tudta volna elnémítani kételyeit?!... 
Különben is: akasztott ember csürjében voltunk — 
mondta Lillian.

‘Cendrars: A transzszibériai expressz és a fran
ciaországi kis Johanna prózája; ‘‘Apollinaire: Tű
nődés
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Elmélkedés az európai identitásról
"A sors mindig fiatal."  (Spengler)

Kétségtelen, az évszázadokon 
keresztül az "európai nemzet"-ről 
álmodoztak, különösen az újkortól. 
A történetben azonban az európai 
egység nem újat jelent, a középkori 
császárok a római birodalmat akar
ták visszaállítani. Nagy Károly a 
keresztény királyok fölé emelke
dett — "a legjámborabb felséges, 
Istentől m egkoronázott Károly, 
nagy és békét adó császára római
aknak" (a pecsét tanúsága is). A bi
rodalmat (az európai keresztény
séget) megerősítették a cseh, len
gyel, magyar keresztény királysá- 

okkal, II. Szilveszter elküldte a 
oronát Istvánnak, s alig félszázad 

alatt a magyarság beilleszkedett az 
egységes keresztény Európába.

Az újkori históriában feldara
bolták az önálló nemzeti lelki egy
ségeket, E urópában a vulgáris 
nyelvek (lingua vulgaris) győztek a 
latin (a vallás és a tudományok 
nyelve) fölött, novum volt a nemze
tiség (a tulajdonságok szintézise), 
nemzet és nemzetállamok. Min- 
denik nemzet monász, a leibnizi 
metaforával: egy és ugyanazon nö
vény azonossága (identitása) ab
ban áll: részei egyetlen testben úgy 
vannak megszervezve, hogy azok 
mind részt vesznek a közös életben, 
s ez mindaddig tart, míg a "növény 
él, habár változik is részeiben" 
(Újabb vizsgálódások az emberi érte
lemről). A humanista gondolkodás 
és írók tekintettek a harmónia prae- 
stabilitára, mint a kanti örök békére 
(1795) az ész tövényei szerint, Abbé 
de Saint-Pierre és Saint-Simon az 
"új kereszténységre" az európai kö
zösség mintájára, a huszadik szá
zadban Richard Nicolas Coud- 
enhove Kalergi gróf, Briand-Strese- 
mann (Briand — Kellog paktum, 
1926) az európai politikában, me
lyet most találtak fel a második há
ború után, az Európai Uniót, az ész 
találmányát, a Treaty of European 
Uniont készítették, az új világpol-

S;ári állapotot, ha jobb szerencséjük 
esz. Azt reméljük, mint Babits Mi

hály esszéjében, hogy az európaiak 
vissza fognak térni az örök igazság
hoz, az általános érvényű morál
hoz, és m egtagadják a helyi és 
pillanatnyi érdekeiket, szenvedé
lyeiket, a nyers erőket (Nemzet és 
Európa).

A legaktuálisabb az európaiság, 
friss kifejezéssel: az európai identi
tás. Mindjárt tisztázni kellene, hogy 
az európaiságot összekeverjük-e a 
nemzeti (közösségi individuális) 
identitásokkal. Bizonyos, az "em
beriség", "európaiság" fogalmak 
túlságosan elvontak, az identitás a 
fejlett kultúrában csak reflexíve 
gondolható és ragadható meg. A 
valóságban a nemzeti identitásokat 
nem lehet kirekeszteni, semmiféle 
ész parancsolatai nevében. A trivi
ális elképzelések szerint a nemzete
ket be lehet fullasztani a nagyobb

egységbe, és ez egyszeriben eltün
teti az azonosság (nyelv, kultúra, 
hagyományok) meghatározó je
gyeit.

A legfontosabb, az endogámia 
tudományos tény. Az eddigi és a 
mostani etnoszok az endogámia ál
landóságát valósítják meg, enélkül 
széthullanak. A görög jelentés sze
rint az endo belül, a gamosz a házas
ság (összeházasodás a közösség
gel). Azért fontos, hogy az etnoszok 
a mai viszonyok között 85-90%-ban 
endogám jellegűek, az asszimilá- 
lást korlátozzák (természetes önvé
dő ösztönnel). Minden bizonnyal 
az európai nemzetek is endogám 
jellegűek, és ragaszkodnak hozzá, 
és sem m iféle szerződésekkel 
("ajánlásokkal") és nemzetközi 
szervezetekkel nem lehet rájuk pa
rancsolni új tapasztalatokat és szo
kásokat a régiek helyett. Ugyan
akkor világtörténeti szükség a nem
zetek összehangolása.

