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LÁSZLÓFFY ALADÁR

Protévé, Pronátó, Prométheusz
H ogy is szokták  régen a kato

naságnál?... IMÁAÁHOZÜÜ N os 
édes N yuga t, bocsáss m eg ne
künk, m ert nem  tud juk  (néha), 
m it is c se le k sz ü n k !... V alam i 
ily en sze rű  sze rta rtá s-so ro za to t 
kezdem ényeznék  ezekben a fe
szü lt napokban; m ikor a PROTV 
és a posta bohóckodásnak  álcá
zo tt C aritas-játékkal játszva szed 
össze m illiárdokat s m ég annak  
dicsőségében is fürd ik , hogy ő is 
tesz valam it a N átóhoz való kö
zeledésünkért, és egy p á r  tucat 
szerencsést egyből a jó létbe, a 
tra n z itjá té k sz a b á ly o k  h aszo n - 
é lv e z ő i k ö zé  em e l, t ip ik u s a n  
am erikai reklám fogás sorozat be
vetésével. Igen, tenn i lehetne va
lamit. P éldáu l őszinte és m élabús 
b ó logatás k ö zep e tte  e lism ern i, 
hogy az országot nem , d e  az em 
lített tévécsatornát m áris be  le
hetne illeszteni a "N yugatba" — 
ha annak  a fő-fő ism érvei között 
a piac és a légy egyarán t o tt sze
repel. Ehelyett tovább folytatom  
a m agam  zsolozsm áját. N yuga t 
bácsi, kegyelm ezz! önzők, osto 
bák, nagyképűek , tolvajok, fenn
héjázok, lusták, piszkosak, p ri
m itívek vagyunk, halálpontosan  
olyanok, m in t te, hogyha csak a 
nega tív  v o n áso k a t vesszük , és 
persze m ás az arány  a jó és a rossz 
o ldalaink  közt, d e  m ienk az or
szág, m ely szóban forog, Ránk 
bíztátok, a kezünkre ad tá tok , an 
no — dacum ál. Igen, beism erjük 
tö red e lm esen , h o g y  R o m án iá t 
ép p en  R om ánia m iatt n em  lehet 
bevenni. De a Földgolyónak  ezt a 
részét bün tetn i azért kár lenne. 
És az ima országonkén t elvégez
hető. M agyarországot, Lengyel- 
országot, Szlovákiát és Szerbiát 
ép p  ö n m ag u k  m iatt nem  lehet

bevenni u gyebár egy ilyen jobb 
izébe, de m éltatlan  do log  lenne a 
F öldnek  azokat a többé-kevésbé 
szég y en p ír-sáp asz to tta  és elsá- 
p ad ás-p iríto tta  fo ltocskáit b ü n 
tetn i azért, am i rajtuk, a nevüke t 
viselő felü letükön  folyik. N y u g a t 
bácsi, te ad tad  kezükre a tájat, 
vagy ők  h agy ták  kezeden  a N y u 
gatot. K ezeden, m elyhez u g y an 
csak tap ad  ez az geopolitikailag  
és geotörténelm ileg . Igaz, hogy  
N oé m ár be tu d o tt rúgni, m ert 
ism erték  a bo rt a Biblia korában, 
s valahol a R ajna-m entén is, a ne
an d erv ö lg y i szövetség i b a r lan 
golásban  m ár vagy  kétszázezer 
éve b ű n n ek  tartják  az ilyesm it, 
ám  itt m ég  a szőlőbe hajtják legel
n i a tehéncsordát, a tejet v iszon t 
a d isznókkal e tetik  fel, 1997 jún i
usában , K olozsvártó l húsz  kilo
m éterre, m ert nincs m it k ezd e 
n iü k  vele. Te ad tad  kezükre a sző
lőt s a tehenet is. És ad tad  a len
g y e lek é re , m ag y a ro k é ra , tö rö 
kökére, bo lgárokéra, m iközben  
te  harm incéves, százéves-hábo- 
rú z tá l  és e re tn e k e k e t ég e tté l. 
Egész fö ldrészeket ciánoztál ki a 
bennszü lö ttek tő l, az tán  benépe
sítetted  szökött sikkasztókkal és 
export-kurvákkal, s lám  a vég
eredm ény  p á r  em beröltő  m úlva 
az  em beri civilizáció csúcstelje
s ítm én y év é  v á lh a to tt. K icsi lé
péssé a H o ldon , ugyebár... A kkor 
m ost, légy szíves fogd be a sze 
m ed  (és a szád) és nyeld  le a b é 
k á t. Á m en . K ü lö n b e n  o d a v a 
gyunk , elveszünk, és tehenek  le 
gelik  le a helyi R ajnam entéket 
örökre. így  gondolj rom ánra , m a
gyarra , törökre. H ogy  ha rossz- 
m á ju s k o d s z ,  n e k ü n k  v é g le g  
rám eg y  a m áju n k , m in t PRO - 
m étheusznak . Im ához tehát!...
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B. KOVÁCS ANDRÁS

Könyvheti röpke beszélgetések a sátor mellett
Az idei könyvhéten  a m ai m agyar iro

d a lo m  írói m ajd valam ennyien  k iü ltek  a 
kö n y v h eti sá to r m ellé a V örösm arty térre, 
hogy  frissen m egjelent köteteiket ded iká l
hassák. A z  alábbi b eszé lgetések  sorrendje 
n y ilván  alkalm i, m ikén t az is a véletlen 
m ű v e, k it sikerü lt szóra b írn ia  a ripo rte
reknek , am it azonban  az írók m agukró l, a 
k ö n y v p ia c i v iszo n y o k  v á lto zásáró l el
m o n d o ttak  —  az talán  szélesebb érdek lő 
d ésre is szám ot tarthat.

SPIRÓ GYÖRGY
—  Annak idején nagy izgalommal olvas

tuk Erdélyben Spiró György A z  Ik sze k  című 
regényét, a kelet-európai értelmiségi sors egy 
érdekes példázatát láttuk benne, aktuálpoliti- 
kai tartalommal telítve. Kézről kézre járt, volt 
abban egy édes konspirativitás, ahogy megbe
széltük, miért is húsba vágóé könyv, miért szól 
a mának és nekünk különösen. Spiró György 
azóta is termékeny író. Változott-e véleménye 
szerint az irodalom szerepköre annak következ
tében, hogy az akkori társadalom eltűnt a m ű
vek mögül, amely példáaul A z  Ikszeket oly 
áthallásos m űvé tette, miként akkor mondtuk?

—  Ú gy látom , hogy  K elet-Európábán 
sok  helyen az o lvasók  igénye változott. Ez 
n em  az t jelenti, hogy  ez a fajta m űvészet 
e lv e sz te tte  vo lna létjogosu ltságá t. Ú gy 
gond o lo m , hogy a létjogosultság m egvan, 
csak lap p an g  jelen pillanatban. A m últ hé
ten  já rtam  P rágában , o tt k iadókkal, írók
k a l ta lá lk o z tam , és az egy ik  k iadó  el
m o n d ta , hogy p é ld áu l egy Skovercky-sze- 
rű  m űv észb ő l —  ism ert író, N yugaton  él 
—  nos, egész C sehországban  350 példány t 
lehe te tt e ladn i a m űveiből. A m i m ég keve
sebb, m in t M agyarországon, ahol az átla
gos p é ld án y szám  1000-2000 között van 
m ost, és többet n em  lehet e ladn i az igazi 
iro d a lo m b ó l. Ú gy  h iszem , ebben  nagy 
szerep e t játszik  —  és m ost nem  a nyugati 
csekély, gyatra  m inőségű  könyveknek a 
té rh ó d ításá ró l beszélek  vagy arról, hogy 
m eg v e tték  a p iaco t — , hogy az em berek 
m in d en k ép p en  szeretnének a valóságtól 
m enekü ln i. Ú gy vélem , hatalm as illúzió
vesztés folyik ezekben  az országokban, és 
az  em berek  jelenleg m ég m ind ig  ragasz
k o d n ak  valam i illúzióhoz, s em iatt feledést 
sze re tn én ek  a könyvektől kapni, ahelyett 
hogy  a ráismerést k e resn ék  Én ezt egy idő
leges szerepvesz tésnek  tartom , és majd 
he ly re  fog álln i az irodalom  kom oly rang
ja, m elyet több száz éve élvez K elet-Euró
pábán .

—  A  stíluskorszaki és a politikatörténeti 
határok nyilván nem esnek egybe. De vajon a 
kortárs magyar irodalomban érezhetók-e új tö
rekvések, folyik-e az új eszközök kutatása?

—  A b szo lú te  érezhető . Úgy veszem  
észre, hogy  a valóban  fiatal írók, tehát a 
h u szo n év esek  m ár eléggé radikálisan  kez
d en e k  szak ítan i az ún. posztm odem nel. 
É n ez t egy igen helyes törekvésnek látom . 
A p o sz tm o d em , vagy  am it annak  nevez
n ek  n á lu n k , teh á t az ironikus, m inden t

kétségbevonó és eléggé szubjektív próza- 
és versírásnak  m egvolt a m aga létjogo
sultsága a hetvenes-nyolcvanas években, 
és b izonyos értelem ben kifejezte az in d i
vidu u m n ak  a lázongását az egész  v ilág  
ellen. De úgy  látom , hogy ezzel egy zsá
kutcába is jutott ez a fajta irodalom , és 
m eglehetősen elszakadt attól az élettől, 
m elyet azért a nagy töm egek itt Kelet-Eu- 
rópában élnek. E feszü ltség , e d iszkrepan
cia sokáig  n em  lesz tartható. És ennek  a 
fiatalok tu d atáb an  v an n a k

— Ebből az sül ki, hogy az író keresi az 
olvasót. Az olvasó vajon nyom oz-e az író 
u tán?

— Előbb-utóbb az írók is keresni fogják 
az olvasót! Jelen pillanatban  nem  keresik, 
m ert nem  szoru lnak  rá. Teljesen m indegy, 
hogy m egveszik-e a könyvet vagy sem , 
valahonnan  dotációt kapnak  a kiadók, és 
az írók így pénzhez ju tn a k  M ár aki! A 
kinek nem  jut, annak  eleve rem énytelen a 
sorsa. Az o lvasók ped ig  jelenleg nem  tu d 
ják, kit is kellene olvasni, m ert teljesen

ca
m eg sz ű n t a tá jék o z ta tá s  és re n d k ív ü l 
rossz helyzetben van a könyvterjesztés. 
M ost tehát nem igen tudja az olvasó, mi 
lenne neki jó. Azt hiszem , ez idővel rende
ződn i fog. H osszú  távon én  nagyon op ti
m is ta  v a g y o k . S z á z - k é ts z á z - ö ts z á z  
éveken  á t b izonyos m en ta litá so k  nem  
szoktak gyökeresen változni e térségben, 
és m ivel e m entalitás kiterm elte a m últ 
században  és a XX.-ban e m agyar irodal
m at, m ely jelentős é r té k — úg y  gondolom , 
hogy ez a továbbiakban is fenn fog m arad 
ni.

DOBAI PÉTER
—  Dobai Péter a legsikersebb magyar írók 

egyike, verseskötete jelent meg a könyvhétre, 
de a forgatókönyv, a vers, a regény és a novella 
egyaránt műfaja, pályáján mind a négy végig
kísérte. Miért ragaszkodik mind a négyhez?

— M indenikben m ás kifejezési lehető
ség e t lá tok . F ilm fo rg a tó k ö n y v e t a zé rt

írok, hogy pénzt keressek. A novella-, a 
regény- és esszéírás az m unka, a versről 
annyü tudok m ondani, hogy az játék  Te
hát nem  m unka. H ozza  m agával —  n em  
szeretem  az ihlet szót —  az inspirációs 
erőtér. Mert a vers, szem ben a többivel, 
m ondjuk így: m úzsái vagy isteni ajándék

—  Nem inkább a többinek impulzust adó 
eró?

—  N em  tud eg y  vers im p u lzu st adni a 
p órázán ak , lega láb b is én  n em  tap asz
taltam. Fordítva inkább.

A könyvsikerre vonatkozó kérdésre 
azt felelte Dobai Péter, hogy irodalom  és 
piac viszonya gyökeresen áta lakult az 
utóbbi években , a könyvtárak olyannyira  
m egugrottak, h o g y  a kereslet korlátjává 
váltak  Saját prózakötetei hasznából fe
dezte például verseskönyve kiadását, így 
az valóban fényűzésnek szám ít pályáján.

KOCSIS ISTVÁN
—  A z erdélyi irodalom és problematika 

alighanem törököt fogott Kocsis Istvánban: hi
ába vándorolt ki, nem ereszti azt, amibe bele
született. Ervényes-e új kötetére is?

— Érvényes. Itt m ost A  Szén Korona 
tana című könyvemet dedikálom , de nem  
ez a legutolsó. Most jelent m eg egy d rá
m akötetem  is: A  megkoronázott. Ébben a 
legú jabb  d rám á im  v an n ak , Arpádházi 
Szent Margit, aztán / I  legnagyobb erdélyi, 
Báthory István. A  megkoronázott szereplője
I. Lipót, de mellete Bethlen Miklós is. A 
negyedik főszereplője Széchenyi István, 
az ötödiké Déryné. Ezek közül egyet sem  
játszottak még Erdélyben sem, annyira 
ú jak

—  Egymással rokonítható hősök, ugye?
— N éhányuk joggal nevezhető a m a

gyar történelem legsikeresebb személyi
ségének. Ilyen például Báthory István, aki 
m indeddig a leghatalm asabb magyar, ő 
erdélyi fejedelem és lengyel király is volt, 
és — nagyon érdekes — a Szentszék és a 
jezsuita rend őt szemelte ki egy akkroi 
elképzelt Európa világi uralkodójának. 
Az lett volna a feltétel, hogy sikerüljön 
kiűznie a törököt az egykori keresztény 
területekről, ebben azonban m egakadá
lyozta a halál.

—  Ön szeret történelmi személyiségek bő
rébe bújni, viszont saját élettapasztalata köz
vetlenül jelenik meg a romám történetírásról 
szóló regényében. Valami hasonló várható-e 
még?

— Most újra drám akötetet szeretnék 
kiadni, visszatértem  a drám aíráshoz. H a
bár úgy érzem, nincs igazán nagy érdek
lődés a színházak részéről. De hát ez nem  
jelenti azt, hogy mi drám aírók ne folytas
suk a küzdelm et az igazi m agyar színját
szás megteremtéséért.

Az utolsó kérdésre— hiába erősködött 
a riporter — Kocsis István nem  volt haj
landó' válaszolni. "Ez így kerek, ahogy 
van" — nyugtatta m eg a riportert...
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KISGYÖRGY RÉKA

A napozó
A napozó a forró kövezeten (kockaköveken) feküdt 

és fél 10 óra volt, fgyhát elálmosodott, és könnyű bi
zsergés remegtette meg végtagjait, zsigerszerveit, fá
radtan tovább működött az "elhasznált” agy. Fektéből 
a város fölött függő toronyórát is láthatta, sejtelme 
tehát bebizonyosodott: valóban fél 10 volt, s minden 
ezt jelezte. Unalmassá vált a meleg, s kellemetlenné is 
ráadásul, hiszen förtelmesen izzadni kezdett, s arra is 
lusta volt, hogy az orra körül keringő legyeket, rovaro
kat elhessintse. Eszméletvesztése volt?! Semmi nem 
utalt ilyesmire, bár — villant át az agyán — vannak 
olyan dolgok, amelyekről nem lát, nem hall az ember 
semmit, s mégis ott vannak, megtörténnek velünk, s 
mikor az ember fölnyitja szemét, rögtön arra gyanak
szik, hogy mély és szédült álma volt. Ámde: valóban 
járt volna valahol?! Vagy furcsa képzelgés az egész, s 
az emígyen megcsalt test mehet a fenébe?!

Mint egy ködfátylon át, látta maga fölött a szágul- 
dó-röpködő bárányfelhőket, mióta világ a világ, azóta 
egyfolytában ilyen "forgalmas" az égbolt, s akár a fo
lyóba kétszer, itt sem fedezhetjük fel többször ugyanazt 
a formát. Teste lebegni kezdett, s így enyhe szédülés, 
hányinger fogta el. Meg aztán mire jók akkor az évszá
mok? Ha nincs megállás és folyton-folyvást telik az 
idő?! Mint egy nagy könyvben, az információkból ala k- 
zat születik, s az anyag összesűrűsödik, összeáll, kom
pakt tömeg formálódik belőle, s ez majd átalakul, de el 
nem vész. így, hirtelen — az anyagról (matériáról) 
ennyi volt a véleménye. S hogy milyen volt a napozó, 
melyet viselt?!... Zárt szabás, hosszan lenyúló alsórész, 
amely a combját félig födte; derékban gumi, a kertész
stílusú "felsőrész" pedig szabadon hagyta mindkét 
mellét. A zöld és fehér virágos, alapszínét illetően: 
narancsszínú napozó-kosztüm — melynek minden tar
tást, szabást, minőséget és "formát" végső soron maga 
a test kölcsönzött — a légzsák szerepét töltötte be. 
Minduntalan felfúvódott, majd lelappadt, és olyan 
volt, mint egy szárny.

Sütött a forróság lentről, a kövek felől így hát el 
kellett hinnie azt, hogy valóban, bizonyos dél-amerikai 
indián törzsek akár kenyeret vagy palacsintát is készít
hetnek egy felforrósodott kövön. De a fekvő ember 
mégsem palacsinta, bár a szüntelen és megszakítatlan 
fejlődés folyamán sokszor megpuhul, ellanyhul egy 
kicsit, a hús eltűnik, marad a csont, az uralkodói csont, 
amely maga is porrá omlik szét — nyilván, csak évez
redek múltán.

A múzeum-épület felől penész és málló vakolat 
szaga áramlott felé, s ez a szag-keverék, melybe bele
vegyült a kora nyári, vadul illatozó futórózsák illata is, 
magát a történelem-szemléletet juttatta eszébe, a meg
hamisított, forró gőzben pácolt és hazugságokkal fű
szerezett történelemét, valamint a történelmi igazságot: 
a szemtanúk kéznyomát, érintését őrző kövek hűvösét, 
az illatozó rózsákat, melyek egyetlen fuvallatra a földre 
hullatták puha és bársonyos szirmaikat. Az édeskés 
áramlatba azonban különös fűszer illata is keveredett, 
s az egész együtt olyan volt, mint egy mesebeli álom, 
melyből nincs ébredés, s a mennyország kapui ott 
nyílnak, elöl, a vaskapus bejáratnál. A kapu azonban 
zárva volt; a vaskos falakkal rendelkező épület északi 
szárnya pedig, kisnyílású abalkaival, árnyékot vetett 
az udvar-kövezetre, úgyhogy a test, másfél órai napo
zás után árnyékba került, s bezárattattak körös-körül 
az ajtók; a nyirkos és homályos udvar mélyén már a 
déli órákban fenyegető sötétség honolt.

Rám borult egy fedő — villant át a napozó agyán. 
Bár egy lyuk — ha volna... Egy odú. Egy óvóhely. Egy 
menedék. Összefogta szétvert, sajgó testét és "követte 
a tanácsot": be kellett mennie tehát a kapusszobába. 
Belekapaszkodott a kovácsoltvas-rácsokba, fel kell éb
resztenie az alvó kapust... és végül valami meleg, ott
honos dologra kell hamar gondolnia. Jól van — 
mormogta magában —, rendben: az ordáspalacsintá- 
val aludtam. Csak hagyjanak már egyszer békén. S 
adják vissza már az ellopott ruhát!

BOGDÁN LÁSZLÓ VERSEI
ÁTIRATOK M Ú ZEU M A

Rilke: ő s z i  nap
—  balcsillagzat alatt —

Letelt időd, Uram. Betelt nyarad. 
Napóráinkra árnyadat bocsássad, 
s engedd szabadon orkánjaidat.

Parancsold, gyümölcseink érjenek, 
adj nékik még két délies napot, 
égess vadító, erős zamatot 
szöllószemekbe, végső édeset.

Kinek nincs háza, nem lesz soha már. 
Ki most magányos, mindég az marad, 
olvas, körbe jár, hosszú levélbe kap, 
setét allékban virraszt, meg-megáll, 
míg szél ráz süvöltözve lombokat. 
(1995)

Repeszek
— Lászlóffy Aladár továbbírása —
szenvedésünk ez az újabb merénylet 
polkázó patkányok és denevérek 
szenvedésünk úgy ahogy de végetér 
sorba állunk olajér' és ecetér' 
felhangzik majd Úr napján is a beszéd 
megtanulja mindenki a szerepét 
aki megél jövőre majd megbánja 
ihaj csuhaj életünknek nincs párja

mert bergengócidban 
minden este bál van 
és ottan táncikálunk 
bergengóc tollúbálban

szenvedésünk ez az újabb késztetés 
kifakad mint leprás arcán a kelés 
szenvedésünk úgy ahogy de elkísér 
lüktet mint beteg lábon a visszér 
magyarázzuk módosítjuk életünk 
ha leütnek ígyis-úgyis felkelünk 
aki megél jövőre majd megbánja 
ihaj csuhaj nagy eszünknek nincs párja

szálltak szálltak táncikáltak 
elrepültek kiabáltak 
megfordultak és megálltak 
olyan voltak m inta század

1997. július 1.

Ék
Lászlóffy Csabának

szögek vonalak vándorlások 
itt a család! hol a család? 
magányos őszül már az Isten 
ki issza meg az italát?

lesz-e aki megvigasztalja? 
vállalva érte a halált? 
magányos őszül már az Isten 
céloz kínlódik nem talál

s ha találna is mit találna? 
itt a család! hol a család? 
magányos őszül már az Isten 
nem leli egyszülött fiát

ki értünk halt meg a kereszten 
ha célzol is Uram kire? 
szögek vonalak vándorlások 
itt az ige! hol az ige?

hogy a bort vízzé változtassa 
vagy fordítva a vizet borrá 
hogy a csodát végül megteremtve 
elhívjon magával! hová?
hát ahol ó  él otthonában 
hogy láthassuk minden egyszerű 
önmagát jelenti a szabadság 
és eljó érettünk a derű
1994. április 26.

Rondel
arról, h o g y  eg y ed ü l v ag y u n k

Vadászkürt riog. Alkonyul.
A hegedúszót még egyre hallom.
Rég megdöglött már a sólyom.
A  lány is gagyog már olaszul.

Ott őgyeleg az Ame-parton. 
Létezéstechnikát tanul.
Vadászkürt riog. Alkonyul.
A hegedúszót még egyre hallom.

Kitartóan kísért az alkony.
Elragad magával. Gazul 
incselkedik, s én botorul 
követem, de hangom kitartom. 
Vadászkürt riog. Alkonyul.

1996. január 14.

Vaku
A cseh partokhoz közel elsüllyedt egy hajó.
Az erdélyi tengerről indult Bohémiába.
Kereplők csattogtak? A párkák szövőszékei? 
Magányos vitorla haldokolt a ragyogásban?

Valahol nyitvafelejtett ablak kopogott?
A feltámadó szélben sirályok, sarki csérek, 
kormoránok kóvályogtak? De mégis mikor, 
MIKOR történik mindez? A M ABA mikor érek? 
1994. október 2.
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LÁSZLÓFFY CSABA
Újabb kori fondorlatok — XXX.

A  megfoghatatlan 
teher
Csüggedten áll. Értelmetlen piszmogás a 

tollsercegtetés, az írás is. M inden idegszálá
ban ugyanaz az irtózat a m ég nagyon fiatal 
XX. század kegyetlen vagy-vagy!-ától, a vá
lasztás ördögi kísérletétől.

Szelíden dom borodó homlok, hullámosra 
cifrázott száj, széles orr, kétfelöl mély, hosszú 
redőkkel. Ha leteszi pápaszem ét, m ár csak 
lelki szemeivel lát; be sem kell hunynia őket, 
hogy erdőn, mezőn át a szabadság illúzióját 
kergesse — itt, külföldön is. Vagy legalább 
itt?!... M ert odahaza ivószoba és szentély: 
m ind ítélőhely lett.

