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„...va lam i évszak sarjad itt

LÁSZLÓFFY A LA D Á R

K id ob ók ock a
Nézem a képernyőn a francia 

íróvendéget. Boldog ember kell 
hogy legyen. Nemrég olvastam azt 
a szentenciát, hogy bezzeg ők ott a 
mívelt nyugat nagy irodalmaiban 
egy fejlettség adta biztonságban 
már azt is megengedhetik maguk
nak, hogy a dobókocka "ötletei" 
szerint állítják össze nyelvük nyers
anyagelemeiből a következő mű
vet, sőt a névelőt vagy végződ- 
ményt-ragadmányt is ennek sze
szélye szerint illesztik a szavakhoz, 
míg teszem azt, a kisnyelvek iro
dalmainak puszta léte is kétséges, 
de legalábbis fenyegetett lévén, né
ha tépett és utolsó lobogóként egy 
kis anyanyelvet öltenek. Önma
gukra lehetőleg, mert jobb, ha meg
húzzák  m agukat... E szépen 
hangzó tiráda, ellentétezés éppen 
ezt hivatott demonstrálni, végső 
soron m eggyőzően elérni, egy 
olyan világban, ahol a fejlettség-fe- 
tisizmus egészen könnyen elmegy 
addig, hogy a majom parádét, tech
nikai és kuratóruimi támogatottsá
got egy ügyes bűvészmozdulattal 
sikerül összemosni akár az iroda
lom funkcióival is. Csak hogy egyik 
esetében ügyesen megtorpedózza, 
m ásikban felnagyítsa az ered
ményt. Pedig ezzel egyiknek se tesz 
jót. Sem annak, amelyiknek híze
legni szeretne, sem annak — ame
lyiket enyhén szólva becsmérelni, 
elkedvetlenítni, átnevelni szeretné, 
mint valami ezúttal a ragyogó, mű
ködő kapitalista szabadpiac szol
gálatában fellépő vörösgárdista 
egy vadonatúj kultúrátlanító forra
dalomban.

Ugyanis dobókockával helyet
tesíteni a nyelvtant — nem fejlett
ség, hanem emberi kommuniká * •

ció-képtelenség, vagy szervi, szer
vezett megtagadás kérdése, tehát 
ideg- és elmekórtani eset. Ami pe
dig a halhatatlanra sikerült műve
ket illeti, nemcsak a mongol, ha
nem még az angol, netán az ameri
kai-angol irodalomnak is folyama
tos, soha meg nem szűnő érdeke 
olyanokat hozni létre. De én csak 
nézem tovább a képernyőmet, a 
képernyőmön a franciámat és a ré
gi, tiltakozás-ízű latin mondás — 
caesar non supra grammaticos, szaba
don: — még a császár se főnöke a 
nyelvtannak — után ugyancsak 
szabadon (mert a badarságoktól, 
még ha nagyon bölcsességnek ál
cázzák is magukat, én mindig fel
szabadulok) — megpróbálom be
dobni a másik jelszót; miszerint 
még a komputer sincs a nyelvek és 
nyelvtanok fölé, egyesek elmés el
képzelése szerint: egyenesen elle
nük rendelve!

De mit is mond az én franciám ? 
A kérdésre, hogy mitől fél legjob
ban, egyszerűen azt fejti ki: — At
tól, ahogy manapság folyik az élet. 
Hogy ez a dvilizáció-se-csillapítot- 
ta primitív őrjöngés, a primér ösz
tönök — legalább annyira működ
tetik a világot, mint a kifinomult, 
így vagy úgy megtalált formái em
beri mivoltunk működtetésének. 
És még efféléket is mondogat, hogy 
az író olyan emberekről álmodik, 
akik vele tartanak. És hogy ez lenne 
az emberiség egyetlen, folyamatos, 
örök, nem mesterkélt iskolája. Ké
nyes dolgokat érint egyszóval. Mi
vel a kényes és a kényeskedö, az af- 
fektált és a bonyolult nem ugyanaz. 
A megjátszott s am i valóban jön. 
Egyiket kilépik a titokzatos terem
tés kiálló hegyes másodperceim Me
zítláb. Franciában, cseremiszben. 
Cipőben is mezítláb. Mezítnyelven. 
Másikat kidobják. Kockán. Vagyel- 
őbb-utóbb szemétlapáton.

•  M onoszlóy Dezső: Isten veled, Áron...
•  Egyed Emese: Egri hajnal
•  Sigmond István: Kihez vagyunk beosztva?
•  Szocs István: A félelem hőseiről
•  Jancsik Pál versei
•  Jankó Szép Yvette: Hamlet a Kalevalában
•  SERÉNY MÚMIA

KIRÁLY LÁSZLÓ 
Ringató

—  a  h a r m i n c a s o k  —

a kertben medve alm afák  
alm afák közö tt: meztelen 
meztelenben: lehető világ  
világban ez meg ez terem

honnan jö tté l se kérdezem  
virágod fénye szembevág  
megtérek: ezzel vagy ezen 
ajándék  — szerelmes somfaág

ingatag tested m in t a h it  
tóban napfény abban ég 
valam i évszak sarjad i t t  
mozduló kezed zeng-e még
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MOMOSZLÓY DEZSŐ ✓ / 
Isten veled, Áron — köszöntelek, Abel
Am ikor megismertem, Ábel 

már bejárata a rengeteget, Ameri
kát és az országot. Legszebb novel
láit is megírta, többek között a 
Rendes feltámadást és legkedvesebb 
regényét, a Jégtörő Mátyást is. Vir
rasztás című kötetében már 6 bú
csúz ta to tt nagy m agyar m ese
mondókat. Az Egy botfülú székely 
naplójába bejegyezte Kodály szé
kelyfonójának kottáit, Szabó De
zsővel szem ben védelm ezte a 
Szúzmáriás királyfit, Nagy Lajossal 
együtt főhercegekkel és más hatal
masokkal feleselt, s a kakastollasok 
m ár k izsu p p o lták  Bajcsy-Zsi- 
linszky Endre választókörzetéből, 
írói munkásságának zenitjén állt, s 
én közel negyed századdal ezelőtt, 
mint egész fiatal költő, mégsem 
éreztem azt a meghatott tiszteletet, 
amelyet most érzek iránta. Akkori 
világirodalmi ambícióim gőzében 
túl regionálisnak, tú! helyhez kö
töttnek éreztem Tamási Áron iro
dalm át. Minden magyar művet 
azon az aggodalmamon keresztül 
rostáltam, hogy hogyan sikerül a 
magyar irodalomnak úgy megra
gadnia az egész világot, ahogy 
Goethe a törpe Weimarban megra
gadta; hogyan tud a magyar író 
nemcsak a maga nemzetének nevé
ben, de az egész emberiség nevé
ben gondolkozni. A ztán az is 
aggasztott, mielőtt megismerked
tem vele, hogy nyelvében vajon 
m ennyit góbéskodik  az író és 
mennyit a székely. De már első ta
lálkozásunknál meggyőződtem ró
la, hogy Áron valóban Ábel, s ez a 
felismerés mélyen elgondolkodta
tott.

Pedig akkor már Németh Lász
ló nagy művét, A minőség forradal
mát is olvastam, s azt is, amit a szé
kelyekről írt: "...a székely elmaradt 
nép. Úgy ül völgyi országán, mint egy 
fészken; tépett tolla alatt tojásokat rej
teget, melyek tarkák, mint az írott hús
véti tojás. Azt, aki töbre becsüli az ilyen 
furcsa írott tojást a vásárcsarnokban 
kaphatónál: prooincialistának nevezik. 
Azonban a provincializmusnak is sok 
faja van az »Ángyom térde« iroda
lomtól Tamási Áronig és Kodály Zoltá
nig. A legalja csak adoma; föllebb már 
érzelmes honvágyat ébreszt egy elve
szett paradicsom után; aztán belátja az 
ember, hogy a paradicsomnak is csak 
sóhaj a szele és veríték a harmata, de 
mégis megdöbbent, hogy elvesztettük."

M ondom, ezt is olvastam, s 
ezenkívül feleségem is székely volt, 
akivel súlyos nyelvhelyességi har
cokat folytattunk, hogy tányért-e, 
vagy tányérát. Végül is Tamási 
Áront hívtuk döntőbírónak, aki 
úgy vélekedett, hogy szivarat a he
lyes, mert hiszen ezt ő is így írta, a 
tányérát dolgában azonban nekem 
van igazam, így azután, úgy gon
doltam, félig egymás pártjára áll
tunk.

Félig azóta is mindig az ő párt
ján álltam, s ebben az sem zavart, 
hogy a felszabadulás után a már 
előbb meghódított csúcsainak ma

gasságáig nem értek fel művei. Kis
sé előnyben is voltam vele szem
ben, mert én ezentúl már egyre 
Ábel magasságából néztem Áron 
felé, annál is inkább, mert tudtam, 
hogy az ő szándékai mindig is eb
ben a magasságban jártak.

Hadd mondjak el egy másik él
ményt is személyes kapcsolataink 
történetéből, hisz ez is az élő Tamá
si Áron szobrát faragja. Idősebb lá
n yom at 1945-ben Tamási Áron  
tartotta keresztvíz alá.

A járatlan pap megkérdezte a 
keresztapától, hogy mi a foglalko
zása.

Áron töredelmesen bevallotta, 
h ogy író. A z akkurátus egyházi 
sz e m é ly  azon b an  nem  érte be 
ennyivel:

— Mi a tisztességes foglalkozá
sa? — kérdezte szigorúan.

— Egyebet nem említhetek — 
felelte Áron — , de m indig azon 
buzgólkodtam, hogy ez tisztessé
ges foglalkozás legyen.

Számtalan személyes emlék és 
emberi találkozás fényében tanú
síthatom, hogy mindig ezen buz- 
gólkodott. S most e személyes 
emlékekkel és találkozásokkal sze
retném elrettenteni a halál angyala
it, de bármennyire is furfangos- 
kodom, hogy életbe indító keresz
telő emlékekkel riasszam őket, 
azok újra visszaszállnak az aszta
lomra, s a gyász üzenetét teszik a 
kezembe:

TAMÁSI ÁRON
testben megtörve, de eszméiben és 

igéiben megerősödve, utolsó napjáig 
dolgozva, életének hatvankilencedik 
évében, 1966. május 26-án meghalt.

És lent, a fekete keretes papír 
alján az ő mondata: "Megfogadtam, 
hogy a szegények és az elnyomottak 
zászlaját fogom örökké hordozni, bár
merre vezéreljen is az utam."

A  halál angyalai körülállnak, és 
hiába magyarázom magamnak, 
hogy nem váratlan a hír, hiszen 
több éve tudok betegségéről, s ott 
álltam a nagybeteg ágyánál is. A 
tudott világ racionalizmusa hiába 
néz segélykérőén a mesék tündérei 
felé: jöjjenek, tréfáljanak meg, te
gyenek csodát! Azoknak, úgy lát
szik, nem az a feladatuk: a könyvek 
lapjai közé bújnak, betűkké változ
nak és nem akarnak előjönni on
nan.

Ábel se jön/ pedig őt Németh 
László segítségével is noszogat
nám: "Ha Ábel rokonait keresem, in
kább azok közt a régifajta hősök közt 
találok rájuk, akik a kereszténység óta 
csaknem teljesen kipusztultak a költé
szetből. Mi a jellemző ezekre a hősökre? 
Elsősorban, hogy nem szégyellik ter
mészetüket. Egy keresztény hősnek 
nem szabad megijednie, mert akkor 
nem hős többé. Az Iliászban viszont a 
legszebb jeliekkel kitüntetett hősök is 
reszketnek, s mint ijedt vadak menekül
nek. Ábelt gyermekkora menti, ha a 
félelemben egy az Iliász hőseivel, de 
velük tart a másféle emberi gyengesé
gekben is. A keresztény hős elébb be

csapja magát, mint embertársát. Ábel 
egyszer-másszor áldozika tolvajok iste
nének, de elég igaz jellem ahhoz, hogy 
csak embertársait csapja be. Művésze a 
képmutatásnak, decája közvetlen, gya
korlati, s ha elérte, lemossa egy mo
sollyal a hazugságot, s nem hazudik 
magának tovább. Ábel lelkiismerete 
nem finnyás, de legalább nem kell alta
tószerrel tartani. Minden remek csalá
sa után kifényesedik a lelke, mint az 
Odysszeuszé."

Több életszagú emlék feltá
masztásáért hívnám ezt az Ábelt is, 
még cselhez is folyamodnék, mint 
a hűtelen bátyját tréfásan életbe 
csalogató székely legény, de ő ké
sik.

Érdekes, amíg Áron élt, s hívta, 
neki mindjárt megjelent. Egyszer 
elmesélte, hogy amikor a nyilasok 
elhurcolták, nagy bajban volt, mert 
azt követelték tőle, írja össze az er
délyi magyar szabadkőműveseket 
és más baloldali gondolkodású ma
gyarokat, s ezenfelül mindazt a fon
tosabb eseményt, amely az elmúlt 
húsz év alatt az erdélyi magyarság 
életében történt. Ebben a szoronga
tó helyzetben Áronnak egyszercsak 
megjelent Ábel, s valamit a fülébe 
súgott. Áron élt is a tanáccsal, s így 
szólt a nyilas belügyminiszterhez: 
"Igen okosan tették, hogy hozzám 
fordultak, én mindenről pontos fel
jegyzést készítettem, de a feljegyzés 
otthon van, haza kéne menni érte..." 
El is engedték, s másnap a Virrasz
tás kötettel a hóna alatt jelent meg. 
Ebben m inden  m egtalálható , 
mondta a belügyminiszternek, ami 
Erdélyre vonatkozik, olvassák el fi
gyelmesen, útmutatásul és okulá
sul is szolgál.

Az én külön Ábelem sajnos már 
kezdetben sem járt ilyen fürgén, 
mindjárt az elején a dogmatizmus 
göröngyeibe botlott. A felszabadu
lás után szerettem volna az Ábel a 
rengetegbent első magyar könyv
ként megjelentetni Szlovákiában, 
de a kiadók sorban visszaadták. 
Különfélék voltak a kifogások, de 
abban többnyire megegyeztek, 
hogy komoly dolgokról még szé
kely szellemesség formájában sem 
illik gúnyolódni.

Később az akkori magyar ki
adói szervek is beavatkoztak a szlo
vákiai kiadás dolgába, de végül 
Ábel Szlovákiába is megérkezett, s 
azonnal itthon érezte magát, hiszen 
itt is látott hegyeket és völgyeket,

gondot is eleget, amelyet utánozha
tatlan derűjével kifényesíthet. Las
san aztán  mese, Ábel és Áron 
elképzelésemben egyszemélyű tri
umvirátust alkotott, különös mesé
vé vált, tragikussá és vidámmá, 
emlékeztetővé és jövőt hordozóvá, 
olyan mesévé, amely felbonthatat
lan hármasával végigkísér.

Most azonban Áron elhúzta a 
széket közelünkből, és nem tudok 
koccintani vele. Pdig ő az élet an
gyala volt, senki sem tudott nála 
szebben pohárazgatni, komótosan 
és kitartóan. Az ő kezében a szere
lem pillangója sem veszített soha 
hímporából, sőt inkább mintha a 
hímporukat vesztett lepkék is érin
tésére újra felöltötték volna előbbi 
díszes ruhájukat. Tán azért is volt 
ez így, mert kicsírázó magokat csak 
az irodalom tábláiba vetett, csak 
szellemi utódokat nemzett. A má
sik bevetetlen földet borozó esté
ken jelképesen hintette be. Egy kis 
kehelybe nyúlt ilyenkor, amely tele 
volt friss virágmagokkal, s azokat 
szórta szét. De ezt is hiába emlege
tem, mert nincs, aki a kehelybe 
nyúljon. Hiába emlegetem, mert: 
"Belémfeküdt egy halott, mintha én 
lennék az 6 koporsójaÁron felkelt 
az asztal mellől, s teljes hosszában 
végigfeküdt a könyvespolcon. Már 
csak innen szólítgathatom:

— Milyen a halál, Áron?
— "Az ijesztő, mert titok, ami túl 

van minden örömökön, és él az örökön 
túl, mint az egyetlen tökéletes betelje
sülés. A z félelmetes, mert hideg, mint a 
fekete virágból fon t koszorú, amelyik áll 
az élet fején. S ezért erővel is felejtjük a 
halált, s illatos és véres játékokkal ülünk 
egy ünnepet, ami Élet, s aminek az 
ablakában csak lobogó gyertyák va
gyunk a szélben."

— Hát nem megyünk már meg
kérdezni? Bedő Páki hogy virág
zik?

— S rendet ki tesz már a rendet
len világon?

— Meg aztán az ördögöt is újra 
oda kellene fagyasztani az Olt jegé
re, mert néha elszabadul.

Úgy érzem, itt-ott válaszol is 
valamit Áron, bár ez aligha lehetsé
ges, hiszen azóta már Farkaslakán 
emlékező kopjafák alatt pihen. Mi
előtt hazavitték volna, hogy a fölé- 
hulló otthoni rögökből továbbnő
jenek a székely virágok, a Farkasré
ti temető halottasházában a temeté
si szertartáson Brezanóczy Pál 
püspök búcsúimájában többek kö
zött ezeket mondta: "Nevét a bibliá
ból kapta. így tesznek jórészt a 
székelyek. Átérzik a régiekkel, hogy a 
név lényegre mutat és mindvégig köte
lez. Valóban Áron volt... Élete sokban 
azonosul ószövetségi ősének sorsával. 
A kereső dadogok helyett 6 az ékesen 
beszélő bátran szószóló volt, híven tol
mácsoló, mindenkor reméltető és lendí
tő. A népéhez való hűséget mind 
áldozatosabban megtartó..."

E szép szavak azóta — immár 
harminc éve — bennem is zsong
nak, csakhogy én az írók mennyor
szágát és túlvilági életét máshol 
keresem, amióta meghalt, gyakran 
mondogatom magamban:

Isten veled, Áron — köszönte
lek, Ábel.
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JANCSIK PAL
Szamárfület mutató impressziók 
egy újabb pesti utazásról
Arrafelé éjjel a "kusetában " 

két fiatal hölggyel utaztam.
E szerencséből kifolyólag az úton 

magam magamat végig uraztam.

E napon a M inisztérium  hál' Istennek 
reggel jókor felébredt.

M ár fél kilenckor átadhattam irataim, és megkaphattam 
minden szükséges pecsétet.

A  "Custos"-nál, Zöld Ferencnél, 
zöld utat kapott a megegyezésünk.

Remélhetőleg sikeres lesz 
a Dácia-könyvekkel való kereskedésünk.

A z  írószövetségben Pomogáts Bélával is 
találkoztam véletlenül.

Szívélyessége miatt nevét én az 
orosz p a m a g a ty  'segít' szóból 
származtatom  —  nem véletlenül.

Beke György is ott volt, a hangja most is nagy, de 
kisebb lett a pocakja,

nem mintha nélkülözne vagy bántaná őt 
a podagra,

hanem mert fogyókúrázik, és így 
kisebb lett a napi adagja.

Tóth Sándor tanár úr ideát is éppoly 
szórakozott,

bár nem tudom, hogy Pesten is
tud-e utcán olvasni, m int ahogy 

annak idején Kolozsváron szokott.

M ég sokfelé jártam, telefonáltam, de e sorokba 
nem fér minden bele.

A m úgy se sikerült, csak körülbelül 
mindennek a fele.

Méhes Györgyöt említem még, akinek 
itteni lakcíme Szépkilátás utca 2 szám.

Valóban szép kilátás nyílik innen a környékre 
évszámra, hónapszám, hétszám.

A  Széchényi-könyotárba végül a személyzeti bejárón 
jutottam  be, hol őrködnek kőoroszlánok.

K inn az udvaron klasszikus muzsikát

hallgattak élőben, fuvolán, hegedűn 
japán nők, orosz lányok.

Ugyanaznap hazafelé, az országúton 
bikiniben stricheltek a nők.

Száz méterről, a vonatból még mutatósak is, 
amúgy ott helyben, egy autóban hátradönthetők.

M indezt Jancsik úr jegyezte le, ki azt hiszi, hogy 6 
az irodalomban utazó nagykövet,

pedig csak a táskája volt nehéz, 
mintha cipelt volna benne egy nagy követ.

1997. július 29-én, a vonaton.

K ö z é p -e u r ó p a i m a g a z in
Illusztráció
Városok égnek nyár melegében.
Fürdik a béke kéken a fényben.
Dolga után jár, nyargal a polgár, 
lengyel, a horvát, cseh, roma, bolgár,

szerb, a román is, a magyar éppúgy.
Sok dühös ember fegyvere épphogy 
hallgat e földön... Szarajevóban... 
ideje lenne már nyugovóban.

Nyargal a polgár, néz szanaszéjjel: 
mije maradt meg épen az éjjel?
Birtoka megvan, barma, családja? 
Otthona van még, s van, aki várja?

Magyarom, nézz szét te is a tájon.
Bármi gyötörne, sajgana fájón, 
tedd csak a dolgod, fuss, szaporázzad, 
ásd föl a kerted, fedd be a házad!

Néha keserves, lankad a kedved, 
elhagy erőd is, szíved is ernyed, 
mégis, ez így jobb, m int ama pestis.*  
Veszne Pozsony, Pest és Bukarest is?

Viharok múltán édes a béke.
Tarka szivárványt rajzol az égre.
Bármi sötét árny lengne feletted, 
nyílnak esélyek, éled a kedved.

1997. jú lius 7-én.

m . a háború, a gyűlölködés
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EGYED EMESE
E gri h a jn a l  
Álba
Ébredj, Bálintom, szendergésból, 
jáoátehetlen csendességből, 
szólalj meg, törd meg hallgatásod, 
éjszakán túli aluvásod.

jön már a hajnal, itt találnak, 
elpusztulunk, ha együtt látnak, 
téged a vad világba űznek, 
engem örökös láncra fűznek!

Madaracskák is szánok, ébredj, 
sugarak támadnak a lomb közt; 
rengeteg út vár, el ne tévedj, 
szíved élesztget, el ne üldözd.

Kollokvium
Szerelmes barátim, a nyár eltölt, 
s oly rövid volt a nyár.
A  felvonóhíd fölött fecskék, 
a vásárokban m ímes-kön tösök; 
a török kávémérése bezárt, 
s könyörtelenül szólnak a harangok.

Nem kellett vón az almát kitalálni. 
Avagy a kígyót. Vagy a lelket.
A  cinteremben énekek hevernek, 
omlik a pince, felrebben a csönd.

Maholnap por és hamu sem köszönt, . 
mert tűzre kerültek a játszódeszkák! 
Látjátok, feleim, az álmokat?
Odaát nincsenek.
Herr, es ist Zeit.

Tetők
A  hídon szürkegémek.
A  fellegek között fohászkodás. 
Cserépkorsóban friss víz, jó  szavak 
születnek valahol a csöndben.