Az egyetemes ideológiákat is
merjük, a négritude ideológia (fe
kete Afrika) a "világ proletárjainak 
egyesülése" stb. megbuktak, nem 
voltak hitelesek, az érdekek fel
bomlottak. Reményünk az Unió, ha 
a politikusok bölcsek lesznek.

Mindenképpen az identitásban 
szabatosan kell elkülöníteni a kul
turálist és a politikait. A valóságban 
a nemzeti identitások a nemzetál
lam részei, nyelvi és kulturális mi
lyenségüknek az állam a kerete, 
anélkül általuk nem lehet gondol
kodni és cselekedni. Csak mellesleg 
említem e vélemény megerősítésé
re: Salvador de Madariaga (.Englän
der, Französen, Spanier) a nemze
teket jellemük és politikai szokása
ik szerint különítette el egymástól 
("Eine Nation ist ein Charakter"), az 
angolok kereskedők, a franciák 
gondolkodók, a spanyolok szenve
délyesek, a politikai struktúrában a 
parlamentizmus az angolok sajátos 
tulajdonsága.

A következő század a nagyobb 
kiterjedésű gazdasági és politikai 
egységeké, amilyen lesz az Unió és 
a hasonlóak. Az egypólusú világ 
(az amerikai hegemónia) az euró
pai országokat közelíteni akarja. De 
azt is feltételezik, hogy a huszon
egyedik században (nincs távol) a 
világkerekségben mozdul a súly
pont, miközben a Földközi-tenger 
eltolódott az atlanti vidékek felé, az 
európai, észak-amarikai (USA, Ka
nada) civilizáció mellett a világ má
sik  m agva: Japán, Dél-Korea, 
Szingapúr, Indonézia, Thaiföld és a 
legfontosabb, Kína (Daniel Bell) 
lesz. Megtörténhet, az ázsiai kultú
ra alkalmasabb a nagy teljesítmé
nyekre, a nyugati protestáns-raci
onalista paradigmával szemben a 
konfucionizmus és buddhizmus 
eredményesebb lesz. Az Unió új 
rendje is átrendezi a világot. Egye
lőre ennyi elég.

Mi az európaiság? Nem lehet 
letagadni, Európa bolygónk legér
tékesebb része: a Föld agyveleje 
(Paul Valéry és Ortega y Gasset). A 
valóságban— túlzás nélkül is lehet 
mondani — a többi civilizációk 
messze állnak tőle, az európai a 
"szabad szubjektivitás" (Hegel) és 
egyedül ő a történeti (Herder). Az 
európai identitás lényegi tulajdon
sága az individualizmus (a szabad 
létezés és cselekvés), ahogy József 
Attila írja versében:

"Az én vezérem bensőmből vezérel! 
Emberek, nem vadak — 
elmék vagyunk. Szívünk míg 

vágyat érlel, 
nem kartoték-adat."

(Levegőt!)
A  másik tulajdonság: az éssze

rűség és önkormányzás. Azt is 
szokták mondani, az európai kul
túra fausti kultúra. A  Faust második 
részében találjuk a híres monológ
ban:

"ha láthatnám a síkon át 
nyüzsgést, szabad nép

szabad honát,
a pillanathoz esdve szólnék:
Oly szép vagy, s ne szállj tovább!"

A fausti kultúra: akaratkultúra. 
A  tevékeny, akaraterős, a messze
ségbe és a jövőbe irányuló fausti 
ösztön, melyre jellemzők a függőle
ges irányú gótikus székesegyházak 
s a feci Ego habeo factummá való 
jelentőségteljes átalakulása, türel
met, azaz teret követel saját tényke
dése szám ára, de csak erre." 
(Spengler: A Nyugat alkonya) A  nie
tzschei fogalom is a Fausttal rokon, 
de említhetem Solness építőmestert 
is, aki az emberek üdvéért önmaga 
fölé emelkedik és önmagán túl, aki 
mindig hallotta a magasban a ha
rangozást, az életet és a tragédiát. 
Ezt tekintem európaiságnak, vala
miképpen ötvözni kell a nemzettu
dattal.