Párizs nem ismeretlen sziget számára. Za
jos bulvárok, jóindulatú útbaigazítók és úto- 
nállók. De amióta menekültnek érzi magát, 
nem  szívesen jár ki ebbe az újabb hadicselek
re, haszonra, m ohóságra ingerlő fővárosba, 
Q ém enceau Párizsába, amely viszonylag ha
m ar kiheverte a nagy háború borzalmait. Ma
ga elé képzeli torzonborz fehér szemöldökét, 
szögletes arcát annak, aki megtorló békét 
kényszerített rá Európára. Ott ül a Versailles-i 
palota aranyozott karosszékében, ahol a nap
király trónja állt. "Német küldött urak! — a 
püffedt kéz a szürke kesztyűben ökölbe szo
rul: — Önök békét kértek tőlünk, m i hajlan
dók vagyunk békét kötni... Lesz rá gondunk, 
hogy hasonló háborúk többé meg ne ismét
lődjenek!"... Azóta, jóllehet a Tizek Tanácsa 
elvetette a Kelet-Európába küldendő hatal
m as katona-expedcióra vonatkozó tervét, 
Q ém enceau rejtjeles táviratokat küldözget a 
Szibériában tisztogató Kolcsak-kormánynak, 
korlátlan segítséget ígérve. Az orosz aranyat 
a csehek vitték el Kazanyból; a mennyei cári 
"hierarchia" m agas rangú képviselői Európa 
piacain az ősi szentségre alkudoznak kétség- 
beesetten. Az az, amit ő közelről lát. Mert a 
bolsevikok vasfegyelmét és dilettáns hatal
m askodását csak hallásból ismeri, s a vadem 
b e rc sa lá d  ese te  ju t  ró la  eszéb e  (hol is 
olvasta?), m elynek tagjai, m iután megbűvöl- 
ten bám ultak az ajándékba kapott zsebken
dőre — egy zöld vászondarabkára —, és 
lassan hátrálva túljutottak a varázslatot ígérő 
küszöbön ("Takonypócok, ugye erre várta
tok?!"), egy felvilágosultabb bennszülött vá- 
r a t la n u l  jó l i r á n y í to t t  se g g b e rú g á ssa l 
kipenderíti őket az utcára.

Lépten-nyomon honfitársaiba botolhat itt 
is. "Ölni akarnak, megölni másokat is, m agu
kat is, persze nem egyszerre, hanem szép 
lassan..." — Az írópulton felállítva a francia 
író könyve*, abból olvassa a találó jellemzést. 
— "És ehhez m indent fölhasználnak, régi bá
nataikat éppúgy, m int legújabb nyom orúsá
gaikat, vagy m ég tárgytalan gyűlöletüket, 
hacsak nem  nyíltan folyik a háború, mert 
akkor m inden gyorsabban zajlik, m int m ás
kor." A szobában gyér vüágosság, sápadt fol
tok takarják el a könyvlapot (vagy a szeme 
káprázik). A bútorokból kellemetlen savanyú 
szag árad.

Tegnap, ahogy a Szajna-parthoz közele
dett, félni kezdett, nehogy megint pánikhan- 
g u la t  k e r í ts e  h a ta lm á b a . E lőbb  az 
öngyilkosjelöltekre gondolt ("a legnehezebb 
átúszni egy kis csermelyt, mely bokáig sem 
ér") — és elmosolyodott; aztán a gázlámpák

kal megvilágított, kedves régi utcákra.(A sza
vak használatával m ég nem lenne baj — de a 
hasznuk egyre kétségesebb. És mennyire 
megkoptak!)

A nagy előd árnyékát látja maga előtt a 
párizsi macskaköveken, akinek a nevét visel
ni kénytelen. Itt ébredt volt érzéki álmaiból 
Lev Tolsztoj, a falánk, a korhely, a kéjsóvár, 
mielőtt eljátszotta volna a vüág előtt az önsa
nyargatás mesterének szerepét, mindhalálig!

A negyedik évtizedét taposó Alekszej 
Tolsztoj számára kevesebb az esély (nem a 
korhelykedésre, a kicsapongásra). Megértést 
könyörögni... Kinek? Minek?! Az üresség és 
a semmi — akárcsak a kaszaboló kozákvirtus 
és pisztolyos politruk-rövidlátás közt.

Pedig lehet, hogy a végletek tartják még 
erőnlétben. Nemrég egy meghívásnak tett 
eleget. A leeresztett zsaluk félhomályában 
csehovi ("háromnővér") hangulat, emigráns 
orosz hölgyek fehér batisztruhában. "Ezek a 
cinikus materialisták arról ábrándoznak — 
csevegett a kényszerű fogyókúrát tartó legi
dősebb hajadon —■, hogy ha győznek a bolse
vikok, a nőket is köztu lajdonba veszik  
Oroszországban." Riadt sóhajok; majd a kö
vetkező pillanantban valamennyien mohón 
estek neki — nem a Péterváron is kötelező 
etikett szerint — a m aguk kotyvasztotta éte
leknek.

(Most jut eszébe: volt köztük egy felsza
badult teremtés is? Mademoiselle Vera, aki 
kezében pohárral m egmutatta neki a szük
ségvécét. "Ez nekünk csak pár hetes átme
net... De mit gondol ön: jöhet egy kor — 
kérdezte konyakját szürcsölgetve —•, midőn 
a szalvéta vagy a toalettpapír is gond lesz 
Péterváron?" Mi mást válaszolhatott volna: 
"Azon már rég túlvannak." "Akkor én inkább 
párizsi kurva leszek" — jelentette ki minden 
kihívás nélkül, józanul, és férfimódra itta a 
fehérbort egész este.)

"Ez be fog kerülni valamelyik elbeszélé
sembe" — tűnődik most utólag. Legszí veseb- 
ben  u g y a n ily e n  ő sz in tén  fo ly ta tn á : A 
palackból kihúzott dugók pukkanása közben 
m ár nem fért hozzá kétség: ha én nem va
gyok, ezek a leányok úgy zabáinak és vedel
nek, mint a disznók...

"Fantasztikus" korszakában van éppen, de 
az Aelita (a Marsban kitörő forradalom) eh
hez képest ásítást vált ki az olvasóból bizo
nyára. A valóságos oroszországi forradal
mároknál viszont ilyen szólás járja: "Minden 
egyes kapavágásunk csapás a burzsoázia 
fondorlataira!"

Reménykedni, vagy emlékeidből élni — 
különben kivert kutyaként pusztulsz el! A 
M aupassant-kori tiltakozással ugyanbizony 
mire menne, pláne egy idegen? A francia el
beszélő állítólag kivolt a nyilvános helyen 
elemózsiázókra.(Egy csók vagy a szeretkezés 
tapintatos gesztusai hagyján?) 'N em  tudok 
közönségesebb, durvább dolgot elképzelni 
— fakadt ki (ó, ártatlan idők!) —, mint ha va
laki mások jelenlétében eszik." A vonatfülké
ben egyszer elszántan levetette cúgos cipőjét 
m eg a zokniját, és keresgélni kezdte a kisol- 
lót, hogy levágja lábujjairól a körmöket, gon
dolván, hogy így legalább méltán vissza
fizetheti a sok neveletlen bugris utas illetlen
ségét.

Mit szólna most vajon a seregestül Párizs
ba özönlő oroszokhoz? (Ti piszkoszöld tapé- 
tájú bárokban foxtrottozó — inkább bőbe
szédű, mint álmodozó — szláv lelkek!) Ösz- 
szevásárolnak cukrot, olívaolajat, gyufát, ke

nyeret, óriási mennyiségben m inden élelmi
szert, és eldugják az ágyak alá vagy a kályhá
ba, m int akik attól félnek, hogy m indezek a 
termékek ham arosan Franciaországban is el 
fognak tűnni a forgalomból. S közben konfet
tiv e l te le sz ó rt fe s te tt  b a ju ssza l, h am is  
gyön ’ysorral (az otthon elkobzottak helyett), 
gőgösen, leereszkedő módon viselkednek a 
franciákkal — ezzel a "szánalmas, semmire- 
való szatócs népséggel", mely ráadásul gyá
va is, nemcsak könnyelmű... Egy dombol
dalba ágyazott tűzhely mellett volt alkalma 
elbeszélgetni egy jókedéllyel m egáldott fran
cia gazdával kölcsönösen "hóbortosnak" tar
tott honfitársaikról. A gyümölcsfák alatt a 
borospince körül lődörögve, az alkoholista 
orosz hercegekkel meg a vérbajos francia ut
canőkkel hol ijesztgették, hol vigasztalták 
egymást. A hazafias érzületű házigazda arcá
ról örömfény sugárzott; egy valamitől má- 
m orosodott meg jobban, m int a kancsóban 
aranyló borától (mely a köhögési szirupok 
után m eglepően jó hatással volt Alekszej 
egészségére): a Cham ps Élysées széles fasora 
mentén kiállított hadizsákmánytól! A száraz, 
forró napon— Alekszej is emlékezetébe véste 
— csillogó repülőgépek keringtek a megrozs
dásodott ném et ágyúkat elözönlő csőcselék 
feje fölött.

"Maga ugyebár anarchista! — kíváncsiko- 
dott több órányi tapintatos hüm m ögés után 
a francia. — Persze, persze, művészlélek... De 
amíg francia szőlőbor helyett vodkát iszik, 
nem fog tudni felhagyni a bombagyártással!"

ő  legszívesebben felröhögött volna. Vagy, 
fölidézve korábbi, ném etországi élményét, 
sírnia kellett volna inkább. A németeket le
taglózta a vereség; a piszkos, félkarú-féllábú 
nyomorékokkal és koldusokkal fogadó berli
ni utcán leértékelődött m inden. A spekuláció 
és a kiütéses tífusz rémülete egészen idáig 
elkísérte Alekszejt. Ruhástól feküdt le egy 
fűtetlen szállodában, s hajnalban derm  ed ten 
ébredt ugyanabban a helyzetben. Ébren ál
m odott arról, hogy Péterváron éhen halnak 
az utcán, asszonyok, gyermekek oszlásnak 
indult lótetemeken mászkálnak s óvakod
nak. A véres vadászat, a hajsza, a hazug buj
kálás! — m intha az ő tetemét tépné-haso- 
gatná minden. S ami odalett: a hajdani ra
gaszkodás, a hagyomány, a szerelem! Vajon 
kevésbé riasztó, m int a főtt krum plit majszo
ló öreg lotyó Berlinben?!...

Tovarobogó párizsi taxik, a mozgó acél
lépcsők zúgása a föld alól s a metró: a szágul
dó, kivilágított vonat zaja kíséri. Átvág a 
Mars mezőn. Az Eiffel-torony rácsainak ár- 
nyákában egy kis, lihegő alak éri utol... Tex
ti lü g y n ö k n e k  m o n d ja  m a g á t, é lén k en  
hadonászik jobb kezével, a ballal töm ött ak
tatáskát szorongat, és megkérdezi Aleszejtől, 
hogy milyen színű: halványsárga vagy bíbor
vörös lámé-selymet választana a kirakatból? 
A rövidlátó, kíváncsi szempár, m int pille sze
müvege fókuszából tovaszáll. A m últ ködé
ből a gondtalanság és életöröm hangjait lesi 
— de csak kemény német szavakat hall visz- 
sza. "Ma egy dollár három ezer márka. Hol
napután talán öt lesz!"...A Pasage-ba m ene
kült a sivárság elől; valamikor ez volt a berli
niek szórakozóhelye, a híres panoptikum 
mal. (Az ő em igrádós "vizitjét" ostoba oj>- 
timizmussal hintették m eg holmi hercegi sza
lonba bejáratos jóakarók, m int kedvenc süte
ményét, melyből egyszer, gyermekkorában, 
úgy belakott, hogy szinte epedugulást ka
pott.) Hiába kereste a pofaszakállas, hosszú
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szalonkabátban óraláncukat fityegtető né
met urakat, akik egykor m aguk voltak a 
nyugalom  és a jólét megtestesítői. Csak kék
re fagyott kezű, elhanyagolt utcalányok szó
lították le a kirakatok előtt — különben 
m indenütt zárt ajtó fogadta —, s a siető kül
földiek viszolygással kerülték ki az alkalmi 
árusok ringy-rongy holmiját, vacak ócskasá
gait; talán m ég Bismarck sisakja felett is át
siklott a tekintetük, ha egyáltalán rápil
lantottak.

*
Akik lassan m ind távolabb sodródnak. A 

hazától — a gyűlölködés zűrzavarától. A se
kély folyami homokban, a gyermekkor a- 
ranyló fövenyén sejtelme sem lehetett volna 
ezekről a sátáni érzelmekről, a sakál sunyi
ságával leplezett indulatokról! Otthon fehér 
frász, vörös őrület önt el m indent. Bosszúál
lás élteti ma az emberi "gyönyör" legszebb 
pillanatait. Hát ő, akinek hideg és ernyedt a 
keze, de foltok égnek az arcán Gázrózsák 
vagy kiütések?) — ő m eddig élhet még leg
féltettebb (nem nemesi) kiváltságával; a gon
dolkozás szabadságával?...

Az új francia nem zedék — mondják — 
m ásképp lesz írástudó. A 25- 40 éves férfiak 
közül sokan elestek; az életben m aradottak 
közt hódít a homoszexualitás. Misickaja her

cegnő az ilyen rémhíreken úgy szokott ka
cagni, hogy a tokácskája is rezeg bele (kü
lönben csirkefarmot létesített); férfivendégei 
közül pedig az egyik felugrik székéről s eg- 
zaltáltan kezd kiabálni; "Táviratot küldök az 
angol királynak! Felség! A ménesem a Kau
kázusban odavész a franciák szószátyárko
dása miatt!"... A másik, Alekszejn él fiatalabb, 
selymes szakállú, ritkuló hajú értelmiségi 
(akiről elmondható, hogy máját az alkohol 
roncsolja, hajtövében a bőrt excéma kezdte 
ki, szőrzetén bolhák szaladgálnak — csak az 
agya érintetlen, de itt ugyan mire használ
hatja), szóval ezt a csodabogarat sírás fojto
gatja: "Hány nem zedék lelkiismeretét fogja 
terhelni ez az irtózatos vérontás?!"... A fölös
leges ember-ivadék (Alekszej Tolsztoj is an
nak  érzi m agát) alkalm atlan  arra, hogy 
vállalja a nyüt harcot. Nincs meg benne a 
fekete-fehér szemléletű igazságtudat. A lelke 
mélyén nem  is igen tudja, miben (vagy ki
ben) higgyen.

Amott egyetlen foszlányát hiába keres
néd régi életednek. A díszes lakosztályok 
ebédlőiben m atrózok masíroznak. Itt — még

nyúlnál a kivájt jégtömböcskékben gyöngy
ként csillogó kaviár után, ám a m ozdulat el 
sem szakadt a testtől, máris porrá válik.

Felszisszensz. Ez energiapazarlás, nem 
egyéb. Minden érték viszonylagos lett?! Az 
istenarcú véletlenekkel gazdagodó emberi 
értelem gyalázatát éled meg.

Hotel helyett jobbnak látta egy időre ma
gánházban meghúzódni. Nem elég elkerülni 
a kávéházi teraszok és bordélyok környékét; 
no meg a toborzóirodákat — ott is tolonga
nak az emigránsok. A szerény hajlék házi
asszonya éppen sikítozik. Ez a bizalom jele 
(a franciák közvetlenek). Egyszerű házi 
abortusz után van. "Ha meghalok?" — Köny- 
nyen veszi, akárcsak az életet; ezen a tájékon 
különben m indent frankban vagy pezsgő
ben számítanak. — "De amíg élek, nem adom 
fel. A tegnap is elúszott vagy 20-30 frankom. 
Remélem, hogy a vérzés mára eláll."

A lekszej m ihelyt em bertársai bajaira 
gondol, holtfáradt, roskatag lényből ismét 
lélekbúvárrá válik. Ahogy erősödik benne a 
borzalm ak lényegét m egvilágítani akaró 
szándék, már nem bántja úgy szemét a gyen
ge lámpafény. Puszta létét féltené talán a 
szélsőséges szenvedélyektől? Mint az a szá
nalmas emigráns, aki körmével véres baráz
dákat szántott a hátán, s közben fanatikusan

hajtogatta; "Szabad ember vagyok!"
A huzatos kapu  alatt, mielőtt tovább 

menne, feltűri gallérját. Az örökös hurut, 
hangszálai helyén csak nyálkás lebeny. Un
dok náthájának köszönhetően felötlik benne 
a kudarc és csüggedés ködfellegében vergő
dő, mellbeteg Schiller képe (ahogyan Tho
mas Mann átéli velünk az erejével gazdál
kodni képtelen szervezete miatt az erkölcsöt 
kétségbe vonó zseni tusakodását.) De miért, 
hogy legvégül épp a bűnt, az ártalmas és emésztő 
izgalmakban való feloldást erkölcsösebbnek érezte 
minden bölcsességnél, minden hideg mértéktar
tásnál...

Az orosz író a néptelen rakparton jutott 
el a lefegyverző, bénító tanulságig; Nem ez, 
nem a jó lelkiismeret hitvány művészete az er
kölcs, hanem a küzdelem és baj, a szenvedés, a 
fájdalom!

Szobalevegőtől fakó arcbőr! — Megrez
zen a víztükör. — Azt képzelted, hogy túl tu
dod magad tenni saját testiségeden?!... A te
hetség maga: szenvedés! De csak akkor van 
értelme, ha mások is megszenvedik a rád 
szakadt vétlenséget... vagy legalább együtt-

éreznek veled. Jobb m ulatságot el sem lehet 
képzelni, m int egy olyan országban vénülni 
meg, ahol egyetlen élményed, hogy emig
ráns vagy."

A tudatlanok lelkére gondol — akik a 
Schiller-i példától eltérően — nem éltek a 
tehetség nyomása és fegyelme alatt(!) A tét
lenség, a m indent elárasztó kozm ikus una
lom egymás iránt is m indinkább ingerültté 
teszi azokat, akik idegenben egymásra van
nak utalva. Mielőtt betemetné őket a lelkű
ket gyarmatosító magány, úgy nyöszörög
nek, mintha haldokolnának.

Az orosz elit — a pazar egyenruhában 
feszítő tisztek, a jóllakottan fetrengő, ragyás- 
képű-lelkű kémek és ügynökök társaságá
ban  fé lénkségét, g á tlása it, ú gy  lá tsz ik , 
félreértették, s a kihívó gőg m egnyüvánulá- 
saként értelmezték.

"A jövendő cár visszaad mindent!"
"De hát Dimitrij Pavlovics a jelölt, akinek 

része volt Raszputyin meggyilkolásában!"
"Mindegy. Nemzetközi m éretű kártérítés 

lesz!"
Össze-vissza kiabálnak, és sétabotjukkal 

hadonásznak.
Egy író m it tudna vajon itt megmenteni? 

Pénz és kapcsolatok híján — a jó hírét vagy 
a bőrét? Pucéran önmagát?!...

Hirtelen, m int aki rossz álomból ébred, 
olyan sajnálatot érez maga iránt, hogy meg- 
vonaglik az arca. "Itt az idő, barátom..." Az 
ágy alatt van egy bőrönd, abban az össze
gyűrt fehérnem ű, szennyes gallérok, egy 
szappanosdobozban a borotválkozóeszkö
zök, m eg egy kis browning.

G pelte idáig (és itt is) a megfoghatatlan 
terhet.

Hová fogja vinni vajon még?
Feldúltan bámulja a Szajna hullámait. 

Szeretné valakinek a melléhez szorítani fa
gyott orrát, homlokát.

Hosszú éjszakák jönnek. Nem riad föl 
rémülten, igaz, hogy autó állt m eg a ház 
előtt.

Elegáns szállodákban fordul meg. Meg
csavarja a nikkelezett csapot, s a fehér kádba 
kékesen csillogó forró víz zuhog. Keresni 
kezdi m agát a párafelhőben...

Kapujuk előtt otthon az a rongyos daróc 
gúnyás, fura (álom)alak a szürkepatinájú ég
re bámulva kiabálja: "Nézzétek, m ennyi hol
ló! N em  közönséges m adarak... Igazhitű 
nép! — és lerántja fejéről a darócsapkát. — 
Olvassátok törvényes, igaz u runk  üzenetét!" 
— Odarohan az oszlophoz, ahol vásári tol
vajokat szoktak kivégezni, a szegre akasztja 
az írást, mely akkora, m int egy fél lepedő, 
zsinóron lóg le róla a pecsét; az összeverődő 
népek olvasni kezdik: "Az A tyának és Fiú
nak és Szentlélek Istennek nevében! Nem 
pusztultam  el az álnok Godunov gonosz 
mesterkedéseitől. Isten angyala elhárítá a 
gyilkos kezét..."

Ugrál a csőcselék, rázza a rongyait, fogát 
csikorgatja, hányja a keresztet, köpköd és 
mulatozik. Az asszonyok rémes hangon át
kokat szórnak. A Kreml faláról megszólal
nak az ágyúk. M enekülőkkel vagy láza
dókkal teli szánok vágtatnak. Testek a folyó
vízben, a mocsárban, ú t porában férgektől 
lepve.

Minden ismerős; az új is, akár a régi... De 
m ár tudja: nincs kiút. Ébredezik.

1997.IV.il. *

*Céline
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KARÁCSONYI ZSOLT

A nem-transzközép keresés lírikusai
Címmagyarázat, 
avagy Fried István 
és a transzközép
Ezen írás nagy mértékben Fri

ed  Istvánnak köszönhető. Fried 
István három  egym ást követő 
Helikon-számban számol be ar
ról, hogy a rom ániai magyar iro
dalom ban ismét történt valami. 
M indezt Fekete Vince, László 
Noém i, O rbán János Dénes és 
Sántha Attila az Erdélyi Híradó
nál megjelent első kötetei kap
csán.

Fried  egy fe lvezető  körrel 
kezdi tanulm ányát. Másfél Heli
kon- oldalon át beszél az előzmé
nyekrő l. (A k é t v ilág h áb o rú  
közötti időszakról, egészen a ki
lencvenes változásokig sorra ve
szi a romániai m agyar irodalom 
főbb állomásait). Ez nem lenne 
baj, de néhány dolgot elfelejt. A 
transzközép születését a Serény 
M úm ia indulásátó l datálja, az 
Echinox transzközép számáról 
megfeledkezik. Elfelejti azt is: ki
len cv en  u tán  fe llép e tt egy a 
transzközépet megelőző csopor
tosulás. Az Ám yékhatár néven 
antológiát is megjelentető Éber 
"kör" a m agyar irodalom ’hagyo- 
mányos" vonalához (az Újholda
sokhoz) kötődik erősebb szálak
kal. Ugyanakkor az általuk szer
k e sz te tt  (két szám ot m egért) 
egyetemi lapban, az Éberben, fel
fedezhetjük a posztm odem  bizo
nyos vonásait is (nevek kisbe
tűvel írása és áthúzása, stb.).

Az alábbiakban, több helyen 
is ellenpontozni kívánom Fried 
tanulm ányának bizonyos kitéte
leit.

A transzközép, idézetek:
"...a transzcendentális közép, 

mely az értelmesség érzése mellett 
kiindulópontként az értékelhetőség 
lehetőségét is nyújta."

(Sántha Attila: A transzközép 
irodalom, Echinox, 1993/6)

"A transzközép irodalom az ért
hetőségre törekszik. Szerves része a 
populáris irodalomnak."

(Orbán János Dénes: Két előa
dás, Előretolt Helyőrség 1996/1- 
2)

M iért nincsenek transzközép 
költők?

a. M ert nincs transzközép: "a 
t r a n s z c e n d e n tá l is  k ö zé p ... 
Ugyanis nem  transzcendens."l

b. Az ún. transzközép költők 
nem  tö rekszenek  érthetőségre 
flásd Sántha székely versei), nem 
részei a populáris irodalomnak.

c. Ha van is transzközép, Fe
kete Vince és László Noémi nem 
tekinthető annak, így a csoporto
sulás se illethető ezzel a névvel.