M etszett tükör
(Hol elrejt a vers téged —> 
hol felráz, hol megvigasztal.
Álmok közé ver éket.
Rádébred virradattal.)
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SIGMOND ISTVÁN

Kihez vagyunk beosztva?
Hallottam, hogy valahol leen

gedték az ablakredőnyt. Furcsá
nak tűn t, hogy ezen az isten
áldotta délutánon, ebben a káp
rázatos, napsütötte, liget-hangu
latú  éden ben valaki a redőnyével 
bíbelődik, bizonyára valamilyen 
titka lehet, s nem  is akármilyen, 
amit a kíváncsi szemek elől takar
gatni kénytelen. A hangok forrá
sa ig e n  k ö z e lin e k  te ts z e tt ,  
csakhogy a szom szédom ról el
képzelni sem tudtam , hogy lehet
nek  tá rg y i titk a i, lévén  hogy 
igencsak disztingvált úriember
nek ism ertem , "szerencsés jóna- 
pot"-tal köszön tö ttük  egym ást 
mindegyre, "ma szép időnk lesz"
— szóltam  u tána, "bizony, bi
zony" — helyeselt, egyszóval 
ahogy egymásra mosolyogtunk
— disztingvált úriem berek kö
zött ez lélekemelőén kedves szo
kás —■, túlzás volna azt állítani, 
hogy a lelki összhang bearanyoz
ta a színhely, nevezetesen a közös 
gang kopott, itt-ott m álladozó fa
lait, de  hogy ilyenkor a lelkek 
k art k arba öltve röpdösnek  a 
m éltóság  sugárú tjain , erre es
küdni lehetett volna. Ahhoz vi
s z o n t,  h o g y  a k u lc s ly u k o n  
belessek, fél térdre kellett eresz
kednem  az ajtaja előtt. Ez egyál
talán  nem  esett nehezem re, a 
külső szemlélőben viszont disz- 
szonáns érzetet kelthetett volna, 
am enny iben  fizikai m ivoltom  
üyetén való göm yedtségét kap
csolatba lehetett hozni valamiféle 
h irtelen  belém zuhan t transzos 
állapottal, ne adj Isten: a tettetett- 
ség m ákon yában rejtőző istenfé- 
lé s se l, a m e ly n e k  a m ére te i 
akkorára nőttek az inkvizíció óta, 
hogy félő: a galaxis peremvidé
kéről egyre látványosabban lóg
nak le(ld) a mély hitélet lólábai. A 
fizikai tények, a valóság maga 
sokkal tetszetősebb. Minden aj
tón kulcslyuk van. Ez, például, 
e v id e n c ia . C sak h o g y . E gyes 
kulcslyukakban kulcs van, m á
sokban nincs. Ebben volt. így az 
eredm ényes bekukkantással járó 
sikerélményről le kellett m onda
nom Viszont. Az emberi találé
k o n y ság n ak  közism erten  n in 
csenek határállomásai, ezt a tételt 
odáig  nem esítette az atomkor, 
hogy m ár nem  a gondolat viszi 
előre a lábakat, hanem  a lábak 
vonszolják m aguk után a gondo
latot, erre az utcán, szomszédom 
ab lakredőnye alatt döbbentem  
rá . Valami párkányszerűség re  
kapaszkodtam  fel, ahonnan be 
tudtam  lesni az ablakredőny ré
sein. A  szobában ketten voltak, a 
szom szédom  és a nő. A szomszé
dom  fojtogatási szándékkal vette 
kezelésbe partnerét, csakhogy ez 
irányú  tapasztalatai igen sok kí

vánni valót hagytak m aguk után, 
amennyiben nem a fő nyaki ütő
érre koncentrált, a gégefőre esz
közölt, kézéllel történő ütlegek 
hatékonyságára sem gondolt, ha
nem  csak egyszerűen m egpró
bálta letépni a nő derekáról a 
húst, azt is csak fél kézzel, a m á
sik kezét a nő fülére szorította, 
bügyörgetési vagy netalán meg- 
süketítési szándékkal, ki tudja. 
Nem léptem közbe. Erre a m eg
gondolatlanságra a nevelésem
ben fellelhető esetleges hiátusok 
késztethettek volna, ilyesmivel 
viszont — Istennek hála! — nem 
kellett számolnia környezetem
nek, és természetesen az a ténye
ző is sokat nyom ott a latban, 
hogy a szomszédom fennkölt lel
kiségéből k isugárzó  diszting- 
v á lts á g  n em csak  jó m o d o rt, 
előkelőséget, avagy választékos
ságot jelentett, hanem azt a bizo
nyos mindenkori és emberfeletti

küzdelem-igényt is, avagy csö
könyös, tántoríthatatlan buzgal
m at a v ilágban  tapasz ta lható  
anom áliák  rendbetétele, m eg
szüntetése céljából. A nőt meg 
kellett fojtani. Szomszédom arcá
ról világosan le lehetett olvasni 
az előbb jelzett tán tori tha tatlan
ságot, az a kevéske hörgés, avagy 
a horkolásszerű, fuldokló, reked
tes hang, amit bizonyára a gyil
k o s  d ü h  h o z o tt  fe lsz ín re , a 
kezdeti sikertelenség számlájára 
írható , na, jó, legyen: em beri 
gyarlóságként is el lehetett köny
velni. A gyarlóságot én csak hír
ből ism erem — hála a jó Istennek! 
—, eszem be sem jutott tehát, 
hogy belekontárkódjain az ese
mények alakulásába, de nem is 
lett volna szükség reá, m ert a je
lek szerint a szomszédom rájöhe

tett, hogy az általa használt 
eljárás járhatatlan út, noha 
kizökkentheti a szokványo
kon  nevelkedett alanyt a 
m indennapok bénultságá

ból, ám a húsletépés, annak cél- 
szerűtlensége mellett lehetetlen 
is, a m e g s ü k e títé s n e k  leh e t 
ugyan némi varázsa, de bügyör- 
getéssel kezdeni enyhén szólva 
amatőrizmus. M egnyugtató volt 
látni, hogy a két erős férfikéz vég
re ráfonódik a nő nyakára, hej, 
hogy guvadtak a szemek, hej, 
hogy guvadtak, azazhogy egyre 
guvadtabbak lettek, a hullafoltok 
ugyan még nem jelentek m eg az 
arcon, de a bőr színeváltozása 
már jócskán beindult. Ilyenkor 
persze az következik, hogy az 
ember leesik a párkányról. Vilá
gos. És törvényszerű is, persze.

Ha m ár a szomszédok életvi
telének tanulmányozására szán
tam el magam, ez mindössze a 
passzív szemrevételezést kellett 
volna hogy jelentse, ám és csak
hogy (a logika tárgykörébe tarto
zó fejtegetéseknek csak akkor

van értelme, ha elfelejtjük a pre
misszákat, és kizárólag a konklú
ziókból in d u lu n k  ki, ahogy a 
hittan okítja oly meggyőzően a 
hitet): m indig rossz néven vettem 
az élettől, amikor néha arra pró
bált rákényszeríteni, hogy elvi
seljem a kirívó, sablonm entes, 
eléggé el nem ítélhető eredeties- 
kedést, amely a "kiforrott egyéni
ség" álcájában tetszeleg, azt az 
érzetet keltve, mintha az embe
rek elementáris jogai (figyelem! 
Az elfajzott elmék itt többes szá
mot használnak!) közé a lélegzet- 
vételen kívül is tartozna valami, 
holott az időnként "csorda szel
lemmel" megbélyegzett biblikus 
igény az egyformaságra, biztosít
ja a mindenkori szellemi-lelki hi
giéniát, azt a saját elképzelések
től mentes, könnytiszta alázatot,

amely m indig és m indenben kö
veti - a gondolattól a cselekvésig 
- az eleve m eghatározott miérte
ket és hogyanokat. Ezért vissza
te ts z ő n e k  é re z te m , h o g y  a 
szom széd ház földszinti ablaká
ban egy testes, m ozdulatlan alak 
könyököl (milyen alapon és ki
nek az engedélyével töri m eg a 
kihalt utca m élyértelm ű egyhan
gúságát?), kifejezéstelen arcán, 
szemében a cselekvésre buzdító 
gondolat árnyékát sem lehetett 
felfedezni, a ritm ushiány ókori 
betegség ugyan, de hogy valaki 
ennyire ne érezze a korparancs
nak minősíthető, kötelezővé ne
m e s e d e tt  b o s s z ú á llá s  lé le k 
n e m e s ítő  ig é n y é t, am e ly  az 
igény-szintet átlépve, az állandó 
jellegű és folyamatosan gyako
rolt cselekvésben ölt testet, hát, 
kérem, ennek m ár szinte végzet 
szaga van, azt az abszurd helyze
tet sugallja, hogy az évezredes 
erőfeszítések ellenére, egyesek 
levetik a testi-lelki, szürkében 
pom pázó egyenruhát, és gondo
lataikat színes ruhába próbálják 
ölktöztetni. M inden bizonnyal az 
öröklődő tulajdonságok anyagi 
hordozóinak házatáján keletkez
tek a bajok, na, majd teszek én 
róla, hogy a bárgyú semmittevés 
elfajzott állapotából kirángassam 
a szunnyadókat, ezt az ablakban 
könyöklő, tétlen hústöm eget is.

— Maga mit csinál itt? — kér
dezem.

— Hát, csak könyökölök — 
mondja. — Nézem, hogy úszik el 
a dinnyehéj.

Hoppá. Ez egy őrült. M inden 
bizonnyal érzéketlen a logikára, 
az argum entum okat képtelen be
fogadni, azok  fe ldo lgozására , 
megemésztésére semmi remény, 
sőt, ennek még álmai is lehetnek, 
s noha saját dinnyehéja m ár ré- 
ges-rég  leú szo tt a Szam oson, 
m ég m indig vergődik benne va
lami különös féreg (nyű, kukac, 
hernyó — egyre megy), amely a 
h it-rem én y -szere te t ö tv ö ze te 
ként fertőzi a beleket, az agyte
kervén yt s azt a silány kis, törpe 
szellemet. Ennek a tudatalattiját 
kellene számyasítani, előbb fel
ébreszteni persze, az tán  addig 
hajkurászni, amíg végleg elsze-
lel.

— És a felesége él, ugye? — 
kérdezem.

— Él, persze, mi m ást tehet
ne? — válaszol.

— Még a törött lábú lovakat is 
agyonlövik — magyarázom.

— ó  nem  ló — mondja — és 
a lába egyenes.

— Csakhogy becstelenségben 
élni egyenes lábbal sem lehet.

— Miért? ó  becstelen?
— Szűztelen! — heveskedem. 

— Szűztelen egyenlő becstelen és 
vice versa.

» » » »
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» » » »
— De hát én szűztelenítettem 

— védelmezi. — Hamvas volt, 
szemérmes és ártatlan, m int egy 
csecsemő.

— Ennek semmi köze a dol
gok lényegéhez — magyarázom  
—, az érzelmi tényezőket ilyen
kor ki kell kapcsolni. Aki szűzte- 
len, az a becsületét is elvesztette, 
az ilyen nőnek m ár a mosolya is 
hónaljszagú, az ilyennek a köze
léből is elmenekül a Szentlélek, 
próféta sem lehetne soha, az apá
cák öltözékéről m ég szabásmin
tát sem vehetne, és a lelke, hát, a 
lelke, uram, oly silány, kiszáradt 
spo n g y a , akár a kafferbivaly  
m ásnapos spermája. Ölje meg!

— H ogyan , hogyan  öljem 
meg? — esett kétségbe az embe
rem. — Tudja, milyen szép lány 
volt? Éjfekete haja úgy csillogott 
a holdfényben, m intha szentjá
nosbogarak imádkoztak volna a 
fején csordaszám, vérpiros ajká
val úgy hápogott felém, hogy a 
gerincem ben h im nuszt bizser- 
gett a velő, és a szája, az a vul
k á n - fo r ró  szá ja , m in th a  
p ezsd ü lő  vére o tt hu llám zott 
volna nyelve derekán, jaj, uram, 
ha a bögyeit látta volna, ahogy 
vigyázzban álltak rajta azok a 
formás, im ádnivaló bimbócskák, 
ezekkel d terázn i lehetett volna, 
vagy zongorát hangolni, vagy...

— Megálljon, ember! — szó
lok rá. — Nem  így kell emlékez
n i, az i ly e n fa jta  em lék ezés  
értelmét vesztette az idők folya
mán, az ilyesmi korai m agöm 
léshez vezethet, de egy idü lt 
horm onzavart is összeszedhet, s 
innen m ár egyenes ú t vezet a ha- 
sadásos elmezavarhoz, nem, ne 
csinálja ezt, inkább vonatkoztas
sa el m agát önmagától, nézzen 
vissza abba az ocsmány múltba, 
nézze azt a fiatal, szőke férfit...

— Barna voltam , inam , és 
m int egy bika, úgy fújtatott ben
nem...

— Akkor azt a barna férfit, 
azt nézze, m aga m ost itt könyö
köl az ablakban, és nézi azt a 
barna bikát, ahogy az éjfekete 
hajú és vérpiros ajkú szüzet m a
ga alá gyűri...

— En voltam az! Én voltam!
— Várjon, ember. M aga most 

itt van, mellettem van, és nézi, 
hogy úszik el a dinnyehéj, s köz
ben, látja?, látnia kell, én is látom 
őket, azt a barnát, ahogy sorban 
m egsodorja a vigyázzban álló 
bimbókat, aztán a vulkán-forró 
nyelv rő l lesz ip p an tja  a véres 
nyáladékot, a szentjánosbogarak 
belezuhannak a gerincvelő him 
nuszába, nézze, nézze őket, látja 
azt a bikát, m ost tépi le a maga 
asszonyáról a rongyokat, aztán 
ledönti a baldachinos ágy puha 
párnái közé...

— Az istállóban történt, a trá
gyadom b volt a nyoszolya...

— Persze, látom, a trágya
domb, a kiszikkadt lógané, meg
szá rad t, rep ed eze tt tehénfos, 
hát, igen, azon, és hogy ficánkol 
az árva, hogy kelleti magát, lo- 
tyóvér buzog az ereiben, és hogy 
tépi le magáról a bugyogót, hogy 
csimpaszkodik a rúdba, mintha 
mennyei üstököst szorongatna, s 
m áris kullancsok randevúznak a 
valagán, jaj, szegény tehén, látja 
azt a tehenet, egy ideig csak ké- 
rődzött, most a fertelem láttán 
belehányt a vályúba, a ritmusos 
lihegés hangja otthonra talált a 
földi s az égi kuplerájban, reped 
a hártya, szűköl a bestia, látja, 
uram , az a maga felesége, a ham 
vas, ártatlan, szemérm es kicsi 
asszonyka, m iközben maga itt 
szenved s nézi, hogy úszik el a 
dinnyehéj, addig ő...

— A kurva anyját neki! A kur
va anyját! — A hájfejű kiegyene
sedik, ököllel veri az ablakrámát.
— Szűköl, bizony! Szűköl a rin- 
gyója! Te, te, életem átka...! — 
M egfordul s bömbölve hátrasza
lad.

Megvártam, amíg a csattogó 
pofonok hangja kiáramlik a nyi
tott ablakon, aztán a jól végzett 
m unka léleknem esítő  öröm ét 
dédelgetve énekelni szerettem 
volna, de ehhez a fennköltséggel 
bearanyozott délutánhoz nem 
találtam méltó dallamot, s sze
rénységem tiltotta, hogy saját fú- 
g á im a t d ú d o lg a tv a  sé tá ljak  
végig az im már mindenhol lehú
zott redőnyök mellett, csak m en
tem , s z ó tla n u l u g y an , d e  a 
próféták jogosan öntelt mosolyá
val az arcomon, közben a sötét
ség otthonra talált körülöttem, s 
noha kigyúltak az utcai fények, a 
bensőmben dönnyögő árnyak a 
végzet melegágyában áhítoztak 
további cselekvés után.

Amikor szobám ajtaját kinyi
tottam, "szép napunk volt" — 
szólt utánam  az esti sétára indu
ló szom szédom , "bizony, bi
zo n y "  — h e ly ese lte m , és 
egyáltalán nem  csodálkoztam, 
hogy a két nő, a fojtogatott és az 
istállószagú, ott ültek egymás 
mellett a kanapém szélén, meg
viselt állapotban ugyan, de sze
m ü k b e n  a c s illo g ás  h ite t 
sugárzott, a gyors elmúlás üd 
vössége utáni vágyakozást.

— Éjszakára kihez vagyunk 
beosztva? — kérdezték, duett
ben, persze, így tanítottam őket, 
egyénieskedés kizárva.

— Majd a notesz megmondja
— válaszoltam, s elővettem fel
jegyzéseimet, de közben oldalra 
sandítottam , hogy szemrevéte
lezzem a két kupacba rakott pa
pírpénzt az asztalon. Hát, igen. A 
rend mint életelv, a disztingvált- 
ság tartozéka. Ehhez kövekeze- 
tesen ragaszkodtam.

Sütő András köszöntése
Nehéz néhány szóval meg

tisztelni és felköszönteni hetve
nedik születésnapján az ifjúkori 
barátot, századunk egyik legje- 
lesb erdélyi magyar íróját és nem 
utolsó sorban romániai nemzeti
ségi sorsunk éber virrasztóját.

Baráti kapcsolataink valóban 
az ifjúkorban kezdődtek. Ő a na- 
gyenyedi Bethlen Kollégium el
végzése u tán , 1945-ben, 
Kolozsvárra irányította szekeré
nek rúdját; én kerek öt évvel idő
sebb voltam, a Bblyai Tudomány 
egyetem fiatal végzettje és tanár
segéde: ekkor sodródtunk össze 
abban a Mátyás király szülőhá- 
zá- ban székelő Móricz Zsig- 
m ond K ollégium ban, am ely 
annyi szorgalmas és tehetséges 
fiatalt — számos későbbi hírne
ves tudóst, mérnököt, profesz- 
szort, írót, m űvészt — 
tarisznyáit fel és indított útnak 
hazánkba és a nagyvilágba a ma
gyarságunkhoz való hűség soha 
el nem fogyó hamuban sült po
gácsájával. (Vajon összeállítja-e 
valaha valaki teljes névsorukat?) 
Itt örvendeztünk mindannyian 
legfiatalabb kollégistánk ama 
nyomtatásban megjelent első no
velláinak, amelyekben már meg- 
m u tatkoztak  tehetségének  
oroszlánkörmei.

Miután életútja Marosvásár
helyre kanyarodott, személyes 
kapcsolataink meggyérültek, de 
mind a mai napig a szellemi front 
ugyanazon oldalán küzdöttünk: 
ő az első vonalban közismert po
litikus íróként, én valahol hátul a 
hadtápterületen; de nem mindig 
veszély nélkül a hungarológiai 
tudományok olyan-amilyen mű- 
velőjeként.

Élőbb azonban ne feledjem, 
hogy a háború utáni fenekestül 
felfordult világban 1945 kará
csonyát és újévét az Ó meghívá
sára a pusztakam arási békés 
családi körben töltöttem, így 
édesanyját és édesapját is szí
vembe zártam. Ünneplés közben 
a faluban folklórgyűjtőként is 
szorgoskodtam, és ennek ered
ményeként jelent meg kezdődő 
tudományos pályám két jelentős 
társadalomnéprajzi tanulmánya: 
A tánc a mezőségi Pusztakamaráson 
(1946), valamint a Betlehemezók és 
kántálók Pusztakamaráson (1947). 
Különben utóbbi gyűjtésemnek 
O, betlehemező ifjúként, egysze- 
mélyben adatközlője és munka
társa is volt. Később, Anyám 
könnyű, álmot ígér című hírneves 
könyvében visszatért ezeknek a 
napoknak az emlékeire és tanul
ságaira. Mivel könyve nemcsak 
magyarul, hanem több nyelven 
is megjelent, nevemet talán mág 
jobban meghordozta, mint saját 
tanulmányom, amely különben 
az akkori szakkörökben nagy si
kert aratott, és az egyetemi nép
rajzi hallgatóknak ma is a köte
lező olvasmányai közé tartozik.

Nagy Imre rajza Sütő Andrásról

Jó tíz év múlva, 1957 kará
csonya táján m egism ételtem  
pusztkamarási gyűjtőutamat, de 
az Ő elfoglaltságai nem enged
ték, hogy előzetes levélváltásunk 
szerint szülőfalujában találkoz
va a múltakat felidézzük és a jö
vőket eltervezzük. Akkori gyűj
tésemet is a Kolozsvári Folklór 
Archívum őrzi, s egyszer talán 
majd egy fiatal szakmabeli át
böngészi, hogy felhasználhat-e 
valamit belőle készülő tanul
mánya vagy doktori értekezése 
számára.

A mezőségi és az egész ma
gyar népsors belülről való isme- 
rő jeként többször fo rd u ltak  
hozzá, különösen külföldről, ta
nácsért, felvilágosításért a népi 
kultúrát érintő irodalmi, műve
lődési, művelődéspolitikai kér
désekben, de Ő némelykor túl 
szerényen avatatlannak minősí
tette magát és hozzám irányítot
ta az érdeklődőt. Megtisztelő 
volt számomra ez a gesztusa, de 
viszonzásként hadd hangsú
lyozzam , hogy a társadalm i 
mélységekből a magasságokba 
ívelő számos íróhoz-költónóz 
hasonlóan neki is nem egy műve 
át vari szőve irodalommá-költé- 
szetté oldódott népismereti mo
mentumokkal. Régebb megír
tam Mikes Kelemen törökországi le
veleinek magyar néprajzi forrás
értéke cím ű tanu lm ányom at, 
most pedig Tamási Gáspár öné
letrajzának hasonló feldolgozá
sával kacérkodom, de ha meg
érem, talán Sütő András lesz a 
következő, akinek irodalmi élet
művét a magyarság-tudomány 
számára kiaknázom.

Ámde addig se feledkezzünk 
meg arról, hogy az ünnepelt fejé
re ráolvassuk a népköltészeti kö
szöntőéneket: "Sok számos esz
tendőket vígan megérhess, /  
Napjaidat számlálni ne legyen 
terhes. /  Az ég harmatja szívedet 
újítsa, /  Az áldás házadat egé
szen elborítsa." Úgy legyen!

FA RA G Ó  JÓ ZSEF

Elhangzott 1997. augusztus 
31-én a pusztakam arási faluta
lálkozón.
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HELIKON

SZŐCS ISTVÁN

A félelem hőseiről
(Bajor Andor 70 éves lehetne)
Am ikor hatvanadik életévét töltötte, az 

U tunkban írtam  a hum orista létformának 
azokról a veszélyeiről, amelyek belülről fe
nyegetik az embert, ha a komikum rend
szeres előállítására tette fel életét; máskor 
m eg m ásról írtam, például egyes pályafor
dulatairól; m űveinek az ismertetésére pedig 
bizonyára m indig is kész a mai-hazai-ma- 
gyar, vagy a hazai-m agyar-m ai irodalom 
tanszéke; úgyhogy most nem m arad más 
hátra, m int megemlékezni az élet-taktikáról, 
amit kidolgozott a m aga védelmére a külvi
lág ellenében.

Körülbelül 1947 őszétől azok is elkezdtek 
félni, akiknek semmi vaj nem volt a fején, — 
a rendszerváltozás előtti időkből — és 1948- 
től kezdve a rettegés általánossá vált, de en
nek  m ost csakis az irodalm i életre való 
következm ényei érdekelnek. Egy akkor még 
írónak szám ító kezdő magyarázta: im i kell, 
m inél többet, m ert akkor nem tartóztatnak 
le... Ez részben be is vált, kivéve egy-két 
olyan esetet, m int a Daday Lórándé; ám őt is, 
vén fejjel, csak rövid időre tartóztatták le; 
1956 után azonban az írás még külön is nö
velte a villámcsapás-veszélyt, lásd Páskán- 
diék esete; volt egy időszak, amikor minden 
író szinte hiába irt bármit is az osztályharc 
szervezőinek oldaláról nézve.

Tehát, ahogy Bajor m ondogatta bizalmas 
beszélgetéseiben, öregem, tudni kell félni.

Az ő félelmeinek azonban, hogy finoman 
fogalm azzunk, nemcsak a "politikum" volt a 
forrása. Igaz, ez különösen felerősödött, 
am ikor kizárták a Pártból, ha jól emlékszem, 
1952-ben vagy talán korábban; a kizárás oka, 
a tulajdonképpeni, ami miatt elővették pol
gári szárm azását, a Majláth-kör volt; egy ka
tolikus ifjúsági szervezet, amely csak 1948 
legelejéig m űködött, s amelybe Bajor még 
Váradon belépett volna; szerinte nem is lett 
volna ebből sem baj, ha egy mosakodó "két- 
kulacsos szociáldemokrata" kollégánk nem 
igyekszik minél inkább felfújni a szerény kis 
im akört, érdem eket szerezendő.

A rettegése ugyan felerősödött a kizárása 
után, a lelke mélyén azonban nagyon meg
könnyebbült; nem azért, m intha elhitte vol
na, am ibe akkoriban  m ég sokan hittek, 
"hogy ez az egész m ár nem  tart sokáig", va
gyis hogy a kom m unista rendszer rövidesen 
m egbukik. (Ez a hit vezetett végül 1956-hoz, 
mivel akkor m ég nem  is képzelték, hogy a 
rendszert, a fröcsögő szájú rádióadások elle
nére, Nyugatról is támogatják.)

M egkönnyebbült, azért, m ert megszaba
dult a "pártfegyelem"-tői; ebből, m árm int a 
párttagságból különben olyan helyzetek is 
előállottak rá nézve, m intha Sütő A ndrás írta 
volna; am íg pártbeli elöljárói szigorúan em
lékeztették, Bandikó, nehogy elfeledd, hol
nap  pon t kilenckor alapszervezeti gyűlés, 
addig  negyedtízkor első feleségéhez az ala
csony ablakon át léptek be; egyszer-kétszer 
elsietve a dolgot, mivel ő még hazaszaladt 
proletár sapkájáért.

Ennek a miszli sapkának m ég évtizede
kig szerepe van az imizsában, am it saját m a
gáról kidolgozott. Nem azért, m ert viselte, 
hanem  m ert m indég csáléra csúszva viselte. 
M ár 1947 őszén, a diákotthonban megfigyel

tem, hogy távozáskor, a tükör 
előtt megfelelően félrecsavar
ta, és szándékosan elgombolta 
ingét is...

Ugyanis, m indennek elle
nére, ő nem az osztályharcos 
hatalom tól félt a legjobban. 