Az európaiság politikai aspek
tusai elválaszthatatlanok az emberi 
jogok kőtábláitól: a Bill of Rights 
(1688), Declaration of Independence 
(1776), Declaration of the Rights of 
Man the Citizen (1789) biztosítja a 
szabadságot és egyenlőséget, a po
litikai egyesülést, a tulajdon bizton
ságát és az ellenállást az elnyo
mással szemben. Kiegészítések: a 
nemzetek önrendelkezése, a közös
ségi jogok és az önkormányzás. S 
jól megtaláljuk Bibó István tanul
mányában az európai társadalom 
fejlődés értelmét, az "uralomnélkü
li demokráciát". De nem szabad 
hinni a "történelem végében" (Fran
cis Fukuyama), mert az innováló 
ész mindig keresni fogja az újat. 
Ezért beszélünk az európaiság lé
nyegéről.

Az európaiság azonban nem 
egységes, a fejlődési régiók külön
böznek, ezért említem Szűcs Jenő

tanulmányát az európai régiókról, 
melyeket ki kell egészíteni a Bal
kánnal. A szószaporítást kerülen
dő, Németh László esszéjéből írom 
Bizáncról: "Nyugat a germánok ta
nítója lesz, Bizánc a szlávoké. A két
féle nevelés azonban  kétféle 
Európát nevelt, s ha az újkori felvi
lágosodás e két Európát felületesen 
egybe is meszelte, a közös civilizá
ciós máz alatt Nyugat és Bizánc 
ösztönben-szellemben külön terü
let maradt." (Nyugat és Bizánc) Bi
záncban a formák uralkodnak: 
"Leben ohne Geist ist Barberei, Ge
ist ohne Leben Byzantinizmus" 
(Ortega y Gasset). Bizánc és az egy
kori török birodalom örököse a fél
szigeti országokban: a rom án, 
szerb, görög, bolgár, albán nép. 
Csakhogy a különböző kulturális 
és politikai hagyományokat nem 
lehet egyik napról a másikra dur
ván összekeverve kiegyeztetni az 
európaiasággal, ez csak akkor sike
rülhet, ha organikusan építik be a 
sokféle örökséget a nemzettudatba 
és a társadalom testébe. Az Unió 
csak akkor lesz életképes.

Megismétlem, ha az Unió (eu
rópai közösség) egyenes irányban 
halad előre, sokan elhiszik (különö
sen a politikusok): az emberiség el
érkezik a Paradicsomba, s felhőt
lenül boldogok lesznek a nemzetek 
fiai és leányai, az álmok megvaló
sulnak.

A másik veszély: a tömegmúvelt- 
ség. A nemzetek eltorzíthatják a 
nemzeti kultúrákat. Mindenki tud
ja, hogy a nemzeti kultúra olyan 
szükséges, mint a friss, a tiszta leve
gő. Egy helytálló idézetet ragadok 
ki: "A műveltségben csak a közép
szerű veszélyes. Ez a műkedvelő, 
önhitt, sekélyes középszer lázad fel 
a túl mély hagyományok s az elér
hetetlen magas műveltség ellen. 
Minthogy egyik világban sem tud 
elhelyezkedni — (az egyikhez túl 
gyökértelen, a másikhoz túl rövid a 
szárnya) —, új világot akar terem
teni a társadalmi elméletekből" (Cs. 
Szabó László: Nagy népek hivatása). 
A  tömegműveltség könnyen kifor
málható, a szabványokban még jól 
is érezzük magunkat.