FEKETE VINCE — 
Parázskönyv 
Belakoltatott rondók
Az első kötet első ciklusa: Ki- 

lakoltatottak rondói (Villongva) 
Örvendetes, hogy F. V. felelevení
ti a rondót. Olvasó köszöni a fi
gyelmeztetést: a rondók tényleg 
Villon csillagzata alatt születtek. 
A ciklus azonban nem  egyéb, 
mint a forma feltámasztása és a 
tartalom temetése. Már az invo
káció harm adik sorában ott a jel: 
"vidám halált adj...", "a földtől 
borral búcsúzott", m ondá a mes
ter. "Hír, nő, dohány elvétve ju
tott". M o n d o g atják  b izonyos 
irodalmi helyeken, hogy egyes 
szavaink, m int például a fenti 
idézet szavai, "kilyukadtak". Fo
gadjuk el a kijelentést, de az ilyen 
szavakat be lehet "foltozni": erős 
és újszerű szövegkörnyezettel.

Jelzés gyanánt: "dohos lakás
ban a Bethlen tizenegyben" (13. 
old.) "e bordélyban, hol szállá
sunk vagyon".

Térden-Könyökön (14. old.) 
— egy szó: szexfűillat. A nyelvi 
játékosság megcsillan, de ez a 
vers: "míg hódította ők hittem 
ilyen leszek /  nem kapkodtam  
görcsbe égi gyám után". De így 
folytatja: "anyám jó lenne ha sza
vadat hallanám" (v. ö. 'N em  hal
lod  m am a, szólj rám !"). Kö
vetkező rondó. Indítás: "kevés 
apróm gyógyszeszre futja". Ez az 
egyetlen jó sor, a rondó szabályai 
szerint ismétlődve. Ennyi. Némi 
argó — élet nélkül. Pedig az argó 
a leg-élettelibb nyelvünkben. Itt 
elszürkül az is. A ciklus utolsó 
darabja tekinthető igazán vers
nek (17. old.). "Lehet-e még m a
radni vétlen" (v. ö. szabad-e sírni 
a Kárpátok alatt). Látszik, hogy 
ez a gondolati anyag "a lét bőre 
alatt" érlelődött költészetté.

László Noémi írja a Parázs- 
könyvről: 'N em  ildomos ciklus
ró l c ik lu s ra  u ta z n i benne". 
Abbahagyom.

B edeszkázo tt
Akadnak a kötetben jó ver

sek, m int az Álom hava (32. old.) 
vagy a Fohász (27. old.). Ez utób
biban fedezhető fel először igazi 
lírai őszinteség, az apa elvesztése 
miatt érzett fájdalomból itt nem 
lesz világfájdalmas busongás, a 
szavak kohéziós ereje felszínre 
hozza a szenvedés igazi arcát.

A hétvége igazi szerelm es 
vers, tizenhat sorba sűríti hzt év 
érzéseit ("Hat év. Ennyi. V olt.). A 
"bús férfi", aki sörért megy, meg
inog, aztán mégse hívja a kedves 
telefonszámát. A hideg szakítás
hangulat lassan megtörik. "Fölöt
tem papucsosan klappol egy nő" 
— így az utolsó versszak első so
ra. Már tudni lehet: a költő nem 
bírja sokáig... Aztán ott az utolsó 
sor nagyszerű leütése: "Mit nem 
adnék most ázott-szamóca mel
ledért!"

A bedeszkázott és a Patetika 
(41. és 52. old.) a jó versek közül 
is a legszimpatikusabb. A sok
szor oly kínlódva létrehozott rí
m ek itt eltűnnek vagy erősen 
széthúzva jelentkeznek és végre 
megjelenik az igazi ritm us (Pate
tika) és az erős, kifejező képiség 
(Bedeszkázott), m indez szikár 
gondolati vonalakkal át meg át
szabdalva.

D em ény P éter a L átóban  
megjelent kritikája a hexametere
ket ajánlja Fekete Vincének, mint 
saját utat. Véleményem szerint e 
két utóbbi vers nyomvonalán fej
lődhet igazán Vince. Hexamete
re i n éh a  jó ls ik e rü lte k , de 
korántsem oly természetes csen- 
gésűek, mint például László No
éminél.

László Noémi —*
Alom küszöbén 
ül a vers.
László Noémi nem illeszthető 

be a romániai magyar irodalom 
"újhullámának” világába. Külön 
teret követel magának. Olyan ter
mészetes "küszöb lírát" művel, 
melyhez hasonlót utoljára Dsida. 
Könnyeden átsétál a realitásból a 
transzcendesbe és vissza. Ha köl
tői rokonait napjainkban keres
sük, a m agyarországi költőnó 
Tóth Krisztina, a hazai tájakról 
Jánk Károly jut eszünkbe. Jánk- 
nál azonban a transzecendenda 
küzdelmek árán tárul fel, Nonó 
gondtalanabbik lépdel át.

A mikrovilág megjelenítése
kor "az embernek akaratlanul is 
Weöres jut eszébe", de "Weöres 
m ikrovilágában nincs szoron
gás" (Plainer Zsuzsa). A mikrovi
lág kü lön  d im en zió , sajátos, 
hermészi sehova-sem-tartozás. A 
m an ó k , bohócok , v án d o ro k  
mind egy-egy köztes létállapot. A 
kritika nem igazán tud mit kez

dem  László Noémi első köteté
vel. Dicsérni a kiegyensúlyozott 
szerkesztést, kifejteni, hogy ne
héz belekötni és talál egy- két hi- 
b á t, p l. k é p z a v a r t  (78. o ld .) 
(Plainer Zsuzsa). Egy másik kriti
ka úgy véli: a forma helyenkénti 
m egbontása erősebbé tehete tt 
volna egy-egy verset, és szemére 
hányja, hogy nem  oly "csúfondá- 
ro sa n  k ereső " , m in t a tö b b i 
''transzközép lírikus" (Fried Ist
ván). Talán a "belekötés" nehéz
ségeivel m agyarázható, hogy a 
könyvről m indössze e két fent 
em líte tt k ritik u s  beszélt (leg
alábbis Erdélyben).

Visszatérve a m anós hangvé
telre, megesik, hogy ez eltúlozva 
jelentkezik. Szinte a közhely ha
tárát súrolja a gyermekies kér
désfeltevés és m egfogalm azás 
(13.old.).

Dsidán és Weöresen túl, nem 
igazán látható, csupán sejthető 
egy-egy "szellemujj”. Példáaul a 
46. oldalon: "Mint hullongó pi- 
hék, oly nesztelen, /  oly nyuga
lommal ülepedsz le bennem." (V. 
ö. J. A.: Oda) Szilágyi Domokosra 
("és engedte, hogy ésszerűtlen 
fájjon"), Pilinszkyre ("ikon-alko
nyat") emlékeztető szószerkeze
tek  a k a d n a k , d e  nem  oly  
mértékben, ahogyan egy első kö
tetnél "Elvárható".

Nonó nem tesz említést a "vá
rosról ahol teste élhet" (O. J. D.), 
nem hozza fel Haza és haza kér
dését (F. V), és székely tájszavak 
tömkelegét se gyúrja versbe (S. 
A.). A romániai m agyarság élet
tereit ritkán hozza szóba (a tran- 
szüvanizm us vagy), a különböző 
irodalomelméleti tézisek még a 
tagadás szintjén se foglalkoztat
ják. A tér nem igazán okoz gon
dot László N oém inek, az idő 
kérdése annál inkább sarokba 
szorítja. A szorongás, az idő általi 
feszélyezettség folytonos, de át
szövi ezt is valami lebegés. Az 
idő fekete köntös (7. old.) vág)' 
örökké hulló függöny (5. old.) te
hát puhaság és homályos átlátha
tóság jellemzi. L. N. sosem jut el 
a józsefattilás "ami van széthull 
darabokra '-rezignáltságig , leg- 
fennebb egy "szóródó idő" jelzős 
szerkezet idejére.

Beszéltem m ár Nonó "átjárá
sairól". A túli a vándor könnyen 
eléri. A halál képzete nem ag
gasztja, arca szép a halálnak (11. 
old.), vagy észrevétlenül feloldó
dik egy különös ritmusban:

"minden forrás meghal egyszer
távoli csengő xilofon
elkeveredik a kövekkel."

A távozás nem fojtogató fáj
dalom, inkább lágy beleolvadás 
valami ősibe, visszatérés a kezde
tekhez. Saját eredetéhez mégse 
juthat el László Noémi. Csupán a 
látomás, az álom kertjeiben való
sulhat m eg a találkozás. De az
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ősök némák. Csak az utolsó sza
vakról találgathatunk. Csillan a 
folyóvíz, a Sztüx, a halálfolyó 
megjelenik újra, a lírai én a való
ság partjainak körbezártságában 
találja magát.

Még egszer 
a vándorokról
A vándorok, bohócok köztes 

lények, megfoghatatlanok. Sza
badok, a különböző világok átjár
hatóak szám ukra, de nem tar
toznak egyikhez sem. Ez a sza
badság ára és — akár elidegene- 
desének is nevezhetném . N in
csenek otthon a valóságban, de 
az irrealitás talaján, a trenszcen- 
densben is éppoly gyökértele- 
nek.

"A csillagábra útjain nincs ért- 
h e tő  n ev em ."  A k ö ltő (n ő ) a 
trenszcendensben sem találhat 
magára, igazi nevére.

H a m ár iro d a lo m tö rtén e ti 
párhuzam okat keresünk, László 
Noémi megintcsak köztes térben 
helyezkedik el.

Dsida Jenő és Szilágyi Domo
kos a transzcendenshez való vi
szonyát hozom fel a párhuzam ok 
kedvéért. Dsida otthonos a túli 
tájon, Szilágyi a valóság határait 
járja. László Noémi kettejük közt 
áll. Szilágyival ellentétben átlép a 
trenszcendensbe, azonban Dsi- 
dával ellentétben csak otthono
san mozog, és nem ez az otthona. 
A világ és a "világ" egyaránt ho
m ályba burkolódzik.

László N oém i érett, jólszer
kesztett első kötettel jelentkezett. 
Költőnőnk kikerüli az ideológiá
kat, a posztm odem  és transzkö
zép "kurzust", mégis jellegzete
sen huszadik század végi lírát ír.

O R B Á N  JÁ N O S D ÉN ES
— Hümériáda
Orbán János Dénes első köte

te, a kritika véleménye szerint, 
durván fogalmazva: szörnyű; fi
nomabban: "gyenge, de azért..."

Lapozgassunk tehát. A kötet 
első verse közepesnél jobb, bár az 
utolsó sorban a "hervadt melle
men" jelzős szerkezet Reviczky 
emlékét idézi, ami m indenkép
pen fura, ha szabad fly finoman 
fogalmazni. A Lapszélversekben 
Orbán bebizonyítja: ismeri a m a
gyar irodalm at, sőt. Az Egy balla
da redukció ja  Á gnes asszony 
balladáját m odem esíti, erre ját
szik rá; sikerül jól megírnia. A 
többi parafrázis, u tán írás m ár 
sokkal gyengébb, ilyen rímeket 
ta lá lu n k : "alszik  a gom bostű  
hom lokukban / . . . /  de gombostű 
is m ég elég van." — ráadásul nem 
igazán van írva magyar.

Persze nem  a rím a legfőbb 
gond: Orbán tudja, mi a rím, rit
mus, stb.. A gond a hitelesség. 
Senkinek semmi baja a szerep
verssel, de a játék komolyságáról 
m ár beszéltek néhányan... Egy

szerepvers mögött is szükségel
tetik valami hiteles átéltség, ami 
e ciklusból teljesen hiányzik.

Következik a második ciklus, 
a H üm ériáda, ami — olvasás 
közben jöttem rá — Órán tarto
m ányban, a méta hólizmus végső 
salakját tartalmazó Városban ját
szódik. Folytatódnak a parafrázi
sok, egyre több a perverzió, a 
fentemlített végtermék és az e- 
lőbbivel könnyen jelzős szerke
zetet alkotó vers. A Valaki kiszúrt 
velem  (23. old.) elnevezésű, jó 
lenne, ha parafrázisnak tekint
hetném  és nem Szilágyi Domo
kos p o n ta tlan  idézgetésének . 
Következnének: Két vers az ihlet
ről (25. old.), m elyek lényege 
ugyancsak a szagos végtermék. 
A J. A. parafrázis a második ihle
tett költeményben: "no de hát ne 
szagoljátok" nem jófajta irodalmi 
cselvetés, átértelmezés, stb. csu
páncsak lesüllyesztés az adott 
szintre, ahol a szag terem. Az

Molnár Dénes: A kalmár

obszcén szöveg is lehet hiteles, a 
36. oldalon négy sor erről tanús
kodik: "Már szappanos kötéllel 
nyakamban /  készültem utolsó 
élvezésre /  — csak te voltál az, ki 
körbenyalt, /  és visszahúzott a 
létezésbe." Bármilyen durva is a 
szövegmező, elfogadhatónak, hi
telesnek tűnik a lírai-én tragikus 
lét-helyzete és annak megfogal
mazása. A folytatás azonban köz
helytöm eg, az "ó babám!" fel

kiáltások múltszázadiságát nem 
emeli költői szintre a jelzők töm
kelegé.

Orbán János Dénes mégis te
hetséges, akad négy-öt igazán jó 
verse. Az idő volt, akit megöltem, 
A Város is hordoz csodákat, Séta 
címet viselő alkotásai sejtetnek 
valamit; akár azt is, amit a nagy
hangú ajánlások írnak...

Gyenge verseskönyv ez. Sze
rencsére a szerző is tudja. Mi se 
bizonyítja jobban mint az, hogy 
az első, néhány jó verse helyen
ként átalakítva, átkerült a máso
dik, színvonalasabb kötetbe.

Sántha Attila —
Münchausen báró 
csodálatos versei
Halk leszek — megveszek, 

legjavát — balladát (34., 35. old.), 
ilyenek Sántha Attila rímei, hogy 
csak kettőt hozzak példának. Eh
hez hasonlóak kapcsolatai a kul

túrával és a költészettel is. És 
nem  értem , m iért van ez így. 
Sántha tudja, ki volt Platón és 
M ünchhausen, egyszóval olva
sott, elmélyed az irodalomban, fi
lozófiában . A baj csupán  az: 
egyszerűen leírja, amit olvasott.

Első látásra Sántha kötete ma
ga a m egtestesült nyelvi lele
mény, a szent és profán csodás 
egyvelege, de nem. Ilyeneket ír: 
"szárnyas könnycsepp a lelkem".

Értem én, hogy a posztm odem 
ben bizonyos szavak kilyukad
tak , s h o g y  S án th a  tú l lé p  e 
kilyukadás elméletén, de ha m ár 
átlépünk a túlpartra, akkor álta
lában a kavicságyon, vagy ami 
túl épp akad, azon állunk, Sántha 
nem ezt teszi.

''...sokjelentésű világot téte
lez, Shakespeare-től Hamvas Bé
láig, és G arda Lorcától a Bibliáig 
m inden kulturális emléknek he
lye van Sántha Attila (költői) vi
lágában..." (Fried István).

Valóban, a kötet m indennek 
helyet ad, mily furcsa, m ég a köl
tészet emlékének is. Sántha tör
deli a sorokat, "rímeket" használ, 
sőt költői képeket is. Ez utóbbinál 
kezdődik a baj. M ert igaz, deKon, 
depoetizálás és ki tudja milyen 
bájos posztm odern /m agyar té
nyezők, de ha m ár ilyet leírunk: 
"szárnyas könnycsepp a lelkem", 
ha túllépünk a szavak posztm o
dem  kilyukadásának tényén, ak
kor legalább a tú lp art legyen 
biztos — létezzen egy erős szö
vegkörnyezet, ami megtartja ezt 
a mondatot.

Ady első két kötete átlag alat
ti, de rem énykedhetünk e Sánt- 
hánál egy az Adyéhoz hasonló 
fordulatban?

Záró
Orbán és Sántha nem transz- 

közép lírikus, nem m indenki szá
m ára é rth e tő , nem  p o p u lá ris  
irodalom; amit írnak, Fekete Vin
ce és László Noémi m ég annyira 
se. Esetükben tehát nem  lehet 
csoportról beszélni.

Nem adhatok Fried István
nak igazat abban, hogy a transz
közép és az új költészeti hullám 
elindulása egyidejű, abban sem, 
hogy  a n égy  v iz sg á lt lír ik u s 
transzközép lenne, de m inden
képpen részei egy új forrásnak, 
és akár az irodalom mégha tárzó 
egyéniségeivé válhatnak majd az 
eljövőben.

KÖNYVÉSZET:
Fekete Vince— Parázskönyv— 

Erdélyi H íradó— 1995
László Noémi — Nonó — Erdé

lyi Híradó — 1995
Orbán János Dénes — Hüméri

áda — Erdélyi Híradó — 1995 
Sántha Attila — Münchhausen 

báró csodálatos versei — Erdélyi 
Híradó, 1995

László Noémi — Parázskönyv
ben hangról hangra — Látó, 1996/5 

Demény Péter — Parázskönyv 
— Látó, 1996/5

Plainer Zsuzsa — Kép, keret
ben — Helikon, 19%

B erszán István  — H ű m ért 
le...ák — Látó, 19%/1

László Noémi — Szentek, Hü- 
mérek, Jánosok — Látó, 19%/1 

Fried István — A transzközép 
keresés lírikusai (1-3) Helikon, 19%

Jegyzet — 1 — Berszán Ist
ván, Innen és túl transzközép, Echi- 
nox — 93/7-8
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S fítÉ N V  M Ú M Ifí 93
ha majd minden rabszolga nép szerkeszti; ,
jármát megunva olajra lép Fekete Vince yJ

DEMÉNY PÉTER
Sáv
Mész, mész, mert vár egy tiszta sáv, 
De közben tévedez a láb,
Bőrödet égeti a Nap,
Hámlanak rólad a szavak,
Nem találsz semmit, elfogyott 
Minden gyönyörű mondatod, 
Minden sikerült képedet 
Elrabolta a képzelet —
Hát szegényebb vagy ezzel is, 
Elvesztetted a csendet is,
És nem maradt más, csak a vágy: 
Vár, vár redd egy tiszta sáv.

Sláger
Ó asszonyom a vágy elönt mondja meg mért olyan kegyetlen 
A csillagok az is kevés amit elérhetünk mi ketten 
A fájdalom sebembe mar ha nem kapom meg itt magát 
Ha nem csókolhatom azonnal lágy ívű szép hattyunyakát 
Az életem gyorsan múlik míg kegyed visszautasít 
A halál egyre közelít szájában már a ronda síp 
Nevessen hát nevessünk együtt ó én gyönyörű angyalom 
Nincs semmi szebb se izgatóbb mint éppen ez az alkalom

Ó asszonyom legyen enyém ne utasítson többé vissza 
Ne nevessen kegyetlenül szmokingba ugrott vágyaimra 
Alig várom perzsel a nadrág hogy ezt a rongyot levethessem 
Hát kérem szépen asszonyom hogy rajtam többé ne nevessen 
Ha még egyet kacag esküszöm leteperem az ágyra 
És ott csókolom ehhez mit szól ott ölelem magát halálra 
Semmi sem tarthat vissza többé se tiltó szava sem az illem 
Még egy édes lyuk lesz betömve szörnyű szívtelen nincseimben

SZONDA SZABOLCS 
Morfondír'
Amíg a verset uralom, 
jó hírem viszi a posta.
Tudom, a közöny csak ostya, 
mögötte fagylalt unalom.

S ha fékké lesz az uralom, 
vagy őrültté tesz a rosta: 
soromon ne legyen úr a lom, 
végterméke ne legyen rozsda.

Alkotáslélektan
A végső fázist nem szeretem.
Érdekel az eleje.
Nem kell mindjárt elsietni, 
várhat még a veleje.

Megvizsgálom szép apróra 
mindazt, amit rejteget.
Utálom a módszereket, 
s amit a könyv fejteget.

Via Pia Bukarest
odakint harminckét fokok 
aszfaltba izzad mindentt) bele 
olvadnak sárga villamosok 
a metrónak sincsen tele

a sör is elfogyott már régen, 
ami maradt, olcsó lőre — 
oly messze van ide Régen, 
de jó sör van ott, hát előre!

kampec vers, elmentem inni, 
tán csak én nézzem poharam? 
tanul, búk' a rest, dőreség hinni, 
hogy lesz még söre, bár jó bora van

és eljön az este, fárad a meleg, 
kéz kezet nem fog, csak üveget — 
mondhatod azt is: nem érte meg; 
kérd meg a várost, 6 majd körülvezet

VERESS EMŐD 
Szerelem

"Arany színá haja,
Mint egy gyöngy az foga..."

Balassi Bálint
"S sírjon csak ránk impotens mennykövet 
Szent Ágoston — a kurváktól jövet." 

Szilágyi Domokos
A z én szerelmem nem virág:
Dögfú, bürök, beléndek,
Anyarozs, tiszafa, mák.

A z én szerelmem döf, nem simogat. 
Túszerelem. Tőrszerelem.
Csókjaim nem pacsirták. Dögevő madarak.

Mégis jössz. Fehér, tiszta ágy.
Izmos combjaid 
Szétfeszíti a vágy.

Váradon
Hull az eső 
Szürkén lassan 
Tovarohan Körös-habban 
Koldussereg 
Kér és remeg 
Nedves rohadt várak 
Cifra babaházak 
Itt kell csontig ázzak

A kocsmában füst meleg 
Elmennem nem lehet 
Átáztak a falak 
Egy korty rumom ha maradt

Kint vár Várad 
Kezem fáradt 
Ruhám vizes 
Lassan szárad

GORON SÁNDOR 
Nem feledhetem

"A N e m z e t in é l ,  E ste.
E gy  e lfe le j t e t t  h ázn á l."  

(Orbán János Dénes)

Újraéljük még a múltat
a jelennél rosszabb jövőben.
Minket már Hölgyem
semmi se áltat:
ami most kín
(ha nem butít)
idővel majd csak boldogít.

"A Nemzetinél, Este 
Egy elfelejtett háznál."
Hogy találkozunk?
A z nem vitás.
Mert nem feledhetem
mosolyát,
combját,
ágyéka kurtizán illatát.

A kéj ette dala
"E b o r d é ly b a n , h o l  
s z á llá s u n k  v a g y o n "  

(Francois Villon)
bordélyok felé 
vezet minden utam 
loholok nedves 
ágyékok után 
minden délben 
és késő délután

szajhák öle ringat
velük töltöm nászéjszakám
oly kéjesen hívnak
mintha a bordély lenne a hazám

jer édesem
hadd csókoljam a szád 
csókod kiöl belőlem 
minden nyavalyát

MAGYARY ÁGNES 
Haikuk
Idei bárány 
Rúgja a karám falát, 
Harangnyi csend.

Reggeli harmat 
Csepp, szívem téged régen 
A halál vár már.

Ingujjas reggel 
Néma fecske fiák és 
Gyöngyöző imák.

Elolvad a hó
A  dombról ide látszik már 
A temetőkert.
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KUDELÁSZ NOBEL KARCOLATAI
Soma és Toma
Az 1850-es évek elején Három szék és 

Csíkszék falvaiban nagy feltűnést és de
rültséget keltett egy m utatványospár: So
ma, egy hollóhajú, harcsabajszú ember, és 
Toma, a kutyája. Produkciójuk egyszerű 
volt: m egálltak a vásártéren, Toma a hátára 
vetette magát, és égnek m eredő lábakkal a 
következőket mondta:

— Herrgot-m orgott, a kakastollas ku- 
tyaúristenit ennek a félrefejére csavarodott 
világnak!

Utána, búsan intonálva, elszavalta a 
'Talpra magyart" - 1, mély, bariton hangon; 
majd lábra állt, és nyelvét lógatva várta a 
csontokat. Kapott is mindig; gazdája ka
lapjába is bőven jutott az ám uldozó tömeg 
zsebéből.

H anem  miben is állt eme m utatvány 
különlegessége? M ert beszélő kutyáról, 
sőt, beszélő kutyabőrről is legalább ezerről 
tu d u n k  Ám  Torna hasbeszélő volt, akár
csak gazdája Soma, akivel olykor a követ
kezőket is produkálta.

Soma megállt az em bergyűrű közepén, 
hátul összefogott kezekkel, előtte Toma a 
m egszokott pózban, hátán feküdt. Soma 
hasa megszólalt:

Torna kutyám , hegyezd füled:
hasbeszélek m ostan veled!”

És ezek u tán  az időjárásról, meg efféle 
apróságokról diskuráltak az összegyűlt jó
nép legnagyobb ám ulatára.