(Rettegett m ég nagyon egy R. nevű felka
paszkodott újságírótól is, szinte mitikus mé
retekben, de ezt most hagyjuk.) Egyrészt 
attól félt, hogy az emberek nem jönnek rá, 
azonnal, vagy legalábbis minél előbb, hogy 
ő rendkívüli személyiség, másrészt attól félt, 
hogy a hübrisz bűnébe esik; vagyis, m int a 
görög tragédiahősök, önérzetével ("elbiza
kodottságával") magára vonja az istenek ha
ragját.

Egyszerre kellett hát fölényesnek és alá
zatosnak mutatkoznia. Erre létezik egy ősi
d ő k  ó ta k id o lg o z o tt  m ó d sz e r ; en n e k  
legközism ertebb változatát bohém ságnak 
nevezik.

Bajor volt az akkori kolozsvár-bukaresti- 
váradi s olykor vásárhelyi irodalmi életben a 
legbohémabb jelenség. (Jóval később múlta 
csak felül ebben Szüágyi Domokos.) "Meg

Nagy Imre rajza Bajor Andorról

bízhatatlan, kiszámíthatatlan", rossznyelvű, 
sőt "részeges" és később "drogos" is.

Sajnálatos, hogy az alkoholista, majd ké
sőbb a kábszeres minősítés túlságosan rára
gad t; ped ig , valójában egyik sem  volt. 
Annak ellenére állíthatom ezt, hogy sokszor 
volt elvonókúrán, és hogy egy időben a drog, 
azaz idegcsillapító adagja akkora volt, hogy
S. kisasszony, (a professzomő) szerint meg
ölt volna két lovat is; nem egyszer voltak 
kénytelenek vércserét végezni nála.

Azért nem volt igazán szenvedélybeteg, 
m ert bármikor teljesen magától is abba tudta 
hagyni az alkohol, vagy a barbiturial fo
gyasztást, ha éppen akarta; sőt, bármikor ki 
tudott lépni a legködösebb tudatállapotból 
is.

Két eset. 1947 őszén, másodéves filozó
fia-lélektan szakos hallgató volt, egy késő 
délután elindultunk a Fürdő utcai Rózsa-vil

lából, ahol akkoriban a Móricz Zsigmond 
Kollégium bentlakása volt; azzal a veszedel
mes program mal, hogy elm együnk Alzsír-ba 
(a Tanítók Háza hátam ögötti lum penproll 
negyedet hívták így); laktak ott bizonyos 
m ár nem  zsenge korú, de hollófekete hajú 
lányok, s foglalkoztatták a képzeletét; útköz
ben m indenütt m egiszunk egy stampedlit, 
(33 gram) vagy ahol ezt nem  adnak, egy 
féldecit. Az elv az volt, hogy ugyanabból 
mégegyszer inni nem  szabad. Ezt sajnos, haj
szálpontosan betartani a választék szűkössé
ge m iatt nem  tudtuk, mivel m ár a tizen
nyolcadik pohárkánál tartottunk, am ikor a 
Román Színház oldalával szemben, egy bo- 
degához értünk.

Bajor m indenképpen a tem érdek pohár
kától elvárható viselkedést produkálta, mici
sapkája ellenzője hátrafelé állt m ár a fején, 
hasig ki volt gombolva, kidolgozott koreog
ráfia szerint tántorgott; én m ég hittem, hogy 
nagyon részeg; megállt a pénztárosnő előtt, 
kezében a kilocsogtatott pohárral, és sirán
kozó fejhangon kezdte szavalni Goethe Erl- 
königjét, Wer reitet so spät durch Nacht und 
Wind (Rémkirály: Ki vágtat oly késő éjben a 
szélben stb.) és akkor bekövetkezett az el
képzelhető legnagyobb szörnyűség: a har
m adik vagy negyedik sorban egy kis hibát 
vétett, vagy elakadt, és a kasszírnő kijavítot
ta!

Egy pillanat alatt lehullott róla az ittasság 
álorcája. Elsápadt, letette a poharat, csípős 
udvariassággal kezicsókolomozott és hatá
rozott léptekkel távozott. Kint hátat fordított 
az Alzsírba vezető iránynak, m ondván, m ég 
hányni sincs kedvem odam enni, m ert ott 
m eg az fog kiderülni, hogy a kurvák Hölder- 
lint tudják jobban, m int mi; s csendesen elin
dultunk hazafele.

Amikor a Fürdő utca felé közeledtünk, 
hirtelen megint átalakult. Rájött, én el fogom 
majd mesélni, hogy az ő Goethe szavalatát a 
bodegai kasszírnő felülbírálta; ez ellen csak 
egyféleképpen lehet védekezni, ha ő most 
demonstrálja, hogy az eszméletlenségig ré
szeg volt, csak ezért eshetett ez m eg vele. 
Leült a földre, hátát az egyetem kőkertjének 
vetette, és bihari betyám ótákat kezdett éne
kelni, természetesen, szembeszökő szöveg
hibákkal. Jött ki éppen a közönség a M agyar 
Színházból (akkoriban m inden este lehetett 
számítani erre,) fiúk, nem  szégyellik m agu
kat? Miért nem m ennek haza? m ondta L. 
Gyula professzorunk, s egy K. Géza nevű 
diáktársunk hazavonszolt.

A normális az lett volna, ha ő semmire 
sem emlékszik. Azonban attól kezdve ki
m ondott ellenszenvet érzett Goethe iránt, az 
illető bodega előtt m ég elhaladni sem volt 
hajlandó, és többször bem utatta, hogy ha 
diólikőrt iszik, képes a M iatyánkba is bele
zavarodni.

A másik eset évtizedekkel később történt.
P. Tibi társaságában T. M áriát akarta egy este 
meglátogatni; a lépcsőn felfele haladtukban 
azonban olyan zajosak voltak (Bajor diaze- 
pám ra rum ot ivott), hogy Mária nem  nyitott 
ajtót, a hosszas dörömbölés ellenére sem.

Kimenve az épület elé, Bajor ököllel ne
kiesett egy ott veszteglő gépkocsinak és be
tö r te  a fén y szó ró  ü v eg é t. A g ép k o cs i 
tulajdonosa közben az ablakban állt és nézte. 
Ez a gépkocsi tulajdonos történetesen I. tá
bornok volt, a Belügyminisztérium megyei 
főfelügyelője.

» » » »
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Természetesen, mire hazaérkezett, már 
m ilidsták várták, jegyzőkönyvet vettek fel; 
m ásnap kifizettették a fényszóró üveg árát, 
valam int nyolcszáz lej büntetést, huliganiz
musért.

Akkor m ég én is azt hittem, hogy a bohé
mekre jellemző fatális pech-sorozat volt az 
egész: egyszer életében, először bánt valaki 
egy autót és az is éppen, a politikai rendőr
ség főnökéé, és az éppen a helyszínen van! 
Ez így valóban nevetségesen katasztrofális. 
Jóval később, Bajor és T. M ária beszámolói
nak utólagos elemzése nyom án rájöttem: ál
lapota ellenére pontosan tudta mit csinál, és 
hogy ki nézi. Merészen játszott a tűzzel. Arra 
számított, hogy majd nagy jelenet, vihar, val
lomások, a várost bezúgó rémeset, közbenjá
rá so k , fe n y e g e té se k  és m o s taze g y - 
szermégutoljára lesz belőle. Amire nem szá
mított, a tábornok fanyar hum ora volt: a ki
csiny, de annál bántóbb pénzbüntetés.

Igen, a bohém túlélési taktika életformá
vá változott, és üresjáratban még jóval ké
sőbb is, akkor is m űködött, amikor nem volt 
szükség rá. Később m ég sokszor érték m ulat
ságos balesetek, köztük valódiak is. Többek 
közt a temetésén, amikor koporsója — nem 
akart beférni a sírgödörbe. Ezt azonban már 
nem  ő szervezte. Bár — ki tudja? Halála után 
például érkezett tőle egy távirat Palocsay 
Zsigának: Gyere, várlak, sok beszélnivalóm 
van veled...

Palocsay Zsigával a másik taktikai zseni
vel a viszonya különleges volt: kezdettől fog
va tökéletesen átláttak egymáson, marták, de 
azért nagyon szerették egymást. Odaát, el
képzelhető, hogyan ugratják most egymást: 
Nagy kár, Bandiké, hogy pont az egymillió- 
m ódik M arasestidet már nem tudtad elszív
ni, a tüdőd begajdeszult... m ire ő : Mit szólsz 
hozzá, régesrég elszivtam, amikor Csau az 
angol királynővel kocsikázott.

A  fölényének, melyet hol villogtatott, hol 
m aga akart besározni vagy eltagadni, volt 
alapja. Nemcsak m int irgalm atlanul jó iroda
lom-értőnek. M egint csak utólag visszagon
dolva, meghökkentő, milyen jól látta akkor is 
a dolgokat: a fentiekkel kapcsolatban, ő pél
dául tudta, szinte egyedül, azok között, aki
ket ism ertem , hogy a vörös tél nagyon- 
nagyon hosszú lesz, jobban hitt ebben, mint 
akár a kom m unista N agy István, akihez kü
lönös kutyam acska barátság fűzte.. Legbi
zalm asabb hangulataiban arról értekezett, 
hogy a szovjet rendszer csak előkészíti a te
repet egy féktelenebb kapitalizm us és nacio
nalizm us számára.

Azt is tudta, amit m a főleg szélsőjobbol
dali politikusok m ondogatnak, hogy a N yu
gat eg y ü tm űködo tt "több tekintetben" a 
"Kelettel". Ö tvenhatban hihetetlenül ponto
san látta előre az eseményeket, később is; 
akár Vietnamban, akár itt Romániában. Egé
szen elképesztő, visszaemlékezni arra, ho
gyan jósolta be a század vége felé a rend
szerváltás lezajlását... Hajszálra úgy, ahogy 
végbement; pusztán — tíz évvel későbbre 
képzelte...

Mai napig nem  tudom  elhinni, hogy nem 
fognak izgalmas kéziratok előkerülni hagya
tékából. Vajon hány évi titkosításra Ítélte 
őket?

HELIKON

NICOLAE PRELIPCEANU 
Állomások és pusztaságok  
1.
A pénzcsináló úgy gondol a halálra 
mint holmi összegre amit egyszer

mindnyájan kifizetünk 
időnként aztán meghalnak a barátai 
csak 6 a túlélő számolja 
a napokat továbbra is 
a kamat nem nagy mondja 
megéri
mert mióta a világ •
a halál árfolyama
ugyanaz
dollárban
vagy akár más
nem konvertibilis valutában

2 .
A  kocsárdi állomás restije 
1993. november 14-én ezen a 
vasárnapon tele van 
egy úr kéretik hogy jelentkezzék 
a tudakozóban 
a keresztneve Árpád 
a sör egyre rosszabb 
a lányok mind rondábbak 
a vonatok kint a maximális 
közönnyel tűnnek tova 
olykor igaz 
ha netalán túloznánk 
füttyentenek

3.
Régóta ugyanazt a kalapot viselem 
hogy felismerjenek 
ha a szükség úgy kívánja 
zoknit se cserélek 
s a helyesírásom is a régi 
mégsem céloz meg senki 
becsületesen 
azért mikor elsüvít

egy-egy golyó 
hegyezem a fülem

6.
Ennek a vasárnapnak a szomorúsága 
megér egy sört 
a másvilág öröme 
megér egy fasírozottat 
s megér egy kis sóporhintést 
minden ami nincs 
épp azért hogy legyen 
senki sem tudja megmondani 
hogy hol vagyok
és hogy pont ebben a pillanatban 
milyen vonatot késtem le

7.
A  legcsúnyább nő sem 
adhat többet neked 
m int amije van 
mondja az eszkimó 
talán tudtán kívül 
a franciával 
replikázva
itt az állomásban azonban 
a dolgok egész másként festenek 
dehogynem  kiáltja 
az önök életének 
legrútabb jelenése 
persze nekem

8.
Még bekapok egy fasírtot 
még leírok egy verssort 
melyet nehezen szakítottam ki 
a kinti csendből 
majd nagysokára 
eszembe ju t hogy
mit nem lett volna szabad elfelejtenem 
m int azon az elcseszett 
tudományos szocializmus vizsgán 
harminckét évvel ezelőtt 
egy történelemelőtti Kolozsváron 
már ha ez a történelem

Egy nő képmása
Olykor megpillantom a felhők között
egy távoli képernyőn
elővillan teste
mellén az alkonyat
pihen
bordáin
alattomosan
közelít az éj

December
A  szerelem oda 
hideg van mostoha 
lefújódik a test 
m int egy labda melyet 
egy tú segít a pálya 
örök túloldalára

LÁSZLÓFFY CSA BA  fo rd ítá sa i

Vegzet(es) könyvtár
Felütsz egy régi könyvet 
s benne az életrajzod 
olvasod
nincs amit hozzátenni 
állsz és hagyod 
hogy a szél 
elfordítsa 
az utolsó lapot

1
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SÁNTHA ATTILA VERSEI
H allgatag Mária
Nem voltál te csendes, 
dúdoltál, öleltél, 
s ha vihar odakint, 
csak nevettél.
Ha gondban voltam, 
emlőid elővetted: 
nyugodj meg, kicsim, 
tente, tente.

De a kisded nem jött, 
ottragadt az égben, 
semmidőben.

Nevetésed szürkült, 
emlőid örökre eltetted, 
Hallgatag Mária.

A bársony nesz
A  bársony nesz ingott, 
és tapsikoltak a szajhák, 
sipkával a lágy melegben 
sírva nevetek, zokogok.

A  közönség már fuldok, 
ma zsebkendőt rázva 
kirúg a hámból 
(a százkarú undok).

Reakció számítva, sokkok, 
őrzővédő úr, én készültem 
(így túl sokat tudok), 
pisilek és szórok.

jézus, ez itt egy gyászol, 
születve halok, halva élek — 
nem jössz le hozzám 
a hetedik utcából.

Egy év
Nyár végén telt le az év.
Csak egy egyszerű, banális év, 
a leghosszabb év.
Mint hajdan a tanoncok, 
muszáj kézbe a botot és tovább.
Pedig még erőd sincs, nemhogy a botra, 
de az évből kiszállj.

Lezárni, nem nyitvahagyni, 
amit sosem szabadna abbahagyni, 
csakhogy botladozhass tovább.
Előrébb és egyre lejjebb, 
hol lila az ég és göcsörtök a fák.
Hol már erő sem kell, 
csak vihar van és fák.
Üvölthetsz hangosan, remegsz — 
egy hely, ahol nem zavarsz senkit.

Nyár végén telt le az év.

Lány a felső tízezerből
Vers lesz ebből is, 
az isten bassza, hossza meg.

Hogy csupán menedékként, 
ha neked.
Akarod,
hogy forogjak jókörökben, 
money and power, 
s majd ha fagy, 
hát csak akkor 
bújj ide — képletesen.

S mint ki átlát a szitán, 
akarom, hogy rámtalálj.

Nem azért
Kibaszott egy világ, az egyszer szent. 
Hogy te meg én, hogy így és úgy, 
hogy lehozni az égről a csillagot, 
belévemi a fejedbe, amit 
már úgyis tudsz.

S ahogy az idő múlt, 
úgy gyűlt bennem a vér, 
ha beszélnék, csak hebegnék.
Úgy gyűlt, amit nem tudok, 
csak hiszem hogy, 
hogy ne érezd jól magad, 
s nélkülem szuszogni se tudj.

Nem azért jöttem, hogy neked hogy.

Versek a klónozásról, 
valamint újabb felfedezésekről

A Maketták elsőbbsége
Zsé. Bé.-nek 

A maketták fákon élnek, 
a maketták fennlakók, 
hősi sarj, a legősibbek,
Skóciában, északon.

Tőlük aztán fára mászhatsz,
6k-e ók, vagy afrikák, 
ezen gondolkodnak a kis 
kiónok: maketták.

A connemara-i erdő réme
Moccan a lomb és reccsen az ág, 
Connemarában az erdő nagy hegyen áll. 
Hussan a szél és zottyan az árny, 
hűti a Felföldet más, égbeli szárny.

Oly assszonyban
Oly asszonyban élek én, 
kivel járni, menni, 
inni, ülni, halni jó, 
kivel beszélni és hallgatni, 
akiről a mese szól, 
aki édesen nevet, 
kivel ugyanazt mondanánk, 
ha egyszerre szólanánk, 
ki megkérdi, "mi baj, édes ", 
és már nincs is semmi, 
kivel baj nem érhet, 
míg élek.

Ettől féltem, ettől
Ettől féltem, ettől, 
hogy majd kései József Attila. 
Hogy a vers majd egyre tiszta, 
s egyre mélyebb a poklokba.

Hiába dobtam magam 
fel a szaros csillagokba, 
véresre verték a seggem — 
ahogy Baka megmondta.

Mi vagy te?
Jó volna meggazdag.
És jó a munka, nemcsak a vers, 
reggeltől estig robot.

Médiacézár, sajtómágnás, 
húznám a szálakat hátulról, 
leülhetne R. Murdoch.

Ki vagy te, hogy nem engedsz, 
hogy pillantásod metsz és alakít, 
ki tettél tönkre engem, undok?

Életem véletlen
Életem véletlen: 
nem szerelemből, 
dekrétből1 születtem.
Hozzá hát mit tegyek?
Oly nehéz a szerelem, 
ha a másik szeret nem, 
ilyenkor az ember verset ír, 
s a vizes síkon 
lehajtom fejem.

1 1968-ban elnöki rendelettel betiltották az abortuszt.

Még deleiére leszáll az éj, 
kotlik az erdőn, arca a földre ér.
Fussatok innen éh vadak, afrikák, 
ember járja az erdőt, kínál 6 mokettát.

Kékszakállú Vanek verse
Felmegyek egy létrával a Holdba, 
vagy ha nem, egy szamovárral,
Neil Armstrong vagyok egy létrával, 
fejemnél repül egy nikkel szamovár, 
elintézetlen földi dolgom, 
hogy az abszurdban Beckett Samu vár, 
felmegyek a Holdba egy létrát 
a hónom alá csapva,
kimászhatok vele magamból valami másba 
(most értem apám, ki létráján 
áthajózott Amerikába), 
felmegyek egy létrával a Holdba 
s verseimet szavalom 
a hangfekvést helyileg modulálva 
Hold-isten s a feleség, 
ó igen a feleség verseim biflázza, 
ilyen halál kell énnekem, 
hónom alatt egy létrával!
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Az újító Petri
A kortárs magyar költészet egyik eléggé kö

rül nem járt alakja Petri György (1943). Rövid, 
részletkérdéseket boncolgató írások jelentek 
meg ez ideig róla1, valamint egy vékonyka mo
nográfia2. Szilágyi Márton szerint3 a magyará
zat: az újabb kritikusi kör inkább narratológiai 
stúdiumokon készült föl a pályára, "inkább arra 
volt tehát szocializálva, hogy a prózai szervező elvek 
alapvető módosulásait érzékelje."

"Petri György a József Attila utáni periódus 
legjelentősebb lírikusa" — állapítja meg Szilágyi 
Ákos4. Petri indulásakor még veszélyes volt 
visszautasítani a kollektivizmus szolgálatának 
etikáját, mely megmagyarázta és pontosan kije
lölte a művész helyét a társadalomban. Az ép
pen aktuális politikai paradigm a csak az 
ideologikus, elkötelezett költészetet tűrte meg, 
s így a "költőknek" kedvezett, és nem a "líriku
soknak". A szolgálat etikája személyiségtorzító 
hatású, leveszi a felelősséget az egyén válláról 
cserébe az ideológiának való föltétien behódo- 
lásért. Petri elutasítja ezt a magatatásformát: 
felülemelkeldikleválik, vállalva az írói autonó
miát, a választás lehetőségét és kényszerét. Le
m ond a nép, a nemzet, az emberiség stb. 
szolgálatáról, és egyszerűen önmagát vállalja. 
R adikalizm usa az eszm ény véglegesnek 
hitt/érzett hiányából eredeztethető, mely egy 
egyedien személyes nézőponthoz rendelődik.

A lírai énnek mint centrumnak a szétbomlá
sa a hetvenes évek vége felé meginduló folya
mat a magyar lírában, mely nem a szubjektum 
eltüntetését, hanem annak újraszituálását cé
lozza: "A szubjektum abszolút nélkülözhetetlen. 
Nem lerombolom a szubjektumot: szituálom "5. Ezen 
tendencia megvalósításának eszköze a nyolc
vanas évek magyar lírájában az alulretorizált, 
profán versbeszéd, az ironikus-groteszk be
szédmód. Az új nyelvi magatartás szükségessé 
teszi a versszerűség kritériumainak újraértel
mezését is, így ezek közelebb kerülnek az "anti- 
poétikus" szövegfejlesztő  elvekhez. Az 
antipoétikus nyelv magyar nyelvterületen fő
ként Petri György lírájában válik a lírai ént de- 
heroizáló, ironikus privát (vers)beszéd sajátos 
példájává.

Mért újító? A lírai alany
Veszélyesek az olyan interpretációk, ame

lyek lezáratlan életművet szentenciaszerű, 
megmásíthatatlannak feltüntetett kijelentések
kel zárnak le önhatalmúlag. Petri György eseté
ben azonban már most kijelenthetjük, hogy 
legalább két aspektusában újította meg a ma
gyar lírát: a lírai énhez, azaz az alanyhoz való 
viszonyában, valamint nyelvezetében, tehát 
implicite a tárgyhoz való viszonyában.

Petri bomlasztja a hagyományos költői ke
reteket, de (Várady Szabolcs szerint) ellentétben 
Tandorival, akinél a maximális személyesség 
magának a személytelenségnek az eszköze, Pet
ri "túllép a személyességen: hogy megmentse 
azt"6.

"Az Ady-líra vagy az Eszmélet alanyának re- 
dukálatlan személyisége polárisán ellentétes a Petri- 
vers roncsolt személyiségével" — állapítja meg 
Radnóti Sándor7. Az adott magyar irodalmi 
kultúrával/hagyományokkal való szakítást je
lentette Petrinél az, hogy — ellentétben a típus
alkotó, reprezentatív költőkkel — verseiben, 
második kötetétől kezdve8, a lírai alany nem 
mint típus, hanem mint magánszemély szólal 
meg ("privát beszéd"). A József Attíla-i típusal
kotás követhetetlennek bizonyult tehát Petri 
György számára, akinél a lírai én visszavonha
tatlanul vált egy személlyé, s így felszámolód
tak, azaz ellentétes előjelűvé váltak a költői

reprezentativitás sablonjai is: a konstruktivitást 
az önutálat(?), a reményt a reménytelenség vál
totta föl. A költői tervbe tehát — szándékosan 
avagy sem — bele volt kódolva az önfelszámo
lás. Á "mégis-morál" pedig ebben a kontextus
ban a személyiség integritásának megőrzésére 
irányuló görcsös törekvést jelenti, a külső törté
nések ellenében: "Amiben hittem, / többé nem hi
szek. I De hogy hittem volt, / arra / naponta 
emlékeztetem magam." (Ismeretlen kelet-európai 
költő verse 1955-ből).

A radikális fordulat, a lírai énnek típusból 
magánszeméllyé változása a második kötetben 
következett be, a harmadikra már készen volt. 
A típusalkotásról való lemondás annak a belá
tásnak a következménye, hogy a költő csakis 
önmaga nevében szólhat. így lesz Petri költé
szete "megmenthetetlenül személyes" (Cédu
lák). A magánszemély radikálisan empirikus 
lírájának is szokták nevezni Petri költészetét, 
aki a Domokos Mátyással folytatott beszélge
tésben9 mondja, hogy célja leszámolni azzal a 
lírai alannyal, amelynek "semmiféle empirikus 
személyiséghez nincs köze, hanem bizonyos 
poétikai kliséből áll". Nem áll távol Petiitől az a 
törekvés, amely áthidalni akarja a poetízált mű
nyelv és a mindennapok prózai nyelve, vala
mint a lírai én és az empirikus én közötti 
szakadékot.

A lírai alanynak típusból magánszeméllyé 
válása Petrinél együtt jár a deheroizáló, profa- 
nizáló lírai személyességgel, melynek egyik 
"ősatyja" maga Villon volt. "Nem tetszenél Isten
nek, I ki előtt meg kell jelenned / egyszer (mint 
lehúzott vécé, / zúg majd a Dies irae), / tisztán, mint 
egy kitörölt segg." (Mint levetett)

A z  önpusztulás folyamatos fölmutatásának 
vagyunk tanúi Petrinél, a lírai alanynak a ma
gyar irodalomban majdhogynem példátlan ön- 
dehero izálása  figyelhető  meg ebben a 
költészetben. A magánszemély privát beszédé
nek kíméletlen őszintesége gyakran párosul 
öniróniával, s mindez az elfogulatlan, rezignált 
szemlélődés eredménye: "Már csak a már csak 
van: / a feleségem, a tokölődés vagy a töketlenkedés? 
I Ja, meg az írás. / S ha meggondoljuk, ez nem is 
kevés." (Szerelmeink10) A fizikai (és szellemi) le
pusztulással egyidőben leépül a "külvilág" is. 
Ami marad, az az idő ("már csak"), a szeretet és 
az életben tartó, életnek értelmet adó írás. írás 
az önpusztulásról, teljes leszámolás a nosztalgi
ával és az illúziókkal. Az én legrejtettebb titkai
nak lelep lezése m ár öncsonk ításkén t is 
fölfogható (avagy fokozatos önfeladásként?), s 
a lírai alany szinte mazochisztíkus kíméletlen
séggel beszél önmaga roncsolódásáról.