Egy másik oldalra tekintek. A 
globalizálódás folytán a középsze
rű könnyen győzedelmeskedik a 
nemzeteken és az európaiság felett 
is. Mérföldes sebességgel zajlik a 
szemlélet, a gondolkodás és az igé
nyek kiegyenlítődése, egyformává 
lesz a zene, a tánc, a viselkedés, a 
gond, a szójárás, az igény, a szóra
kozás, a m indennapi szokás és 
szükséglet. Az ötvenes években so
kan vitatták az ún. "két kultúrát" 
(természettudományos és humán), 
napjainkban már nincs olyan jelen
tősége. A középszerűség közös ne
vező lehet az egész világon, és az 
élvezetvallás hódításával az euró
paiság és a nemzeti kultúrák telje
sen beszürkülnek a kilátástalan- 
ságba.

Az uniós egyformaságban az 
élet sem lesz kibírható, emberi nul
lák halmozódnak fel a Semmiben. 
Vajon a fausti technikát mire fogják 
felhasználni? A jövő évszázad kü
szöbén állunk.
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"Erről a tém áról m ég m a sem  lehet nyíltan beszélni"
Rózsás János a szibériai fogolytáborokról, az ezekben 

történt jogüprásról nyújtott hiteles korrajzokat az Éltető 
reménység (1989) és a Keserű ifjúság (1989) d m ü  köteteiben. 
Tényfeltáró m unkásságát országosan és nemzetközileg is 
elismerik. E két kötet az egyik fundam entum a lehet a jövő 
generáció történelem tanításának is. Legutóbbi kötete, a 
Duszja nővér 1995-ben jelent meg, amelyben az író annak a 
nővérnek állított emléket, akinek az életét köszönheti. 1995 
óta nem  jelent m eg új kötete, melyet pedig minden bi
zonnyal várnak a történelem iránt érdeklődő, s az irodalmat 
értő, szerető olvasók. E hallgatás okáról kérdeztük Rózsás 
Jánost.

— Most sem tétlenkedem, jelenleg is dolgozom a Gulag-lexi- 
konon. Ebben a lexikonban olyan egyéni tragédiákat tárok az 
olvasók elé, melyek rádöbbentik a mai kor emberét arra, hogy 
milyen szörnyűségeket élt át az a sok ezer ember, akik nagyrészt 
ártatlanul szenvedtek a Gulag rémtetteitól. Mindezt személyi 
adatok mellőzésével teszem, hiszen ellenkező esetben személyiségi 
jogokat sértenék.

Milyen nagyságrendű ez az adathalmaz?
— Körülbelül négyezer ember sorsa szerepel a lexikonban.
— Esetleg várható, hogy a lexikon kiadásra kerül könyv 

formájában, s ha igen, mikor?
—  Hát azt sajnos nem tudom, hogy valaha megjelenik-e 

kötetben, hiszen ezt a munkát nem lehet befejezni, még most is 
folyamatosan érkeznek újabb adatok. A  legutolsó például 1997. 
február 27-én datálódott.

— Milyen módszerrel jutott ezekhez az adatokhoz?
—  Bajtársaim hozzátartozóinak küldtem szét kérdőíveket, 

amelyeket kitöltve kaptam vissza. Ezek képezik az úgynevezett 
"törzsanyagot". Hivatalos helyekről semmiféle segítséget nem 
kaptam, bár most úgy áll a dolog, hogy lehetővé teszik számomra 
azt, hogy a BM levéltárában is kutathatok. Ezt az országos Szé
chényi Könyvtár ajánlásával tehetem meg. De ezek az adatok a 
lényeges dolgokon már nem változtatnak, csak a téves adatok 
korrigálásához nyújtanak segítséget. Egyébként a lexikon összeál
lítása mellett előadásokat is tartok alkalmanként. A z viszont tény, 
hogy a Gulag kegyetlenkedéseiről ma sem lehet nyíltan beszélni, 
pontosabban lehet, csak fórumokat nem biztosítanak hozzá.

— Ez hogy lehetséges a sajtó- és szólásszabadság korá
ban?

—  A médiák sajnos még ma is sok mindent elhallgatnak. 
Azonkívül, nem is támogatják az ilyen témával kapcsolatos tény
feltáró munkát. ]ó példa erre az, hogy a Püski-kiadó már három 
éve ki akarja adni újból a Keserű ifjúság című munkámat, de nem 
kapnak hozzá állami támogatást.