M u ta tv á n y a ik  u tá n  h a su k  m in d ig  
megtelt, m aradt az ú tra  is, ám  a két m utat
ványos m égse volt boldog. Szekerük gör
gőit a poros országutakon, éjjeleken és 
nappalokon keresztül, és ilyenkor, m ikor 
egyedül voltak, egymáshoz közelebb ül
tek, szem ük m egtelt könnyel, és lehajtot
ták fejüket.

— Istenem, Júliám, szép szerelmem... 
— sóhajtotta m indkettőjük hasa; és zörgött 
a szekér a nappalban és éjszakában.

Soma és Torna 1856-ra m ár emlék; de az 
em berek türkizkék és narancssárga hajna
lokon m ég egy jó ideig hallják Torna mély, 
szom orú hangját az erdők felől — és ilyen
kor, m int nyílvessző, egy keser-édes mo
soly rándítja m eg szájuk szélét, révedő 
tekintetüket, csak egy, egyetlenegy pilla
natra.

Az a n g y a l  
ajándéka
Jakab ott ü lt m inden  nap, hajnalhasad- 

tától napnyug táig  a tó partján, és írt. Szó
ra k o z o ttsá g á b a n  o ly k o r a tó  fod raiba  
lapozott bele a könyv helyett, így a békák 
ham ar hozzászoktak, nem  ugrá ltak  fejest, 
am ikor érkezett, sőt, körülvették , és külön 
brekegtek neki.

Jakab sovány volt, m int a frissen haj
to tt m ogyorócsem ete, csontjai zörögtek, 
és, bizony, m ikor kem ény fekhelyén im á
ját e lm ondván  a falnak fo rdult aludni, 
m ég a lelke is úgy kongott-bongott benne, 
m in t egy babszem  a fölborult bádogkan
nában.

Azon a bizonyos napon, 1763 június 
negyedikén ép p  úgy  ült a parton , ahogy 
szokott. Á m  ez a nap  nagy nap  volt: Jakab 
könyvének utolsó  m ondatait fogalm azta, 
könnyes szem m el. Lassan, m ódszeresen 
írt, tollát úgy m ártva a tin tába, m intha 
csecsem ő arcát érintené, hosszú , szépen 
form ált betűket ró t a pap írra . M ajd m élyet 
só h a jto tt, to llá t u to ljá ra  a tin ta ta rtó b a  
m árto tta, és p on to t te tt életm űve végére.

Lehajtotta fejét, és ú gy  m arad t egy ide
ig. Észre sem  vette a m ellette kuporgó  
alakot, m íg az m eg nem  szólalt.

— Befejezted, Jakab? — kérdezte az 
angyal mély, kellem es baritonján.

Jakab fölijedt félálm ából, és az angyal
ra nézett. Szem e e lkerekedett, m eg telt 
könnyel, légzése fölgyorsult, szíve gyor
san vert.

Az angyal vállára tette a kezét.
—  N yugodj m eg, Jakab, nem  azért jöt

tem , hogy elvigyelek. Befejezted a m űve
det?

—  Be — szólt Jakab, im m áron m egnyu
godva. — H arm inchét éve do lgozok  rajta, 
m ost kész van — tette hozzá büszkén.

—  R endben — felelte az angyal. —  A 
tolladat viszont ide kell ad d  nekem .

Jakab szó nélkül odaad ta  a hosszú, hó 
fehér tollat, az angyal p ed ig  a szárnyába 
tűzte.

— Szám on vagy tartva odafent, tudod? 
— kérdezte azu tán , cinkos m osollyal szája 
szélén. — M ost ped ig  fordulj meg. M egju
talm azlak.

Jakab m egfordul. H áta m ögül ru h asu 
hogást, tollak súrlódását hallo tta egy ide
ig. Sejtette, érezte, hogy m i fog követ
kezn i. U g y a n ak k o r n em  ig azán  h itte , 
hogy vele ilyesm i m egtörténhet.

— M egfordulhatsz —  hangzott a bari
ton, és Jakab lassan, szem ét résnyire szo
rítva m egfordult. Majd tágra nyű t szem e- 
szája.

A könyvén o tt volt a jutalom , am i csak 
a legkiválóbbaknak jár ki, am i belépője
gyet jelent a szentek közé: egy kéttenyér- 
nyi nagyságú , szőkén áttetsző, ragacsos, 
illatosán gőzölgő angyalszar. Az angyal 
viszont m ár nem  volt ott. Jakab szájához, 
arcához kapott hihetetlen öröm ében, fejé
ben elszakadt a tu d a t vészfékje; hanyatt

esett, és e lvesztette  az eszm életét.
Amikor magához tért, m ár sötét volt. 

Zsibbadt karjaival kitapogatta a könyvét, 
rajta a m ár keményre kötött angyalszarral, 
és hazament. Kunyhójában gyertyát gyúj
tott, és letette jutalm át a gyertya mellé, 
hogy jobban szem ügyre vegye. Csak egy, 
egyetlenegy pillantást vetett rá, arca eltor
zult, szívéhez kapott, és holtan esett a pad
lóra. M int egy elszáradt gally lehullta 
után, csak annyi hallatszott.

Az angyalszar közepén ugyanis, nyi
tott szemekkel, szétterpesztett lábakkal 
egy döglött béka feküdt. Valószínűleg ak
kor került oda, am ikor Jakab eszméletlen 
volt, beleragadt, és lassan belekötött.

1848. április 13-án délután félnégy kö
rül Johann Kaspar Bluntschli, jogtudós, a 
müncheni egyetem tanára épp szokásos 
délutáni sétáját tette meg a központ kör
nyékén, m ikor is egy standon egy érdekes 
tárgyat p illan to tt meg: egy m ézszínű  
anyagba ragad t békát. Potom  pénzért 
m egvette , és m eg k é rd ez d  az árustó l, 
hogy tud-e még olyat, vagy ahhoz hason
lót szerezni; ám  az nemet intett.

Ezt a tárgyat — m ondanom  sem  kell, 
az angyalszart — ma Dr. Kari Bluntschli 
hajszobrász zürich i lakásán  tek in theti 
meg az arra járó érdeklődő.

A fűember
Élt egyszer Rékesen egy ember, akin 

átok ült. Bármit is vett m agára, bármilyen 
anyagból készült ruhát, az rögtön láthatat
lanná vált — m intha sem m it nem  vett vol
na magára. Ez az em ber nem  járt ki az u t
cára, szégyell te magát, és a falu is szégyell- 
te őt. Egy süket lány hordott naponta ételt 
és italt, megborotválta, és suttogva m otyo
gott neki.

A férfi így élt éveken keresztül.
Aztán egy júliusi napon jelekkel elm a

gyarázta a lánynak, hogy hívja el a falu leg
öregebbjét, és a javasasszonyt. Két napig 
várt, és m ár lem ondott arról, hogy eljön
nek, am ikor a harm adik napon m egérkez
tek. L eü ltek , k issé  feszengve, fejüket 
lehajtva, és a férfi így szólt:

— Ti vagytok a falu legbölcsebbjei. Se
gítsetek rajtam, derítsétek ki, hogyan sza
badulhatok m eg ettől az átoktól.

A két öreg elment, és csak egy hétre rá 
tértek vissza egy nagy, szakadozott könyv
vel. A könyvet letették az asztalra, és tanul
m ányozni kezdték. Bonyolult szám ítá
sokat végeztek, ábrákat rajzoltak az asztal
terítőre, néha összesúgtak, fejüket rázták, 
majd a javasasszony a férfi felé fordult:

— Kiszámítottuk, hogy előző életedben 
csikófarkfű voltál. Ebből kell ruhát csinál
tatnod m agadnak, az majd eltakar.

Ennyit m ondott, összecsukta a könyvet 
és csendben kilépett az ajtón az öreggel 
együtt, aki az ajtóból még visszanézett.

A férfi elm agyarázta a lánynak, hogy 
mit kell tennie, ha segíteni akar rajta. Ä 
lány kiment a mezőkre, távoli dombokra; 
erdők m élyét járta három  kerek napig,
> > > > >  folytatás a 10. oldalon
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olyan  helyekre m erészkedett, ahová a 
gondolat is csak m eggondolatlanságból— 
és egy nagy  z sák  cs ikó fark fűvel tért 
vissza. Rokkát szerzett, szövőszéket, ki
bontotta a zsákot, és azon nyom ban m un
kához is látott. Este lett, majd reggel, aztán 
ism ét este és újra reggel, és a harm adik 
napon készen volt a ruha. Odaállt vele a 
férfi elé, karján nyújtotta feléje a zöld fűin
get, fűnadrágot. A férfi fel is próbálta őket, 
s a puha zöld növényből készült ruha rajta 
m aradt. N agyot kiáltott, megölelte a lányt, 
kiszaladt a házból, felrohant a legközeleb
bi dom bra, hanyatt vágta magát, és estig 
hangosan énekelt.

A falu m egtudta ugyan a hírt, de ez
u tán  sem  közeledett hozzá senki. Ajtaja a 
kopogás hangját nem  ismerte. A fűruha 
idővel m egszáradt, szalm aszínű lett, de el 
nem  szakadt. A lány pedig végleg ott m a
rad t nála.

A férfi m inden délben fölment a dom b
ra, hátára feküdt, fütyörészett, majd két 
teljes órán keresztül mélyen aludt. Boldog 
volt.

Történt ugyanakkor, hogy a falu mel
letti dom bot m egtám adta valami ismeret
len rovarfajta. Lárvái azt a kevéske zöld 
füvet is elpusztították, amit a Nap m egha
gyott. Ez önm agában nem  is lett volna 
gond. Á m  a falu termőföldjeit is veszé
lyeztetni kezdték ezek a rovarok, és egy 
napon két gazda kerekedett fel, hogy va
lahogyan véget vessenek ennek az isten- 
csapásnak  Délre értek a dom bhoz. Az e- 
gyik gazda, amelyik kalapot viselt, egy 
kötelet vett elő, végén vastag, rongyból 
kötött boggal, és belem ártotta egy kanná
ba. A kötél m ásik végét odaadta társának, 
aki lovon ült.

— Gyújthatom? — kérdezte a kalapos.
— G yújtsad, gyújtsad — felelte a m á

sik.
A kalapos m ég loccsantott a kannából 

egy keveset a rongycsomóra, majd meg
gyújtotta. A lovas m egsarkantyúzta a lo
vát, és m int a szélvész, úgy vágtatta körbe 
a dom bot, az égő kötéllel tüzes csíkot húz
va m aga után. Egy perc sem  telt bele, és 
bezárult a kör. A lángok embernél m aga
sabbra csaptak, a száraz fű pattogva égett.

— Azt hiszem, ez véget vet ennek — 
m ondta a kalapos, és a tüzet nézte.

—  Majd holnap meglátjuk. Most m en
jünk — szólt a másik, és elindultak visz- 
szafelé, m aguk mellett vezetve a tűztől 
kissé m ég m indig riadt lovat. A falu hatá
rából m ég visszanéztek.

Akkorra m ár égett az egész domb.

--------------------- HELIKON —

LÁZÁR LEHEL
m  A * 1  A*Tűnődő
úgy voltunk mi édes-ketten 
ahogy a neved is szerettem 
leírni lássa a szem 
belőled éltem azt hiszem

Ahogy az idő változik 
kiég az agy és dolgozik 
a szív az izom fölsejlik 
az idegen kép épp úgy itt 
vagy de el nem mondható 
szánalomból kifosztható 
szemeidet oszthatatlan 
rekeszbe zárom legyél jó

tested súlya alatt ebben 
maradunk mindketten

Rekviem
Konok méla volt csak ritkán derűs 
feledni vágyó szép tekintetű
nem tudtam benne semmit szítani 
nem is akartam megfeszíteni

s nem tudom mért lett foszló csalóka 
majd egyszer... talán — ezeket mondta

nem nézett rám bár mindig vártam 
szavai kőpámáin háltam

nem nézte múltam a jővóm a vágyat 
csak fölrúgta a modem csodákat

fölrúgott mindent remegve várva 
s ráborult egy kopott szivárványra.

Elégia
ahogy most itt az asztal mellett elgondollak 
vagy inkább elgondolnálak 
valószínűleg
úgy gondolnálak el ahogy épp elgondolni tudnék 
valakit rkit nemhiába várok 
mert úgysem jön
— s csak ezért marad meg nekem — 
szóval elgondolnálak

csak ez a nyár
most oly valótlan és szertelen és 
mintha nem is az volna aminek lennie kell 
mintha nem is úgy volna ahogyan lennie kell 
mintha minden könnyű és lényegtelen volna 

de ez a lényege is hogy lényegtelen 
már nem akar maga lenni 
valótlan és szertelen- 

ilyenkor
a félig italba fúlt értelem 
vodka hajnal hasadtával 
idézi idióta költők naplóját 
Moszkva — Petuskin utakra vágyik 
és stoppal utazza be 
a képzelet sugárútjait 

ahogy most elgondollak 
valószínűleg valakit várok 
nemhiába lényegtelen ez a nyár 
a maga valótlan és szertelen 
kisded játékaival

Szeszbe ágyazott vallomás
A Hubertuszban a vodka mellett 
olyanok voltunk mint a seggek 
a nap a fény a délelőtt 
s a haza mindenekelőtt

VADAS LÁSZLÓ 

*

*  *

Négy éve, amióta ideköltöztek, eb
be a kocka alakú szobába, m ozdulatla
nul állnak egymással szemben. A svájci 
is, a velencei is. Nincs mozgás, nincs 
szépség, nincs élet, nincs idő. Csak 
irigység. Fogaskerékszerű m ásodper
cek pon tosságával ketyegő, súlyos 
irigység. Évente kétszer végigsimogat
ják őket ecetszagú, elkopott rongyok 
naptári pontossággal.

"Mindig a velencei kapja az utolsó 
simításokat. Miért nem  én? Rám egy 
évben csak egyszer néznek figyelme
sen. Akkor is csak egy percig. Ä velen
ceit persze mindig. Állandóan megáll 
előtte valaki, főleg a nők. Hosszú fél
órákig. Rám csak a férfiak pillantanak, 
azok is sietve."

Az agyban zuhan tovább menet- 
rendszerű  pontossággal a fém kala
pács.

"Bezzeg az én öcsémre fekete szala
got kötöttek, de a velenceié rengeteg

szín közé van ágyazva. És m egint a 
nők, akik nekem  m indig hátat fordíta
nak"

Pontosan időzítve tágulnak és fe
szülnek az arc m ögött az acélrugók.

"Miért van m indenki a velencei
ben? Még én is. Pedig én tudom , hogy 
üres, buta és hideg. Milyen nagyon 
ügyelnek rá, óvatosan nyúlnak hozzá. 
Igazítják és a szem ek beszélnek vele."

Egyenletesen nyílnak és csukódnak 
a szemeken a vasszempillák.

"Igen, látlak, te ott, az én vagyok. 
Nézhetsz, nézhetlek. A kárm it csiná
lok, te is csinálod. Mi ez? Én a jobb 
karomat emeltem  fel, te meg a balt. Én 
előre megyek, te hátra. Én látlak, te 
nézel. Én tudok, te csak utánam  tudsz. 
Vigyoroghatsz, velencei, m ást becsap
hatsz, de engem  m ár nem. Az én ketye
gésem nálad visszafele pereg."

A visszhang forgácsként csikorog. 
Négy év, hat év, nyolc év, tíz év, húsz 
év. Kocka, kör, háromszög. M ozdulat
lanság, torzítás. Ép és törött fogaskere
kek  Szépség és illúzió. Élet és fekete. 
Csak irigység. A svájci is, a velencei is.
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HELIKON

BALÁZS IMRE JÓZSEF ról figyeltem, hogy m erre úszol,
* /  m ert útközben már mondtad,Alomversek kereszthuzatban hogy "ragad", /  kiabáltál, hogy

ragad a bokor , pedig nem volt
"De mivel az ember úgy is bóklászhat az erdőben, hogy nincs semmi /  bokor, és féltem, amikor kiabál- 

különösebb célja, és néha jó eltévedni, csak úgy, a hecc kedvéért, most tál.” (Végig partközeiben, 21.) Az 
azokkal a sétákkal fogok foglalkozni, amelyekre a szerző stratégiája indítja Álomversek tehát m aguk is útjel- 
az olvasót." (Umberto Eco: Hat séta a fikció erdejében)

G. István László 1996-os köte
tében* olyan sétára indulhat az 
olvasó, am elyben az eltévedés 
nem  letérés valamilyen egyenes 
és kitaposott ösvényről, inkább 
m agán a legbiztosabb úton való 
haladás. Ez nem  azt jelenti, hogy 
a kötet nincs jól megszerkesztve, 
sót: igazi "tévelykert", amely egy
szerre elbizonytalanító és meg
te rv e z e ttn e k  tűnő . A szerző i 
in tendő  keresése ebben az eset
ben világm agyarázattal /  világ- 
m ag y arázg a tássa l ér fel, s u- 
gyanakkor mégsem több a labi
r in tu s  e lág azása in á l bevésett 
(ön)eligazító jelek sorozatánál.

Az első ciklus darabjainak 
"műfajmegjelölése": álomversek. 
Ezek a szövegek a személyek, 
események, beszédm ódok adott 
körén belül válnak nyitottá, vég
telenné. Az álomban fdcserélőd- 
h e tn e k  az id e n ti tá s o k , több  
ismert arc és személyiség olvad
hat eggyé, s a képek az idő és 
logika linearitásából kikerülve 
kapcsolódnak össze. Az Álomver
sek m ár elbeszélt álmok versei — 
az igealakok m indvég ig  m últ 
idejűek —, de az álom törvényei 
érvényesek m aradnak világunk
ban. Csupán a ciklust keretbe fo
gó négysorosba jelenik m eg egy 
körülhatárolhatatlan érvényű jö
v ő  idő: "Lesz egy árnyékom , 
hosszabb lesz, m int a többi /  Bár
hol temetnek el, ott fognak elte
m etni. /  Fogják m ajd az ujjam 
m inden kilincsen. /  Az leszek, ki 
belépne, de nincsen." (Üzenet) Az 
előreutalás term észete azért is 
többértelmű, m ert a vers három 
szor ismétlődik a cikluson belül: 
az elején, a közepén és a végén. A 
kö zép ső  Üzenet e lő tt  és u tá n  
ugyanazok a verscím ek ismét
lődnek, de a szövegek mások, no
ha helyenként ugyanazokról a 
eseményekről (is) szólnak. A mo
dernista regények többszem pon
tú elbeszélésmódjára emlékeztet 
ez a szerkesztés, az alapkérdések 
is ismétlődnek: Mi az, amit tud
hatok? Ki az, aki tudja? Hogyan 
értelmezzem a világot, amelyben 
vagyok? H ogyan látja m ás u- 
gyanazt a világot? A ciklusban 
ugyanakkor m integy zárójelbe 
tevődnek ezek a kérdések, éppen 
a "műfajm egjelölés" m iatt. Az 
álom világa igen kevéssé ismer
hető meg, inkább az álmodó én 
az, akiről ki kellene derülnie va
laminek az álmok kapcsán. G. Ist
ván László verseiben azonban 
több álm odó én is van, kisfiúk, 
lányok, öregasszonyok, férfiak 
álm odják ugyanazokat az egy

mással érintkező eseményeket — 
k irándu lást, fürdést, halált. A 
személyek identitása bizonyta
lan, helyenként ugyanazokat a 
szavakat mondja kisfiú és öreg
asszony, lány és férfi. A beszélők 
kiléte csak az azonos című szöve
gek összevetésekor derül ki, ha 
kiderül: "Olyankor kanál volt, 
fémízű hideg. /  Mondták, "csak 
nyugodtan". Kaptam pirosat. /  
Savanyú volt a széle, közel volt a 
számhoz. /  M indig kivették. Az
tán a kezembe volt, /  és nedves 
volt a kezemben. A számban /  
kanál volt. Az nem volt savanyú, 
csak a piros." (Vacsora, 8.) "Kö
nyököltünk /  a zsíros asztalon. 
Volt egy fiú, aki a szalvétáját /  
harapta, pedig nem volt éhes, azt 
mondták, /  beteg. Zöld szemével 
m indig a plafonra nézett." (Vacso
ra, 20.) A labirintusszerűség a cí
mek és m otívum ok ismétlődése 
által alakul ki: a zöld szem, a da
gadt nyak, a konty, a szivacsbőr 
olyan szövegeket kapcsol egy
m ás mellé, amelyek távol esnek 
egymástól a ciklusban, s ezek a 
kapcsolatok helyenként szerep
lőket azonosítanak, m ásutt azon
ban a kapcsolat csak metafori
kus: "Körbejártunk. Ástak a férfi
ak. /  Nekem nem kellett. Dobtam 
a követ. /  Mikor készen voltunk, 
felvettem az ingem. /  Mentem 
vissza papucsban, hogy álomban 
érjenek." (Az udvaron, 13.) "Az 
udvarunkon, ahol megint sírt ás
tam, /  végig fáztam, végig. Nem 
vártam meg, /  amíg az udvarun
kon elhervad a virág. /  Mikor 
készen voltam, felvettem az in
gem. /  Mentem vissza papucs
ban. /  M indenütt a mécses." (Az 
udvaron, 25.) Az idő maga is értel
mét veszti az álmon belül, bár az 
elbeszéltségben a megfogalma
zás nem tudja kikerülni az időbe
liséget: "Nem volt idő." (Végig 
partközeiben, 21.)

Az is előfordul, hogy az azo
nos című versek két nézőpontja 
semlegesíti egymást; a két "való
ságban" ilyenkor más és más tár
gyak jelennek meg, mint például 
a Végig partközeiben d m ű  versek
ben: "Átgázoltam a ragadós bok
rokon , elértem  /  a p a r to t és 
téged. De úgy úsztunk, /  hogy 
nem láttalak, és semmi sodrás." 
(Végig a partközeiben, 14.) "A part-

zők az identitás és a megismerés 
útvesztőjében, nyomok, a kiver- 
gődési kísérletek jelölői. "Az le
szek, ki belépne, de nincsen": 
Már az is m egkérdőjeleződik, 
hogy egyáltalán jártunk valahol, 
hogy létezett/létezik a labirintus.

Á m ásodik ciklus, a Semmi 
párna m ég m indig álom-centri
kus, de  m ár egy általánosabb 
szinten. Az Álomversek álmokról 
szólnak, a Semmi párna viszont 
már az álomról. A Tükörkép című 
vers az egész kötetről mondja: 
"Nekem arcommá nőtt az álom. /  
Magamba forgatom, aki kell, /  
befelé fénylik a pupillámon. (...) 
/ /  Belém aludni járnak a ráébre- 
dések. /  Ha magamba nézek, /  
másokra nézek. /  /  Tükrökkel ve
szem körbe az ágyam. /  Ha m a
gamat megfogom, /  az is csak a 
társam." (39.) Szürrealizm us is 
ez, m eg nem is. Itt nem a forma 
megújítása a cél, hanem valami
nek a felismerése, ami leginkább 
az álom  m éd ium án  keresztü l 
m utatkozik meg: az én a rettegé
sek, az emlékképek és az általa 
elképzelt figurák által az, ami. A 
képek magiak azonban helyen
ként hasonlítanak a szürrealista 
áb rázo lásm ó d ra : "N yakam ba 
nyúlt a kézfejű, olyan volt, /  m int 
a sál. Tekergeti a nyakamban, /  
nem csúszott tovább. Csak síkos 
volt, /  m int a folyó fenekén az a 
régi em lék.” (A kézfejú, 49.) A  
m egelevenedett kéz ciklusszer
vező m otívum ként is feltűnik a 
kötetben. G. István László előző, 
Öt ajtón át d m u  kötetében már 
történt erre kísérlet, ott a Pen tang
le d m ű  ciklus ötször öt versből 
áll, a kéz öt ujjának megfelelően. 
A Kereszthuzatban azonban már 
nem  statikus ez a szerkesztés- 
mód, a kéz maga válik élővé, s 
alakul át versről versre, pohár
kézfejből tem plom kötelet tartó 
kézzé, majd a Jónást elbocsátó 
nyitott kézzé. így az álomszerű
ség ebben a Terjednek a foltok d m ű  
ciklusban is jelen van, noha a 
versnyelv  egyre távolabb van 
m ár a kötetkezdő ciklusétól. A 
Közelítő tűz  apokalipszis-láto
m ásként illeszthető be ebbe a 
gondolatmenetbe. Itt tér vissza 
még az első ciklus színvonalán 
ugyanaz a hang, amelyet talán G. 
István  L ászló-inak  n ev ezh et
nénk. Olyan stílus ez, amely is
métlésekre és variádókra épül, s

amely a hosszabb versekben ol
vastatja igazán magát: "Terpesz
ben áll, aki vár rám. /  Szőrszagú, 
régi ember. /  Nem érdekli, ha 
odaérek. /  Elég, ha nézek. Menni 
nem kell. / /  Ami kéne, kerülni 
kéne. /  Sosem keresni, találni ké
ne. /  Nem kéne semmi. És cseré
be /  semmi se kéne." (Szőrszagú, 
60.)