Általában érvényes a Petri-lírára a lírai én 
hagyományos pozíciójának átértelmezése, azaz 
a típusalkotásról való lemondás, a lírai beszélő

HELIKON

nek típusból egyszeméllyé, magánszeméllyé 
válása, s ez az, amiben Petri György radikálisan 
újat hozott — a lírai alany tekintetében — a 
magyar lírában. A beszédmódnak az ebből kö
vetkező átalakulásáról a továbbiakban lesz szó.

Nyelvezet, humor
Amint az eddig idézett versekből/-részle- 

tekből is kitűnik, a típusból magánszeméllyé 
váló lírai alany beszédmódja is megváltozott. 
Az általa használt privát beszéd alulretorizált, a 
hagyományos kánonok szerint elképzelhetet
len elvi regisztereket emel be a versbe, depoetí- 
zálván ezáltal azt. Ennek ellenére azonban ez a 
beszédmód megőrzi a poétikai beszéd méltósá
gát.

A költői nyelv huszadik századi fejlődésé
ben mindvégig jelen volt a nyelvi normák áthá
gásának tendenciája, a dadaizmustól fogva 
tehát adottak voltak a lírai alany "szétszóródá
sának" poétikai feltételei. Az én dekonstrukció- 
jának műveletei elválaszthatatlanok lettek a 
nyelvi rendszerek részleges/teljes elutasításá
tól, "feltörésétől" — kérdésessé vált maga a 
nyelviség. Az új nyelvi magatartás eszközei a 
magyar költészetben a nyolcvanas években: a 
lírai nyelv alulretorizáltsága, nyelvjátékok kiak
názása, ironikus-groteszk beszédmód alkalma
zása.

Petiivel kapcsolatban (és nem csak) újabban 
szokás a "nyelvi megelőzöttség-tudat"-ról is 
szót ejteni: "a versben beszél6(k) már nincsen(ek) 
birtokában a nyelvnek, azaz a »megszólalással» már
is egy részben befolyásolhatatlan Grammatica Uni- 
versalisba kerül(nek)"n . Ezt Petri m aga így 
fogalmazza meg Sár c. kötetében: "A nyelv hatal
masabb használóinál" (Megint megyünk). A nyelvi 
megelőzöttség-tudat Petrinél csak a legutolsó 
köteteiben kezd jelentékeny problémává válni. 
Ennek a jelenségnek poétikai vetülete a hangsú
lyos intertextuális jelleg ("polilógus"), mely erő
teljesen jelentkezik a Sar-ban: "Alceste? C'est 
moi. És Philinte? Dettó. / Gyűlölettől-szögesselyem
drót gettó / Az udvar logikáját ismerem, / szabályait 
(cogito) ergo sérteni is merem." (A Mizantróp átné
zése közben)

Petri ezekhez képest korábbi verseiben nem 
annyira a nyelvi megelőzöttség tapasztalata je
lentett provokációt, mint inkább a kimondható- 
ság/kimondhatatlanság kérdése, úgy is, mint a 
nyelv és valóság érintkezésének problémája, és 
úgy is, mint triviális nyelvi elemek beemeiheíő- 
sége a versbeszédbe. Fodor Géza úgy értékeli12, 
hogy Petri költészete nemcsak hogy kimondja a 
dolgokat, de a "kimondhatatlanság modern ru
tinpanaszát" is súlytalanítja.

Petrinél gyakran áthidalódik a poetízált 
műnyelv és a hétköznapok nyelvhasználata kö
zötti szakadék a versnyelv nem ritkán vulgariz- 
musokban jelentkező provokációi révén. Most 
csak egy "enyhe" példa: "Felfordult a ferdeajkú 
vén trotty [...] / Nem veszi elő többé / a húgyfoltos 
sliccből a Nagy Októberit." (Leonyid Iljics Brezs- 
nyev emlékére)

, Könczöl Csaba egyenesen a "zsenáns" jelző
vel illeti Petri egyes verseit13 ill. bizonyos vers
részleteket, melyekben egymást kirekesztő 
stílusrégióknak, heterogén nyelvi elemeknek a 
magyar lírahagyomány horizontjában megle
hetősen szokatlan egymásmelletisége sokkolja 
az olvasót. Ezt a jelenséget tartja Könczöl a Pet- 
ri-líra egyik szembeszökő jellemzőjének, a sajá
tos humor forrásának, melynek "szerkezetét a 
legáltalánosabban úgy határozhatjuk meg, mint bi
zonyos logikailag összeegyeztethetetlen valóságele
mek, stiláris effektusok egyetlen képpé történő 
összerántását". Petri humora tehát sohasem a 
fölszabadultságból, vidámságból fakad, a hatás 
nevetés helyett inkább csikorgó vigyor. A fogal
mi gondolkodás szemszögéből antínómikus 
elemek összekapcsolása a humornak a groteszk 
» » >  folytatás a 10 -11. oldalon
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folytatás a 9. oldalról
válfajára utal, a "redukált nevetésre". Az "újkori 
groteszk" legfontosabbnak tartott jellemzője, 
hogy "benneaz ellentmondásoka legalacsonyabb és 
a legéteribb szférákközöttformalizálódnak, absztrakt 
logikai formát vesznek föl, a világ antinomikus sta
tikájának válnak tartópilléreivé, és a művészetben is 
ebben a racionalizált formában térnek vissza"1*. A 
groteszk esztétikája közelít a rút esztétikájához, 
benne maga az élet mutatkozik félelmetesnek. 
A redukált nevetés szemben áll az életörömmel, 
a jókedv teljesen kiszorul belőle. Nem az élet 
igenléséből, de annak negatív célzatú kineveté
séből építkezik. Fodor Géza kapcsolódik 
Könczöl Csaba véleményéhez, s szerinte a gro
teszk szerepe Petrinél az, hogy a gyötrelmes 
emberi tapasztalatokat a maguk teljességében 
művészi-esztétikai tapasztalattá tegye — így a 
lírikus legmélyebb és legsikerültebb versei a 
groteszkből/redukált nevetésből születettek(/- 
nek?). A Petri-líra újítása nem annyira a tárgyá
hoz (v ilá g /é n )  való a lapvetően  és 
következetesen negatív viszonyában ragadha
tó meg ebben a kontextusban, de a magyar 
irodalomban eddig példátlan merészségű nyel
vi groteszkben: az esztétikai jelentésképzés a 
deretorizáló beszédmód révén jön létre, a díszí
téseket elutasító versbeszédben, melynek fon
tos jellemzője a stilisztikai rétegek elegyítése, a 
vers közegében merőben szokatlan nyelvi ele
mek használata. És mindez implikálja a másik 
újítást, mely a hagyományos poétikai eszmé
nyektől élesen elkülönböző költői képalkotás- 
ban /szokatlan  valóságelemek versbe való 
beemelésében áll.

Groteszk szemléletének legfontosabb hor
dozója a "kultúrélményeket" fölváltó "biologiz- 
mus'V'fiziologizmus". "Petrinél az elszaporodó 
obszcenitásók, a különböző altesti funkciókra, kelle
metlen szagokra, a poézisban nem gyakran emlege
tett testváladékokra történő nyűt vagy áttételes 
utalások... egy egységes poétikai szemléletnek, a gro
teszk tárgyiasságnák a szerves kifejeződései. He
lyesen is csak innen, az ebben a szemléletben betöltött 
funkciójuk felől lehet őket megérteni" — mondja ki 
Könczöl Csaba. A groteszk tárgyiasság stiíáris 
eszközei, amint arról már szóltunk: a leghetero
génebb stilisztikai rétegek együtthasználata 
(ezek relativizálják egymást!), valamint a játé
kosnak tűnő "neologizmusok": "rémönuralom", 
»francparensek", "phalliújság" stb. A versek gro
teszk nyelvezete kapcsán akár az esztétikum 
határainak túlfeszítéséről, sőt azok elhagyásá
ról is beszélhetnénk.

A groteszk Petri
Petri György groteszk költészete három pont 

körül kristályosodé, ki: politika, szerelem/testiség, 
halál.

1. Politika. 1974-től 1989-ig nem jelent meg 
hivatalosan Magyarországon egyetlen Petri- 
kötet sem, és tagadhatatlan, hogy a szamizda- 
tos Petri-köteteknek irodalmi-szellemi-politi- 
kai-erkölcsi értékük volt. (A kibeszélés terápiás 
eszköz, megakadályozhatja mind az elnému
lást, mind az artikulátlan gyűlölködést.) A líri
kus halálát jelenti a közléstől való eltiltás, Petri 
saját emberi/művészi integritásának megőrzé
se érdekében nem vállalhatta cenzúrázott köte
tek megjelentetésének kompromisszumát, a 
beszéd bizonyos tárgyai intézményes tabusítá- 
sának elfogadását, így vált szükségszerűen sza- 
m izdat költővé. Az "ellenzéki szubkultúra" 
részévé váltak versei, ez elengedhetetlen volt 
költészete egységének fenntartása céljából, és a 
kérdést övező polémia ellenére meggyőződé
sem, hogy Petri igenis bizonyos szempontból 
par excellence politikai költő (volt?). Személyi
ségének lényeges része a politika. Egy interjú
ban így vall . "A politika megkerülése vagy 
magánügyként kezelése költőileg megbénított vol
na.

Radnóti Sándor hívja föl a figyelmet arra, 
hogy az alkalmiság általában jellemző Petri 
műveire, így politikai költészetére is16: második 
kötetében még stilizáltan, az Örökhétfő-ben már 
közvetlenül. Harmadik kötetében nyílik fel tu
lajdonképpen Petri politikai költészetének zsi
lipje: a kom prom isszum ok elutasításának 
felszabadító hatása bátorságot ad a tabuk meg
töréséhez úgy a nyelv, mint a tárgy szempont
jából, és innen kezdve lesz igazán jellemző a 
groteszk, a redukált nevetés erre a költészetre, 
s válnak politikai versei a közép-kelet-európai 
létezés féktelen szatírájává (»A Vereség Napján / 
kar délre hánytam"). A Song egyik ehhez hasonló 
alkalmi politikai vers, mely ironizálva gúnyolja 
ki az aktuális politikai rendszer (öndicsőítő) 
diszkurzusát: "A levegő: / van! / És olyan...! / És 
van! I És olyan is! / Még.", s a redukált nevetés 
hatásmechanizmusának működtetése érdeké
ben felhasználja a slágeresítés technikáját is 
("Varázsos Vadkelet, / megszokni nem lehet,/ titeket, 
I csillagfényes / Comecon-szigetek!") — persze a 
lehető legironikusabban.

Petri az ellenzéki szubkultúra ill. az értelmi
ségi kultúra privát beszédét költői beszéddé 
változtatja: kimondja, amiről "az értelmiségi 
privátin beszél”. A vers tehát nem az élettől 
eltávolított forma, majdhogynem "a vers az, 
ami nem vers" paradoxona áll fenn. A választé
kos tónus helyét egy nyersebb, köznapibb veszi 
át a politikai versek (és nemcsak!) nagy részé
ben: "soha magyar költő nem lépett ennyire túl azon 
a normának számító öncenzúrán, amit sokan igazán 
magasrendű formává stilizáltak"— vélekedik For- 
gách András17. Petri egyik leggroteszkebb poli
tikai verse a Leonyid lljics Brezsnyev emlékére 
című, melyből már idéztünk. A groteszk szem
üvegén keresztül való szemlélődés semlegesíti 
a tragédiát. Maga Petri vélekedik úgy a Domo
kossal folytatott beszélgetésében, hogy a gro
teszknek nincs ugyan felemelő hatása, de 
felszabadító hatása van. Lényege az, hogy le
leplez valamilyen álérvényű klisérendszert, 
szellemi mechanizmust. A groteszk "a bevett 
hülyeség elleni lázadásnak egy (...) formája" — 
mondja a lírikus.

Petri politikai költészete nagy mértékben 
alkalmi költészet, melyet a helyzet szült Ezek a 
versek a közép-kelet-európai létezés keserű 
szatírái, helyi hatályúak. Szellemi-politikai-er- 
kölcsi értékkel rendelkeznek, és ez fontos volt a 
keletkezésük pillanatában fennálló történelmi 
kontextusban. Mindezekből kifolyólag azon
ban csak kis hányaduk rendelkezik vitathatat
lan irodalmi értékekkel is. Ami sikeressé tette 
őket, az nem annyira irodalmiságuk, versszerű
ségük minősége, hanem a tartalom: annak ki
mondása, ami felől még gondolkozni is tilos 
volt. Kétséges, hogy egy más történelmi-kultu
rális közegben is megérthetőek, sikeresek, ked
veltek lettek volna/lennének Petri politikai 
versei. Lefordíthatóságuk, más nyelvbe való át- 
ültethetőségük tehát a nyelvi akadályokon kí
vül más jellegű problémákat is fölvet, nem 
mindig jellemző rájuk az, hogy egy végtelenül 
interpretálható jel lennének — márpedig az iro- 
dalmiságnak ez az egyik fontos imérve. Egy 
eltérő földrajzi/történelmi paradigmában élő 
olvasó számára lábjegyzeteket/magyarázatot 
is kémek ezek a szövegek, mivel a bennük meg
fogalmazott életérzés/léthelyzet többé-kevés- 
bé hely(zet)specifikus. Petri politikai költészete 
"egy ország, egy kor rossz közérzetének meta
forájává lett"1 — ez azonban költészeten, iro- 
dalmiságon kívüli szempont. Van mégis egy 
nagyon fontos poétikai vetülete ennek a politi
kai költészetnek: a magyar költői nyelvezet meg
újításának közege le tt a P e tri-lírában . A 
cenzúrázatlan/öncenzúrázatlan beszéd megta
nulásához biztosított "alternatív nyilvánossá
got" az ellenzéki szu b k u ltú ra , m elynek 
akaratlanul is részévé váltak ezek a versek.

A politika ebben a költészetben többnyire

"az életnek az az undorító hatalma, amely kö- 
rülfoly és átjár bennünket, de amely fölött nincs 
hatalmunk" (Radnóti Sándor). Petri politikai 
költészete az emészthetetlenség és a frusztráció 
költészete is egyben — s ebben (is) hasonlít 
szerelmi költészetéhez.

2. Szerelem/testiség/halál. Nagyon mélyre le
megy a szerelemben. A végpontok foglalkoztat
ják, melyekről a magyar irodalomban nem 
sokat mertek írni, így írni. A groteszk állandó 
eszköze a szerelemről/testiségről íródó versei
nek, szerepe: a gyötrelmes emberi tapasz
talatok művészi-esztétikai tapasztalatokká való 
transzponálását katalizálni. Nemcsak a képi, de 
a nyelvi groteszk is ugyanúgy jelen van a sze
relmi költészetében, mint a politikaiban. A ki- 
mondhatatlanság mítoszának rombolója Petri 
(bizonyos mértékben): olyan mélységeit tárja 
föl a szerelemnek, amelyekbe versben leme
részkedni nem sokan mertek. A groteszk látás
mód m ögött m egélt tapasztalat húzódik. 
Petrinél a groteszk feltäele volt a nagy szerelmi 
lírának. Nem a beteljesült szerelem az, amiről 
Petri ír, de a tönkrejutott szerelmek: a szerelem 
probléma-volta lett program.

Petri szerelmi lírája alapvetően pesszimista: 
minden elromlik, félresiklik. Mindössze a gro
teszk az, ami van, nem a harmónia — azaz a 
harmónia maga groteszk. Petri nem használ 
szépen díszített költői nyelvet— a stílusrétegek 
elegyítése jellemző inkább rá, valamint a köz
nyelvből vett, a versben sokkolóan ható kifeje
zések h aszn ála ta  —, sem bonyo lu lt 
metaforákat, csengő rímeket. Nem sok olyan 
"járulékos" elemét használja fel a klasszikus 
versépítésnek, amely elvonhatná a figyelmet a 
szavakról, a nyers közölnivalóról. Versei he
lyenként inkább "szövegek", avagy a "lírai pró
za" kifejezés alkalmazható rájuk. Nem szorít a 
forma, hanem ő maga alkalmazkodik a megélt 
tapasztalatokhoz. A Petiire jellemző deretorizá
ló beszédmód, díszítőelemektől mentes versbe
széd, valamint a korábbi poétikai eszményektől 
elhatárolódó költői képalkotás új értelmezési 
stratégiákra kényszeríti az olvasót. Ez a fajta 
költészet elzárja az esztétikai élvezet útját a 
"klasszikus modernség" esztétikai tapasztalata 
felől. íme egy groteszk párhuzam a Változatok 
női mellre c. verséből: "Fonnyadt emlőjét úgy gyűr
tem össze, I mint üres cigarettásdobozt. [...] / És 
azután a hűtőszekrényből kivetted / a polietilén zacs
kóstejet, I áhítattal két tenyeredbe fogtad /a  hullám
lót, tömöret, hűvöset. / Holt, ifjú anya mellét------
— " A  groteszken túllépő morbiditás, ami itt 
szembecsattan az olvasóval. Az élő a holt, s a 
holt anyag majdhogynem élő. A végpontok 
ezek, Petii "vészes lefele vonzódással" kísérti 
meg a rólük való beszédet, s ebben nagy segít
ségére van a politikai költészet által felszabadí
tott nyelvezet is.

A költészet/művészet alapvető tulajdonsá
ga a fikcionalitás, a virtuális világokkal való 
dolgozás. És Petri ki is használja a költészet 
nyújtotta "mentelmi jogokat". Az életnek azon 
elementáris jelentőségű tényeit, melyeket a ke
resztény kultúra keretein belül nem tudunk ke
zelni, Petri a maguk leplezetlen valóságában 
teszi művészi-esztétikai tapasztalattá, nemléte
zővé nyilvánítva a tabukat. Nem kötik a költői 
beszéd konvenciói, az ő beszéde privát beszéd, 
lírai alanya magánszemély, akinek ugyan pon
tosan a típusalkotásról való lemondás követ
keztében  nincs szem ély isége, de van 
személyessége, változásai nem fejlődésvonalat 
írnak le, de szüntelenül hat rá a világ, olyany- 
nyira, hogy Radnóti Sándor szerint ez a költé
szet egyenesen bizonyos "lírai szolipszizmus" 
érzésére ad módot. Ez a privát beszéd félretolja 
a korlátokat, és kedve szerint szól a hatalom
ról /politikáról éppúgy, mint a párkapcsolatok 
finom szerkezetéről. Nem a metaforásításra tö
rekszik, hanem a bennünk levő mélységek be- 
világítására, az öncsalással való leszámolásra, a
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végső tapasztalatok fölmutatására. Nagyon sok 
versének a tárgya egy fiatal nő, K. S. öngyilkos
sága. Az emlék meghatározó jelentőségű Petri 
(groteszk) szerelmi költészetére nézve, erre vall 
állandó kínzó jelenléte is. Petri többször feldol
gozza az emléket, kényszeres visszatérései van
nak hozzá, anélkül, hogy nyugvópontra jutna. 
"Gyászmunka" ez, ahogyan Radnóti Sándor ne
vezi, mely azonban nem juttatja enyhüléshez a 
lírikust. Ez az egész gyötrelmes élménykomp
lexum szakad föl elemi erővel az Örökhétfő-ben, 
és Fodor Géza szerint tulajdonképpen a "költői 
személyiség igazi ősélményével" van dolgunk. 
Az egyik legdöbbenetesebb Sára-vers a Sári, ne 
vigyorogj rajtam. Hátborzongató mélységekig 
száll le benne a lírikus, az önviviszekdó egyik 
végletes megnyilatkozása a vers. Terápiaszerű 
kiírása a kínzó emléknek, a hozzátapadó legin
timebb gondolatoknak. Félelmetesen közvetlen 
föltárulkozás, melynek közege csakis a vers le
het, mely nem engedi meg a prózára jellemző 
elkalandozásokat, és tárgyára koncentrál. A 
vers, mint forma, eleve másként hívja föl magá
ra a figyelmet, mint a próza, és a Petri-féle "lírai 
elbeszélés" sok tekintetben különbözik az elbe
szélésnek a prózában megszokott változatától. 
A groteszk koncentráltan van jelen ebben a 
versben is, Petri legmélyebb versei a groteszk
ből születnek. "(Csak az lehetett rajtad, I az a kék 
bugyi, I mert az az az este volt, amikor / rád zártam 
az ajtót, I hogy magadra nyithasd a gázcsapot, \ és 
alig hiszem, hogy a boncmesterek / tiszteletére nad
rágot váltottál volna.) // Deguszta egy bugyi volt. / 
Utáltuk is mind a ketten: / te fölvenni, én lesodorni 
rólad." Az intim szférának olyan elemeit emeli

elhatárolódása jelzi: "Még nem olvastam a kocs
mákban, I nem, nem, még nem temetkeztem / könyv- 
be-újságba". A ztán villám csapásszerűen, 
hirtelen kezdődik a nem "szokványos": "»Fi
zetsz valamit?» — kérdezte egy dohánykarcos / nói 
hang a hátam mögül." A nő fizikai leírása a rútat 
jeleníti meg — az egyetlen pozitív jelzős szerke
zet ebben a kontextusban az "aquamarin sze
mek", mely a szóválasztás szintjén is kirívó, s 
hozzá kis lapalji megjegyzést kapcsol a szerző: 
"Hülyeség. Aquamarin szemed neked van." — így 
akarván utólag szépíteni picit bár a nőt, "hogy 
ne legyen olyan undorítóan elesett", ha már a tör
ténet annyira nyers. És ez a prostituált aztán így 
szólt: "Eljövök egy húszasért." "Azár — árnak — 
képtelenül alacsony volt (már akkor is)" — emlék
szik vissza a költői én. A magánbeszéd közvet
lenségét talán ez után szakítja meg először a 
versben egy szórendi inverzióval ötvözött ha
sonlat, mintegy enyhítvén a képi és verbális 
rútat, némi muzikalitást lopva a szövegbe: "Hi
szen űzött voltam és zavaros, / mint a fölkavart iszap 
akkoriban ". A történet azonban folytatódik: "So
káig vonszolt egy hosszú utcán, hozzám bújt. / Ez 
kínos volt, de szerves része a törlesztésnek." Itt vil
lan föl egy pillanatra a jéghegy mélységekben 
rejtőzködő része: "törlesztés". Nem arról a hú
szasról van szó, de valami sokkal titkosabb oka 
van annak, hogy a történet elmondója elfogadta 
ezt a képtelen ajánlatot. Önbüntetés? bűnhő- 
dés? törlesztés? miért? Petri nem magyarázko
dik, folytatja az éjszaka történéseinek száraz 
elmondását: "egy pincében kötöttünk ki, nagyon 
sok lépcsőt I mehettünk lefelé". Föltartóztathatatla
nul süllyedünk, a "főhőssel" együtt, már fizika

be Petri a versbe, melyeknek a "magas iroda
lomban" mindeddig nem volt helyük, a megélt- 
ség, a közvetlenség és a személyesség azonban 
lírai hőfokra hevíti az élményeket és segít verssé 
transzcendálni őket. Kimondani a kimondha
tatlant. A vers iszonyú tragédiát takar, de a 
tragikumot elfojtja a groteszk látásmód.