— Körülbelül m ikortól számítható az az időszak, amikor 
m ár nyíltan lehetett beszélni ezekről a dolgokról, egyértel
m űen a rendszerváltástól vagy esetleg m ár korábban is?

—  Egyértelműen a rendszerváltástól. A z első előadásomat 
1989-ben tartottam, s ekkor adták vissza az illetékes szervek az 
elkobzott emlékirataimat is.

— A Gulag-lexikon mellett várhatnak az olvasók Öntől 
egy újabb életrajzi kötetet?

— Nem. Tudniillik az a helyzet, hogy a kutatómunkám oly sok 
időmet elveszi, hogy kézirataimat már nincs időm kötetbe rendez
ni. Úgy érzem, hogy korábbi munkáimmal már eleget tettem 
annak a kötelességemnek, hogy a fiatalok felé továbbítsam az átélt 
borzalmakat.

— Várható m unkásságának magasabb szintű elismeré
se, tud  ilyesmiről?

—  Nem tudok ilyenről. Egyetlen kitüntetésem a Díszpolgári 
cím, melyet a várostól kaptam. Egyéb kitüntetésre nem számítok, 
és nem is számíthatok. De az ember nem is ezért csinálja ezt.

(Kanizsa, 1997. V. 9.)
—  I9 & E X

(MEG)EMLÉKEZÉS SODRÁBAN 6.
Jagamas János

— megkésett arcképvázlat—
Ismét eltávozott közülünk 

egy érdekes, különös szellemi
ségű, hatásában rendkívül je
lentős személyisége zenei éle
tünknek. És most, hogy meg
emlékezem róla, kissé furcsa ér
zés kerít hatalmába: lehetséges, 
hogy a kedves tanár, melegszí
vű, segítőkész tanárkolléga, a 
jóhum orú barát NINCS MÁR 
KÖZÖTTÜNK?

M i m in d  hajlam osak va
gyunk azt hinni, hogy azok az 
emberek, akik gyerekkorunktól 
a felnőttkorig elkísértek életu- 
tunkon, azok mindörökké ve
lünk m aradnak (fizikai való
ságukban is!), vagyis halhatat
lanok . E lfo g ad h a ta tlan  szá
m unkra, hogy azok, akikből 
vétettünk és akik által vagyunk 
— szüléink és tanáraink  —, 
egyszerre nincsenek velünk. És 
am ikor bekövetkezik az elke
rülhetetlen, akkor, szellemi és 
lelki síkon, emlékeinkkel éltet
jük tovább őket. Ez az ő máso
dik, talán valóságosabb életük, 
m e rt B EN N Ü N K  és ÁLTA
LUNK válnak halhatatlanná.

íme, m ár emlékeimből me
rül fel a m indig kicsit korosabb
nak m utatkozó , kom olyarcú 
folklór-, m ajd form atanárom  
arcképe. Volt benne valami kü
lönös rejtélyesség, vagy m ég 
p o n to sab b an  v a lam i furcsa 
misztikum. Talán a tudósé, aki 
(képzeletbeli!) zenelom bikjai 
fölé hajol, hogy megfejtse az al
kímia titkait. Talán a középkori 
kolostorok levegőjét m agával 
hozó szerzetes megbékélt lelki 
nyugalm a, visszafogott csen
des élete, kódexlapokat (hang
jegyekkel is!) telerajzoló szor
galma, m inden apró kis rész
letre kiterjedő figyelme. Benne 
volt Bartók tudós szigora, Ko
dály acélpenge élességű elmé
jének villanófénye. M indkettőt 
mintaképnek tekintette. Egy ki
csit tovább élte életüket. És a 
valóságban, itt, Erdélyben to
vább is vitte szellemiségüket. 
M eg a lak íto tta  a k o lo zsv ári 
Folklór Intézetet és évtizedeken 
át szorgos m unkása is volt a 
nálunk  kibontakozó, európai 
sz in v o n alú  n ép zen ek u ta tá s
nak. Vargyas Lajos, Rajeczky 
Benjamin szintén a példaképei 
közé tartozott.