A  rövidebb versek közül alig 
néhány (például az Üzenet, a Táj- 
rajz és a Látlelet) emelkedik fel a 
h o s sz a b b a k  s z ín v o n a lá ra ,  s 
ahogy az olvasó előbbre halad a 
kö te tben , egyre lineárisabb  a 
szerkesztésmód és egyre több a 
rövidebb vers. A legutolsó ciklus, 
a Füst és kávé végül ismét össze
kuszálja a szálakat; a versek itt 
újra hosszabbak, de személye
sebbek is. Személytelen szemé
lyesség ez, mely leginkább talán 
Térey Jánoséhoz hasonlítható: "A 
teáscsészémre jó lesz vigyázni. 
Ennél az asztalnál /  leülünk, ud- 
variaskodom . Legjobban azt /  
szeretném, ha a székeket sorra 
próbálnád, m int /  egy zongora- 
művész, s neked az első után m ár 
/  sem m i kedved. Én a helyet 
szervezem m agunk /  köré, te he
lyeden vagy. M agánál egyikünk 
sincs.” (Teázás, 104.)

A  kötet utolsó verse, a Szemöl
dökök nem zárja le az ösvényeket, 
inkább visszautal a kötetre m agá
ra, a keresgélésre. Olyan "önélet
ra jzo lás" ez, am ely  c su p án  a 
szemöldökök megrajzolásáig jut 
el, hisz az arcot m agát elfedi a 
"gyógyító nem  emlékezés". Az 
utolsó sorok az Álomversek m áso
d ik  Vonaton d m ű  darabjához 
kapcsolnak vissza, ahol szintén 
megjelenik a hold és a vele való 
azo n o su lás: "Sem m i m ozgás, 
nem jönnek értem. /  Csak a hold, 
m ost m ár a szememből." (Vona
ton, 26.) "A tábortűznél aztán  
holdból volt /  az arca. Almom
ban azóta is /  m egugatnak a ku
tyák. És a ho ld  fö lö tt /  sze
möldökével szúr az éjjel." (Sze- 
möldökök, 107.)

A  kötetben való eltévedés egy 
szerzői hang tévelygése is a dol
gokra való sokszoros rákérdezés
ben. A Huzatban d m ű  vers talán 
az egytlen, amely a köteteimet 
idézi, elveti az álmon keresztül 
történő megismerést: "Régi sza
gokra vigyázok. /  Nem  engedek 
fejem köré /  több huzatos álmot." 
(Huzatban, 36.) Ez a m o n d a t 
azonban a kötet kontextusában 
nem több a reflektáltság megnyil
vánulásánál. A könyv ütőkártyá
ja ugyanis éppen  az álom , az 
elbeszélés és a megismerhető va
lóság határainak bejárása, s maga 
a tény, hogy nincsenek végleges 
válaszok a kérdésekre.

* G. István László: Kereszthuzat. 
Liget, h. n., 19%.
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LAKATOS MIHÁLY

A t r ó n ö r ö k ö s
1. jelenet
Egy trón terem. A király az ablaknál áll és kifele 

néz.
AJTÓNÁLLÓ (belép): — Felség, a kis herceg 

óhajt beszélni felségeddel!
KIRÁLY: — Jöhet!
Belép a herceg, megvárja, amíg az ajtónálló 

eltűnik, majd közelebb lép és fejet hajt.
KIRÁLY: — Történt valami, amit sürgősen 

tudnom kell?! Tudod, hogy nem szeretem, ha 
ebben az órában zavarnak!

HERCEG: — Apám, én úgy döntöttem, 
hogy elmegyek az udvarból.

KIRÁLY (m eg le p e tte n ): —  Elmégy?! Miért, 
bántott valaki a személyzetből? Netán a bátyá
id?

HERCEG: — Nem, nem bántott senki...
KIRÁLY: — Csak bátran, mondd meg, ha 

így van. Tudod, hogy egy szavadba kerül és...
HERCEG: — Tudom. Nem erről van szó. 

Egészen másról.
KIRÁLY: —  Akkor halljuk, ki vele!
HERCEG (lesütött fejjel): — Szerencsét aka

rok próbálni.
KIRÁLY (előbb hitetlenkedve néz rá, majd har

sányan nevetni kezd): — Ez jó... ne haragudj, de 
olyan jól esik, hogy a könnyem is kicsordult... 
Szóval szerencsét akarsz próbálni.... Nagyon 
jó... (egyfolytában nevet) ...Hát te azt hiszed, hogy 
a mesékben élsz? Hogy csak úgy a nyakadba 
akasztod a vándortarisznyát és már mész is?

HERCEG (kissé sértődötten) — Azt hiszem, 
ez nem annyira nevetséges, mint ahogy keze
led. A világ nagy. Nagyobb az Udvarnál, na
gyobb az egész országodnál. Ti, akik itt éltek, 
azt hiszitek, hogy a föld csak azért van, hogy 
termésével hizlaljon benneteket, a vadak, hogy 
legyen amire lövöldözni az őszi nagy vadásza
ton, az erdő pedig, hogy télen meg ne fagyjatok. 
Azt hiszitek, hogy az élet csak az országhatárig 
élet, azon túl a legjobb esetben valami más. Én 
azonban ennél többet szeretnék megtudni a vi
lágról...

KIRÁLY: — Lehet, hogy az élet nem csak az 
országunk határáig tart, de ami a miénk meg a 
tied, az csak addig. Azon túl tényleg valami 
más kezdődik, de elhiheted, fiam, hogy ahhoz 
nekünk semmi közünk. Az a másoké, az idege
neké.

HERCEG: — Embereké, akik olyanok, mint 
mi vagyunk. És szeretném tudni, hogy ők mi
ként élnek, mint gondolkodnak. A világról és 
rólunk.

KIRÁLY: — Ahhoz egy tapodtat sem kell 
mozdulnod. Leonardo, a krónikásunk mindent 
elmond róluk. Kérdezd meg csak őt...

HERCEG: — Én tisztelem Leonardót, sokat 
köszönhetek neki, de te is tudod, hogy két évti
zede nem mozdult ki az Udvarból. Ő azt tudja, 
amit a könyvek. Én nem a betűk felé indulok, 
hanem a betűktől. És épp ellenkező irányba.

KIRÁLY (közelebb lép és a vállára teszi a kezét): 
— Nem akartam erről beszélni, de te kény- 
szerítesz rá. Jól láthatod: ami nekem hátra van, 
az már évtizedekben nem mérhető. Az utódlás 
kérdése előbb-utóbb felvetődik. A nagyobbik 
bátyád nem egy túl okos ember, és ráadásul 
forróvérű. A kisebbik nőbolond, egy alsószok
nyáért elkótyavetyélné a fél országát. Az egyik 
vérbe borítaná az országot, a másik szétzüllesz
tené. Ha azt akarom, hogy mindaz, amit tömén
telen szenvedés árán az őseim és én elértünk, 
még hosszú ideig fennmaradjon, józan fejjel 
kell gondolkodnom. Nem volt könnyű a dön
tést meghozni, erről csak a lakosztályom falai
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tanúskodhatnak. De muszáj volt és döntöttem. 
A tanács még e hó folyamán felülvizsgálja az 
elsőszülött trónhoz való jogát. És akit trónörö
kösnek fog nyilvánítani, az te leszel!

HERCEG: (elképedve lép hátra): — Apám, 
merem remélni, hogy ez csak afféle tréfa?!

KIRÁLY: — Három dologgal sosem tréfá
lok, fiam: Istennel, az ország és a családunk 
sorsával! És ezt a hármat neked is tisztelned 
kell!

HERCEG (fel-alá járkál): -  Ez lehetetlen... Te 
ellenségeimmé akarod tenni a saját bátyáimat, 
le akarsz téríteni arról a pályáról, amit magam
nak szántam és meg sem kérdezed az én véle
ményemet?! Hiszen te nem életre szántál 
engem, hanem örökké tartó haláltusára! Akkor 
már inkább nyakaztass le, és fogom tudni, hogy 
irgalmas voltál hozzám! És most már azt is 
tudom, hogy azért rendelted mellém Ludano 
atyát, hogy tudatában legyek annak: mit nyer
hettem volna, ha nem szülétek hercegnek és mit 
veszítek azzal, hogy annak születtem!

KIRÁLY: — Mivel tömte tele a fejed az a 
kótyagos velencei? Hát abban mesterkedett, 
hogy megfosszon a fiamtól, nem hogy előké
szítse az uralkodásra?! Biztos lehetsz benne: ha 
itt fejek fognak hullani, az nem a tiéd, hanem az 
övé lesz!

HERCEG: — Ludano atya ártatlan. Ha csak 
egy karcolást is ejt valaki rajta, engem többé 
nem látsz!

KIRÁLY: — Jó, akkor neki nem esik bántó- 
dása, de te leszel utánam a király!

HERCEG: — Ezt nem tehetem, apám, én 
nem uralkodásra termettem.

KIRÁLY: — Azt csak bízd rám. Eléggé is
merlek, hiszen a fiam vagy. Uralkodásra nem 
teremnek az emberek, azt úgy kell megtanulni. 
De van, aki már eleve nem alkalmas rá. Te 
rengeteget tanultál, sokat tudsz, fejlett igazság
érzeted van, fogékony az elméd és tudsz hig
gadtan gondolkodni. Királyként, jó királyként, 
ezekkel a tulajdonságokkal rendelkezned kell. 
Mindezt látom benned. És ha te elutasítod, ak
kor vagy rosszindulatból teszed, vagy ami még 
rosszabb, nem érdekel, hogy mire jut ez az or- 
szág.

HERCEG: — Elhatározásomnak nem a 
rosszindulat az oka. Ha ezt feltételezed, akkor 
mégsem ismersz eléggé. Ami pedig az országot 
illeti, engem valóban nem csak ez az ország

érdekel, én a világot szeretném megismerni. 
Ezért kell elmennem.

KIRÁLY: — De hiszen ez a te világod! Ha 
ezt ismered, mindent ismersz!

HERCEG: — Apám, volt egy nagy görög, 
aki azt mondta: "A Föld különböző megoszlásai 
minden népnek saját hazát adnak, de a'lakott 
világ minden egyes embernek, aki képes a ba
rátságra, egyetlen közös házat ad: a Földet!" 
Hát ehhez tartom magam.

KIRÁLY: — Ezt, gondolom, ugyancsak Lu
ciano atyától hallottad...

HERCEG: — Mondtam már: Luciano atya 
csak a forrás, a forrás pedig nem tehet arról, kik 
isznak belőle.

KIRÁLY: — Tehát nem tudlak maradásra 
bírni?

HERCEG: — Nem.
KIRÁLY: — Akkor eredj. De áldásomat ne 

kérd! Sem jutalmazni, sem büntetni nem foglak. 
Majd egy napon vissza fogsz térni. Akkor majd 
te döntsd el, mi ért többet: az, amit megszerez
tél, vagy az, amit elmulasztottál.

2. jelenet
Vonaton. A fülkében két fiatalember. Az egyik 

(Attila) húsz körül — a másik (Zoltán) sincs har
minc, és egy idós házaspár. A két fiú egymással 
szemben ül. Zoltán egy folyóiratot böngész, u .násik 
a tájat bámulja. Az öreg hölgy a sarokban alszik, a 
férje könyvet olvas.

ZOLTÁN (fel sem nézve a folymratból): — Is
mét felgyújtottak egy menekültotthont...

ATTILA (kifelé bámul): — Kik?
ZOLTÁN: — Állítólag a skeanheadek. Sok 

más becsületes polgár közreműködésével.
ATTILA: — Halt meg valaki?
ZOLTÁN: — Csak egy asszony a két gyere

kével. A többieket kimenekítették a tűzoltók.
ATTILA: — És a rendőrség?
ZOLTÁN: — Késve érkeztek, de végül szét

oszlatták a tömeget. Tudod: könnygáz és gumi
bot...

ATTILA: — A gazemberek... Falhoz kéne 
állítani őket.

Az öregúr időnként felpillant az olvasmányból, 
de nem szól közbe.

ZOLTÁN (sóhajt): — Egyre férgesebb a hely
zet. Mindenki mindenki ellen. Rossz előérze
tem van.

ATTILA (legyint): — Ez nem új. Mióta a 
világ, ez van. Csak ezzel a maroknyi eszeveszett 
kreténnel kellene leszámolni.

ÖREGÚR (váratlanul): — Gondolja, hogy 
eszeveszettekről van szó?

ATTILA (meglepetten, kissé ingerülten): —  
Miért, talán normálisnak tartja azt, aki a mási
kat meg akarja ölni csak azért, mert idegen 
fajtájú?

OREGÚR: — Én teljesen normálisnak és 
helyénvalónak tartom, ha valaki munkát sze
retne, amikor munkanélküli, és jobb életet, ami
kor nélkülözik. Azért meg külön tisztelem, ha 
ezért küzdeni is képes.

ATTILA: — Értem. Tehát tiszteljem azt, aki 
— mivel nincs munkája és éhezik— rágyújtja a 
másikra a házat és megöl egy anyát a gyereké- 
vel.

ÖREGÚR: — Félreért engem. Itt nem csu-

Eán egy konkrét helyzetről van szó. Ez elvi 
érdés.

ATTILA: — Áhá... Kár, hogy a bennégettek- 
nek ezt már nem lehet elmagyarázni. Legalább 
tudnák, hogy miért haltak meg.

ÖREGŰR: — Szomorú dolog, persze, hogy 
meghaltak, de ha otthon maradtak volna, lehet, 
hogy még ma is élnének.

ATTILA (idegesen): — Nahát, ez már sok... 
ZOLTÁN: — Már elnézést, de enyhén szól

va furcsának tartom, hogy ön talál olyan elvi 
szempontot, mely alapján egy közönséges bűn- 
cselekményt hőstettként vagy akár önvédelem



HELIKON

ként lehet értelmezni.
ÖREGÚR; — Én csak azt tartom, hogy a 

cipész maradjon a kaptafájánál, mindenki vál- 
laja a maga sorság és ne máshol és mások bőrén 
próbáljon érvényesülni. Azt hiszi, hogy nekem 
olyan csodálatos életem volt? Hogy nem lát
tam, hogy mások külföldön hogy élnek, miköz
ben sem m ivel sem többek, m int én?! És 
mégsem mentem senki nyakára élősködni! Ne
kem ennyi adatott meg, ezen belül próbáltam 
mozogni.

ZOLTÁN: — Ilyen egyszerű a képlet: susz
ter, maradj a kaptafánál?

ÖREGÜR- — Igen. Sajnos túl egyszerű ah
hoz, hogy mindenki meg is értse.

ATTILA; — Ezek szerint a bőrfejűek az 
igazság fáklyavivői...

ÖREGÚR; — Én nem védem a skeanheade- 
ket...

ATTILA: — Pedig rászorulnának. Az a sok 
falelkű rendőr a gumibotokkal...

ÖREGÚR: — Hiába gúnyolódik, fiatal
ember. Ők sem lennének a másik fél nélkül. 
Maga mit szólna, ha egy szép napon megérkez
ne valaki a munkahelyére, s magát kirúgnák, 
mert ő olcsóbban elvégzi azt, amit maga?

ATTILA: — Ugyan, hagyjuk már ezt a pél- 
dálózást! Mindig, mindenütt vannak ás voltak 
bajok, de azt tudom, hogy az erőszak soha sem
mi jót nem szült. Nem bűnbakot, hanem meg
oldást kell keresni!

ÖREGÚR; — Ez még mindig nem válasz a 
kérdésemre, hogy mit tenne maga az ő helyük
ben?

ATTILA (felemeli a hangját): — Hogy mit 
tennék, azt nem tudom. De azt tudom, hogy mit 
nem tennék!

ZOLTÁN: — Hagyd a francba, ne mérge
lődj...

ATTILA: — Hogy ne mérgelődjek, amikor 
valaki megéri ezt a kort és így gondolkodik! Én 
mindig azt hittem, az öregek szavát érdemes 
megfogadni...

ÓMIG HÖLGY (már korábban mozgolódni 
kezdett, most kinyitja a szemét): — Mi történik itt, 
Artúr, csak nem veszekedtek?!

ÖREGÚR; — Dehogy veszekszünk... Aludj 
csak tovább.

ÖREG HÖLGY: — Kipihentem magam, (a 
fiúkhoz) Maguk meddig utaznak?

ZOLTÁN: — Pestig.
ÖREG HÖLGY: — Látogatóba?
Azok ketten egymásra néznek. Attila kelletlenül 

elhúzza a száját, a másik a hölgy felé fordul ismét.
ZOLTÁN: — Igen. Az unokatestvérünkhöz.
Ebben a pilllanatban benyit a kalauz.
KALAUZ: — A mai urcat cineva? (Felirat: 

Van új felszálló?)
Zoltán a fejét rázza. A kalauz elmegy.
ÖREG HÖLGY: — Mit akart?
ZOLTÁN: — Hogy van-e új felszálló.
ÖREG HÖLGY: — Remélem, hogy nem is 

lesz. A múltkor olyan társasággal utaztunk, 
hogy azt hittem: nem érem meg, hogy leszáll- 
jak. Annyi csomagjuk volt, mint egy tevekara
vánnak, m inden percben vártam , hogy a 
fejünkre omlik a sok koszos táska. Hangoskod
tak, röhögtek, valami büdös pálinkát ittak és 
kolbászt ettek hozzá. Majd felfordult a gyom
rom. Még minket is kínáltak és erősködtek, 
hogy igyunk, hiába mutatta Artúr a gyógysze
reit. Úgy, hogy nagyon megörültem, amikor 
láttam, hogy maguknak ide szól a jegye. Remé
lem, Pestig ez így is marad. Azt mondták, hogy 
maguk nem pestiek, ugye?

ZOLTÁN (kényelmetlenül): — Nem. Csak 
oda utazunk. (Kinyitja ismét a folyóiratot, olvasni 
próbál.)

ÖREG HÖLGY: — És az unokatestvérük?
ZOLTÁN (felnéz): — ő  ott lakik. A családjá

val. (Forgatja a lapot.)

ÖREG HÖLGY: — Régóta?
A vonat fékezni kezd, majd hosszas csikorgással 

megáll. Mindenki kifelé néz, a folyosón nagy jövés
menés kezdődik.

ÖREG HÖLGY (izgatottan): — Csak ezt 
megüsszuk... Nincsenek sokan a peronon...

ÓREGÚR (kissé idegesen): — Hagyd már ab
ba... Csak nem ez lett a legnagyobb gondod?!

A két fiú lehúzza az ablakot és kikönyökölnek. 
Ekkor nyílik a fülke ajtaja és egy szakállas férfi lép 
be. Szövetnadrág, teniszcipó, zöld pulóver és bőr- 
dzseki van rajta. A kezében kisebb táska.

IDEGEN: — Buna ziua! (F: jó napot!)
A többiek bólintanak. A két fiú is hátranéz egy 

pillanatra.
IDEGEN: — Care locuri sínt libere? (F: Hol

van üres hely?)

A két öreg tanácsatalanul néz rá, nem értik. 
Zoltán megfordul és rámutat a szabad helyre.

ZOLTÁN: — Ásta de exemplu. (F: Például 
ez itt.)

Az idegen felhelyezi a csomagját, majd a dzseki
jét levetve leül. Az állomás eléggé kihalt, az állomás- 
fónök jelez a mozdonyvezetőnek. A szerelvény 
mozgásba lendül. Az öreg hölgy szemrehányóan néz 
a férjére, mire az vállat von.

ÖREGÚR: — Úgy csinálsz, mintha én tehet
nék róla... Minek kell folyton kotkodácsolni...

ATTILA feláll, kifelé indul.
ZOLTÁN: — Hová mész?
ATTILA: — Elszívni egy cigit.
ZOLTÁN: — Muszáj?
ATTILA Vállat von és kimegy.

3. jelenet
Diszkóban. Attila egy asztalnál ül egy feltűnő 

szépségű lánnyal. Valami likőrfélét iszogatnak, hal
kan beszélgetnek.

LÁNY (belekortyol az italába, majd nevetve): — 
Tulajdonképpen nem szabadna egy korty piát 
sem a számba vennem. Apám agyonüt, ha meg
érzi rajtam.

ATTILA (hanyagul): — Egy ideig nálunk is 
így ment, de leszoktattam az öreget róla. Elvég
re tizenhét éves vagyok, és amit akarok, azt 
csinálok.

LÁNY: — Nálam se lett volna cirkusz belő
le, de a húgom, az a nyavalyás, a múl tor bekö- 
pött.

ATTILA: — Nekem mondod? Én is azt hit
tem, hogy a bátyám megbízható és írre fel ő

volt, aki leteremtett, hogy mi az, hogy bagó
zom, meg iszom ebben a korban, hogy ő hu
szonöt éves, de még cigi nem járt a szájában. 
Hát persze, ha állandóan a könyveket bújja. Az 
veszélyes, mert leéghet a könyvtára.

LÁNY: — Van barátnője?
ATTILA (gúnyosan): — Neki?! Ne röhögtess! 

(komolykodva) Ő az egyetemre készül.
LÁNY (kissé megilletődve): — Az egyetem

re?...
ATTILA: — Oda hát. Azt hiszi, hogy az 

jelent valamit, (legyint) Nekem nem kell egye
tem ahhoz, hogy tudjam, mi vár itt rám...

LÁNY: — Ezt nem értem... Mi vár itt rád? (A 
fiú hallgat, a poharát nézi.) Néha olyan furcsákat 
mondasz. Azt hiszem, nem ismerlek eléggé...

ATTILA (ironikusan mosolyogva): — Honnan 
is, hiszen csak egy féléve járunk együtt... (Fel
emeli a poharat, majd erősen egymás szemébe nézve 
koccintanak és isznak.)

Egy idegen fiúcsapat a terem túlsó sarkából ókét 
fixírozza.

SANYI: — Azt mondod, Güzü, ott azzal a 
szőkével az asztalnál?

GÜZÜ: — Ühüm... Ő az. Egy beképzelt 
seggfej.

SANYI: — Ő ütötte le a kezedről Tündét?
GÜZÜ: — Igen. S az a ribanc elment vele.
SANYI: — Mit kapok, ha azt a "ribancot" 

visszaszerzem neked?
GÜZÜ: — Ne avatkozz bele, Sanyi! Rögtön 

rájön, hogy rólam van szó. Te holnap hazamész, 
de én maradok. Meg különben is: nem ér annyit 
az a tyúk...

SANYI: — Na, ide figylej, Güzü! Én mindig 
a legjobb unokatestvéred voltam, igaz?

GÜZÜ (kényszeredetten): — I-igaz...
SANYI: — Akkor bízd rám magad, bará

tom. A nők mindig az erősekhez pártolnak. 
Csak nem képzeled, hogy megmarad egy felké
peit üige mdlett?! Úgy fog visszarepülni hoz
zád, mintha nem is tyúk lenne...

Feláll, végigsétál a táncolok között, a fiú'és a lány 
asztaláig. Megáll a fiú háta mögött, majd előre hajol
va halkan beszél, de úgy, hogy a lány is hallja.

SANYI: — Szép barátnőd van.
ATTILA (felnéz): — Autogramokat majd 

máskor...
SANYI (a vállára teszi a kezét): — Szeretnék 

beszélni veled.
ATTILA:— Jó. Valamikor a hét közepén van 

néhány percem a számodra.
A zene bluesra vált. A  fiú feláll, int a lánynak.
ATTILA: — Tünde, van kedved egy táncra?
TÜNDE (Tűssé ijedten, de készségesen ugrik fel): 

— Igen...
SANYI (megragadja a fiú karját): — En most 

akarok beszélni veled!
ATTILA: — Ne haragudj, de bluest egyedül 

nem lehet táncolni, úgy hogy vele kell mennem. 
(Lerázza a másik kezét, s fenyegető arccal fordul 
szembe vele.) De a következő tánc a tiéd!