Petri egyik nagy (vagy talán a legnagyobb?) 
verse a Hogy elérjek a napsütötte sávig, mely elme
séli, hogyan nem utasította vissza a lírai alany 
egy undorító prostituált ajánlatát. A történet 
elveszíti minden botrányosságát a "tálalás" foly
tán, a líra lecsupaszítja azt, és legbelsőbb lénye
gét mutatja föl — így válik a végsőkig megrázó, 
szinte katartikus élménnyé az olvasó számára 
is, és ugyanakkor bizonyítójává Petii művészi 
nagyságának. Ez esetben is jól felismerhető a 
Sára-versekre jellemző drámai-epikus karakter. 
Az indítás meglehetősen laza, és épp ezért fe
szültségkeltő, érezteti, hogy nem akármilyen 
történetről van szó: "Szokványos nyári éjszakának 
indult. I Sétáltam kocsmáról kocsmára." A tulaj
donképpeni "sztori" csak később kezdődik, el
odázza a "szokványos", eseménytelen nyári 
éjszakák leírása, s ez mind a feszültség növeke
dését idézi elő az olvasóban: a vihar előtti csönd 
fokozódó/fojtogató feszültsége ez. A törté
nettől való időbeli eltávolodást a lírai énnek 
(Petiinél: magánszemély!) a korábbi éntől való

ilag is, lefele, a föld alá, az erkölcsi/fizikai halál 
birodalmába, az állati létmód tartományába 
("alom"), és a feszültség a süllyedéssel egyenes 
arányban nő. Nyelvileg is a lefele stilizálás, az 
egyre vulgárisabb szóhasználat a jellemző: "Így 
szoktam meg, ha bokor alatt dugok", "Avas szájszaga 
volt", "Rettegtem, hogy menten a szájába hányd:" 
stb. így érkezünk a feszültség és a döbbenet 
legmagasabb, a történet legmélyebb pontjához: 
"»Várjál» — mondta, és beleoájt ujjaival / egy meg
kezdett margarinba, magába masszírozta, / aztán 
még egy adagot. (ENNI is fog még ebből?)" És még 
mindig hátra van két csattanó: a kilövellő víz, 
az ötvenes körüli huzavona. De itt már érezhe
tő: túl vagyunk a nehezén. A nővel kapcsolatos 
utolsó, ironikus-groteszk gondolat (1. kontex
tus!): "ha ilyen büszke vagy" — s aztán a feloldás- 
feloldozás motívuma következik, mint amikor 
egy elviselhetetlenségig gyötrelmes tapasztalat 
után valahonnan álomszép zene szűrődik át, 
egyre hangosabban és diadalmasabban, emlé
keztetve, hogy a rút, a groteszk, a sötét ellenpó
lusaként létezik valahol a szép, a fény. Vagy 
amikor újra levegő áramlik a tüdőbe. Valahogy 
ilyen ez a fölrohanás a mélyből (nyelvileg is!):

Hogy elérjek a napsütötte sárig, 
hol drapp ruhám, fehér ingem világít, 
csorba lépcsőkön föl a tisztaságig,

oda, hol szél zúg, fehér tajték sistereg, 
komoran feloldoz, közömbösen fenyeget, 
émelygés lépesei, fogyni nem akaró

mínusz-emeletek, 
nyári hajnal, kilencszázhatvanegy.

Mondhatni, divatos kifejezéssel: No com
ment. Nagyon kevés irodalmi mű, és főként 
elenyésző számú vers képes bejáratni az olva
sóval a döbbenet ilyen mélységeit és a föloldo- 
zás(?) magasát egyazon alkotáson belül. Egyik 
legmélyebb és legsikerültebb verse ez Petiinek, 
szinte tökéletes illusztrációja mindannak, ami
ről eddig beszéltünk, és amiben Petii megújítot
ta a magyar költészetet: a lírai énnek ma
gánszeméllyé válása, a költői beszéd privát be
széddé alakulása, nyelvi regiszterek keverése 
az alantastól az emelkedettig, groteszk. Olyan 
"részét a valóságnak" emeli be a versbe, amely
től az ún. magas irodalom eddig elhatárolta 
magát, és elképzelhetetlen közvetlenséggel, 
őszinteséggel ír róla, mesterien ötvözve a hét
köznapok beszédmódját a lírai beszédmóddal, 
az alulstilizálást a "fentebb shT'-lel.

Egyelőre
Petii életműve még nem lezárt, ezért veszé

lyes kijelölni hagyományait, leszögezni végle
ges irodalom tö rténeti helyét. Ami m ost 
megállapítható róla, azt bármelyik pillanatban 
megingathatja egy újabb kötet anyaga. Az 
azonban, amiben újat hozott Petii a magyar 
lírába (lírai én, nyelvezet) immár végleges ma
rad a lírikus további műveitől függetlenül, még 
akkor is, ha az életművön belül vargabetűnek 
bizonyulnak majd ezek a tendenciák.

Petii György költői újításai az esztétikum kri
tériumainak újrafogalmazását teszik szükségessé, 
és ezért a "hagyományos" kritika nem tud mit kez
deni életművének jó részével. Végleges helyének 
kijelölése a magyar irodalomban az időbeli eltávo
lodás és egy új kritikusi generáció kinevelődése 
után válik majd lehetségessé. (Majd az utókor. 
Majd az.) * 1 11
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HELIKON

LÁSZLÓFFY CSABA 
Újabb kori fondorlatok XXXII.

Túltengések*
Az ilyesmire idejében figyelmeztetni kel

lene az embert. Hogy veszély leselkedik rád:
a (k itö ltendő:)..........szélességi, valam int a
(kitöltendő:)........  hosszúsági fok metszés
pontján, közelében. És ha netalán a tévedés 
elhatalm asodik a gyanakvó agyakban — az 
egész világyetem megsínyli általad. A meg
hurcoltatás és a botrány méreteitől függetle
nül m egrendül az individuum  és az Isten 
közötti bizalom. M egszűnik az Angyal köz
vetítő szerepe, s vele együtt — ha a kapcsolat 
m egszakad — lényünk (világűrben fel nem 
oldódó) jelenléte.

(Zártság)
Tegnap óta a havas esőnek se vége, se 

hossza. Hajnalra bizonyára megfagyott. Hát 
akik a lövészárokban kucorognak. Elképzeli, 
hogy az éjjel váratlanul megsebesült.

Valaki (bajtársam) féltérdre ereszkedve, 
két karját alám csúsztatva fogást keres raj
tam. Testem, m int hajlított húr, rángani akar 
(de csak idegsejtjeim rángatózának). Lesze
gett fejem és a hasamig felhúzott, átkulcsolt 
térdem szinte összeér... ő ,  m int egy szerel
mes, körém fonódik; megvárja, amíg enge
delm es gubanccá válók, nem küszködöm 
tovább. Akkor megpróbál fölemelni. Előbb 
megtántorodik; de csodák csodája, noha ki
sebb term etű nálam, visszanyeri egyensú
lyát.

A tűz visszfénye a mennyezeten. Tagjai
ban m enekülni kész rugózás. A rettenettől. 
Ébren volna? Fölemeli fejét. Visszaejti.

Bajtársam (vagy ez egy másik?) letördeli 
a lovak orrdm pájáról a jégcsapokat. (A két 
elcsigázott jószággal mi lesz?) Fél lábát m eg
veti, leemeli a fagyott testet, majd magához 
szorítva, egy ajtóhoz botorkál vele. A merev
ség enged. Ujjai belekapaszkodnak az egyik 
kétrét hajtott végtagba... Ez m ár én vagyok. 
Az érzés önm agára ismer.

Bármilyen valószerűtlennek tűnik is ma, 
régen, m ikor kicsi voltam, valahányszor ve
szélyt éreztem, sikerült észrevétlenül kijut
nom  a házból. Futottam , majd bekanya
rodtam  a sarkon...

Nem  m int most. Igaz, hová is futhatnék.

összeszorított testét még szikárabbá és szívó- 
sabbá aszalta a rettegés.

Kedvtelen, besötétítő, hideg, esős napok 
M ünchenben. Hirtelen rám szakadt megint 
az elm úlás nyom orúsága. (Mert alig érzünk, 
máris elillanunk, satnyává, csenevésszé vá
lunk...) Ha tova- vagy legalább kisóhajthat
n án k  m ag u n k a t! O lyan furcsa m inden, 
emberestől, romostól (bár messze a front). A 
gyülekezőárokban zászlóaljnyi kam aszképű 
katona toporog. Éles füttyszó, egy-egy elvé
tett lövés. M esszébb parancsnoki sípszó, 
eszelős dudák  hangja: zenén és értelmen túli 
hangzavar. Láthatatlan golyózáporban a ka
tonák (persze csak képzeletben) elestükben, 
m intha egym ásra hullanának; emiatt képte
len tovakúszni az is, akit golyó sem ért.

Úgy érzem, teljesen felkészületlen vol
tam erre az alkalomra. A tömeghalálra s min
d e n  b o rz a lo m ra ...  F é lá lom ban  a régi,

magabiztos város, ősrégi templomai és 
házsorai körülállnak. A keskeny folyón át
ívelő hidakon valami egészen finom, sebe
sen és sokszo rosan  ö sszez ilá lt patazaj 
zsongít el, a csipkeverésnél hallható pálcák 
kelepelésére emlékeztető.

Bécsi konflisban tűntem  tova nesztelenül 
egy ódon utca homályában — s M ünchen
ben kemény mássalhangzójú német szavak 
riasztanak.

"Ismeri ön Miss Horát? A folyosó végén 
lakik egy hölgy. Milyen néven, m utatkozott 
be önnek?... S m it tud  a látogatóiról?!"

A zártság falai között felvillan a téboly 
esélye.

(A  k é m n ő )
Úgy tűnik, valami iszonyú rémálomra 

ébredek. Az alacsonyan száguldó felhők, 
amelyeket vadul sodor a szél, igazi álom 
foszlányai. Bécs (a m indenben más világ) 
csak éppen lebeg-lóg a levegőben, m int va
lami régről származó megjegyzés, mely még 
a legtávolabbi észleletet is intim jelentéssel 
tölti fel.

A két idegen különös kérdéseket tesz föl. 
Bár viselkedésük kifogástalan úriemberre 
vall, legalábbis eddig.

"Nem észlelt semmi gyanúsat?"
Az állítólagos kémnő ajtója a folyosó leg

végén ferdén helyezkedik el, közvetlenül az 
enyém mellett. Hallottam, hogyne hallottam 
volna, hogy időnként óvatosan kopognak 
rajta, de nem érdekelt, hogy kik és hányszor 
jámak-kelnek odakint. Nem tartozott rám, 
meg aztán az ilyesmihez soha nem volt érzé
kem. Az este fáradt voltam, macskamosdás 
után lefeküdtem. Még könyvet sem használ
tam altatóként. Egyszer csak arra riadok föl, 
mintha megérintett volna valaki...

A személyleírás után (elegáns megjelené
sű, királynői termet, nyolc-tíz nyelvet be
szél) a bizonytalan (olasz, francia, angol, 
ném et, osztrák?) szárm azású nőszem ély 
fantasztikus bűnlajstroma következik, ö  az 
angol női kémnevelő intézet tanárnője. Kü
lönböző kalandokba keveredett (férfiakkal is 
persze), Berlintől Kostantinápolyig, Varsótól 
Triesztig m indenütt megfordult. Egy időben 
Hóra Poland álnéven egy magas rangú né

met tengerésztisztnek volt a szeretője Berlin
ben, akinek ellopta titkos "signalcode"-ját, 
m inek következtében az angolok m ár az első 
tengeri csatánál, Skagerraknál el tudták ol
vasni az összes drótnélküli titkos ném et pa
rancsokat és rendelkezéseket. 1916-ban Miss 
Horát Romániába rendelték; az angol kém
hálózat főnöke, Thomson ezredes ráállította 
egy m agyar diplomáciai futárra, aki a nagy- 
követségen teljesített szolgálatot. Miss Hora 
a Caraiman szállóban mint osztrák bárónő 
lakott, kifogástalan osztrák útlevéllel rendel
kezett. A m agyar ú r forró csókok közepette 
szállodai szobájába teára hívta m eg a szép 
"bárónőt". Késő éjszaka a hölgy arra kérte 
újdonsült szeretőjét, hogy hozza le neki az 
emeletről parfüm ös készletét. A pongyolás 
férfi egy felöltőt kapva magára, végigszaladt 
a hosszú folyosón, de mielőtt felment volna 
a lépcsőn, eszébe jutott, hogy van egy üveg 
kölnivize és Coty parfümje, és a süppedő 
szőnyegen visszasietett szobájába. Bent kü
lönös látvány tárult szeme elé: a szerelmes 
"bárónő" teljesen felöltözve az ő diplomata 
táskájában turkált, és okiratokat dugdosott a 
zsebébe. A futár torkon ragadta a nőt, s fel
öltőjéből előrántva revolverét, kijelentette, 
hogy nyom ban agyonlövi, ha nem  mondja 
meg, kicsoda és kinek a szolgálatában áll. 
Miss Flora letérdepelt a férfi elé, és sírva 
könyörgött kegyelemért. Bevallotta, hogy az 
angolok szolgálatában áll, de ez a szenvedé
lyes éjszaka, a m ég soha nem érzett vonzó
dás és ragaszkodás rádöbben tette  téve
désére; elhatározta, hogy szakít eddigi életé
vel. Máris ellensúlyozni szeretné vétkét az
zal, hogy  elárulja az angol kém hálózat 
titkait. Virradatig hosszú jegyzéket diktált le: 
angol kém ek neveit, megbizatásukkal és tar
tózkodási helyükkel...

Rilke e pillanatban mélységesen együtt- 
érzett Blaise Cendrars — illetve pszichiáter 
hősének — kifakadásával (a csavargó lelkű 
szerző elküldte neki befejezetlen regényének 
kéziratát — a terrorista ném ber az ujjai köré 
csavarta ifjú elmebeteg társát): "Voltaképpen 
m indig utáltam  Mását, de vallomása most 
undorral töltött el. A barátom ra gondoltam. 
Megmarkoltam a revolveremet. M ajd eny
hült ujjaim szorítása a markolaton.

— Nyomorult! — kiáltottam neki.
És elfutottam..."

(A cselekvésről)
M ennyire igaz. (M indezt álmodom?) Én, 

akit kezdettől fogva undor töltött el az ot
romba dolgok, a kóros, bősz cselekvés iránt 
egyáltalán, s passzív m agányom ban tudato
sult bennem egyetlen lehetséges hivatásom: 
az, hogy képes vagyok fölfogni és m egra
gadni a világot, bárm ely metamorfzóisá- 
ban—

— én ne tudnám , hogy a cselekvő énben 
m ennyire tú lteng  az elégedettség, hogy 
igenis tehet valamit, m indegy mit, önmaga 
eltékozlása árán akár?! Sajátos, bensőséges 
optimizm us a cselekvés előfeltétele; nélküle 
meg sem születhet a tett. Ez az optim izm us 
állítólag borotvaélessé teszi a szellemet, bi
zonyos perspektívát kölcsönöz neki, rávilá
gít a legapróbb részletekre, rám utat arra a 
kártyára, amelynek kijátszása a biztos sikert 
jelenti...

De aki gyűlöli a sikert? Mert m eddig tart
hat a siker? (Ne gondoljunk most egy szeren
csétlenül járt kémnőre!) Ha úgy illik, hogy a lét 
idejét babérként felajánljuk — úgy hát nem
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vágyódom az emberi sorsra. Mert nem bol
dogít a közelítő vesztésből a sietve kivett előleg.

Káröröm, sőt keserűség nélkül gondol 
volt feleségére (minden férfi — m ég ha "fér- 
fiatlan" is — átesik előbb-utóbb ezen a ta
pasztalaton?); sápad t kis kaján ellenlábas 
szeretett volna lenni, s így természetesen ad- 
vocatus diaboli...vég nélküli, személyes hát
tér nélkül. Hogy ez m ennyi erőfeszítésébe és 
szenvedésébe került szegénynek, azt legfel
jebb csak női logikával lehetne kikalkulálni.

Ez alkalommal az ágens urak a cselekvők, 
derék barátom, Cendrars!

"Hallomásból sem ismeri az ügyet?..."
A köpcösebbik úriem ber bőrszivarával 

hadonászik az orrom előtt. A csípős füst ha
tá rozo ttan  zavar. Az önkívületinek  vélt 
(vagy képzelt) állapot akaratlanul is növeli 
e llenszenvem et látogatóim m al szemben. 
Bármit is kérdezzenek tőlem, messze állok 
attól, hogy eljuthassak a lelkiismeret-furda- 
lás határáig. Inkább látomások gyötörnek. 
(Lásd: pontos műfaji meghatározás!)

Az afrikai partokon ellefántcsontrakáso- 
kat állítottak fel, emberek százai hordják a 
vastagbőrűek agyarait, melyekből aztán Eu
rópában drága faragványok készülnek. A 
londoni dokkok hírhedt raktárait úgy őrzik, 
m int a svájci bankok páncélszekrényeit.

Fuldokló világ p usztu ló  m aradványa 
vagy. Elefántagyar!

Az örökletes bajokról jobb nem is beszél
ni...

Engem az emésztési zavarok m ár legyűr
nek; vérszegénység  gyanúja, sápadtság , 
időnként bőrkiütések. A belek m űködését 
szabályozó "Ferenc József" keserűvíz, tu
dom, a legjobb orvosság... De ugyanúgy, 
megértéssel kísérem annak az angol — vagy 
amerikai? — színésznőnek a kiruccanását, 
aki budapesti radioaktív iszapot használ arc- 
gőzölgetésre; bőre állítólag m áris vissza
nyerte teljes ifjú üdeségét.

Ez m ég nem veszélyezteti a Monarchiát; 
a Központi Hatalm ak érdekszféráját sem ak
názza alá bizonyára.

(A gyanúsított)
Valahonnan a sarokból leselkednek az 

emberre... Hogy is nem  vettem észre eddig? 
Ki gondolta volna...hogy egyszer m ég a há
borút is a nyakamba varrják?! Itt van elásva 
valahol a csőd összes fura alakzata, egyszó
val m aga a nyomorúság. A pokol! (Hisz is
meritek.)

Megjátszottam a bölcset, a sáskát tanul
mányozó remetét; azt képzeltem, hogy elhá
ríth a to m  m ag am tó l a b izo n y ta lan  jövő 
alattomos gonoszságait. Hol és ki hallja meg 
most siralm as szűkülésemet? Talán herceg
nő barátném  a duinói kastélyban?... Csak 
nyafogás volt részemről m inden (tán m ég az 
elégiák is) abban a korlátlan — korlátolj?) 
— egyedüllétben. A m eredek sziklafalon, a 
tenger felől, örökzöld kertecske kúszott föl
felé — felém, aki azt képzeltem, hogy a szép
ség a rettenet(es) kezdete, am it még épphogy 
kibír az ember.

"Ön többször járt Párizsban, nemde?!... 
Mi több: hosszabb ideig lakott a francia fő
városban."

"Rómában, Dániában, Svédországban is 
laktam. Sőt: a fáraók székhelyén, a halottak 
városában..."

"No, és az intim  kapcsolat Taxis herceg

nővel? Marie Fürstin von Thum  u nd  Ta- 
xisszal — lám, tudjuk a teljes nevét is. A 
hercegnő duinói kastélya értesüléseink sze
rint nem esik messzire Trieszttől. Ha m ár 
m indenképp viccelni akar, mesélje el ne
künk, mikor vendégeskedett a hercegéknél, 
és m ulattató volt-e a társaság..."

"1910-ben, majd 1912-ben."
"Szóval éppen a balkáni háború idején. 

Nagy társaság gyűlt össze ott akkoriban, 
ugye. Meg tudná mondani, mivel töltötték 
az idejüket? Egyáltalán kikkel kötött isme
retséget? Hálásak lennénk, ha megnevezné 
őket."

Nyilván nem csak az ottaniakat. Prága, 
Bécs, Párizs, Breslau, Velence, Nápoly, Capri, 
Firenze, Avignon, a Bréma melletti Obemeu- 
land, Algír, Tunisz, Egyiptom... Folytassam? 
Legjobb, ha készítek egy időrendi táblázatot 
(ezzel az irodalomtörténészek jövendő bú
várkodását is megkönnyítem legalább). De 
az még nem minden. Ha m ár méregfogról 
van szó, miért ne ássunk le a gyökerekig?! A 
fin de siécle "divtosan" finomkodó s kiábrán
dultán fáradt korába. Azokban a kastélyok
ban és szalonokban nyoma sem volt akkor 
izm usoknak, szertelen lázadásnak — hát 
m ég háborús vagy vérségit!) kultusznak,

zűrzavarnak. A század színpadán patopszi- 
chológiai folyamatokat illusztráló szereplő
ként téb láboltunk  — az érzéki szépség 
bűvöletében. (Te tudod  ezt igazán, Hof
mannsthal!)

Ezúttal azonban nem játékos színlelés
nek, szalonhangulatoknak szólnak a tőrdö
fések.

Kedves hercegnő, ezek szerint én akár 
kairói vagy luxori kém is lehetnék!... Ha, 
annyi minden mellett, ön arra is megtanított 
volna, hogy mennyi kérlelhetetlen jóízlés 
szükségeltetik a szerepjátszáshoz! Engem, 
aki örökké viszolyogtam a parvenüség túl
zásaitól, a túlfűtött vehemenciától. A music 
hall szalonkabát-csillogásánál többre becsül
tem a szegények sötét udvari szobáiban éj
jel-nappal égő petróleumlámpa világát. Mit 
kezdjek-hát most a győzelmes csörgősipka 
vezényszavaival vagy a hazafias csábítással 
megkömyékezőkkel?!...

HELIKON

M ár a fekvő Ramszesz-figura előtt, a pál
maligetben az az érzés kerülgetett, hogy túl 
sok ez nekem. Az ember időnként azért meg
próbálja összeszedni m agát — jóllehet én 
most úgy érzem magam, akár egy roskadt 
régi város, vagy m int aki hosszú öldöklés 
után tér haza; valahol az egész múlt, a befog- 
hatatlan törénelem megszégyenül bennem, 
lecsupaszodik, bezárul. Lesz-e vajon még 
olyan kiegyensúlyozottságra törekvő földi 
pillanat, mely igazságot szolgáltat annyi té
velygés és kínszenvedés után?!... Egyszóval 
ott állok a kehely formájú egyiptomi oszlop 
előtt, egyedül — m indkét csukott szemének 
hinniakarásával néző, túlélő figura —, és 
nem  értem át, m ár-m ár a képzeletemmel 
sem, annyira túlterjeszkedik satnya életün
kön, hogy csak az éjszaka viaskodásainak 
erejével tudjuk valahogy átkarolni. (Letud- 
hatatlan bűneinkkel.)

Azóta egyre elmagányosodottabb, bete
geskedő ember benyom ását keltem (miként 
Cézanne), akit elönt olykor a méreg holmi 
kis változások m iatt is porfészkében, s beéri 
azzal, hogy a parányi holdfényben ismerős 
tárgyai köréje gyűlnek, lágyan, felsejlőn — 
de m ár a távolság hangján üzennek, csak 
mutatóban vannak itt, nem  teljes súlyukkal, 
m int egykor.

Még egy kevés bizalm atlanság és gorom
báskodás, s m ár kész vagyok kelésnek érezni 
m agam  a közjó testén. Félmeztelenség lebegő 
bársonya helyett kiszolgáltatott állapot: szo
bormerevség; karátos m akkom  pellengérre 
állítva az olcsó aranyozású oszlopfőn.

"Önnek vérzik az orra. M áskor is szo
kott?..."

A kapkodó utazás után két költeményem 
felolvasása közben a fejembe szállt a vér, 
olyannyira, hogy eleredt az orrom vére. Drá
ga jó természetem nem értette, hová is vetőd
tem , és szokás sze rin t a legegyszerűbb  
megoldást választotta. Nem is orroltam rá: 
mit érdeklik őt az emberek! M egm ondtam  a 
közönségnek, legyenek egy kis türelemmel, 
és kitámolyogtam a mellékhelyiségbe; mint 
egy kecske, behajoltam a mosdókagylóba, 
ahogy szoktam , bevizeztem  az orrom , s 
hagytam, hadd  vérezzen (többen odajöttek 
és azt tanácsolták: hajtsam hátra a fejem — 
de én tudtam , hogy akkor a vér is hátraszö
kik, és akkor a hangom nak vége!), tehát 
hadd vérezzen az orrom, semmi sietség; az
tán kimentem újra, felfrissülve, és egyfolytá
ban végigolvastam az egész estét. Bécsben 
volt, ezerkilencszáztizen... Rajta van a lis
tán..."

'M iket fecseg ön itt össze-vissza?!"

Olyan állhatatosan néznek rám, hogy 
pártatlanságom  egyből csődöt m ond; leg
szebb élményem — a szeretet— a négy falon 
s a hatszemköztön kívül reked.

Szemközt — nyugatnak, északnak, dél
nek? — elszürkítenek a borzongató felhőra
jok. Szobám különben csak úgy tíz óra után 
vüágosodik ki, és m ár négy körül besötétül. 
Ilyen locs-pocs időben különösen. Valami
kor — fiatal házas koromban, novem ber le
h e te tt, a ru e  d e  L 'A bbé d e  l'E p ée-b en  
d a rá v a l a sokadik kályhát próbálgattuk, s 
Verlaine-t olvasgatva szobák sarkát, akár 
egy kávéház eldugott asztalát, m enedék
helynek tekintettük. Újabban m ind jobban 
nyom aszt az időjárás. Merő habozás vagyok. 
Csak épphogy motoszkál bennem a hang, 
> » > >  fo lyta tás a 14. oldalon
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> » »  fo lyta tás a 13. oldalról

nem  válik (szerencsére) a világgal szerves 
üvöltéssé.