N épdalrendszerező  m un
kája, d a llam le jeg y z ése in ek  
m ik roszkop ikus p on tossága  
vetekedett a m intaképekkel. 
Két nagy, m egjelent népdal

gyűjteménye a Moldvai csángó 
népdalok és népballadák és a Ro
mániai magyar népdalok példaér
tékűek az utókor számára is, 
ugyanakkor alapkönyvei an
nak a szélesen kibontakozott 
népzeneku tatásnak , am ely a 
hetvenes és nyolcvanas éveket 
jellem ezte és am ely ma sem  
vesztett erejéből. Folklór-élet
művének teljességéről, gazdag
ságáról, szellemi mélységéről 
majd csak a tanítványok m un
kája nyom án értesülhetünk, hi
szen — tudom ásunk szerint — 
jóval több  n ép d a lt gyűjtö tt, 
m int am ennyit sikerült kotta
képpé varázsolnia és nyom ta
tásban megjelentetnie. Kézira
tai között számos tanulmány, ér
tékes megfigyelés m aradt fenn. 
Hatalm as energiát fektetett a 
rendkívüli érdekességéinek szá
mító dallamfordulat-szótárába is. 
Nagy kár, hogy nem  sikerült 
még életében megjelentetnie.

Ezek az adatok cseppek a 
tengerből, a jagamasi életműből; 
csak jelzik a főbb gondolati 
irányvonalakat. És m ég m eny
nyi m indent kellene itt elmon
dani szorgos adatgyűjtő, rend
szerező zenetudom ányi m un
kájáról. Ez m ost m ár m ind a ta
nítványaira, az utókorra vár, 
hogy felfedezze és közkinccsé 
tegye.

K a p k o d ó  e m lék e im b ő l 
most csak a Bartók-zenéhez fű
ződő vonza lm át em elem  ki. 
Azért ezt, m ert — amikor 1952- 
ben zeneszerzőszakos hallgató
ja le ttem  a ko lozsvári Főis
kolának —, felejthetetlen él
ményt nyújtottak azok a zenea- 
udíciók, a m e ly e k e t Jag a m a s  
tanár szervezett az akkori folk
lórintézetben (ma az RMDSZ 
székháza). A környezet hangu
lata, a zenehallgatások fantasz
tikus légköre m áig elevenen él 
emlékezetemben. Bartók zenéje 
m ég nagyon új volt, nagyon 
m odem , néha majdnem m eg
közelíthetetlen. De számom ra a 
kinyilatkoztatás erejével hatott. 
Volt is Bartók-zene előismere
tem, így nem  kellett megharcol
nom ezért a csodálatos hang
zásvilágért. Sokáig ezek a Bar
tók-"hangversenyek" éltettek, 
töltöttek el rajongással; a Bar
tók-zene és Jagamas János em
beri és tanári portréja óhatat
lanul összeforrott képzeletem 
ben.

TERÉNYI EDE
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Életének 62. évében elhunyt Csalog 
Zsolt, a m agyarországi cigányság helyzeté
vel oly behatóan foglalkozó író.

N egyvennyolc éves korában elhunyt 
Endrődi Szabó Ernő.

A z Argumentum Kiadó — Cardinal Press 
gondozásában megjelent Thomas Kabdebo 
(Kabdebó Tamás) Írországban élő magyar 
író Attila József. Can you take on this awesome 
life? d m ű  kötete.

Szeptem ber 17-én a Budapesti Városvédő 
Egyesület támogatásával, az Egyesület Pod- 
m anczky termében megnyílt Finta Edit Át- 
túnések d m ű  kiállítása, amelyet Bella István 
m utato tt be. Lászlóffy A ladár és Király 
László verseit Jancsó Adrienne m ondta el.

A  Hitel szeptemberi számában olvas

ható Lászlóffy Aladár Kanizsa. Tézisbörze, 
valamint Faragó József Sinka István balladái 
d m ű  írása.