Elindulnak Tündével a táncparkett felé, de két 
lépés után a fiú visszafordul.

ATTILA: — Addig ülj le és igyál valamit. 
Lehet, hogy maradt még a poharakban...

Sanyi tüntetőén lezökken a székre, lábait hanya
gul keresztbe rakja az asztal alatt. A pár egy ideig 
némán táncol, majd a lány (a feje a fiú vállán) halkan 
megszólal

TÜNDE: — Most mi lesz?
ATTILA (a szemében aggodalom): — Nem tu

dom...
TÜNDE: — Ne haragudj, én tényleg nem 

ismerem.
ATTILA: (egy pillanatra magához szorítja a 

lányt): — Te nem vagy hibás. Ha szép lányokkal 
jár az ember, erre fel kell legyen készülve.

TÜNDE: — És... te fel vagy...?
» » >  folytatás a 14., 15. oldalon

13



folytatás a 13. oldalról
ATTILA: — Nem tudom. Legfeljebb jól 

megvernek. De nekem úgy is megéri.
TÜNDE (tiltakozva): — Nem akarom. Nem 

engedem, hogy vele menj! Tudod mit? Szép 
csendben lépjünk le.

ATTILA: — Hogy holnap mindenki engem 
röhögjön a suliban?

TÜNDE: — Ne törődj vele! Mások nem szá
mítanak. Gyere, húzódjunk a kijárat felé!

ATTILA: — És a kabátod meg a táskád? Meg 
a dzsekim, benne a kulccsal?

TÜNDE (izgatottan): — Majd holnap vissza
jövünk érte. Ma éjszaka pedig becsöngetsz.

ATTILA (szorosan öleli magához): — Nem, 
nem lesz jó. Ne izgulj, (kicsit később) Elég, ha én 
izgulok.

A szám befejeződik és kézen fogva indulnak 
vissza az asztalhoz. Sanyi felállva, zsebrevágott ke
zekkel várja őket.

ATTILA: — Itt vagyok. Halljuk hát a hegyi
beszédet!

SANYI: — Majd odakint. Négyszemközt.
ATTILA: — Nem lehetne mégis elhalasztani 

ezt a dolgot?
SANYI: — Ne mind totojázz! Gyerünk!
ATTILA: — Tünde, várj meg itt, mindjárt 

jövök!
Sanyi visszavigyorog a lányra, majd elindulnak. 

Attila elől, a másik a nyomában. A kijáratnál Attila 
gondolkodás nélkül előre megy. A jegyszedő rászól.

JEGYSZEDŐ: — Visszajössz még?
ATTILA: — Igen.
JEGYSZEDŐ: — Tartsd a karod! (Megfogja a 

fiú kezét és pecsäet nyom a csuklójára.)
Rögtön utána Sanyi kerül sorra. A jegyszedő épp 

a csuklóját fogja, amikor Attila hirtelen megfordul és 
ököllel Sanyi arcába sújt, aki hanyatt esik, a jegysze
dőt is magával rántva.

JEGYSZEDŐ: — Ember, megbolondultál?!!
Csődület Sanyi körül, aki a földön hever, orrából 

ömlik a vér.
VALAKI: — Hívják a milíciát!
Attila utat tör a tömegben és visszamegy.

4. jelenet
ószvégi, kisvárosi éjszaka. A fiú és a lány egy

mást átölelve mennek az utcán.
TÜNDE: — Mi történt odakinn?
ATTILA: — Semmi különös. Jól képen vág

tam és azzal vége volt.
TÜNDE: — Mit akart?
ATTILA: — Nem kérdeztem. De nem is ér

dekel. Aki így jön oda hozzám, az semmi jót 
nem akarhat. De miért kérded? Érdekel?

TÜNDE: — Nem. Csak nagyon féltem. 
Amíg kint voltál, felfedeztem Güzüt és a bará
tait a teremben... Imádkoztam, hogy ne essen 
bajod.

A fiú megpuszilja a lány homlokát, majd tovább 
sétálnak. Egy hídhoz érnek. Rákönyökölnek a karfára, 
a folyót nézik.

ATTILA (anélkül, hogy a lányra pillantana): — 
Géza Rómából telefonált az anyjáéknak.

TÜNDE: — Milyen Géza?
ATTILA: — Hát Karsay. Ő meg az öccse. 

Ketten indultak el és mindkettőjüknek sikerült.
TÜNDE: — Hogyan jutottak ki?
ATTILA: — Azt nem tudom, nem mondták. 

De azt hiszem, átúszták a Dunát.
TÜNDE: — Szentisten... És a határőrök?!
ATTILA (elgondolkodva néz a távolba): — 

Gondolhatod... Nem ők lettek volna az elsők, 
akiket belelőnek a Dunába... vagy akiknek a 
lábát elkapja a görcs a vízben...

TÜNDÉ: — Megéri az egész, hogy végigcsi
nálja az ember...?!

ATTILA (vállat von): — Már lakásuk van és 
autójuk. Két hónap alatt. így megéri dolgozni.
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Arról nem is szólva, hogy látni Rómát, Nápolyt, 
Velencét vagy bármelyik nyugati országot nem 
mindenkinek adatik meg. Legalábbis itt ná- 
lunkfelé. Apám egyszer járt túl a megye hatá
rán, akkor is katonának vitték...

TÜNDE: — De mit ér, ha soha többet nem 
jöhetnek haza? Amikor itthon van mindenki
jük...

ATTILA: — Ott is emberek élnek, barátokat 
ott is lehet szerezni. És legalább szabad vagy... 
Végül is egy életed van. Jól meg kell fontolni, 
hogy mit kezdesz vele.

TÜNDE: — Minden olyan bizonytalan... 
Hátha nem is sikerül... S ha sikerül is, mihez 
kezdesz a nagy idegenben. Egyedül, kiszolgál
tatottan.

ATTILA: — Ha nem sikerül is, legalább tu
dod, hogy nem rajtad múlott. Te megpróbáltad 
és peches voltál. A sors nem így akarta.

TÜNDE: — Kell lennie valami más kiútnak 
is... Valami olyannak, amivel az életedet nem 
teszed kockára.

ATTILA (a fejét rázza): — Nincs. Sajnos 
nincs. Már ezerszer végiggondoltam.

TÜNDE (felkapja a fejét): — Hallod?
A távolban zajongó csoport tűnik fel.
TÜNDE: — Ezek utánunk jünnek!
ATTILA: — Ugyan... Valakik mennek haza 

a diszkóból.
TÜNDE (ijedten): — Nem. Attila, most az 

egyszer hallgass rám. Szaladjunk...
Elkapja a fiú kezét és a közeli park felé rohannak. 

A csoport kicsivel később odaér a hídra, majd hangos
kodva bevonulnak a parkba.

EGY HANG: — Itt nincs senki! Hogy a fené
ben akarod megtalálni őket ebben a vaksötét
ben? Lehet, hogy eddig már rég a paplan alatt 
vannak...

SANYI: — Pedig úgy láttam, hogy valakik 
itt álltak a hídon...

MÁSIK HANG: — Lehet, hogy ők voltak... 
De az is lehet, hogy nem.

Keresgélnek a fák között, majd kijutnak egy ját
szótérre. A játszótéren többek közt van egy csúszda 
is, melynek az oldala elefánt alakú.

GÜZÜ: — Hagyjuk a francba... Beszívtad és 
kész. Menjünk haza. Hideg van.

SANYI: — Na nézd meg, ki beszél?!... Hát 
nem érted volt minden?! Persze, te könnyen 
beszélsz, mert nem kaptál a képedbe!

GÜZÜ: — Én megmondtam már akkor is... 
Egy szar ribancért nem érdemes...

SANYI: — Most már nem csodálom, hogy 
leütötték a kezedről... A következőt is le fogják...

VALAKI: — Ha már itt vagyunk, ereszked
jünk le a csúszdán!

SANYI: — Ne mind idegesíts! Na, mi lesz, 
Güzü?

GÜZÜ: — Jól van, gyerünk a lány szüleihez! 
Tudok egy rövidebb utat, talán sikerül elébük 
vágnunk.

Elrohannak. A bádogelefánt oldalához lapulva, a 
fiatalok megkönnyebbülten néznek egymásra. Amint 
a csoport eltávolodik, Attila leugrik a létrától és a 
lányt is lesegíti.

TÜNDE: — Hová megyünk?
ATTILA: — Az első telefonfülkéhez. Szó

lunk apádnak, hogy jöjjön utánunk kocsival.
TÜNDE: — Én azt hittem, hogy hozzátok 

viszel.
ATTILA: (elmosolyodik): — Oda minek? Úgy 

sem engednék, hogy együtt aludjunk. Az 
anyám el is ájulna.

TÜNDE: — Gondolod?
ATTILA: — Tudom. Ilyen betokosodottak. 

Szerintük elég, ha huszonnyolc évesen udvarol
ni kezdünk, s harminc évesen megnősülünk. 
Ők csakis a jövendőbelinkkel hajlandók megis
merkedni, barátnőkről szó sem lehet. Na men
jünk!

5. jelent
A vonaton. Attila belép a fülkébe, visszaül a 

helyére. Az újonnan felszállt férfi térdén asztalken
dő, rajta sült csirke, kenyér, uborka, és jóízűen fala
tozik. Zsíros ujjait néha beletörüli a kendőbe. 
Időnként körmével (nem tüntetőén, de mégse elég 
diszkréten) kipiszkál egy-egy húscafatot a fogai kö
zül. Az öreg hölgy undorodva nézi egy ideig, majd 
hátradől és lehunyja a szemét. Az idegen lassan 
befejezi az evést, majd a lába mögött lévő szatyorból 
egy fehér üveget vesz elő, melyben bor van. Kidugja, 
majd az öregúr felé nyújtja.

IDEGEN: — Hai, luaji o gura! (F: Tes
sék,húzza meg!)

Az öreg inti, hogy nem, köszöni. Megpróbál 
futólag mosolyogni, majd újra a könyvébe temetke
zik.

IDEGEN: — De ce nu be fi? E de-al meu, de 
acasá din Moldova! (F: Miért nem iszik? Az 
enyém, jó hazai termés Moldvából...)

ZOLTÁN: — Lasati-1, c l nu íntelege roma- 
ne$te. $i oricum, nu-i obi$nuit cu báutura. (F: 
Hagyja csak, mert nem ért románul. És külön
ben sem szokott inni.)

IDEGEN: — Vai de capul meu, un bärbat 
care nu bea?! Poftim, gustaji-l! (F: Úramterem- 
tőm, egy férfi, aki nem szereti az italt?! Na 
tessék, kóstolja meg!)

Zoltán elveszi, iszik egy kortyot és visszanyújt-
ja.

ZOLTÁN: — E fain! Multumesc! (F: Nagy
szerű! Köszönöm!)

IDEGEN: — Sá vS fie de bine! Dumneavo- 
asträ? (F: Egészségére! És maga?)

Attila felé nyújtja az üveget, de az elhárítja.
ATTILA: — Multumesc, nu beau! (F: Kö

szönöm, nem iszom!)
IDEGEN: — De ce, conduci? (F: Miért, ve

zetsz?)
ATTILA: — Nu, dar imi place sa am capul 

limpede. (F: Nem, de úgy szeretem, hogy tiszta 
legyen a fejem.)

IDEGEN: — Ei, domni^orule, da' tocmai 
asta limpezeste capul... (F: Ej, fiatalember, hi
szen éppen ettől lesz tiszta...)

Nevet, majd iszik.
IDEGEN: — Unde mergeji? (F: Hová utaz

nak?)
ZOLTÁN: — La Budapesta. $i d-voastrá?

(F: Pestre. És ön?)
IDEGEN (szégyenlősen): — A, eu múlt mai 

departe... (nevet) Daca o da Dumnezeu, la Ro
ma a£ vrea sä ajung. (F: Á, én jóval messzebb
re... Ha megsegít az Isten, Rómába szeretnék 
eljutni...)

ZOLTÁN: — La Roma? Asta da! $>i la cine 
mergeJi? (F: Rómába? Hűha, ez igen! És ott 
kihez?)

IDEGEN: — La cumnatu' meu. El s-a dús 
acum sasé luni, $i mi-a scris, sá vin neaparaL 
Mai tírziu ne aducem $i familiile. (F: A sógo
romhoz. Ő hat hónapja van kint, s most írt, hogy 
feltétlen menjek én is. Később majd kivisszük a 
családjainkat is.)

ATTILA (eddig úgy tett, mintha nem figyelne, 
de most kissé türelmetlenül fordul meg): — Dar ce-i 
acolo, va face ministru? (F: Mi olyan jó ott, talán 
minisztereket csinálnak magukból?)

IDEGEN: — Nu, dar poji trai, ca tot omul. 
§i nu-i mizerie, ca la női acasä. (F: Hát nem, de 
legalább jól élünk. Nincs az a sok szemét és 
nyomor, mint itthon.)

ZOLTÁN: — Aveti viza? (F: Kapott vízu
mot?)

IDEGEN: — Da' de unde? Crezi cä-Ji dá? 
Incére pe la croaji, acolo a trecut si cumnatu' 
meu! (F: Az igen... Azt hiszed, adnak? Majd 
megpróbálok átjutni a horvátoknál. A sógo
romnak is sikerült.)

ZOLTÁN: — Aveti vreo cuno^tinta prin
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Croatia? (F: Van ismerőse a horvátoknál?)
IDEGEN: — N-am pe nimeni. Am pom it 

numai asa, cS mezinul regelu, sa-mi incerc 
norocul. Dar ma descurc eu... (F: Nekem ugyan 
nincs. Elindultam én is, mint a király legkisebb 
fia, szerencsét próbálni. De majd csak feltalá
lom magam...)

A vonat fékez. Az idegen felugrik, az ablakhoz 
lép, lehúzza és kihajol.

IDEGEN (visszaszól): — Am ajuns la front- 
rierS! (F: A vámhoz érkeztünk!)

ÖREG HÖLGY (felriad): — Mi történt?
ZOLTÁN: — A határhoz érkeztünk.
ÖREG HÖLGY (elégedetten nyújtózik): — Na 

végre. Artúr, készítsd az útleveleket!
ÖREGÚR (dohogva teszi le a könyvét): — Né

ha azért ezt-azt te is megcsinálhatnál!
Nyílik az ajtó. Belép a vámos.
VÁMOS: — Buná ziua! Pappoartele, vá 

rog! (F: Jó napot! Az útleveleket kérném szé
pen!)

A két öregét szó nélkül visszaadja. Az idegen 
férfiét hosszasan forgatja.

VÁMOS (az idegenhez): — Dumneata unde 
mergi? (F: Maga hová megy?)

IDEGEN (vállat von, szemrebbenés nélkül): — 
La Budapesta. ín vizitá la rude. (F: Budapestre. 
Látogatóba a rokonaimhoz.)

VÁMOS: — Pot sä vä vad bagajele? (F: 
Láthatnám a csomagjait?)

Az idegen készségesen leemeli a táskát az ülésre 
és a vámos elé tárja. Az belenéz, majd kissé utáíkozva 
turkál benne. Kiemel egy kombinált fogót.

VÁMOS: — Asta-i pentru ce? (F: Ezt miért 
viszi?)

IDEGEN (derűsen): — Mai repar élte ceva tn 
casá. £titi, sínt oameni ín  vírstáL. (F: Ezt-azt 
javítgatok majd a házban. Idős emberek a roko
naim...)

A vámos visszadobja a fogót a táskába, visszaad
ja az útlevelet, s kelletlenül a fiúk felé fordul. Elveszi 
a feléje nyújtott útleveleket. Kinyitja az egyiket.

VÁMOS (hangosan tagolva): — Bá-gi-o-ni 
Zol-tán. (Majd a másikat) Bá-gi-o-ni At-tila. At
tila, tu unde mergi? (F: Attila, te hová mész?)

Attila hirtelen rápillant, s a két szempár hosszan 
egymásba mélyed.

6. jelenet
Falusi vonatállomás, nyári délután. A vonat 

fütyülve érkezik az állomásra. Két milicista figyeli a 
leszálló embereket a váróterem ajtajából. A tömeg 
lassan eloszlík. A milicisták előtt mindenkinek el kell 
haladni, mert a várótermen át vezet az út ki a faluba. 
Két fiút félreállítanak igazoltatni.

I. MILICISTA (olvassa a személyikbe írt neve
ket): — Ku-rom Ist-ván. Ásta tu esti, mS? (bök 
az egyikük felé) (F: Ez te vagy, hé?)

ISTVÁN (megszeppenteni: — Da. (F: Igen)
I. MILICISTA (a másik személyiből): Bá-gi-o- 

ni At-tila. Deci, Kurom István si Bágioni Atti
la, Si ce cautati voi aid? (F: És mit kerestek ti 
itt, halljuk?!)

ISTVÁN: — Am venit la unchiul m eu^n  
vacantä. (F: Vakációzni jöttünk a nagybácsim
hoz.)

II. MIUCISTA: — Biztos?
ISTVÁN: — Da. Dar ce altceva am putea 

face aid? (F: Igen. Mi egyebet csinálhatnánk 
itt?)

II. MILICISTA (a társához): — Vezi, ce sme- 
cher e? Ar vrea sä-i dau idei.« (F: Látod, micso
da hóhányó? Azt szeretné, hogy én adjak 
ötleteket...)

I. MILICISTA (szigorúan): — Si e sigur ca 
unchiul ista  al vostru exista? (F: És biztos, 
hogy ez a ti bácsikátok létezik?)

ISTVÁN: — Da. .
I. MILICISTA: — Cum ?1 cheama? (F: Hogy 

hívják?)

ISTVÁN: — Kurom Gábor.
A I. MILICISTA (tanácstalanul néz a társára): — 
II cunosji? (F: Te ismered?)

D. MILICISTA (vállat von): —  Dracu li stie 
pe toji! Mergem î-1 vedem! (F: A franc ismeri 
az összest! Elmegyünk és megnézzük)

I. MILICISTA (zsebrevágja a személyiket és int 
a fiúknak, hogy menjenek előre): — Hai deji! Facem 
o viziti la unchiul vostru, nu cumva sS vá 
rátáciji pe drum! (F: Gyerünk! Mi is elmegyünk 
a bácsikátokhoz, nehogy eltévesszétek az utat!)

A fiúk sápadtan összenéznek, majd elindulnak. 
Mögöttük, beszélgetve, a két milicista. Nemsokára 
megérkeznek a ház elé. Az udvar kihalt, a fiúk benyit
nak a kapun. Hatalmas fehér kutya ugrik elő és 
dühösen csaholja az idegeneket. Azok alig tudják 
távol tartani maguktól. Végre egy idősebb ember lép 
ki a tornácra.

NAGYBÁCSI: — Vissza, Hektor! Nekem 
nehogy kiharapj belőlük (dörmögi az orra elé), 
mert az egyenruha sokba kerül. Egyébért * I.

Löwith Egon szobrai

ugyan nem lenne kár... (Elparancsolja a kutyát, s 
a milicistákhoz fordul.) Buni ziua! Cu ce vá pót 
ajuta? (F: Jó napot! Miben segíthetek?)

I. MILICISTA: — Női yá a jutám pe d-voast- 
ra. V-am adus acasa puii.Ii cunoasteti? (a fiúkra 
mutat) Fiindci, daci nu, avem un alt cotej pent
ru ei. (F: Inkább mi segítünk magának. Haza 
hoztuk a csibéket. Ismeri őket? Mert ha nem, 
van egy másik ketrec is a számukra.)

NAGYBÁCSI: — (közelebb lép és figyelmesen 
nézi őket): — Dar cum s i nu?! Ásta-i nepotul 
meu, Pista, iar ästa-i verijorul lui. (F: Hát hogy
ne ismerném?! Hiszen ez Pista, az unokaöcsém, 
és az unokatestvére.)

A milicisták visszanyújtják a személyiket és el
köszönnek.

I. MILICISTA (visszaszól a kapuból): — S-ave- 
}i grija de ei, nu cumva sa treacä gardul! (F: 
Aztán vigyázzon rájuk, nehogy átrepüljenek a 
kerítésen!)

Az öreg inti, hogy rendben, majd bekíséri a fiú
kat.

NAGYBÁCSI: — Már idegeskedtem miat
tatok...

ATTILA: — Jöttünk volna korábban is, ha 
ez a két barom nem tart fel...

NAGYBÁCSI: — Mit akartak?
ISTVÁN: — Mind arról faggattak, hogy ki

hez jöttünk és miért.
NAGYBÁCSI: — Hát igen, mert az utóbbi 

időben elég gyakran hallani lövéseket a határ 
irányából... Sokan mennek mostanság arrafe
lé... Van, akinek sikerül, van, akit a kombájno- 
sok találnak  m eg oszlásnak  indu lva ... 
Remélem, ti nem forgattok semmit a fejetekben, 
mert különben máris szedhetitek a sátorfáto
kat! Én senkiért nem járok kihallgatásra, meg 
aztán a fogaimra még szükségem lesz egy ideig!

ISTVÁN (gyorsan Attilára néz): — Dehogy, 
dehogy... Kinek is jutna eszébe ilyen marha
ság?!

NAGYBÁCSI: — Hát persze, hová menné
tek ilyen fiatalon? A tizenhét éveseknek az isko
lapadban a helyük. Mi hárman ugyanabban a 
helyzetben vagyunk. Annyi különbséggel, 
hogy nektek még túl korai, nekem meg már túl 
késő minden. Pedig nagyon nem jól van ez így...

ATTILA: — Azzal, hogy ezt mondogatjuk, 
nem sokra megyünk!

NAGYBÁCSI: — Miért, mit lehetne tenni?
ATTILA: — Bármit! Ha az emberek össze

fognának, végük lenne ezeknek a nyavalyások
nak! Mi az, hogy bezárnak minket ide, s úgy 
őriznek, mintha aranyból lennénk?! Az ember
nek joga van oda menni, ahová akar! Csakhát 
én magyarázzam el ezt a felnőtteknek?!

NAGYBÁCSI (fejcsóválva): — Nem olyan 
egyszerű ez a dolog, fiam! Voltak, akik megpró
báltak valamit mozdítani, és tudod, hogy most 
hol vannak?... De erről tanácsosabb nem beszél
ni.

ATTILA: — Mindenkit csak nem verhetnek 
agyon!

ISTVÁN: — Gábor bácsi, nem ennénk vala
mit? Azon a büdös vonaton nem volt gusztu
som enni, s most esik ki a szemem!

NAGYBÁCSI: — Dehogynem. Na, ne poli
tizáljunk, üljünk inkább asztalhoz, mert ezért 
még senkit sem csuktak le.

ATTILA: — Ez igaz, jobb, ha mi ülünk le, 
mintha leültetnek.

A nagybácsi kimegy a konyhába ételt készíteni.
ISTVÁN: — Mit szólsz, megmondjuk neki?
Attila határozottan nemet int és jelzi, hogy "csak 

nyugalom".
ISTVÁN: — A pénz jó helyen van?
ATTILA (megtapogatja a zsebét és bólint): — 

Aztán vigyázz, hogy miket beszélsz! Szilárd 
nevét még véletlenül se ejtsd ki a szádon!

A nagybácsi visszajön. Kenyeret hoz és szalon
nát.

NAGYBÁCSI: — No, itt van, egyetek vala
mit... Csak ez van. Mustárral vagy hagymával 
ennétek?

ISTVÁN:^— Mustárral.
NAGYBÁCSI: — No, persze. A fiatalok nem 

rajonganak a hagymáért.
ATTILA: — Gábor bácsi, én tudok egy bol

tot, amelyik zsúfolásig van tömve szalámival, 
felvágottal meg sajttal...

NAGYBÁCSI (meghokkenve fordul vissza): — 
Hol, te?

ATTILA: — Nincs messze, vagy húsz kilo
méternyi re..._

NAGYBÁCSI: — Affenét! Hol van az?!
ATTILA (nyugati riányba mutat): — A határ 

túloldalán...
NAGYBÁCSI (a fejéhez kap és hosszasan ne

vet): — Ez jó... erre nem is gondoltam... nem 
hiába mondják, hogy a székelyek agyafúrt fic
kók...