Legjobb lenne langenaui ősöm, Rilke 
Kristóf kom étás nyergébe teremni, s elillanni 
a szem ük elől innen örökre. ("Vágta, vágta, 
vágta... szomszédja törékeny kis francia, há
rom  napon át kacagott, fecsegett eleinte; de 
most m ár kába egészen.") Különben m ég ké
pesek  lesznek  beism ertetn i velem , hogy 
konspiráltam ; m ondjuk a franciákkal. A rue 
de Seine szűk kis boltjaiban a régiségkereske
dőkkel, m eg a töpörödött kis könyvárussal? 
Vagy egy élénkzöld kocsiban a Pont-Neuf 
hídon áthaladva...

Sajnos, erőnlétem nem  nevezhető éppen 
eszményinek. És m indehhez, uraim, hozzájá
rul m ég ez a lényemhez m érten aránytalanul 
nagy esemény. Önök, ugye, megértik, hogy 
az az ember, akinek energiakészlete kezdettől 
fogva csupán egyeüen kihívásra volt elegen
dő, azért az egyért olykor fölöttébb kímélet
len  és közönséges n y íltság g al aggódik . 
Illessenek bár részvétlenséggel: ám a csodá
lat, mellyel a m űvészet a világ m aradandó 
dolgaira veti magát, olyan erős, olyan sugár
zó, hogy a tárgynak (vagy em bernek — 
mindegy) ideje sem m arad gyűlöletességé
nek vagy elvetemültségének tudatosítására. 
A szörnyűségek világa soha nem tartalmaz
hat annyi tagadást vagy undort, hogy a m ű
v é sz , v a la m i n a g y s z e rű  fö lö s leg g e l 
felruházva, ne láttathatna benne lét-üzenetet, 
létakaratot...

A hercegnő, Lou vagy Sidonie — valame
lyik barátnőm  — ilyenkor rám  kérdezne: 
"Mint egy Angyalt?"

"Miért ne" — válaszolnám.
"A háborút is?!..."
Erre m ár nincs felelet.

(Szentjánosbogárfény, szerkentyű)
M ikor elhagytam Párizst, útközben egy 

pillogásra riadtam  fel az ismeretlen hajlék
ban. Észrevettem, hogy a fejem fölött maga
so d ó  k ö n y v e s p o lc  re jte tt  rek eszé b ő l 
szentjánosbogárforrás erejű fény céloz meg a 
sarokban. N em  volt vüágító folt, m int a besü
tő holdfény, csupáncsak befedte alum ínium 
szerű fehérjével azt a helyet, ahová az arcom 
esett. M ondjam azt, uraim , hogy gyanakvó 
lettem  én is?!...

"Mikor járt Strassbourgban? És pontosan 
hány órát tartózkodott ott?"

"Azok ott a pokolban megszorongatnak!" 
— ezt a beteg Rodin m ondta volt; majd így 
folytatta; "Emelkedj ki, m agad fölé, hogy el
m ondhasd, m i törtélük az emberi vüágban."

Körbejárom hát újra gondolatban a mél
tósággal emelkedő strassbourgi dómot, el-el- 
vesztődvén körülötte a szűk, régi utcács
kákban. Fölkapaszkodom a keskeny csiga
lépcsőn, s m íg a nap fénye a palatetős házak 
közül a m esszi síkvidékre távozik, m arad 
időm  elolvasni a kőbevésett neveket: a Go
ethéét, a Stolbergekét, 1770-ből.

A szom szédban valahol felhangzik egy 
sze rk en ty ű , s zörög-berreg  körbe-körbe. 
Ezek szerint valaki szerzett egy fonográfot.

"Úgy néz ki, csupa művész lakik itt” — 
jegyzi m eg a szivarozó ú r gúnyosan.

"Az Isten szerelmére, mit óhajtanak még 
azok után, hogy a szörnyű nőszemély kézre 
került? Talán azt várják, hogy én eresszek 
golyót a fejébe?!” — Végre kimondtam, ami a 
nyelvem en volt.

"Nem rossz ötlet" — vihogja el m agát a 
m in d e d d ig  d iszk ré te b b n ek  m u ta tk o zó , 
nyurga ágens. Társa ellenben felhorkan:

"Annak a kirafinált bestiának minden sza
va, könnye, nyögdécselése hazugság v o lt A 
félnótás magyar diplomata még aznap éjjel 
széttelegrafálta a szélrózsa m inden irányába, 
amit szeretője lediktált neki, hogy aztán kide
rüljön: egyetlen adat sem használható. A bá
m u la to s  in telligenciájú  nőstény  ál-kém - 
szervezetet gondolt ki percek alatt... M ásnap 
m ár bottal üthették a nyomát. Utána Cemo- 
vicban, Innsbruckban, Ham burg városában, 
utóbb meg itt, M ünchenben hallatott m agá
ról. Más értesülések szerint Prágában járt, 
Massaryk professzor amerikai születésű ne
jének volt a vendége, majd Budapesten ke
resztül m eg sem állt Konstantinápolyig."

(Rodin)
Lefüggönyözött kocsiban távoztak. Kint 

m indenütt idegesítő mozgás. A frontra vonu
ló csapatok ünnepies masírozása csak fokoz
za lelkemben a türelmetlenséget. Ráadásul a 
szomszédban valami sípoló tingli-tangli val- 
cert tettek föl. A beragadt tű  összes csacska 
zöreje most egyszerre a fülemben lármázik, 
és fuccs az egész technikai csodának. A régi 
gregorián dallamoknak, melyeket a haldokló 
Rodinnel hallgattam volt együtt. A törésvo
nalak mentén az énekhang úgy szökött föl, 
m int a letört faág nedve.

'M ost már odafönt kell keresni" — bökött 
a mennyezet felé a szobrász. Nekem a hallat
lan élmény torkomra fojtotta a szót; utoljára 
talán Oroszországban hallottam valami ha
sonlót: egy örmény egyházi éneket. Az ilyen 
ősi, ösztönös muzsika után, úgy éreztem, 
m ég Beethovent sem tudnám  rögtön elvisel
ni.

A reszketeg kezű m űvész egy kallódó 
vázlatát szorongatta, akár az Úristen egy szo
m orú tábori lapot a vüágrengésben. A koráb
ban hallgatott gregorián dallam fent rekedt 
valahol. Ég tudja, mikor s miként, micsoda 
éjszakák után tér vissza hozzánk.

Ha a világot nincs amiért és hogyan, őt, a 
zsenit csak félteni kezdtem végül.

M ár kába egészen. Akár a gyerek, ha 
aludni szeretne. Emlékeit, m int finom fehér 
csipkegallért, belepi a por.

Elég volt mára. M inden jót, barátnők, An
gyalok, kedveseim.

1996. VI. 18.

*Rilke-szövegek felhasználásával

Kusztos Endre grafikái

ZÁGOREC-CSUKA JUDIT 
(Szlovénia)
Novotel-panoráma
Lehet, hogy itt kellene meghalnod, 
ebben a steril novoteli szobában, 
ahova betegséged hozott.
A z odvas fáid, az elvakart sebeid, 
a gyűrött ráncaid tükrében 
feladhatod ezt a percet is.

A villamosok nélküled is
újra indulnak, menetrend szerint.

Szóhalál
Tavaszi záporok 
öntözik igéid, 
nyárvégi napsugarak 
melegítik megfakult 
névmásaid,
kötőszóid fullasztják el 
feltörő zokogásod...
Látjátok feleim szümtükkel, 
mic-vogymuk—  isa pur es homu vogymuk... 
Szóhalál közeledik...

Kölcsönkért vonatjeggyel
Ne mondd, hogy ide születtél, 
az ételszagú kiskocsmák 
konyhájába, ahol könnyen 
vásárolnak szerelmet, nőket, 
érzelmeket, barátokat.

Ne nézz körül, ez nem a te helyed, 
a te szereped, a le kétnyelvű 
kettős identitásod, látszat
foglalkozásod, kigúnyolt hited.

Te mégsem szereted a porcukros datolyát, 
hiába tömik tele véle a szádat, lehúz 
a csipkés kétarcúság, a szaloncukros 
hátbeszéd, kedvesen tálalt jólét.

Nélküled is helyén van minden.
Vomglasz? Hangodat túlkiabálják. 
Menekülsz? Átrepülnek.
Káromkodsz? Meggyóntatnak.
Őszinte vagy? Kigúnyolnak.
Tervezel? Elgáncsolnak.

Batyudat megrakták kővel, jegyedet 
kifizették kölcsönkért pénzzel, 
borodat bevizezték, kenyeredet 
megmérgezték.

Ne maradj, hiszen nem várnak!
Miért hinnél, hiszen nem bíznak!
Ne lázadj, s ne gyógyíts!
Ne feküdj idegen ágyakba!
Ne oldozz, ne foltozz!

Menj el a viharokkal, 
ne nézz vissza!
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GYÖRGY ATTILA

Rákhel könyve
1. Vala pedig az én atyám Lábán, ki Bethuél 

fia vala Sém nemzetségéből, az én anyám pedig 
egyike vala a kánaániták leányainak, akik Kőm 
fiától vették nemzetségüket és örökölték az 
asszonyok tudományának ismeretét. És vala 
az én  n én ém  Lea, k inek  gyenge szem ei 
valának és te ljeséggel kancsi vala; az én  
szem eim  azonban m int a v ízfo lyás m ellett 
való  galam bok, szép  teljesen helyheztet- 
tek. N evezőnek p ed ig  en g em  R ákhelnek 
és felettébb kedves v o ltam  az én  atyám fia
inak  szem e előtt.

2. Egy n ap o n  ped ig  a ty ám n ak  juhaival 
érkeztem  vala a kú thoz, m egitatn i azokat; 
s o tt ta lá lám  Jákobot, az én  a ty ám  testvé
rének  fiát, k i m egcsókola és nagy felszóval 
síra. H azav iv ém  ő t az én  apám hoz , és evé
nek  és iv án ak a  találkozás öröm ére. És látá 
Jákob az én  szépségem et és m ondá az én 
atyám nak: szolgállak  téged hét esztendeig  
R ákhelért, a te  k isebbik  leányodért. És 
m egegyezőnek és ivának  az  egyezségre, és 
m ásn ap tó l fogva Jákob m egkezdő a szol
gálatot.

3. Egy n ap o n  pedig , m íg  Jákob a m ezőn 
vala, férfiú  érkeze a p u sz ta  felől; férfiú, 
k inek orcája szépséges, teste  p ed ig  ragyo
go tt vala. Az én a ty ám  p ed ig  elébe siete és 
a fö ldre boru la , m ert m egism erő Isten  an 
gyalát, és béhívá, vendégséget szerze és 
evének  és iv á n a k  Az angyali férfiú ped ig  
látá az én  szépségem et és m ondá  az én 
atyám nak: szövetséget k ö tö k én  tevéled és 
á ld áso m  lészen teveled és m in d en  m a
goddal, ha kisebbik leányoddal háln i en
gedsz. És m o n d á  az én  atyám : ím , itt van 
az én  leányom  Rákhel; s ám b ár jegyese 
vagyon, ki vagyok én, hogy ellened szólni 
m erjek? E zért hát vedd  őt, menj és hálj 
vele, hogy  m agot tám assz nem zetségem 
be és erős legyen a m i k ö té sü n k  A z angya
li férfiú p ed ig  béjöve az én  hálósátram ba, 
m egism erénk  egym ást és gyönyörűséget 
nyerénk  egym ástól. Reggel p ed ig  az an 
gyali férfiú  ism ét a tyám hoz, L ábánhoz 
m éné és m o n d á  néki: ím  leányoddal, Rák- 
hellel h á ltam  és gyönyörűséget ta láltam  
benne; v edd  h á t ezért e házi bálványokat 
és ő rizd  m eg  őket, m ert ez lesz a jele a 
szövetségnek , m ely  m ik ö zö ttü n k  van. És 
a ttó l fogva m ég gyakorta  visszajárt az an 
gyal és eg y ü tt hált vélem ; Jákobnak  pedig  
erről n em  vala tudom ása.

4. És szolgál vala Jákob hét év ig  éret
tem  az én  atyám nak , m ikoron p ed ig  az idő 
kitelt, lakodalm at sze rző n ek  Jákob pedig  
az erős ita ltó l m egrészegedvén , e la luvéka  
sátorban , a ty ám  p ed ig  vévé az én  néné- 
m et, Leát, a kancsit és bévivé hozzá. Reg
g e lre  k e lv e  p e d ig  Ják o b  n ag y  fe lh á 
b o ro d ássa l és hangos felszóval m ondá 
ezért az én  a ty á m n a k  avagy nem  R ákhe
lért szolgáltaíak-é én téged? M iért csaltál 
m eg  engem . A z én  a ty ám  pedig  m ondá: 
tö ltsd  ki h á t ennek  hetét, azu tán  am azt is

néked  ad juk  a szolgálatért, m ellyel szol
gálsz nálam  m ég m ás hét esztendeig.

5. A néném  hetének kitöltése után pe
dig Jákob bejöve hozzám  és vélem hált; 
gyönyörűséget szerzők néki az általam is
m ert m ódon, s inkább szerete engem, 
hogysem  Leát, m ert birtokában voltam  a 
jó és rossz gyönyörűség tudásának  És 
szolgála Jákob az én atyám nak m ég más 
hét eszetendeig; azonközben pedig, miko
ron ő Leával hála, élék nagy titokban az én 
szerelm esem m el, az angyali férfiúval. 
Apám , Lábán pedig rejteget vala ezen idő 
alatt, m ert szövetséget kötött vala.

6. Vala pedig , hogy az én  m éhem  m ag
ta lan  vala; és nem  foganék m eg az  én 
u ram tó l, Jákobtól, sem  az angyali férfiú
tól. Az én  néném , Lea p ed ig  szüle Jákob
nak  négy fiat, k iknek neve vala R úben, 
S im eon, Lévi és Júda; és kedvessé lön az 
én  néném  Jákob előtt, az p ed ig  áskálódni 
kezde e llen em  M ondám  ezért Ják o b n ak  
ím e az én  szolgálóm , Bilha, m en jbe  hozzá, 
hogy szüljön az  én  térdem en. És teherbe 
esék Bilha és szüle fiat, k it nevezék Náft- 
halinak; és újfent szüle fiat, k it nevezék 
D á n n a k  N éném , Lea p ed ig  látván  ezt, 
szin túgy  adá az ő szolgálóját, Z ilhát Já
kobnak, s szüle az is fiakat: G ádot és Ásert. 
És ú jfen t ásk á ló d n i kezde  ellenem , és 
m o n d ám  az én  uram nak , Jákobnak: adj 
nékem  gyerm eket, m ert ha nem , m egha
lok. F elgerjede ezért Jákob és m ondá: 
Avagy Isten vagyok-é én, ki m egtagadta 
tőled a m éhnek  gyüm ölcsét?

7. Ezeknek u tán a  ped ig  m o n d ám  egy 
éjszaka az angyali férfiúnak: avagy nem  
Isten  fia vagy-é, azé, ki m egtagadta a m éh
nek  gyüm ölcsét? Adj hát gyerm eket n é 
kem , m ert ha nem , m eg h a lo k  Az angyal
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p ed ig  szóla: m enj el h o ln ap  a te  nénédhez, 
és kérd  el tőle a m ezőn  talált m andrag ó ra- 
bogyókat; cserébe p ed ig  ad d  el nek i férjed 
éjszakáját a bogyókért. És így cselekedék, 
és m ásn ap  éjjel m egem lékezék  az angyal 
rólam , és m egnyitá  m éhem et. És szü ltem  
fiat, és m ondám : élvévé Isten  az én  gya
lázatom at; bizony, Isten  gyarap íto tta  m eg 
a m i nem zetségünket, ezért nevezőm  azt 
Józsefnek

8. E gy napon  p ed ig  m eglopá Jákob az 
én  atyám nak, Lábánnak szívét, m ert e leg e  
lett a hosszas szolgaságból; s m egszökök 
m indenestő l, tevére raka m inden t, s m a
gával ragada m inket, m ikén t a fegyverrel 
szerzett foglyokat. És á ta lm éne a folyóví
zen  és G ileád felé tarta. M ikoron elín d u -  
lánk  pedig , én m agam hoz v ev é m  az én  
atyám nak  házi bálványait és m agam m al 
v ivém  az angya lnak  szövetsége m iatt.

9. És a G ileád hegyén  u to lértenek  vala 
az én  a ty ám  és an n ak  atyjafiai; az én  sze
re lm esem , az an g y a l az o n b an  m eg in té  
őket, és nem  engede b án tó d ást Jákobnak, 
sem  az ő házanépének , m ivelhogy im m ár 
az ő fia is ezek között vala. A tyám  ped ig  
kérésé az ő bálványait; én  p ed ig  egy tevé
nek  nyergébe tevém  és rajok ülék. És m o n 
d ám  az én  a ty á m n a k  ne haragud jék  az én  
u ram , hogy nem  kelhetek fel elő tted; m ert 
asszonyok baja van  rajtam . És n em  találá 
a tyám  a bálványokat, és új szövetséget 
köte Jákobbal, és vendégesked tek  vala, 
reggel p ed ig  elm éne és visszatére az ő 
szálláshelyére.

10. M ikoron p ed ig  a Jabbók folyóhoz 
érkezénk, egy éjszaka ism ét eljőve az én  
szerelm esem , az angyali férfiú. M ikoron 
p ed ig  távozik  vala az én  sátram ból, szem 
betalálkozik  vala Jákobbal, és tu sakodá- 
nak  vala egészen a hajnal eljöveteléig. És 
nem  tu d a  az angyal Jákobon erő t venni, 
ezért hát m egilleté an n ak  csípője forgóját, 
és k im éne Jákob csípőjének forgója a tu sa 
kodás közben. És m ondá az angyal: bo 
csáss el engem , m ert feljött a hajnal. És 
m ondá Jákob: b izony  m o ndom , n em  bo
csátlak  el téged, m íg  m eg  nem  áldasz  en 
g e m  És m egáldá ő t az angyali férfiú  és 
m ondá: n em  Jákobnak, d e  m o n d a tik  ez 
u tán  a te neved  Izraélnek; m ert kü zd ö tté l 
Istennel és az em berekkel és győztél. És 
kérdé Jákob: m o n d d  m eg  kérlek  a te neve
det. Az p ed ig  m onda: u g y an  m iért kérded  
az én  nevem et? ím  lássad a te fiadnak, 
Józsefnek nevét, ki d icsőséget szerez né
ked  és házad  népének.

11. A zon az éjjel p ed ig  újra foganék az 
angyaltól; és m ikoron  an n ak  ideje eljőve, 
Bethlehem től egy d ű lő fö ld n y iie  fiat szü 
lék. Jákob pedig , az én  u ram , nevezé az t 
Benjám innak, m ert öröm ére való vo lt és 
eszébe vette, am it az angyal m o n d o tt néki.

12. És nehéz vala az 6 szülése és meghala 
Rákhel és eltemettetik vala a Bethlehembe ve
zető úton. És szaporodának Izráél fiai és béné- 
pesítették vala Kánaán földjét, mert Istentől 
származtatlak és áldását bírják vala.
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JANKÓ SZÉP YVETTE

Hamlet a Kalevalában
—  b o h ó c - e s s z é  m ít o s z r ó l  é s  t e a tr a litá s r ó l  —
Halavány Hold, nagyságos Nap! segítsetek, siessetek, 
magos Göncöl, mutass utat börtönéből e buroknak, 
ebből a kínos kamrából, szülémnek szűk szobájából!
Vezesd világra a vándort, emeld k i a z emberfiát,
hadd lássam a halvány Holdat, nézhessem a Napnak fényét,
csodálhassam a csillagot, Északföld ékes Göncölét!

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

"A világegyetemet illetően az 
az elgondolhatatlan, hogy egyálta
lán elgondolható." Jellegzetesen 
huszad ik  századi, ugyanakkor 
örök gnoszeológiai problémával s 
az abból fakadó egzisztenciális 
kérdésekkel szembesít Einstein 
paradoxonja. Különös reflexív re
torikai bravúr ez egy "komoly" ter
m észettudós szájából. A forma 
magyarázza a tartalmat s a tarta
lom a form át a paradoxon maga az 
e lg o n d o lh a ta tlan  elgondolása, 
ami viszont elgondolhatatlan — 
gondoljuk. Tehát az elgondolha
tatlan éppúgy lehet elgondolható, 
mint elgondolhatatlan, ami újra 
elgondolhatatlan, ám, amint ki
m ondtuk  (vagy csak kigondol
tuk), elgondolható . Az elgon
dolható elgondolhatósága ugyan
olyan sem m i s sem m itm ondó, 
m int az elgondolhatatlan elgon- 
dolhatatlansága (vagy a már emlí
te tt  k é t v ariác ió : az elgon- 
dolhatóság elgondolhatatlansága 
avagy az elgondolhatatlanság el
gondolhatósága).

"...A SZÓ HATALMA! — szól 
Paavo Haavikko —

EZ IS VAN. S EZ NEM MÁS, 
MINT HOGY

MÁSOK AKASZTANAK TÉ
GED SZAVAIDRA,

VAGY TE MAGAD
AKASZTOD RÁJUK ÖNMA

GAD."
A gondolat, a szó megszületé

se tette lehetővé csak saját halálát, 
s halála az újjászületését, vagy, ha 
úgy tetszik, halhatatlanságát. A 
szó szülte az embert és a világot 
számára, s ugyanaz a szó jelenti a 
halálát (legyen bár az a mítoszok 
világteremtő igéje, vagy a nyelvé
szek emberré formáló "nyelvgene
rá ló  k ép esség e"). M in t sa já t 
farkába, harap a halál a szüle
tésbe, hogy újabb  könyörtelen 
kört írjon Te a Semmi körül az új- 
raharapásig. Örök "filozófiai ön- 
g y ilk o ssá g "  vagy "ugrás" is 
egyremegy végső soron. Ha meg
engedik — Camus-t és Kierkega- 
ard-t m egengedhetetlen módon 
összeolvasva Gogollal így is fogal
mazhatunk: Nevess Sziszüphosz 
ostobaságán, meg fogod bánni, si
rasd el, azt is meg fogod bánni; 
nevess Sziszüphosz ostobaságán 
vagy sirasd el, mindkettőt meg fo
god bánni; vagy nevetsz saját osto
b aság o d o n , vagy e ls ira to d , 
m indkettőt megbánod. Ez, uraim, 
minden életbölcsesség foglalata.

Nevetséges a komolyság és ko
moly a nevetséges. Vagy, más
képp: komolyan nevetséges. így 
hát, illő  komolysággal kérem a to
vábbiakat hallgatni:

"M inden m űvelődéskor ősi 
m ithoszában a leggyökeresebb 
kozmikus tények jutnak kifejezés
re; — vélekedik Baktay Ervin — a 
még prelogikusnak, vagy legalább 
részben prelogikusnak nevezhető 
szemlélet meglátja ar nagy kozmi
kus folyamatok összefüggését a föl
di, emberi történésekkel s ezeket 
mithikus, jelképes, "rejteki" módon 
mondja el. Ez egyúttal a költészet 
eredete is, mert az első költők min
dig váteszek, bölcsek, látnokok."

Nem Baktay az első, és minden 
bizonnyal nem is az utolsó, akinek 
figyelmeztetnie kell bennünket a 
tudom ányosságot és áltudom á
nyosságot elválasztó határ álságá- 
ra, az evolucionizm us csalóka 
voltára, a vakhit és a vakracionaliz
mus, a végletes miszticizmus és túl- 
pszichologizálás csapdáira. A 
megoldásul kínálkozó "aurea me- 
diocritas" azonban nem középsze
rűséget kell hogy jelentsen. Az 
"arany", mint jelző is, nagyszerűsé
get, fenséget sugall, az Aranykor 
méltóságos kiegyensúlyozottságát. 
A sza tu rnuszi világkorszakot, 
amely valamiféle legendás "ere
dendő bűn" következtében kibil
lent ősegyensúlyából s azóta is 
rejtélyes végletek közt ingó moz
gást végez, pontosabban térbelileg 
egzakt módszerekkel leírhatatlan 
pályán halad. Kezdetlegesen, ké
pességeink szerint modellezhető 
ugyan ez a mozgás, a modellek pe
dig — a szó szoros értelmében — a 
végtelenségig tökéletesíthetek, bo
nyolíthatók. A legbonyolultabb 
azonban, a paradox Szükségszerű
ség törvénye értelmében, a legegy
szerűbb modell: a középpont, a 
kiindulópont, az origo, a végtele
nül sok szélesség-nélküliség közös 
metszéspontja, a középső űr, a Sem
mi, amiből a Végtelenül Sok szár
mazik, az abszolút invariancia, a 
M indenség Köldöke, amelyben 
koncentrálódik a Létezés, vagyis a 
"Nincs", melyből az "eredendő ta
gadás", a "Legyen", megszülte a 
"Van"-t. Csak körülírni tudjuk a 
nullával, a körrel, vagy akármilyen 
körvonallal, megnevezni nem. Az 
ábrázolások csak újabb és újabb ál
ruhákat aggatnak rá, színházat ját
szanak, térbeli és időbeli kiterjedést 
mímelnek, hogy elrejtsék és ugyan
akkor érzékeltessék a végtelen ki- 
terjedéstelenség alapvető abszur
ditását.