A  Forrás 9-es szám ában olvashatók 
Bogdán László A  tiszteletes úr reggelije; 
Szentgyörgyi Demokritus: A  legszebb éveink; 
Szentgyörgyi Demokritus: Agitáció a vonaton; 
Szentgyörgyi Demokritus: Hol volt a győzedel
mes ifjú Fortinbras? avagy a hortyogó halál; 
Szentgyörgyi Demokritus: Törött kriglik; 
Szentgyörgyi Demokritus: ... és más nemzeti 
katasztrófák!; Szentgyörgyi Demokritus: A z  
utolsó előtti székely szék; Szentgyörgyi Demok
ritus: Szeptember, Szent Mihály hava; Szent- 
györgyi Demokritus: A kit nem került a 
szerencse; Szentgyörgyi Demokritus: Hová 
dugják a hálás betegek a virágot? d m ű  karco- 
latai, valamint Király László A hatvankodó 
katona d m ű  esszéje és Fodor Sándor Félbe
maradt interjú d m ű  írása.

A z  1996-os hévízi Csokonai Tanulmányi 
Napok anyagát szerkesztette kötetté Major- 
Zala Lajos Olvasatlan irodalom, szakosított 
analfabetizmus cím alatt. Esszét, tanulm ányt 
közöl Major-Zala Lajos (Olvasatlan iroda
lom, szakosított analfabetizmus?), Pomogáts 
Béla (A magyar irodalom mint Tiborc), Kab
debó Tamás (Vissza Kazinczyhoz), Kántor 
Lajos (A céh árulója), András Sándor (Az 
irodalomkritika tündöklése és bukása), Bókay 
Antal (Irodalomtanítás, irodalomtudomány és

irodalmi analfabetizmus), H aklik  N orbert 
(Miért/hogyan nem lehet ma fiatal írónak lenni 
Magyarországon?), O dor László (Európai 
trend-e az elszellemtelenedés?) és Tari István 
(Hazugságokra épült).

M egjelent a Magyar Közélet Molnos La
jos főszerkesztette 3. száma, amelyben írást 
ad közre Molnos Lajos, Veress Zoltán, Fe- 
renczes István, Lászlóffy Aladár, Orbán Fe
renc, Bán Lajos, K ónya-H am ar Sándor, 
Mózes Edit (Beszélgetés dr. Kelemen Attila 
képviselővel), Tófalvi Zoltán, Sütő András, 
Papp Annamária és Asztalos Lajos.

A  Tiszatáj 9. számában verset olvasha
tunk Kovács A ndrás Ferenctől (Agebek, lat
rok lakomáján), Király Farkastól (hobo XIX; 
patt; senorita 4; hobo XX), Király Zoltántól 
(Virtuális realitás; Logikus elmebontás; Nedves 
cigaretta és utazási vágy; Lucky Strike I; Lucky 
Strike II), Fekete Vincétől (Hondáját ugratja; 
A Mester. Fiaihoz; A  Jóisten a hintaszékből), 
Sántha Attilától (Kristóf elmegy, remélhetőleg 
végleg; Sehonnan vers; Grálozás; Első hó; Ma
gyar! Hasad!; Versek a klónozásról, valamint 
újabb felfedezésekről) és Lövétei Lázár Lász
lótól (A kontárság erénye; Tettvágyat ébreszt az 
emlékezés; A  könnyű préda; Kisétálás; M it csi
nálok a nagyszótárral?).

w m

Tó közepén 
bokor-sás

Tompa Mihály versének egyik szakaszát 
idézzük a vízszintes 1. függőleges 16. sorok
ban.

VÍZSZINTES: 1. Az idézet első két sora 
(zárt betűk: A, E, E ,0 , K). 16. A...a jó hírt 
is pánikkal jelenti, Horváth Imre-afo- 
rizma. 17. Kolozsvár m agyar napilapja.
18. Tisztviselő-munkahely. 19. Nemzet
közi szabványrendszer. 21. Kugli. 22. Z. 
C  23. Kén és foszfor vegyjele. 26. Kicsi
nyítő képző. 27. ó k , Párizsban. 28. Re
tesz. 30. Válasz. 34. ...-szentm árton, 
m agyarországi település. 36. Ismert Vö- 
rösmarty-vers. 38. Elnézés. 40. Tantál, 
kén és kálium  vj. 41. Kilencsarkú elekt
roncső. 43. A keriilő (út) 45. Állóvíz. 46. 
H angtalanul tikogó. 47. Mátka. 48. Ha
zai folyó. 49. Szerb ... neves m agyar 
irodalom történész. 51. Részben vág
nak. 53. Szófaj. 54. Latin elöljáró (előtt). 
55. Régész-kincs! 57. Fohász. 58. Ilyen 
lap is jelenik meg. 59. R. M. K. 61. Öt
százötven róm ai számmal. 62. Ingató. 
65. Megvásárol. 67. Hegylánc két konti
nens határán. 69. Dalolni. 71. Mese. 72. 
Híres. 74. Nem  mostani. 75. Zsigmond 
Rózsika. 76. Á. N. E. 77. Zupa egynemű 
hangzói. 80. Híres m agyar énekesnő 
névbetűi. 81. N orvég és német kocsik 
nem zetközi betűjele. 82. Lé. 84. Szürke,