(folytatjuk)
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HAJÓS JÓZSEF

Frölich Dávid utóélete III.
A Biographie universelle-ben, 1816-ban, 

egy bizonyos Weiss tollából közölt Frölich- 
életrajz legalább két helyesbítésre szorul: a) 
hősünk legfennebb 1608-ig tanult "apja irá
nyítása alatt" (aki ekkor meghalt, és David 
Praetorius követte e késm árki rektorság- 
ban); b) nem volt "még fiatal", amikor meg
kapta a "császári és királyi matematikus" 
óm ét, ui. ezt az 1641-re szóló nürnbergi nap
tára élén használja első ízben.

Szintén 1816-ban jelent meg — magyarul 
és ném etül — Jakob Melzer Frölich-dkke (1. 
N em zeti P lutarkus, II, 84-90; Ungrischer 
Plutarh, II, 98-105). A d k k  néhol bőbeszédű, 
szinte regélve dicsőit. M agyar változatát bi
zonyára Kölesy Vince Károly készítette, aki
vel együ tt állította össze M elzer "hiteles 
forrásokból merített" arcképcsarnokát. Eb
ből a változatból idézünk, kerekzárójelben 
adva a ném et szöveg néhány szavát vagy 
töredékét. Frölich — írja szerzőnk — az 
"Odera vize mellett" levő Frankfurtban "nem 
kéméllett egy két órát a históriák olvasásá
tól". Utazásai során "korának Tudósaival is
meretségre lépett, s szerzett tapasztalásait a 
tudós világgal nyom tatott m unkáiban köz- 
lötte. Ezekre figyelmes s kandi lett Nemzete 
is." (A kandihoz kapcsolható, hogy a Nemzeti 
P lutarkus egyik kolozsvári példánya a Kan
dó Józsefé volt.) "Szeretett Jótevőjét s barátját 
(P rae to riu st) a Rectori h ivatalban  m ost 
(1631-ben) im m ár ő váltotta fel. C sudállák..., 
melly jelesen adja a Mathesisből s históriából 
oktatásait." Császári matematikussá válása 
u tán  "serkent fel hosszas álmából Collegái- 
nak irigysége". "írásai, mellyeket Nemzete 
pallérozódására s hasznára dolgozván sajtó 
alá eresztett, m int messzeüzöttek s éretlen 
léleknek helytelen szüleményei (als übertri
ebene u n d  im rich tige G eistesprodukte) 
ócsároltattak, mivel az Előítéletnek temjént 
nem  áldoztak." M edullája "becsét rágalma
zások homályosították. Nem került az az 
ifjúság kezeire." "Frölichnek a Literaturára s 
G eographiára nézve tett számos érdemei 
kétszeres fénnyel állhatnak előttünk min
denkor, ha meggondoljuk, hogy néki dolgo
zásaiban semmi vezérlői se voltának. Maga 
törte ő m aga előtt a jeget, s a tudom ányok 
nehéz pályáján mint Eredeti író ragyogott! 
— ő  volt továbbá első, aki 1615-ben Kárpát 
hegyének felhőkkel borított szirtes tetejét 
m egm ászta (in gelehrter Hinsicht), s bölcs 
tudósítást adott roppant alkotványáról.... E 
tudósítást a tanult Publicum egykor nagy 
kiváncsisággal fogadta." A Vorläufer der ne
uen ungrischen Chronik című, "igen jeles" 
m unkáját Bél M átyás, aki "tudta a mohos 
szegletekben a régiek szép m aradványait 
felkeresni (mint a régi okiratoknak, a törté
nelem  voltaképpeni szilárd pilléreinek a 
p o n to s  ism erője), fo rd íto tta  Latán (sic) 
nyelvre, s írásaiba szerkesztette." "Frölich..., 
ki az orvosi tudom ányban se volt járatlan 
(Idiot), igen korán végzetté el életét; már 
1646-ban a halál áldozata lett." — Itt megje
gyezzük, hogy m ár J. S. Klein említette a 
M nem ata Poeticát, így hát későbbi szerzők
nek — M elzem ek is — illet volna tudnia 
Frölich halálának az évét. M indazonáltal 
M elzer 1832-es, némileg javított Frölich-dk- 
ke szerint is tudósunkat "alig 46 éves korá
b an " , te h á t  1646-ban  é r te  a v ég  (1.

Biographien berühm ter Zipser, 38.1.). Az új 
d kk  "hatásos" valótlanságai közé tartozik az 
a "pontosítás", hogy "pár nappal Praetorius 
halála után Frölichet az iskola patronátusa 
egyhangúlag utódjául választotta m int a 
gimnázium rektorát". 1832-ben, miután fel
sorolja Frölich néhány megjelent művét, 
Melzer kiemeli, hogy tudósunk — "egyike a 
legnagyobb matematikusoknak és a legalapo
sabb és legéleseszűbb íróknak" — sokak 
irigységét és félreismerését tapasztalta, rész
rehajló bírálatokat kapott, gyakran pana
szolta m unkáinak szeretet és alap nélküli 
megítélését. Pedig a Kárpátokról szóló ú ttö 
rő tudósításait "még m indig élvezettel olvas
sák". — Valószínűleg Melzerből merít az 
O esterreichische N ational-E ncyklopádie 
(1835, II, 232-233), amely azzal toldja meg 
Frölich hegymászói visszaemlékezésének a 
méltatását, hogy ez a növény- és az ásvány
tant is gazdagítja.

A Közhasznú esmeretek tára ötödik köteté
ben öt Frölich-művet említ az ”55" szignójú 
szerző ('Tdappolón numerózus" lett volna, 
ha az épp 55 levélnyi Gnomológiát is beve
szi), m iután megjegyzi Késmárk nagy szü
löttjéről, hogy "ifjúsága olta a számtanban 
leginkább gyönyörködött, abban fényes el
őmenetelt tön". Ez az 1833-as szöveg válto

zatlanulkerült át a tár 1844-es, "olcsó" kiadá
sába.

"Frölich D ávid és ném ely nevezetesb 
egykorúi emlékezete 1639-ből” dm en jelent 
meg Kemény Józsefnek a Medulláról szóló 
tanulmánya (Új Magyar M úzeum, 1859,384- 
395; Történelmi és irodalmi kalászatok, 1861, 
177-189). Kemény bőven idéz, az ajánlólevél
ből is ad egy hosszabb passzust, amelyben 
tudósunk önmagáról és Alstediusról ír. Az 
A lstediusszal kapcsolatos küenc m ondat 
1862-ben is megjelent (Magyar Tudományos 
Értekező, II, 240) — ezúttal az "Adalékok 
Czvittingerhez" című közleményben, amely 
Serpilius Dániel Vilmos kéziratának "egy 
másolt példányából" merít és az Agárdy ál
névből lett Garády anagrammával zárul. A 
közlő tehát Fabó András agárdi pap, aki — ha 
már családneve a Fábián és a Fábiusz becea- 
lakja — Sugár Fábiusz egyik orvostörténeti 
dolgozatára is utal Frölich kapcsán. Fabó ha
lála után három kiadvány közölte újra az 
említett kilenc mondatot: az Új Magyar At- 
henás (1882), a Figyelő (1884) és a Budapesti 
Szemle (1885). Az utóbbi három helyen — 
Fabó közvetítésével— a Frölichre vonatkozó 
serpiliusi kiegészítések is megtalálhatók,

köztükaz 1641-es történeti m ű  eltorzult dm e 
és a Medulla hosszú dm e.

Szinnyei József m onum entális m unkájá
ban — m inden gyengéje ellenére — a Frö- 
lich-szócikk is figyelemreméltó. H uszon
három Frölich-kiadvánt jelez. Zöm ük nap
tár. A boroszlóiaknak — mivel az RMK 3. 
kötete csak két év múlva, 1896-ban jött ki — 
pusztán egy m ondatot szán Szinnyei. Mellé
kes, hogy a Viatoriumot három  kötetből ál
lónak mondja, akárcsak Adelung. M integy 
huszonöt irodalmi utalásából az egyik telje
sen hibás (a M agyar Protestáns Egyházi és 
Iskolai Figyelmezőben ui. a mi Dávidunkkal 
össze nem  kapcsolandó Frölich Sámuelről 
van szó).

A Pallas-lexikonban (1894) György Aladár 
m utatja be Frölichet. Nevét — m int elvétve 
m ások is — "Fröhlich"-nek, tehát közbülső 
h-val írja, de ettől m ég hathatott rá Szinnyd 
(bár ez utóbbi m ég nem  következteti ki szü
letési évként a Györgytől m egadott 1595-öt). 
A "n ép szerű  fö ld ra jzza l"  is fog la lkozó  
György A ladár rövid, velős szócikkében leg
szembetűnőbb a "Bibliotheca seu Cynosura" 
helyett álló "Bibliothecae seu Cynos ume", 
melynek oka — ha szabad tréfásan falra fes
tenünk — a sajtó rút ördöge, nem  egy csynos 
úm é. Ez a hárm as hiba átkerült a Révai-lexi- 
konba (1913) és a Das geistige Ungarn c. 
életrajzi lexikonba (1918). Az előbbiben rá
adásul az 1641-es könyveimben előforduló 
"Landszmann"-ból "Landesmann" lett. Ami 
egyszerű kis sajtóhiba — mondhatja az, aki

"Landsmann"-t lát a Pallas-lexikon valam e
lyik példányában. De aki "szerencsésebb", 
olyan Pallas-példányhoz jut, am dyben "La- 
nemann" található. M árpedig ehhez a súlyos 
szóromláshoz képest, am d y  valószínű for
rása a "Landesmann" alaknak, az utóbbi a 
rom lás enyhítésének veendő. — "Lands
mann", de "uralte" helyett "wahre" és "Com- 
putum " helyett "Compotum” fordul elő We
ber Sámuelnél 1895-ben (Szepesvárm egye 
történelmi irodalmának bibliográfiája, 89). 
Utóbb Weber helyesbít, de túlozva beszd 
Frölich kéziratainak a számos voltáról (Pro
testáns Szemle, 1897, 602).

Pethó Gyula a fentebb (4. 2. 5.) említett, 
"Frölich Dávid Geográfiája 1639-ből és né
mely elfelejtett részletei" c. írása szerint Frö
lich "a saját m unkáinak adataiból kalkulálva,
kb. 1598-1600 táján született". Medullájának 
Prolegomenája és Tabula Q im atum  et Paral- 
lelumja "a fizikai és részben a csillagászati 
geográfia d ső  zsengéje" nálunk, amely "még 
a gondos Szabó Károly figyelmét is kikerül
te". A M edullában van "ama kárpáti (hihető
leg a lomnici csúcsra tett) kirándulás első 
leírása, am dynek következtében Frölich Dá
vidot a Kárpát-hegység d ső  turistájának kell
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tek intenünk" (Term észettudom ányi Köz
löny, 1899,515).

Trostler József temesvári tanársága idején 
írja, hogy Frölich európai hírű munkája, a 
Viatorium, kultúrhistóriai anyagának nagy 
részével beleolvadt M artin Zeiller Neue 
Beschreibungjába, ez utóbbi pedig fő forrása 
a M agyar Sim plidssim usnak. (EPhK 1915, 
185. — Ulmban jelent m eg a Viatorium is és 
M agyarország Zeiller-féle leírása is. Az utób
bi m ind az 1660-as, m ind az 1664-es kiadás
ban közel hússzor utal Frölichre, legtöbb a 
Via tórium ra, egyszer — a 13. lapon, nem  va
lami szerencsés pontatlansággal - az "1613"- 
as tátrai hegym ászásra is. — Vö. Tamai An
dor: Extra Hungáriám  non est vita, Bp. 1969, 
19, 37, 67, 72. A 73. lapról való jelen tanul
m ány m ásodik mottója. Első mottójának le
lőhelye: Földrajzi Közlemények, 1887, 288.) 
Trostler szerint a m agyar szárm azású Korba- 
nis, aki 1681-es Historische Hertzen Záhren- 
jében álm ában mássza m eg a Tátrát — "a 
freudizm us iskolai példája!" —, allegorikus 
m agyarázatokra használja föl Frölich megfi
gyeléseit, átvesz "minden részletet", m ég a 
magaslati puskalövés hangjára vonatkozó
lag is, "welches so seicht u nd  lind knallete, 
als hätte ich ein kleines Stäblein über-zwerch 
zerbrochen" (189).

Pukánszky Béla szerint (A magyarországi 
ném et irodalom története, 1926,351) Frölich 
talán m ég Bél M átyásnál is sokoldalúbb volt, 
"de teljesen kora filológiai és történelmi áb
rándjainak rabja". Viatorium a "elsőrangú 
m onda- és m űvelődéstörténeti forrásgyűjte
m ény és a 17. század legjobban kiaknázott 
könyvei közé tartozik". Belőle szerkeszti a 
kor egyik leglelkiismeretesebb kompilátora, 
M artinus Zeiller Beschreibung des Königreichs 
Ungern (1660) c. művét, s rajta kívül még a 
népszerű és tudákos geográfusok egész sora 
folyamodik hozzá. Ném et írásai közt meg
becsülhetetlen értékűek a naptárai. Népsze
rűségüket 'legjobban az mutatja, hogy még 
a tudós kiadó halála u tán is felhasználták 
nevét a későbbi kalendárium szerkesztők ki
adványaik  kelendőségének biztosítására" 
(373). Itt jegyezzük meg: az Új Idők Lexikona 
(1938) szerint az utolsó frölichi naptár "az 
1650-es lőcsei", s ebből az illető szócikkszer
ző arra következtet, hogy Frölich 1650 körül 
huny t el.

A m agyar sport ezer éve d m ű  munkája 
első kötetében (1927) Sildóssy László hangsú
lyozza, hogy a Medulla "gyakorlati alapon 
ismerteti m eg a földrajzi alapfogalmakat, a 
különböző mértékekről pedig úgy tájékoz
tat, m int egy m odem  Baedecker" (318. 1.). 
Szólni kell róla úgy is "mint turisztikai kézi
könyvről, mint a magyarországi tudományos al- 
pinizmus első klasszikus termékéről" (335). 
Európai vándorlásaira — írja Siklóssy— "eb
ben az esztendőben derült világosság Frö- 
lichnek a bécsújhelyi levéltárban megtalált 
emlékkönyve alapján". Ezt a "Stammbuch"- 
ot Asztalos Miklós is szóvá teszi, aki többek 
között megírja, hogy Frölichünknek volt egy 
Lajos nevű testvére, a nagyapja, Frölich Ger
gely pedig  szalóki p ap  volt (MKSzle 1930, 
288-289).

Johann Lipták (Geschichte des ev. Distrik- 
tual-Lyzeums A. B. in Késmárk, 1933,43-48) 
főleg levéltári adatokkal egészíti ki Frölich 
életrajzát. Jelzi, hogy "pauper" gyanánt irat
kozott be az Odera-Frankfurt-i egyetemre 
1620. májusában. Szülővárosa négy év m úl
tán is juttat neki tanulm ányi segélyt. 1626

nyarán házat vesz Késmárkon, de 1627-ben 
"még a wittenbergi egyetemen tanul" ("köl
tészetet és matézist" — írja I. L. Bartholome
ides az 1817-es 'M emoria Ungarorum ..." 
130. lapján). 1629-ben tér vissza Késmárkba, 
ahol a tanuló ifjúságnak is igyekszik haszná
ra lenni, avval is, hogy évente egy-kétszer a 
közeli erdőcskébe visz diákokat vesszőt vág
ni, füvészkedni, erdei bogyót szedni — írja 
L ipták a Viatorium  nyom án, hozzátéve, 
hogy nem  szorult skólam esteri fizetésre, 
mert jómódú lányt vett nőül 1635-ben, és 
tetemes ("nahmhafte" — sic) évjáradékot hú 
zott a császártól, m iután neki ajánlott egy 
naptárt. (Valójában e dedikálás előtt, 1640- 
ben nyerte el a császári és királyi matemati
kusi titulust, éspedig Lippay György egri 
p ü sp ö k  közrem űködésével, ak inek épp 
azért ajánlja 1641-es német kötetét, m ert föl
hívta a császár figyelmét műveire.) A Viato
rium  L ipták sze rin t "az akkori Európa 
művelődési lexikona", realizm us és lényeg
látás jellemző rá. Ha nem is túl lényeges, 
eléggé meglepő, hogy Lipták szerint Frölich 
1600-ban született és Lőcsén halt meg. Halá
la helyével kapcsolatban Szinnyeire hivatko
zik (nem éppen meggyőzően), Szinnyeinek 
attól a jól megalapozott adatától, hogy tudó
sunk 57 évesen hunyt el, tehát nem születhe
tett csak 1600-ban.

A Polgárdy Géza szerkesztette Magyar 
Turista Lexikon (1941) két lépést tesz hátra, 71. 
lapja szerint ugyanis Frölich 1660-tól (ol
vasd: 1600-tól) 1646-ig élt. A "Bartfeldben" 
megjelent M edula" (sic) c. munkában — ol
vassuk itt — maga Frölich állítja magáról, 
hogy 1615-ben alig 15 éves volt. Ez nem igaz, 
Frölich serdülőnek mondja magát. Polgárdy 
lexikona értesít "Dr. Ottó Ágostnak” ama né
zetéről, hogy Frölich az ún. Német létrán át 
jutott a Lomnid-csúcsra, de ignorálja Otto 
azon helyes megállapítását, miszerint a kés
márki geográfus nem  volt rektor.

Még az oly m inudózus Gulyás Pál is át
veszi — biobibliográfiája IX., 1992-ben ki
adott kötetében — Weber Samutól azt, hogy 
Frölich 1600 és 1646 között élt.

Nem sokkal Gulyás vonatkozó szócikké
nek a lezárása u tán jelent meg U m  Frigyes 
"Jókai és a Szepesség" c. tanulmánya (It 1943, 
293-305). Lám az írói szabadságot és Jókait 
félreértve mondja nagy regényírónkról: "fél
reértette a Simplicissimust", "szegény Fröli- 
chet asz tro ló g u sn ak  tartja, aki horosz- 
kópium okat állít fel és életelixireket árul, 
szóval szélhámosnak hiszi" (302). A büszkén 
dpszer Lám, bár ismer m ás nézetet is, hatá
rozottan állítja, hogy Frölich a Lomnid-csú- 
csot hódította meg 1615-ben. (Nem tudni, 
befolyásolta-e üyen irányban az, hogy a Lám 
név rokon a Lomnic-patak nevével és az ettől 
a pataktól mintegy 140 km-re levő Nagylám 
helységnek valamilyen törésre, esetleg szél- 
töréses erdőrészre utaló nevével. Annyi biz
tos, hogy Lámnak semmi köze Lámkerék- 
hez, melynek nevéből egyesek — az ott szü
letett Blaga költői fikdóját faktummá gyúrva 
— a 'könny7 jelentésű román lacrima szót 
hallják ki.) A Viatoriumból kerültek a Ma
gyar Simplidssimusba a szepesi tájképek — 
emlékeztet Lám, aztán kétségtelenül a Sik- 
lóssy-féle bedekkemek minősítést visszhan
gozva szögezi le: "a Frölich Dávid Baede- 
kerjéből származó színeket Jókai ecsete úgy 
rakta fel, hogy még ragyogóbbaknak, pom- 
pásabbnak látszanak" (303).

(befe jező  rész következik )

HELIKON

Pályázati felhívás
A 2000. év  jeles esz tendő  nem ze

tü n k  életében. N em csak  az ez red 
forduló  teszi nevezetessé, h an em  az 
is, hogy ez az  év  a m ag y ar állam iság 
m illennium i m egem lékezésének  a l
kalm a.

E k iem elkedő  év fo rdu ló  m éltó 
m egünnep lése  céljából Esztergom 
és Székesfehérvár városok Önkor
mányzata jeligés drámapályázatot 
hirdet m eg h ív o tt, v a lam in t re n d 
szeresen publikáló  írók  részére.

A pályázaton  m indenfajta m űfaji 
és stiláris m egkö tés né lkü l o lyan  
d rám ai műveiddel lehet részt venni, 
m elyek tém ájukat az állam alap ítás, 
a két városnak  a m agyar nem zet és 
a k e resz tén y ség  tö rtén e té b en  ját
szott szerepe, illetve tö rténe lm ünk  
régm últ s közelm últbeli s rsfordító  
esem ényei köréből m erítik

A  p á ly á z a t  ö s s z d í j á z á s á r a  4  m i l 
l i ó  f o r in t  á l l  r e n d e l k e z é s r e .  A  d í j a 
z o t t  d r á m á k a t  a  S z é k e s f e h é r v á r i  
V ö r ö s m a r t y  S z í n h á z ,  i l l e t v e  a z  E s z 
t e r g o m i  V á r s z ín h á z  a z  1 9 9 8 - 9 9 - e s  
s z e z o n t ó l  k e z d v e  b e m u t a t j a ,  a  f ő 
d í j a s  m ű  m i n d k é t  v á r o s b a n  2 0 0 0 -  
b e n  k e r ü l  s z í n p a d r a .

A  p á l y á z a t  b e a d á s i  h a t á r id e j e :  
1 9 9 8 .  f e b r u á r  1 5 .

E r e d m é n y h i r d e t é s r e  1 9 9 8  t a v a 
s z á n  k e r ü l  s o r .

A p á ly am u n k ák at az  a lább i cí
m ekre kérjük eljuttatni:

Esztergom Város Polgármesteri 
Hivatala Oktatási és Közművelő
dési Iroda

2 5 0 0  E s z t e r g o m ,  S z é c h e n y i  t é r i .

S z é k e s f e h é r v á r  M e g y e i  J o g ú  
V á r o s  P o l g á r m e s t e r i  H i v a t a l  K ö z -  
m ű v e l ő d é s i  I r o d a

8 0 0 0  S z é k e s f e h é r v á r ,  V á r o s h á z a  
t é r  1 .

A pályázatró l részletes felvilágo
s ítá s t D obák  L ív iá tó l (tel: 1-387- 
5519) lehet kérni.

A két ö n korm ányzat az első be
m uta tó  jogát fenntartja.
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P ussi János —  a békétlen  egyesség festője
Az idén tavasszal megnyílt Pussi-emlék- 

kiálítás (Kolozsvár, Gy. Szabó Galéria) azok
nak is hozott meglepetést, akik ismerték e 
m agányos, zárkózo tt, em berkerü lő  m ű
vészt. Ha élete során nagy ritkán részt vett 
kiállításokon, a látogató inkább egy-egy gra
fikájára figyelt fel; például rajzra, amely réz
m etszetnek tűnt s amely stüustörténetileg 
nem  volt sehova se betájolható: jövőbe látó, 
hajdani m űvésznek tűnt, aki régi szemmel 
próbálja a mi jelenünket: jövőnek látni.

Az emlékldállítást mégis a festmények 
uralják: meglepően sokfélék és — nyugtala
nítóak. Első pillantásra azt m ondaná az em
ber: ez egy eklektikus és vasárnapi festő. 
Eklektikus, m ert nagyon sok travesztia látha
tó itt: a m űvész beöltözik mások stílusába, 
K irchner vagy Scmidt-Rottluff ugyanúgy 
felfedezhető, m int mondjuk Bemáth Aurél, 
Egry József vagy Nagy Imre. Ezek azonban 
nem "átvett hatások", hanem  m ondjuk ú g y : 
idézett formulák. Van egy képe, amely akár 
Bemáth Aurél: Tél, a Róma dombon, stb., képei 
egyik vázlatának is felfogható, míg szelle
m ében teljesen más; nem utánozza Bemáth 
Aurélt, hanem  vitatkozik vele: én ugyanab
ban a témában mást látok, mondja, nem  lírát, 
hanem  drám át, nem  andalító sejtelmességet, 
hanem  fenyegetést.

És m int grafikus a festészettel vitatkozik: 
vajon nem  m inden szín — csak a feketét 
helyettesíti-e végső fokon? Vagy nem azt el
űzni akarja? Nem m inden valőr csak felol
d o tt ("elkent") vonal? És aztán  élmény- 
szerűen közvetíti az önmagával folytatott 
vita során a rádöbbenését: azért valóban 
vannak külön világok, például a zöld és a 
piros egymással vitatkozó világa, és van egy 
teljesen külön szín, amely önmagában képes 
m egm érkőzni a feketével vagy fehérrel is, ez 
a sárga... stb. És annak ellenére, hogy fizika
ilag m érhető és számolható jelenségek a szí
n ek , te lje se n  m e g fo g h a ta tla n  d ém o n i 
egyén iségük  van. Van olyan festm énye, 
amely tulajdonképpen óriás méretűre felna
gyított "kis karikatúra" (Üzemi pihenő?): ez 
az eljárás érzékelteti, hogy a legegyszerűbb, 
legbanálisabb életvágy nagyobb dolog, mint 
a legnagystüűbb ideológiai fontoskodás. A 
kortárs költészetből azt az üzenetet erősíti 
fel, amely csak egy kis bosszús legyintés, de 
a legrettenetesebb dolgoktól csak ez tud  
megóvni. "Ne fontoskodjatok!"

Egyik legmélyebbre hatoló képe a Sárga 
angyal. Budapest, 1945 telén: korom, romok, 
roncsok, hullák; és m inden korom-, rom-, 
gyehenna- és hullaszínű, de megjelenik a 
képben egy ragyogó aranyszín jelenés; telje
sen külön erőmezőbe öltözve hirdeti: azért 
van, volt, lesz más is: igazság, szépség, ítélet 
is. A gyehennával nem végződik minden.

Néha mintha Szentkuthy Miklósra gon
dolna: kultúránk — szójáték-kultúra; a való
ság is produkálja m indazt látványban és 
lényegben, amit a nyelv szójátékban próbál 
utolérni. A Kilimandzsáró: a kép előterében 
egy Nagy Pál-os aktrajz, Egrys táj elé illeszt
ve. A néző felé forduló arcon egy nagykari- 
májú fehér strandkalap, úgy illeszkedik be a 
m esszi hegyvonulat hullám rajzába, m int 
egy havas szikrázó csúcsa s egyszercsak va
lami félelmetes mélységet kap a játék és arra 
késztet, hogy "meg kellene tudnunk, m i az", 
amit e pillanat valójában feltár előttünk? Ko- 
koschkának egy tételére kell gondolnunk, 
amire valószínűleg Pussi is mindég gondolt 
m unka közben (vagy amit tőle függetlenül 
fogalmazott meg magának?): Előbb meg kell 
tudnunk, mi az, ami eltakarja az értelmet, 
utána el kell érnünk, hogy az az értelem 
láthatóvá legyen.

A kiállítás főfalát azonban egy grafika 
uralta: Darkó László festőművész arcképe. Talán 
a legszebb, legmélyebb és legmeghatóbb 
portré egy művészről, ami Kolozsváron az 
utóbbi félévszázadban keletkezett. Amíg be
vezetőként tökéletes a hasonlatossága — is
kolásán fogalmazni volna legkényelmesebb 
"az arckép nemcsak az ábrázolt személy 
egyedi anatóm iai jellegzetességeit rögzíti, 
hanem életre hívja faji, társadalmi, kulturális 
hátterének a jellegzetességeit" — és tökéletes 
rajta Darkó László lelkületének elemzése, 
aki egyszerre művelt európai és betyár m a
gyar dzsentri, ugyanakkor ,rbolygó örmény" 
— Ahasvérus — ám egyben a képet alkotó 
m űvész lelki önarcképe is: epesztő vágyako
zás a szeretetre, mégis ugyanakkor sértett, 
ijedős elzárkózási vágy, hívás és visszautasí
tás; gyerekes és férfias, könyörgő és paran
csoló; riadt és kérlelhetetlen.

Annak, hogy egy pillanatra a "vasárnapi 
festő" kifejezés a néző eszébe jut, annak talán 
nemcsak az az oka, hogy az ember tudja: 
Pussi János mérnökember volt, aki "reális",

vitathatatlanul közhasznú ipari tevékeny
séggel kereste a kenyerét és nem festett rend
szeresen, csak — szívósan; és nem azért, 
m intha bármikor is kellett volna neki ezt 
tennie; a művészetnek nem volt elkötelezett
je, csak békétlen, de rajongó híve. Naivitás 
sem keresett, sem Valódi nincs benne, csak 
önfegyelem és szenvedés.

Valaha, több m int egy félévszázada, Pus
si Jánost is Marosvásárhelyen, Bordy András 
városi festőiskolájában ismertem meg: mi
csoda egy villoni had volt az! Macskássy, a 
külvárosi m unkásfiúból le tt festő, Szász 
Endre, az úri fiú, aki itt startolt a világhír felé, 
a kis Balázs Imre, belvárosi proletár kollégis
ta aki félúton kivándorolt a — félútra, Szűcs 
Ilona, aki Tóth László feleségeként halt m eg 
nem rég Bajorországban, Nagy Pál, m inden 
idők legmarosvásárhelyibben tragikus sorsú 
festője, egy bizonyos Kell Ádám, akivel nem 
tudom  mi lett, és egy Kádár József, aki vi
szont operaénekes és -igazgató lett Temesvá
ron; és Zsigmond Attila, a küszködő festő, 
aki olyan szenvedéllyel rajzolta a főtéri fiá- 
kereseket és lovaikat, m intha maga is egy 
Gulácsy- vagy Csáth Géza- alak lenne — 
m icsoda zseniális pedagógus volt Bordy, 
hogy noha m indeniküket a maga mestersé
gére tanítgatta, rá tudta lökni őket a saját 
p á l y á j u k r a  is!

Pussi néha át-átsuhant e tarka társasá
gon, akkor is m ár egy sötétfehér esőkabát
ban, súlyos görbe vállakkal, előrehajolva, 
m int egy szom orú sas; és ha m ár akkor is 
valahogy túlvilági jelenségnek hatott, most 
éppen fordítva: elköltözöttként is köztünk 
lévőnek érezzük.

Mint m ondem  művészre, rá is vonatkoz
tatható, amit Herbert Read a m odem  képző- 
m űvészetről vallott: "... úgy kell felfognunk 
— m inden elhajlása és szertelensége ellenére 
—, mint roppant erőfeszítést, amely arra irá
nyul, hogy m egszabadítsa az értelmet attól a 
romlottságtól, amely akár féktelen képzelet 
szülte légvárak, akár elnyomás, érzelmesség 
vagy dogm atizm us alapjában az élményt és 
a tapasztalatot meghamisítja". Pussi m int a 
vitapartnerei is, m ég tovább szeretett volna 
hatolni: elébe m enni annak, amiből m ajd él
m ény és tapasztalat lesz. Azért sejlik át néha 
annyi félelmesség egy-egy látszatra csak tré
fálkozó utalásán is.

SZŐ C S ISTV Á N
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A vidék, ahonnan származom, ragaszkodott hozzá, hogy 

jogilag is elismerjék földrajzi helyzetét: ez Ausztria közép
pontja. S mivel Ausztriát m indig egy Európa szívében elhe
lyezkedő országként emlegették ("Fekvén e földrész közepén, 
annak erős szíveként" — áll nemzeti himnuszunkban), fejem
ben, és nem csupán az enyémben, gyökeret vert a gondolat, 
hogy Ausseerland Európának is középpontja. Egy közép
pont, mely nekem  m eg is felelt: hiszen az általa meghatározott 
Európa m agában foglalta a volt keleti blokk, valamint Török
ország és Észak-Afrika nagy területeit. (Új számítások szerint 
Európa valódi középpontja Lettorszában, méghozzá Riga 
környékén van: Skandinávia nyújtottságát általában alá szok
ták becsülni.) Szívesen képzelem magam elé mégis azt a 
bizonyos nagy Európát, melynek nem vágták el a gyökereit, 
és melynek a Földközi-tenger nem határa, hanem hídja. [...]

A föníciai eredet igen jól jellemzi a későbbi nyugati keresz
tény civilizációt, mely nem csupán nevét illetőleg, de vallását 
tekintve is keleti tanon alapszik. Nem is beszélve a két másik 
jelentős civilizációval, a zsidóval és az iszlámmal folytatott 
egykor oly intenzív gondolati cserekereskedelemről, melyről, 
ha a hivatalos önbem utatásról van szó, Európa szívesen hall
gat.

[...] Alapjában véve kevés köze van m a Európának a haj
dani föníciai királylányhoz, sokkal inkább hasonlít egy el
szánt herm afroditára, s arra az allegorikus alakra, akit a 
következőképp szólít m eg Szaíd, az iráni költő Feljegyzések a 
száműzetésből d m ű  művében:

"Mindent eladsz, Európa, / és cserébe megkapod azt a betegséget, 
/ melyért később Téged a történelem / beszámühatatlannakfog ítélni. 
/  Skizofrén Európa, / egyszer ártatlan ifjúkori szerelem, /  egyszer 
konvertálható kurva!"

Ez a szöveg egy levélformában írt beszéd része, melyet 
Szaíd az Európai írók X. Kongresszusán tartott Regensburg- 
ban (megjelent a Literatur und Kritik d m ű  folyóirat 301 /302- 
es szám ában), és mely a perzsa szám űzött és fiatalkori 
szerelme, Európa történetét meséli el. [...]

Aki fiatalkori szerelméhez oly hosszú időn keresztül hű  
m aradt, m int az iráni költő (aki időközben felvette a német 
állampolgárságot), egy egész negyedszázadon át, az egy idő 
után kénytelen egy házasságszerű állapotot elfogadni. De 
m áshonnanisága, Európán kívülről való származása miatt 
m ég m a is élesebb a tekintete, és képes a dolgokat abból a 
bizonyos kellő távolságból szemlélni, mely egy megbízható 
m egállapítást egyáltalán lehetővé tesz. Ami engem Szaíd po
étikájában különösen megérint, az a szeretet változatlanul 
érvényes ajánlata. ("És a megöregedett menekült, / aki időközben 
már / két világból áll / tovább szereti és tovább keresi Európáját.")

M egérdemli egyáltalán Európa, ez az elszánt hermafrodi- 
ta, egy költő szerelmét? [...]

Amiről oly szívesen megfeledkezünk: nem csupán a be
vándorolt vendégm unkások második generádója létezik, ha
nem létezik ezen belül egy fiatal értelmiség, mely máris a 
ném etet — vagy az épp érintett ország nyelvét — használja, 
tehát, amennyiben fiatal írókról van szó, németül is ír, s mely 
réteg politikai képviselete teljességgel hiányzik. Talán itt kel
lene kezdeni, az új-németeknél, az új-osztrákoknál, az új-eu
rópaiaknál, egyszóval: a m ár állampolgárságot szerzetteknél, 
akik azonban még m indig külföldinek számítanak, és ennél
fogva úgy is érzik magukat.

Európa, és most ezalatt nem a földrajzi, nem is a gondolati, 
hanem a pragm atikus Európát értem, ma világszerte szembe
találja m agát a sajátmaga által felébresztett vágyakkal. Ez a 
probléma pedig m ég alaposan meg fogja dolgoztatni az euró
paiak szürkeállományát.

B A R B A R A  F R I S C H M U T H : E u ró p a . E u ró p a ?
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ZENEI CSEVEGÉSEK 5.
Hogy is állunk azzal a szöveggel?

szeretetére ösztönző. Csak éppen 
szám unkra hiányzott m indez. A 
végét m ár senki sem várta meg. A 
tá rsaság  ism ét "feloldódott" a 
soktémájú, szokásos beszélgetés
ben.

Magam is egy kis fanyar ízzel 
m ondtam  az utolsó szövegsoro
kat és egy kicsit m ég kényelmet
lenül is éreztem m agam  hirtelen 
válla lt m esem ondó  szerepem 
ben.

Biztosan én nem voltam felad
atom magaslatán, azért nem  volt 
sikere a mesének. Lehet: túl naiv 
ez a szöveg felnőtteknek, próbál
tam vigasztalni m agam at és hely
reállítan i a m agam  érték rend
jében a műfajt és a remekművet. 
Ezért lepődtem  meg, am ikor ha
zafelé m entünkben egyik beszél
getőtársam  nyütan rákérdezett: 
mi a vélem ényed az ilyen szöveg- 
m agyarázós műfajról a zenében?

M agam  sohasem  m agyará
zom m űveim et— m ondtam . Bar
tók m o n d ásá t id éz tem : "nem 
tartok igényt műveim m agyará
zatára". Eszembe jutott, hogy De
bussy  m ennyire  k ifogáso lta a 
B eeth o v en  VI. Szimfóniájának 
programcímei mögül felsejíő ze
nefestést, a m adárhangokat, stb. 
Viszont voltak nagy alkotók, akik 
valamüyen okból, alkalomból le
írták m űvük tartalmát; 'lefordí
tották" a lefordíthatatlant. Pro- 
kofjev zenei meséje modell-érté- 
kű  — fejtegettem tovább a nehéz 
témát.

Zeneértő barátom  csóválta a 
fejét: "nem értem, m iért kell a ze
nét szövegre váltani" — m ondta 
elégedetlenkedve. Hajlamos vol
tam teljesen igazat adni neki. A 
sz a v a k  tú ls á g o s a n  is  je len 
téshordozók. A zene elemeihez 
képest durvább  anyagú, szinte 
tárgyszerű  hangzó  jelenségek. 
Igazából nem  illenek a zenéhez. A 
m egzenésített szövegre is érvé
nyes ez. A zene, a legszöveghűbb 
pillanataiban is fényévekre távo- 
lodhatik és távolodik is a zenétől. 
Ezzel m agyarázható, hogy olyan 
sok gyatra operalibrettó-szöveg- 
re oly csodálatos zenék születtek, 
amilyen például a VARÁZSFU
VOLA. Az a két megközelítés is, 
amely szerint a zene "engedelmes 
szolgálója kell hogy legyen a ze
nének", illetve a másik, hogy a 
szöveg "simuljon engedelmesen" 
a zenéhez, jelzi, hogy szakadék 
tátong e két vüág között. A szaka
dék áthidalhatatlan, de  — való
színű leg  éppen  ezért — m ajd 
m inden m uzsikus megpróbálja, 
hogy átmenjen a szakadék fölött 
kifeszített képzeletbeli selyem- 
zsinóron.

TERÉNYI EDE

M ú zsik u so k , k ép z ő m ű v é 
szek, építészek társaságában, m a
gasra hágott jókedv delelőjén a 
hangot vivő házigazda furcsa öt
lettel állt elő: hallgassuk  m eg 
együtt — kérlelt m indnyájunkat 
— Prokofjev: Péter és a farkas d m ű  
zenés meséjét. Remekmű, m ond
ta többször is, és mi őszintén he
lyeseltünk hozzá. Hogy mégis 
miért volt furcsa az ötlete? Talán, 
m ert előzőleg Schubert kétgor- 
donkás kvintettjét hallgattuk, az
után egy másik Schubert-művet, 
később meg elkalandoztunk egy 
kicsit a Beethoven-szonáták vilá
gába; így aztán m indenki úgy 
érezte, hogy nehéz visszajönni 
egy zenés meséhez. A házigazda 
is megérezhette tétovázásunkat, 
m ert szabadkozott, hogy a szö
veg ném etül hangzik el, fordítani 
kellene, hiszen a társaságból nem 
mindenki érti a mesét. M ind na
gyobb hévvel bizonygatta: most a 
p i l la n a t ,  h o g y  k ö z é r th e tő e n  
"megmagyarázott" zenét hallgas
sunk. Engem kért fel a "fordítás
ra". Persze mindenki ismerte egy 
kicsit a szöveget, így kollektívre 
sikeredett a szövegm ondás. A 
kezdet nagyon jól sikerült, még 
aktuálizáltuk is egy kicsit a sze
replőket, a történetet maira is for
dítottuk. Ökológus füleknek is 
tetsző mese kerekedett ki. Kicsi 
kacsáról, ravasz macskáról, bájos 
kis madárról, rettenthetetlen va
dászokról, no meg a krimi főhősé
rő l, a fa rk asró l. Az öregesen  
aggódó, dorgáló nagypapát sem 
fdejtettük ki, és persze Péterről is 
bőven szólt a "mese”. Játék volt, 
kedves tréfálkozás, de érződött, 
hogy legbelül m indenki kom o
lyan gondolja végig a témát. Mert 
az egész "színházi" jelenet téma
feladvány volt m indnyájunk szá
mára. Egyesek — talán — a szö
veget tartották feleslegesnek. Má
sok — talán — m agát a műfajt. 
Miközben m indnyájan bólogat
tunk: a gyermekek számára rend
kívül hasznos, érdekes, tanu l
ságos, fantázia-nevelő és a zene
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Kolozsvárott, hosszú szenvedés után, 
72 éves korában elhunyt Herédi Gusztáv 
író, publicista.

Az EKE, Svédországban alapított köny
vegylet idei kiadványa az Egy kisebbség ki
sebbségei címen a körünkben élő különböző 
etnikum ok és a m agyarság időbeli kapcso
la ta it m utatja be szám os szerző tanul
m ányának megközelítésében.

Jeles, a közm űvelődést és a tudom ányt 
egyarán t szolgáló folyóiratunk, mely a 
szakmai igény és a következetesség példá

ja, a Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemé
nyek legutóbb megjelent számával a 40. év
folyamát zárta.

A jelenkor július — augusztusi számá
ban olvasható  egyebek m ellett Kovács 
András Ferenc Hadd-el-Kaf magyarab költe
ményeiből című ciklusa.

A Nappali ház 2. számában olvasható 
Visky A ndrás Álomvidék című poénja.

A Hitel júliusi számában Cseke Péter 
"Hívó szívod modemek lenni és magyarnak 
maradni" (Jegyzetek a kisebbségi életmo- 
dellben gondolkodó László Dezsőről), va
lamint Ferenczes István "A többi por lett" 
d m ű  írása.

A Kortárs 6. számában Sigmon d István 
Ki az Übermensch mostanában d m ű  novellá
ja. A 7. számában Fekete Vince A Gazda 
bekeríti és Összevonja szemöldökét d m ű  ver- 
sd.

A Polis Könyvkiadó június 19-én az EM- 
KE Györkös Mányi Albert Emlékházában be
mutatta Kányádi Sándor Valaki jár a fák 
hegyén d m ű  kötetét. A Kossuth- és Herder- 
Díjas költő ez alkalomból dedikálta köny
vét.

A Forrás 6. számában olvasható egye
bek mellett Csíki László Az erkély d m ű  két
részes színjátéka, valamint Kántor Lajos 
Ezredvégi leltár (Romániai Ki Kicsoda 1997.) 
d m ű  írása. A lapban Pozsvai Györgyi kö

zöl tanulm ányrészletet Bodor Ádám  no
vellisztikájáról.

A Korunk 3. szám ának tartalm ából: 
Horváth Andor Pénz, pénz, pénz, Frands 
Fukuyama A húszszázalékos megoldás, Al- 
mási Miklós A pénz "mágikus" szerepváltása, 
Silviu Brucan A megkísértés hat folyosója (Ke
rekes György fordítása), Láng Zsolt A pénz 
mesél, Orbán János Dénes Verstett: A  desszert 
beszerzése, Hámosi Balázs — Szabó Katalin 
Agresszió és méltányosság a piacon, Kará
csonyi Zsolt A pénzvers, Bácskai Tamás Kul
túra és pénz, László Ferenc Mozart pénzügyei 
az átalakuló Romániában, Nem ényi József 
Nándor Pénzügyek és politika, Erdélyi Lajos 
— Tolvaly Ferenc Ami megtérül — nagyobb 
távon, Sükösd Levente — Nagy Bálint A cég 
ad — és kér. Hajdú Farkas Zoltán Tietmayer 
és Mao "Piros Könyve", Georges Corm A 
bankár és az adófizető (Horváth A ndor fordí
tása), Fritsch László Zoltán Külföldi tóke és 
integráció, Józsa István A szellem piaca (Be
szélgetés Kötő Józseffel, Abodi Nagy Bélá
val és Dobribán Emillel), Koszta Nagy 
István A  mindenható piac, Kántor Lajos Vi
lágmesék a pénzről, Vallasek Jú,;a "Kép a tü
körben " — Paul D rum aru fordításairól. A 
szám képzőművésze Tettamati Béla.

-MI

Tétova óda
Radnóti Miklós versének két sorát idéz

zük a vízszintes 3. és a függőleges 1. sorok
ban.

VÍZSZINTES: 1. Kötőszó. 3. Az idé
zet első sora (zárt betűk: E, Á, U, A). 15. 
Energia. 16. Ismertetés, bemutatás, név
elővel. 17. A Dózsa György d m ű  opera 
szerzője. 18. Nyitott árucsam ok Kele
ten. 20. M onte Cristo vára. 21. Legtöbb 
könyvben ilyen szó is van. 22. Lapelő
dünk főszerkesztőjének névbetűi. 23. E. 
Cs. 25. Filmfelvevő. 27. Vanádium és 
szelén vegyjele. 28. így, latinul. 29. Tol
dalék, a -nak párja. 31. Szorító. 32. Sza
bás, m inta (zárt betű: N). 33. Ketrec. 34. 
Nitrogén, d n k  és bór vegyjele. 35. Tóga 
egynem ű hangzói. 36. Palást. 37. Női 
becenév. 38. Ausztráliai futómadár. 40. 
Fiúnév. 42. Űrlapokon a bélyegző helye. 
43. K enyeret vág. 44. Ö tszáz róm ai 
számmal. 45. Szerzetes. 47. Képző. 48. 
Aroma. 49. N. V. 50. Kvarcféleségek. 52. 
Kanadai nagyváros (zárt betű: N). 54. 
H angtalanul élez. 55. Fára ír. 56. N ap
szak (zárt betű: S). 58. Erődítmény. 59. 
Radon. 60. Az élő szervezet kis építőe
leme. 62. Magam. 63. Kezd elbontani!
65. B. I. Y. 66. Orosz tehergépkocsi m ár
ka. 67. Nem sima felületű. 69. E. C. 71. 
Elírás, botlás (zárt betű: B). 72. Orbán 
József. 73. Nem fogad el. 74. Állati ere
detű élelmiszer, névelővel. 76. Dél-afri
kai holland telepes. 77. Belső szerv (zárt

betű: J). 78. E. E. R. 79. Két szó: e napi, 
majszol. 81. Kén és fluor vegyjde. 82. "... 
és a kisöcsém". 83. Patika páratlan  
hangzói. 84. V. O. 85. Éljen, latinul. 87. 
Fekete, frandául. 89. Egyik olasz város
ból való. 91. Le.

FÜGGŐLEGES: 1. A z idézel második 
sora (zárt betűk: B, I, V, I). 2. Ő, németül. 
3. Térfogat. 4. Nagybánya folyója. 5. 
Félrevezet. 6. Világosodó. 7. A Ludolf- 
féle szám. 8. Operaszóló. 9. Kerékab
roncs. 10. N o rv ég  és svéd  kocsik  
nemzetközi betűjele. 11. Hullócsillag.
12. Fordított érzékszerv. 13. Baku köz
pontjában áll! 14. Nap-középpontú. 19. 
A. K. 21. Vízi sport.24. Janus Pannonius 
magyar neve. 26. Néma rigó. 27. Faggat. 
30. Kun betűi. 32. Építőanyag. 36. Van 
ilyen úriház is. 37. Lekvár. 39. Petőfi- 
Pál. 41. Kettős-, két, szóösszetétel e- lő- 
tag ja. 43. M agot v e t 45. P o litika i 
tömörülés. 46. Ölaszországi folyó. 48. 
Ázsiai ország. 51. Rostadó növény. 53. 
Véd. 57. Tova. 61. Joli egynemű hang
zói. 62. Bizonyításra vagy cáfolásra fel
hozott körülmény. 64. Beszólítaná. 65. 
Főzeléknövény. 67. ...Afrika, dr. Sáska 
László könyve. 68. Franda kötőszó. 70. 
Kíváncsi bukaresti. 74. Azonos magán
hangzók. 75. Vissza: tőr-sport. 79. Szö
vetfaló. 80. Gallium. 83. ...-dz, szabatos, 
pontos. 84. Lehár "özvegye". 86. Völgy, 
németül. 88. Kötőszövet. 89. Kassák La
jos lapja. 90. A. M. 92. Skálahang.

KOVÁCS A N D R Á S

A HELIKON 14. számában közölt, Erdélyi elégia 
dm ű  rejtvény megfejtése: Másképpen zeng a kút itt, más
képpen fut az idő, IA  csodálkozó fiú korán borzongva nő.
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