Ha a kiterjedés nélküli pontok 
alkotta végtelen tér-paradoxon sta- 
tikusságát föl is oldjuk az örök 
mozgás tételezésével, önmagunk
ba forduló tér-idő-modellekkel, a 
dimenziókba tokosodott gondol
kodásnak akkor is szüksége van

valamiféle ősokra a létezéshez. Ám 
ebben az ősokban az örökkévaló
ság, csőrét a mérhetetlen sziklához 
dörzsölő, madarának fészkét keres
sük, egy újabb dimenziót, okot, 
mely ok-voltánál fogva maga is 
okozat. Csörgősipkát érdemiünk 
fölösleges erőfeszítéseink jutalmá
ul, hogy dimenziót találjunk a lé
nyegénél fogva d im enzió tlan  
önfeledt kacajnak, melyből Sze
szélyszülte Univerzumunk kipat
tant.

Persze az ősnevetés-modell is 
csak egy a számtalan maszk és ál
ruha közül a kozmikus színpadon. 
A bolond-külső mögött rejtőző "szí
nész" csak annyival bölcsebb társa
inál, hogy nem m ulasztotta el 
Shakespeare-rel közölni (s rajta ke
resztül a saját bohócorrával tán mit 
sem gondoló nyájas nézővel is): ő 
tudja önmagáról, hogy bolond. Ne
vetése reflexió és önreflexió. Ha a 
bolond a nevetés teste, úgy hús-vér 
kérdőjel a nevetés maga. Á komédi
ák, karneválok, szatumáliák, vagy 
bármely más néven nevezett neve
tésünnepek, fejük tetejére állított 
világok. Ezek teszik "a nagy sem
mit csodálatos utazássá" (Shakes
peare). S a bo lond  alakjában 
jelenhet meg talán legtisztábban a 
mai "aurea mediocritas", az arany
kori trónjáról letaszított Szatur
nusz: a melankólia és szertelenség 
ellentmondásos titán-istene, aki az 
egyiptomi Ozirisz, Ptah, a görög 
Kronosz, a dán Orvendel, az iráni 
Szijávus, a finn-észt Kaleva alakjá
ban időről időre meghal, pontosab
ban (rituálisan) feláldoztatik vagy 
megjárja az alvilágot, hogy a Fiú
ként: Hóruszként, Prométeusz- 
ként, Amlethusként, Amlodhiként, 
Kai Khuszrauként, Quetzalcoatl- 
ként, Kullervoként, Kalevafiként 
térjen vissza Atyjának örök trónjá
ra.

E mitikus utódlástörténet, va
gyis halál- és újjászületés-misztéri
um , a legváltozatosabb ep izó
dokkal és m ellékszereplőkkel 
ugyan, de világszerte ugyanazzal 
az alapforgatókönyvvel ismétlődik 
Európa, Ázsia, Afrika, Amerika, 
Polinézia — gyakran egymástól 
földrajzilag és kulturálisan teljesen 
elszigetelt — népeinek, törzseinek 
kultuszaiban és alapvető mítosza
iban. Az apjáért bosszút álló és an
nak helyére lépő hősben nem nehéz 
fölismernünk Hamlet prototípusát 
Shakespeare drámájából a világ- 
irodalom talán egyik legvitatot
tabb, legsokoldalúbban jellemzett 
és legtöbb lehetőséget rejtő, ennél
fogva legmodernebb tragikus hő
seként ismerjük meg a dán királyfit. 
Alakjának jelentősége túlnő az átla
gos irodalmi hős státuszon.

"Nem egyetlen ember sorsának 
látja Shakespeare a drámát — véli 
Caroline Spurgeon—, hanem vala
mi nagyobbnak és titokzatosabb
nak: egy állapotnak, amelyért az 
egyén legfeljebb annyira felelős, 
mint a beteg a testét sújtó és el
emésztő rákért; de bárhogy legyen 
is, ha elhatalmasodik az életen ez az 
állapot, akkor könyörtelenül és 
részrehajlás nélkül megsemmisít 
mindenkit, ártatlanokat és bűnösö

ket egyaránt. Ez Hamlet tragédiája, 
s talán ez magának az életnek is 
legnagyobb tragikus misztériuma."

Hamletben a Kozmikus szín
ház aranykori igazgatóját tisztel
hetjük. A színjátszás esszenciája, 
legősibb, legistenibb, ugyanakkor 
legemberibb, tragikus lényege sű
rűsödik Hamletié: látszat és lényeg
— talán már közhelyszerű — ket
tőssége. A megfoghatatlan megra
g ad ásán ak , m egjelen ítésének  
paradox rituáléja zajlik itt, sokszo
ros rétegződésben. A "színház a 
színházban... a színházban...” mis- 
en-abyme-technika mesterművét 
csodálhatjuk: tettetés, színjáték fo
lyik a drámán belül, a darabbéli kö
zönség számára. És itt gondol
hatunk a vándorszínészek egérfo
gó-jelenetére is, de mindenekelőtt 
Hamlet színészkedésére, aki szánt- 
szándékkal ölt magára bolond
maszkot, s játékába már nemcsak 
Claudius, hanem a legtöbb szerep
lő bekapcsolódik — ki tudatosan, 
ki gyanútlanul. A lencse további tá
gításával Horatio, Hamlet színjáté
kának nézője is szereplővé válik — 
a színházi közönség szám ára. 
Hogy mit rejt s ezzel mit modellez, 
vagyis állít színpadra mélyebb ré
tegeiben Hamlet drámája, azzal 
kapcsolatban sokféle feltevésbe bo
csátkozhatunk. Egyvalami biztos
nak látszik : ősi d rám ai rítu s  
ismétlődik a dán királyi udvar me
zeiben: Ozirisz, Kronosz-Szabazi- 
osz fe ltám adása fia képében, 
bosszúja és halála, mely újra egy 
világkorszak alkonyát, s egyben az 
elkövetkező kor hajnalát (Fortinb- 
ras trónralépését) jelenti. A hős ritu- 
ális fö lá ldoz ta tása  m aga is 
színpadi, teatrális tett, mint min
den áldozatbemutatás, ravatalra 
emelés. Célja lehet valamifajta "ere
dendő bűntől" való megtisztulás — 
Zolnay Vilmos feltételezése szerint
— a totemős, vagy törzsi ősapa egy
kori megölettetése miatti vezeklés. 
Vagy tovább bonyolíthatjuk  a 
"színház a színházbari’-modellt, ha 
Giorgio de Santillana és Hertha von 
Dechend szellemében — az asztrá- 
lis történések színpadra állítását 
látjuk a föltámadás-ritusokban, a 
nagy Napév, vagyis a 25920 éves

recessziós Napciklus 2160 éven-
ént bekövetkező válságperiódu

sainak m egjelenítését: am int a 
felkelő Nap új házba lép az állatöv 
jegyeinek hátrálása folytán.

"Az archaikus világ és a miénk 
közötti szakadék éppolyan széles, 
mint maga a tudomány" — szögezi 
le Santillana. "A pontossággal és 
számításokkal való bűvészkedés 
ezt nem hidalhatja át — a csillagá
szati térkép viszont igen." Hisz "az 
archaikus gondolkodás kezdettől 
fogva és végig kozmológiai jelle
gű." Az ősi kozmológia pedig a mí
toszok nyelvén szólalt meg, és szól 
ma, számunkra is, ha legalább töre
dékesen képesek vagyunk megér
teni e mitikus-szimbolikus nyelv
járást

A mítosz nyelvi teatralitás. Fá
tyol, amely épp a megmutatással 
rejti el a lényeget a szem elől. A 
látszat művészete, ugyanakkor a 
látszat tudománya. Látszatkeltés,
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melynek lényege is látszat. Platón 
— azt mondják — még beszélte a 
mítoszok nyelvét. A rejtezés dialek
tusában fogalmazta azt a kozmoló
giai leírást, amit Szókratész szájába 
ad a Phaidón zárófejezetében: a föl
det, mint tarka ötszögekből "varrt" 
dodekaédert ábrázolja. A tizenkét 
oldal a tizenkét állatövi jegynek fe
lel meg, vagyis az, amit valójában 
földnek nevez, az égbolt. Ehhez ké
pest az emberek lakta föld igen ki
csiny: "mint egy mocsár körül a 
hangyák vagy a békák, úgy lakunk 
a tenger körül, és sokan mások is 
így laknak másutt, sok ilyen he
lyen". A föld üregében lakunk és 
"mindenfelé a föld körül sok, alak
jára és nagyságára nézve sokféle 
üreg van, melyekbe összefolyt a 
víz, a köd és a levegő, maga a föld 
azonban tisztán fekszik a tiszta le
vegőben, amiben a csillagok van
nak, és am it a legtöbben, akik 
ilyesmiről beszélni szoktak, éter
nek neveznek:... ennek az üledéke 
az, ami állandóan összefolyik a föld 
üregeiben". És elhomályosítja a lá
tásunkat, tehetjük hozzá.

A föld üregéből nézve tehát ele
ve csak egy töredékét láthatjuk a 
fölséges éteri cselekménynek, mely 
ráadásul elfátyolozza üledékével, 
valamiféle csalóka látszattal, a te
kintetünket. Mitikus, ugyanakkor 
jövőbelátásról tanúskodó színház- 
modellt fedezhetünk fel ebben a le
írásban: az üregek, melyekben 
Szókratész szerint lakunk, mai do
bozszínházainkat, vagy mégin- 
kább film színházainkat idézik. 
Platón korában még másfajta szín
házépítészet volt divatban, másféle 
színpadi konvenciót teremtő esz
közök. Levegősebb, nagyobb in
terpretációs szabadság illúzióját 
keltő, mindenki számára nyilván
valóan kultikus tér volt a színház, 
mitikus szereplők keringtek benne, 
a könyörtelen Szükségszerűség 
törvényének engedelmeskedve: az 
ég ciklusokban és epiciklusokban 
cikázó hősei, a bolygók s a méltó
ságteljes, együttes körmozgást le
író állócsillagkórus (az örök nézők, 
akiknek azonban meghatározó sze
repük van a cselekmény alakulásá
ban anélkül, hogy biztonságos 
távolságtartásukat feladva belép
nének a planéták szűk játékterébe).

A mai, speciális effektusok által 
elkényeztetett, esetleg háromdi
menziós illúzióba ringatott néző 
ritkán szakít időt e köztes hálónak, 
a művészeti alkotás kozmológiai 
felépítésének (ha úgy tetszik, világ
képének) feltérképezésére. Pedig 
szórakoztató tevékenység lehet, 
mely segít közelkerülni az igazi 
műalkotás középpontjához. De a 
csillagtérkép nem tévesztendő 
össze a mű lényegével, amit szük
ségképpen és természeténél fogva 
épp ő von védőburokba. Az alkotás 
ősokát kutatni meddő erőfeszítés. 
Ha úgy tűnne, ráakadtunk a null- 
pontra, amint kimondjuk, rádöbbe
nünk , hogy "a sem m i ágán" 
függünk, csupán "saját szavainkra 
fölakasztva," s a csillagok (tágra- 
nyílt szemmel) körülöttünk majd
nem  épp o ly an  nevetségesnek  
találják a rugdalózásunkat, mint mi

HELIKON

magunk.
Hamlet végső titkának megfej

tése helyett tehát (mivel e dolgo
zattal inkább a komolyság látsza
tát, mintsem a szórakoztató bakug
rások látványát kellene nyújta
nunk), próbáljunk egy mára már 
darabjaira esett, de fölbecsülhetet- 
len ősi elemeket őrző kozmológiá
ba betekintést nyerni.

Vizsgálódásunk táigya a végte
lenségig ism étlődő alapmítosz: 
Hamleté, mégpedig a finnek mű- 
naiv eposzában, a Kalevalában, 
azon belül is Kullervo történetében.

Kullervo énekeit, általános vé
lekedés szerint, csak nagyon laza 
szálak fűzik az eposz fővonulatá
hoz, Väinämöinen, Ilmarinen és 
Lemminkäinen kalandjaihoz, me
lyek a talányos malom, a szampó 
elkészítése, elrablása és "száz darabra" 
törése körül csoportosulnak valami
képp.

Mű-naiv eposznak neveztük a 
Kalevalát, mert felépítése, epizód
jainak logikája egy ember (Elias 
Lönnrot) kompilációjának eredmé
nye. Santillana fölveti a kérdést: 
"vajon nem végzehetett volna sike
resebb rekonstrukciót annál az — 
egyébként nagyon intelligens — 
összefércelésnél, mint amelyre saját 
magát korlátozta? Vajon nem gátol
ta őt az archaikus háttér ismereté
nek hiánya?"

Az iráni Firdauszi Sáhnáméjá- 
hoz, vagy a homéroszi eposzokhoz

gyón keresett Kronosz Kis Malma 
formájában".

Kronosz, vagy Szaturnusz a 
Malom Ura. Kronosz nevét a coro- 
nos (varjú) és Khoronosz (idő) sza
vakkal hozzák kapcso la tba. 
Varjú-titánként tisztelték, majd var
júcsőr alakú késsel, sarlóval ábrá
zolták, amellyel kiherélte apját, 
Uranoszt, vagyis elválasztotta a föl
det és eget (Gaiát és Uranoszt). Ez 
lehet mitikus nyelven az az "ere
dendő bűn", mellyel megbillentette 
az ekliptika síkját az egyenlítő sík
jához képest. A csillagképek pedig 
elkezdték lassú, ciklikus, precesszi- 
ós mozgásukat, az időt mérve. Kro
nosz/Sza turnus, a Mértékek Ura, 
az Aranykorban uralkodott; egyip
tomi megfelelőjéhez, Ptah-hoz ha
sonlóan ő még az emberek között 
járt, utolsóként az ég főistenei kö
zül, mert uralkodása idején nyitva 
volt a földet és eget összekapcsoló 
út, a Tejút két kapuja a nyári nap
fordulókor. Az Ikrek jegyének vi
lágkorszakában a nappálya és az 
egyenlítő kereszteződése ugyanis 
egybeesett a nappálya és a Tejút ke
reszteződésével.

Kronoszt Zeusz detronizálta, 
úgy, hogy kivetette kocsijából és 
száműzte egy boldog szigetre, ahol 
"halotti lepelbe burkolva várja, 
hogy eljöjjön az ő ideje, amikor föl
ébred és gyermekként újra közénk 
születik".

A Kalevala-beli hős, akinek tör-

a kettéhasadó fatörzsben, melyből 
az ikrek születnek.)

A Karéliában nevelkedő Kaler- 
vo és a Finnországban fölnövő Un- 
tamo közti gyűlölség (melynek 
elmérgesedésében lényeges szere
pet játszik Kalervo kutyája) azzal 
végződik, hogy Untamo, ujjaiból és 
lábujjaiból támasztott hadseregé
vel, kiirtja Kalervo egész családját, 
kivéve egy viselős asszonyt, bizo
nyára Kalervo feleségét, aki Unta
mo o tthonában  szü li meg 
Kullervót. (Kullervo nevét a kul- 
ta=arany szóból származtatják. 
Gyakran mint Kullervo Kalevan- 
poika szerepel, vagyis Kullervo Ka- 
leva-fia, ami egyértelművé teszi 
közös eredetét az észt eposz Kale- 
vipoegjével, aki viszont másfajta, 
hangsúlyozottabban Mars jegyé
ben bonyolódó életpályát fut be a 
nyilvánvaló egy becs engések elle
nére.)

Az "Erős Gyermek" Kullervo 
születése után három nappal már 
széttöri bölcsőjét, háromhónapo- 
san már a nagybátyja elleni bosszút 
latolgatja. Untamoa rádöbben:

"Ez lesz hadamnak halála, 
ez lesz az erős Kalervo!"

Ezért mindent elkövet, hogy el
pusztítsa (tűzzel, vízzel, akasztás
sal), de nem fog rajta a halál (egy 
változat szerint arany kampóval 
szítja a tüzet, ami a kampókkal fog
lalatoskodó, magát bolondnak tet
tető Amlethre emlékeztethet, aki a 
bosszú eszközeit készíti elő. A ten
gerbe vetett Kullervóra három nap 
elteltével aranyevezős aranycsó
nakban találnak rá, vagy egy hul
lám hátán ülve méri a vizeket — a 
Mértékek Urára, Szatumuszra em
lékeztetve.)

Az ezután következő esemé
nyeket nehéz rekonstruálni, mert 
Lönnrot talán nem a legszerencsé
sebb azonosításokat végezte a kü
lönböző énekek összeillesztésében. 
Paavo H aavikko, film forgató
könyvnek készült Vaskor című Ka- 
levaila-feldolgozásában, érdekesen 
árnyalt figurává alakítja hősünket 
— mindenekelőtt a kenyerébe kö
vet sütő gazdasszony — kicsit 
phaedrai — figurájával való viszo
nyában, és nem azonosítja a gazdát 
Ilmarinennel. A Lönnrot-változat- 
ban a nagybátyja által rábízott 
munkák sorozatosan pusztítássá 
válnak. Ahogy Kalevipoeg ekéjével 
és Arthur lépéseivel, úgy Kullervo 
fejszéjével terméketlenné teszi a 
földet és megátkozza:

"Fiatal hajtás ne hajtson, 
de még fűszál se teremjen, 
amíg a világ világ lesz, 
amíg az arany hold világít."

Dmarinen házába adja el szol
gának Untamo végül, s ott "három 
évig ugatott a kovácsra, mint nagy
bátyjára" — így szól az egyik válto
zat, ami eszünkbe idézhet rengeteg 
m ito lógiai ku tya-párhuzam ot: 
hogy Pitagorasz "Perszephoné ku
tyáinak" nevezte a bolygókat; a Szi
nuszt, mint az óriási létra, a Tejút, 
alatt fekvő kutyát; a Hamlet-típusú 
hősök (pl. Kai Khuszrau) kutyasze
rűségét vagy farkasszerűségét,

5N
cn

'03
hJ
G

' SCL,

hasonlítva (melyek talán hasonló 
módszerrel álltak össze, ám össze
haso n líth a ta tlan u l szervesebb 
egésszé) a Kalevala nem tükröz kö
vetkezetes kozmológiai rendszert. 
Sokkal szaggatottabb, abszurdabb, 
és sokkal modernebb ennek követ
keztében. A darabjaira esett "tarka
tetős szampó" töredékei egymás 
hegy én-hátán hevernek. Nagy kihí
vás az összeillesztésükkel kísérle
tezni.

A szampóról annyit tudunk, 
hogy rejtélyes csodamalom, mely 
pénzt, lisztet és sót őröl. Megfelelő
jét az izlandi Snorri Sturluson Am- 
lodhi-történetében találjuk (mely
ből a dán Saxo Grammaticus XD. 
századi Amlethről szóló elbeszélé
se is táplálkozik). Félelmetes ma
lom tulajdonosa a hős: "a Szi
get-Malom kilenc szüze forgatja 
szilajul az emberekhez kegyetlen 
kőszáli malmot... A tengert Amlod- 
hi Malmának nevezik."

A klasszikus mitológia legré
gebbi utalására efféle malomra kö
rülbelül a Kr. u. IV. század első 
feléből származó párizsi Nagy Má
gikus Papiruszban akadunk: "a na

ténete kísérteties egyezéseket mu
tat Saxo krónikájának Amlethjé- 
ével, nemcsak szatumuszi, de alap
vetően marsi jegyeket is hordoz.

Az "Erős Fiú" — a népmesék 
Hüvelyk Matyija — vagy "Erős 
Szolga" típussal mutat rokonságot, 
az észt Kalevipoeghez hasonlóan, 
ám az keveredik benne a "Csodála
tos Gyermek", az eljövendő király 
alakjával.

Kullervo történetének Lönnrot- 
féle formáját, a Kalevalába be nem 
olvasztott változatokkal együtt 
vizsgálva, lényegesen pontosabb 
képet alkothatunk a teljes mítosz
ról.

A testvérviszály motívumával 
indul Kullervo tragikus históriája.
Kalervo vagy Kaleva és Untamo,
Kullervo apja és nagybátyja, Lönn
rot választása szerint hattyúk (vagy 
csibék), akiket egy sólyom szétker
get. Egy ingriai változat úgy szól, 
hogy egy szegény szántóvető ba
rázdákat húzott egy fa törzse körül, 
mely kettéhasadt és két fiú született 
belőle. (Az időt mérő, embereket 
őrlő kozmikus malom helyéből ki
ugró tengelyét ismerhetjük föl talán » > »  folytatás a 18. oldalon
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fo lyta tás a 17. oldalról 

esetleg egyéb vadállathoz való ha
sonlóságát (Lucius Junius Brutus 
— néma vadállat), az Edda Nagy 
Farkasát, Fenrirt, vagy akár Sha
kespeare Hamletjének vitatott so
rá t  "A kutyának is eljön a napja"; 
hogy Ilmariné asszony, mikor kibo
csátja teheneit, vadállatűző varázs
énekében a medvéket és farkasokat 
bűvöli el a csorda közeléből. Kul- 
lervo, amikor a gonosz gazdasszo- 
nyon b osszú t akar állni, m ert 
apjától örökölt egyetlen kése is be
letörött a kőbe, amit az a kenyerébe 
sütött, D ionüszoszként és Her- 
mészként viselkedik. A Baccháns
nők tragikus-ironikus hangvételére 
emlékeztet a gazdasszony számára 
tehenekké bűvölt vadállatok haza
hajtása, és Hermészre/M erkúrra 
vall a zeneszer- számok készítése 
az állatok szarvából, csontjából.

Talán nem túlzás kapcsolatba 
hozni Kullervo alakját a medvével, 
mint a finneknek, lappoknak és 
más finnugor népeknek a szarvas 
mellett legfontosabb totemállatá
val, amely egyik finn eredettörténe
te szerint a fenti egekből származik. 
A lappok, osztjákok, vogulok, vala
mint több északnyugat-amerikai 
indián törzs eredetmítoszában a 
medve állatősükként jelenik meg.

Az osztják és vogul monda sze
rint az égben lakó medve a főisten 
fia volt. Lába egyszer tűi mélyre 
süppedt, mikor apja távollétében 
az ég udvarán sétált, átlyukasztotta 
a boltozatot. Ó, a résen keresztül
lesve, megpillantotta a földi világot 
és azontúl csak oda kívánkozott. 
Az Atyaisten csupán annyit paran
csolt, hogy hagyja békében élni a 
jóembereket és büntesse a rossza
kat, az embereknek pedig a Medve
ünnepet adta örökbe.

Az égi résből, csillagból aláe
reszkedő medve, az istenfia, a Vi
lágügyelő, az igazságot hozza el a 
földre és a rituális meggyilkoltatás
újjászületés kultuszát, a Medveva
dászato t és M edvetort, aminek 
részletes szöveg- és forgatókönyvét 
találjuk a Kalevala negyvenhatodik 
énekében.

Ahelyett, hogy fölöslegesen sok 
szót vesztegetnénk a még hátralevő 
Kullervo-énekek cselekményének 
ismertetésére (hősünk vérfertőző 
viszonyára elveszettnek hitt húgá
val, ami végül mindkettőjük halálát 
okozza — gyakori motívum egyéb
ként a különböző Hamlet-változa- 
tokban, ahogy azt az istenektől és 
leszármazottaiktól meg is szoktuk 
—, két és fél versszaknyi terjedel
mű bosszúállásra az Öreg Istentől 
kapott karddal, csatába indulására, 
hazatérésére és halálára), felhívnék 
még a figyelmet néhány érdekes 
asztrális vonatkozásra, melyek 
alapján tán, Baktay Ervin precesz- 
sziós Napciklus-modelljét követve, 
rekonstruálható lenne egy össze
függő Nap-hérosz mítosz — Kul
lervo  tö rtén e téb ő l és a vele 
kapcsolatba hozható, az eposz vo
nulatába szeszélyesen, sőt néha 
szervetlenül illeszkedő, ám annál 
érdekesebb részekből: a Kalevala 
legkülönbözőbb helyein és mozza
natai során megjelenő pöttöm, de

nagyerejű hősök (Sampsa Pellervo- 
inenek) kalandjaiból, akik sikere
sen hajtanak végre sokszor olyan 
munkákat is, melyekben Kullervo 
kezenyomán csak pusztulás vagy 
gigászi léptékű, hasznavehetetlen 
mű marad.

A szaturnuszival szemben a 
marsi princípium uralja ezeket a 
kalandokat, de már Merkúr, Vé
nusz perceit is megtaláltuk jellema
lakulásának zodiákusóráján. Az 
arany és ezüst szín gyakori jelzői 
előfordulása a Nap és Hold háza
iban, az Oroszlánnak és Ráknak 
megfelelő házakba való kozmikus 
eljutást is jelezheti. A Nap fiának 
(az aranyból származó Kullervó- 
nak?) halálát és újjászületését két 
változatban is megismerhetjük: 
egyszer pogány, totem isztikus 
Medveünnep formájában elevene
dik meg előttünk (a telet átalvó 
medve talán az egyik legalkalma
sabb maszk a mérsékelt- és hide
gebb égövi Oziriszek számára), a 
záróénekben pedig a Csodálatos 
Gyermeket szülő szűz Marjatta 
egyesek szerint keresztény színeze
tű történetében. Semmiféle zavaró 
elszíneződést nem észlelünk azon
ban a teatrális uralkodóváltásban. 
Bár kereszteléssel kapcsolódik 
össze Marjatta gyönyörű gyer
mekének Karélia királyává koroná
zása, a népek új nagy urát "aranyos 
kis alm ácskának (á ldo tt ezüst 
ágacskának)" nevezi az anya, a 
medve-király korábbi metaforáit 
használva továbbra is. Väinämöi- 
nen pedig utolsó varázsversével te
remtett "csodás csónakjába" ül s a 
széles tengerekre száll. Ugyannak a 
kultúrhérosznak, az aranykori ti
tánnak egy arca ő is, mint Kaleva, 
a mitikus kovács (Kronosz, Pro
métheusz, Héphaisztosz), többi fia: 
Dmarinen, Lemminkäinen, Kullervo 
(és Pellervo?), akiket Démétérhez 
hasonlóan megsiratunk aláhullása- 
ikban, s akik fölött örvendezünk 
felemelkedéseikben. De hallgassuk 
inkább Vainämöinen búcsúját, aki 
a legnagyobb áldást hagyta maga 
után: az "édes éneket" (amiről nincs 
s ne is legyen szívünk elhinni, hogy 
ugyanannyi — sajnos — mert 
ugyanarra szolgál, mint Löki és a 
bakkecske, lambé vagy Uzumue 
tánca).

"Hagyjuk az időt haladni, na
pot kelni, napot múlni.

Majd megint szükség lesz re- 
ám, megint hívnak, megint várnak, 

hogy újabb Szampót szerez
zek, új kantelét készíthessek,

új holdat hozzak az égre, új 
napot a magas mennyre,

ha majd nem lesz nap sem, hold 
sem, víg dal sem zeng e világon!"

Most vénséges Väinämöinen 
vízre szállt szép hajójával,

veresrézből vert sajkával, érc
cel ékes bárkájával.

Fölment felső földanyához, le
ment az ég legaljára.

Ott megállt a barna bárka, 
mindörökre megnyugodott.

Csak a hárfát hagyta hátra, 
lantját Szuomi számára

örök örömül a népnek hagyta 
az édes éneket."

Októberi évfordulók
I -110 éve született Pieter Nicolaas van Eyck holland költő
2 -  90 éve halt meg Békefi Antal író

-150 éve született Frandsc Hossu-Longhin rom án író
3 -  100 éve született Louis Aragon francia író
- 40 éve halt meg Szabó Lőrinc költő

4 - 210 éve halt meg Comides Dániel irodalomtörténész
- 200 éve született Jeremias Gotthelf svájci író
- 210 éve született Francois Guizot francia történész
- 390 éve született Francisco de Rója Zorilla spanyol drámaíró
- 125 éve született Schöpflin Aladár kritikus

5 -  100 éve született Csűrös Emilia romániai magyar írónő
- 75 éve született Kiss András romániai magyar történész
- 80 éve született Szabó Magda írónő

6 -  50 éve halt meg Finta Zoltán romániai m agyar költő 
7 -140 éve született Ferenczi Zoltán irodalomtörténész

- 60 éve halt m eg Komáromi János író
8 -  30 éve halt meg Che Geuvara argentin író
9 -  10 éve halt meg Baránszky-Jób László irodalomtörténész
- 450 éve született Miguel de Cervantes Saavedra spanyol író
- 30 éve halt meg André Maurois francia író

1 0 -  60 éve halt meg Paul Vaillant-Couturier francia író
II -110 éve született Pierre-Jean Jouve francia költő

- 150 éve született Simion Florea M arian rom án folklorista 
1 2 -7 0  éve született Békési Ágnes rom ániai m agyar m űfordító
13 - 70 éve született Gulyás János író

- 200 éve született William Motherwel skót költő
14 - 220 éve született Costache Conachi rom án költő 

-180 éve született Theodor Storm német író
1 5 -  175 éve született id. Ábrányi Kornél író

- 100 éve született Ilf orosz író
- 390 éve született Madaleine de Scudéry francia írónő

1 6 -  30 éve halt meg Marcel Aymé francia író
- 70 éve született Günter Grass német író
- 90 éve született Roger Vailland francia író

1 7 -  100 éve született Stefana Velisar-Teodoreanu rom án írónő
18 - 220 éve született Heinrich von Kleist ném et író

- 450 éve született Justus Lipsius holland filológus
- 90 éve született Mihaü Sebastian román író

19 - 390 éve halt meg Sebastian Grabowiecki lengyel költő
20 - 225 éve született Samuel Coleridge angol költő 

-150 éve halt m eg Édes Gergely költő
- 80 éve született Gajdos Tibor vajdasági író
-125 éve született Q n d n a t Pavelescu román költő
- 140 éve született Tóth Béla író

21-150 éve született Carl Edvard Brandes dán író
- 330 éve született Cserei Mihály történetíró
- 150 éve született Giuseppe Giacosa olasz drámaíró

22 -110 éve született John Reed amerikai író
23 - 70 éve halt meg Alexander Bemát filozófus

- 230 éve született Benjamin Constant francia író
-125 éve halt meg Théophile Gautier francia költő

24 - 260 éve halt meg M artino Radicati di Passerano olasz költő 
25-175 éve született Dux Adolf író
26 - 30 éve halt m eg Dormándi László író
27 -110 éve halt meg Kari Goedeke német irodalomtörténész
28 - 410 éve halt meg Giovanni Maria Cecchi olasz író 
29-100 éve halt meg Henry George amerikai író
30 - 50 éve halt meg Hans Bohatta osztrák filológus

- 75 éve halt m eg Gárdonyi Géza író 
3 1 -6 0  éve halt meg Ralp Connor kanadai író

- 70 éve született Galsai Pongrác író
-140 éve született Axel Mim the svéd író
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X & D T X —
A rendszerváltásig a dióspatonyi program zárt körben mo

zog: 1990-tő/ az érdekeltek és az érdeklődők számára már nyílt 
titok, hogy a kutatás, amelyre Koncsol vállalkozott, az egész 
környékre, sőt az egész Csallóközre, távlataiban pedig az egész 
szlovákiai magyar településterületre kiterjed. Nem pusztán a 
Dunaszerdahely környéki településszerkezetet, emlékrétegeket 
világítja át, hanem a hagyományos, a modernizáció előtti élet
formákat, -módokat térképezi föl — a mentalitás-, gazdaságtör
tén e tte l, szokásokkal, hiedelm ekkel kapcsolatos íro tt 
forrásokból kerekít egységes képet, s az eszmetörténeti összeg
zést végzi el.

A régi történetírás elsősorban eredetmítoszokkal, uralkodó
házak és háborúk történetével foglalkozott; Koncsol munkater
ve az első világháború utáni köztörténetírás, népiségkutatás 
iskoláinak módszereit követi. Szakemberek körében ismert az a 
tény, hogy a nyugat-európai eszmetörténet nagy helytörténeti 
kutatóbázisra, publikált regionális dolgozatok tömegére tá
maszkodik — például a módszertant megújító francia Annales- 
iskola is. Az e típusú kutatásoknak felföldi vonatkozásban 
nincsen párja; Püspöki Nagy Péter már másfél évtizeddel eze
lőtt hangsúlyozta, hogy Dél-Szlovákia történelme föltáratlan. 
Amikor a diósförgepatonyi faluközösség életlehetőséget bizto
sított Koncsolnak — effélére a második világháború után nem 
volt példa a szlovákiai magyar művelődéstörténetben, s az 
ilyesmi számos magyarországi fiatal kutatónak is álma — nem 
lehetett megítélni még, hogy a kutatómunka nem süllyed-e 
provincializmusba, eredményei nem szürkülnek-e egy kis kör 
érdeklődésére számot tartó regionális érdekességgé. Hogy nem 
így történt, főként Koncsol higgadt kutatói szenvedélyén múlott 
ugyan, de — amint azt állandóan hangsúlyozza — a patonyi 
közösségtől minden támogatást megkapott. Mostanában Lelkes 
Vincéék szervezik az 1993-ban indult könyvsorozat, a Csallókö
zi Kiskönyvtár Baráti Körét, amely a folyamatos munka, a rend
szeres publikáció alapját képezné.

A kutatóprogrammal kapcsolatos ellenvetések egyike, hogy 
aránytalan, túldimenzionált, hogy túlzás egyetlen községről 
ennyi dokumentumot egymásra hordani. A másik kifogás, hogy 
a program hivatkozási alapot teremthet a tartalmatlan nemzeti 
retorika számára, s hogy a történelem felé fordulva éppen a 
jövőre nem figyel. A harmadik, hogy egy provinciális önünnep
lés és öndokumentáció forrása lehet. A helytörténetírásnak 
azonban nem kell megrekednie az adatföltárásnál, hanem táv
latokat is nyithat. Az eszmetörténésznek, mielőtt konstrukciót 
alkot, ugyanannyi adatot kell megismernie, mint a pozitivistá
nak, s ha nincsenek kéznél, föl kell tárnia őket. S amit Koncsol 
ír — bár mindig szépen, választékosán, egzakt módon és kife
jezően fogalmazott; ez bizonyára kiderül a könyvbe fogalalt 
idézetekből — nem retorika.

A felföldi születésű, falujához, Tajnához haláláig kötődő 
filozófus, gróf Révay József írja Kisnemesek Tajnán főcímű, 1942- 
ben megjelent monográfiája előszavában: "»A történelem az élet 
tanítómestere» — ez a tétel nemcsak lapos: voltak olyanok, akik 
a helyességét is kétségbe vonták. Nietzsche mondja például, 
hogy az, aki a múltakon rágódik, elmulasztja a jelent és elvesz
tegeti a jövőt. A történelemnek — ennek ellenére — mégis van 
egzisztenciális jelentősége." A magunk egzisztenciája nem szü
letésünkkel kezdődik, hanem tágabb időszeletbe ágyazódik be
le. Az ember nem pusztán biológiai organizmus — szelleme is 
van, amivel közösségekbe tagolódik, s azok múltja is mi va
gyunk. A hegeli "objektív szellem" szorosan létünkhöz tartozik: 
"Az, aki magát a környezetében fel-felmerülő történeti emlékek
be beleéli: saját szunnyadó energiáit eleveníti meg." Az emberi 
szellem elmúlt korokbeli értékirányultságára a történelmi for
rásokból következtethetünk; faggatásuknak ráadásul közvetlen 
haszna van. A történelemben a dinasztiákhoz kötődő társadal
mi identitást a modern nemzeti identitásképző ereje váltotta föl. 
A nemzetállam-ideológia elméleti-erkölcsi gyöngülésével ezt 
váltja föl a regionális, s a múlt virtuális közösségéhez kapcsoló
dó integráció emléktöredékei sem mozgósíthatók. Koncsol vál
lalkozásának jelentőségét éppen ez adja meg: a felföldi magyar 
közösségi önazonosságtudatnak nincs mibe kapaszkodnia.

(Részlet Filep Tamás: Koncsol László m onográfiájá
ból, N ap Kiadó, Dunaszerdahely, 1997.)

— lo^yEX

ZENEI CSEVEGÉSEK 6.

Újra-termeljük a világot?
"... s a világot bármikor újra- 

költöm" (Lászlóffy Aladár)
Sokszor eszembe jut ez az idé

zet. Nagyszerű gondolat, m ind
nyájunkban szunnyadó felisme
rést fejez ki rendkívüli képi erő
vel. Az "újraköltöm"-ben a terem
tés, az ú jraterem tés kozm ikus 
gesztusa éled újra. A világot min
den nem zedék újra teremti, újra 
álmodja-, a teremtés misztériuma, 
tehát, végnélküli körforgás.

"Szereti a világ, ha újraköltik: 
/  hisz objektív valósággá válik az 
/  újraköltés is —: /  így lesz a világ 
halhatatlan. ..." (Szilágyi Domo
kos)

M inden gondolat objektív va
lósággá válik. A művészi alkotás
ból előtörő gondolatok — azok is, 
amelyeket mi m agunk keltünk 
életre a m űvet szemlélve-hallgat- 
va-értve. Újraköltés ez a folyamat 
is, a világ szorgos újrateremtése. 
Ebben a értelemben mindnyájan 
költők vagyunk; mi mind, m in
den pillanatban újraköltjük a vilá
got. Többek között ezért is oly 
nagyszerű a "bármikor" szó hasz
nálata. Gondolatban talán ki is 
egészítjük az idézetet: mi a vilá
got mindig mindenütt újraköltjük.

Ezekre gondoltam egy tv-in- 
terjú nézése-hallgatása közben. 
Szakállas fiatalem berek beszél
tek, a felfedezés izgalm ával ... 
közhelyekről. Egyikük azt bi
zonygatta, izgatottan, hogy a m ű
alkotás — esetünkben a rendezés 
— egy adott pillanatban öntörvé
nyűén fejlődik tovább, halad a 
maga szabta törvények kijelölte 
úton. Abeszélőláthatólag nagyon 
meglepett volt, hogy ez így törté
nik, és hogy még ő vele is m eg
esett.

Nem tudom , mit képzelt ma
gában a m űalkotás belső törvény- 
szerűségeiről a felfedezés előtti 
sok-sok évben (egyetemi tanul
mányok, kezdő rendezői, esetleg 
színészi gyakornok éveiben!). Fo
galmam sincs arról, hogy akkori 
tanárai mégcsak nem is említet
ték neki ezt a jelenséget? ó  maga 
sohasem olvasott semmit ezzel 
k a p c so la tb a n ?  V agy e lm en t 
m in d ezek  m elle tt arra  várva, 
hogy majd ő  "felfedezi"?

Ha csak egy-két ilyen meg
nyilvánulás lenne, talán ügyet 
sem kellene vetni rá. De m anap
ság m induntalan felüti a fejét ez a 
tudálékos "felfedezés" láz. Sza
vak és gesztusok m ögött valami 
olyasmi húzódik meg, ami m ind
annak teljes semmibevétele, ami 
m ár volt, akár a közvetlen elődök 
vagy a régmúlt vüágában.

Ez nem  újraköltése a világ
nak, ez egyszerűen ÚJRATER
MELÉS. M égpedig futószalagon 
történő konfekciógyártás. Velejá
rója az a hajlandóság is, hogy a 
világ keletkezését egy nem zedék 
saját magához mérje, m intha vele 
indult volna a teremtés mítosza.

A jelenség nagyon otthonosan 
mozog a válságos időszakokban, 
am ikor két világ között az idő 
m intha állna, mintha a gondola
tok is megállnának egy rövid idő
re , m in th a  a se n k i sz ig e té n  
élnénk.

Ilyen időszakokban m inden 
tám ogatni látszik az efféle meg
ny ila tkozásokat. A különböző 
m űvész irányzatok m inthacsak 
örvényükbe szippantanák a ke
letkező új m űalkotásokat. Stan
dardokat igyekeznek átvinni a 
köztudatba és az új, fiatal tehetsé
gek tudatába. Afféle "iskolák" ala
kulnak ki egy-egy alkotó körül, a 
m űvek  úgy  hason lítanak  egy
másra hogy ember legyen a tal
pán, aki m eg tudja különböztetni 
őket. K isértetiesen hasonlítan i 
kezdenek az ipari üzem ekhez. 
Technológiákban gondolkoznak 
("éreznek!"), gyártási folyamato
kat tökéletesítenek, sokat adnak a 
desing-ra. És p e rsz e , k ü lö n ö s  
h a n g s ú ly t h e ly ez n ek  a REK
LÁMRA. Hol van i t t "... s a világot 
b á rm ik o r ú jrakö ltöm " vágya? 
Még az újítások is benne reked
nek a gépi m echanizm usok vilá
gában. Újraköltés helyett inkább 
beszűkülés, beszürkülés követke
zik be. Ezt "helyettesíti" az "izga
tott" közhelyfelfedezések  rek
lám ízű  fogásai. És a gesztus, 
amely sugallja, hogy: a világot 
bármikor ÚJRATERMELJÜK! A 
költő szavaival válaszolhatunk: a 
világ nem szereti, ha újratermelik.

TERÉNYI EDE
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HOL- '! -
H osszas szenvedés után, 77 éves korá

ban Németországban elhunyt Tollas Tibor 
költő, szerkesztő, az 56 utáni m agyar emig
ráció egyik fókuszát képező Nemzetőr című 
lap vezéregyénisége, 1979-től a Szabad
ságharcos Világszövetség alelnöke.

A  Látó augusztus-szeptem beri számá
ban Jánosházy György teszi közzé Shakes
p ea re  Coriolanusának Petőfi utáni, saját 
fordítású változatát. A lapban verset olvas
hatunk Jánk Károlytól, Villányi Lászlótól, 
Demény Pétertől, Lászlóffy Csabától, Bart- 
ha Györgytől, Killár Katalintól, Lövétei Lá
zár Lászlótól és Fazakas Attilától. Prózai 
írást közöl Szakács István Péter (Preferansz- 
parti), Kabdebó Tamás (Möbius-Strip), Tóth

Mária (Kutyák tele), Kisgyörgy Réka (Hon
vágy, hazaárulás), Szabó Á rpád Töhötöm 
(Kinyitom az ajtót) és Simon Attila (Szép 
vagyok). A Fórumban Selyem Zsuzsa A z és 
angyala d m ű  tanulm ányának befejező ré
sze. Dokumentum: Domokos Géza Vesztesek 
és nyertesek. Műterem: Puskás Sándor A  
Honfoglaló. A Kis lírai antológiában Demény 
Péter válogat Radnóti Miklós verseiből. 
Szemle-. Balázs Imre József, Vallasek Júlia, 
Bartha-Balog Emese, Boka László, Holl Il
dikó, Demény Péter, Gergely Edit írásai. A 
szám képzőművésze Puskás Sándor.

A  leányfalui Petőfi Sándor Művelődési 
Házban augusztus 19-én nyílt meg Finta 
E d it Áttúnések d m ű  kiállítása, amelyet 
Lászlóffy Aladár vezetett be. Közreműkö
dött Havas Judit előadóművész.

A  kolozsvári Stúdium Könyvkiadó gon
dozásában "Tört kövön és porladó kereszten 
címmel jelent m eg Gaal György új könyve 
a Házsongárdról.

A  Bécsi Napló 4. száma köszönti a het
venéves Sütő Andrást.

A  Forrás augusztusi számában olvas
ható Kovács András Ferenc-Tompa Gábor 
Kétszer kettő balkezes d m ű  versciklusa. A 
számban Szabó József Szilágyi Domokos égi 
üzenete d m ű  írása, valamint a költő Árverés 
d m ű  költeménye.

A  Tiszatáj 8. számában Kántor Lajos

Ihlet és korrekció (avagy: a nemzettudat karban
tartása) d m ű  esszéje. Kritikát Sántha Attila 
Szőcs Géza Ki cserélte el a népet, Margittai 
Gábor Páll Lajos Andromakhé uszályán és 
Szabó Gábor Orbán János Dénes A  találko
zás elkerülhetetlen dmű könyvéről ír.

Az Alföld augusztusi számában Kántor 
Lajos Helykereső dmű írása.

A  Kortárs 8. számában Lászlóffy Aladár 
Ilyen is volt már d m ű  verse.

A  Hitel augusztusi számában Lászlóffy 
Csaba Enigma, Felgyorsult előjáték és Ablak
keresztjén március dmű veresi. Gerliczki 
András A  líra önvizsgálata (Műfaj és verssze- 
rúség Szilágyi Domokos: A  láz enciklopédiája 
című művében) címmel közöl tanulm ányt. 
Dobos László Sütő A ndrást köszönti, Már
kus Béla pedig Lázok János Sütő András 
drámatrilógiája dmű könyvét elemzi.

A magyar színház születése címmel au
gusztus 27. és 30. között tartottak konferen- 
d á t Egerben.

A  Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és M ű
vészeti Társaság augusztus 21. és 23. között 
tartotta meg a hagyom ányos Hévízi Irodal
mi Napokat.

A z  Alföld szeptemberi számában Feke
te Vince Mi? Kérdezed, Ahogy a vonat és 
Ütköző d m ű  versei.

Kodály
Kányádi Sándor versének négy so

rát idézzük a vízszintes 4. és a függőle
ges 1 y valam int 73. sorokban.

VÍZSZINTES: 1. Női név. 4. A z idézet 
első része (zárt betűk: R, M, A, L, G). 16. 
Sorszámnevek. 17. Madár. 18. Hangta
lan líra. 19. Oxigén és szén vegyjele. 21. 
Zakariás Károly. 22. Indulatszó. 23. Kö
tőszó. 25. Karthágó legendás h írű  ki
rá ly n ő je  az  Aeneís-ben. 27. F ö lde t 
forgat, fordítva. 29. Vízi sportot űző. 31. 
Hangszer. 33. Káró... evezőlábú madár. 
36. M agával dpel. 37. Ilyen tükör is van. 
38. Kis juh. 40. N. Z. 41. Üres unió. 42. 
Karon ülő, falun. 43. Tyúkanyó. 45. Test
rész. 47. Filmet bemutató. 48. Két szó: 
Herder-díjas írónk névbetűi; dél-ameri
kai indián kultúra. 50.1. G. 51. Érvekkel 
hadakozik. 52. Bordázott kelme. 54. A 
nagy varázsló. 55. Szél a Keleti-Kárpá
tokban. 57. ...világ, magyarországi fo
ly ó ira t.  59. Belga és haza i kocsik  
nem zetközi betűjele. 60. Illat, íz. 62. Ver 
az eső. 63. Alá. 64. A m agyar külügym i
niszter névbetűi. 66. Vesztett..., Katona 
Szabó István regénye. 68. Női név. 70. 
ízletes h ú sú  tengeri hal. 72. Csarnok, 
névelővel. 73. Faljad a rét füvét! 74. Dal. 
76. Udvarias megszólítás. 77. Európai 
főváros (zárt betű: R). 78. S. Á. 79. Redő 
egynem ű hangzói. 80. Ketrec. 82. Fone
tikus mássalhangzó. 85. Váradi Olga. 
87. Hajítanak. 90. Tamási Áron szülőfa
luja.

FÜGGŐLEGES: 1. A z idézet második 
része (zárt betűk: L, A, E, É, E). 2. Erbi
um. 3. Nagy szimbolista költőnk. 4. Ne
ves n ag y v á rad i kö ltő  n év b e tű i. 5. 
A utom atikus berendezések beépített 
szabályozó része. 6. Apáca-lakás. 7. Z. 
L. 8. Fordított női becenév. 9. Határtala
nul imád. 10. Rákos központjában áll.
11. Ezüst. 12. Szemét. 13. Vásár-előze
tes. 14. Lantán. 15. H ardas nő. 20. Épen 
m egm aradt végtag-rész. 24. Energia.
25. ...István, Eger-vár védője. 26. Savval 
kezel. 28. Régi magyar költő. 30. Kén s 
hidrogén vegyjele. 32. Ázsiai nép. 33. 
Bódító. 34. Aradi származású magyar 
költő név betűi. 35. Két szó: irat; hangta
lanul súgó. 38. Nem tud  tanulni. 39. Női 
név. 42. Maga alá takaró. 44. Kémiai 
elem. 46. Falu Kányád községben. 47. 
Vírusos betegség, románul. 48. Azonos 
feladattal megbízott, egy helyen felállí
tott két őr. 49. Betegség. 51. Képes be
széd. 53. Testszövet. 56. Kassák Lajos 
lapja volt. 58. Titokban ráfigyel. 59. 
Nyárád-menti falu. 61. A fegyelem. 63. 
Szövetség. 65. Jack ... a Martin Eden d - 
m ű regény írója. 67. Kiejtett betű. 68. 
Vízzel letisztító. 69. ó k  Párizsban. 71. 
Ultószó. 73. Az idézet befejező része (zárt 
betű: G). 75. Üres hordó igéje. 81. L. A. 
Y. 83. Fém betűi. 84. Skandináv apró
pénz (zárt betű: ö ). 86. Perzsa uralkodó. 
88. Igekötő. 89. K. N. 91. Határozott 
névelő. 92. Üres keret. 93. L. L. 94. Kicsi
nyítő képző.

K. KOVÁCS ANDRÁS

A HELIKON 17. számában közölt, Búcsú d m ű  rejt
vényünk megfejtése: "Csak egy könny voltam, aki porba 
hull, / Csak egy sóhaj, ki égbe szabadul."
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