románul. 86. Fordított héber női név. 88. 
Nemcsak közszolgálati, kereskedelmi 
is működik. 91. H írhedt SS-orvos.

FÜGGŐLEGES: 2. Európai hegy
lánc. 3. Falu Zetelaka községben. 4. Ti
tán és diszprozium  vj. 5. Korszak. 6. 
Nagy Anna. 7. Magyar Távirati Iroda.
8. Fogsor eleme. 9. Vad. 10. Széles, ro
mánul. 11. ...harmincadjára jutott, elkó- 
ty a v e g y é lté k . 12. F ü g g ő zá r. 13. 
Szigligeá személyneve. 14. Hangtala
nul ékes. 15. Szerencsés ember. 16. Az 
idézet második része (zárt betűk: U, U, N). 
20. ...Enache, hazai énekesnő. 24. Ol- 
tyán lomtár. 25. Maros megyei falu. 27. 
Napa társa. 29. Tör-zúz. 31. Alá. 32. Ca- 
rag ia le-írás. 33. N yito tt. 35. M ásik 
edénybe loccsint. 37. Fordított indíték.
39. Szelén. 42. Az "Isteni színjáték" írója. 
44. Lándzsa, dzsida, franciául. 50. M ű
szaki rajzot készít. 52. Galamb-rokon.
53. Utánoz. 54. Hándel-opera 1705-ből. 
56. Parancsba ad. 57. Alakzat. 60. Elfog
lal (országot). 63. Azonos mássalhang
zók. 64. Két szó: vadállat, betegség. 66. 
Giurgiui kocsijel. 68. Üdvözlégy! lati
nul. 70. Nobéíium. 73. Ilyen szék az 
osztováta. 78. Hangsor első hangja. 79. 
Majszolj! 82. Sütő. 83. Nem azé. 84. Ca- 
ragjale-úrfi. 85. M utató szócska. 86. Or- 
náns-rész. 87. Enyém, rom ánul. 89. 
Fegyverét használja. 90. Imreh Berta. 
92. Tova.

K. KOVÁCS A N D R Á S

A HELIKON 18. számában közölt, Kodály d m ű  rejt
vényünk megfejtése: Hozza már a galamb /  Hozza az olajá
gat I Boldog akinek térdén / Egy nemzet lovagolhat.

PPWflPPPPPPPWPPPWPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP^̂

Főszerkesztő: SZILÁGYI ISTVÁN . Főmunkatárs: Szerkesztőség: . MÓZES ATTILA: próza, kritika
Főszerkesztőheíyettes; KIRÁLY LÁSZLÓ SZABÓ GYULA LÁSZLÓFFY ALADAR: világkultúra NAGY MARIA; olvasószerkesztő
Felelős titkán SIGMOND ISTVÁN SZOCS ISTVÁN K. JAKAB ANTAL; vers, irodalomtörténet RAKOSSY TIBOR: műszaki szerkesztő

Számítógépes tördelés: NAGYMARTA; nyomtatja a Miszlótfaiusi Kis Miklós református sajtóközpont; felelős vezető: TÓNK ISTVÁN 
A szerkesztőség dme: 3400 Clui-Napoca, sfcr. iasöor 14. Postafiók (casuta postala) 245 Telefon: 132309,132096 

fi- v i l i  A  HELIKON alapítványt támogatással jelenik meg - kiadja a ROMÁNIAI ÍROK SZÖVETSÉGE ISSN 1220—6288


	1997-10-10 / 19. szám (249.)�����������������������������������

