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KIRÁLY LÁSZLÓ 

A kék farkasok álma
Lászlóffy Aladárnak akármikor

Elloptátok egyetlen vonatomat 
Miként utazzam keskenyvágányú hazámba 
Barátaim barátként élnek életemben 
Hol nárciszt gyűjthetett minden ingyen árva

Egyszer valaki úgyis felszólalik 
Szavát hihesse hittel valaki bár 
Játsszunk ezzel a gyönyörű nyelvvel 
Miként a költők Lászlóffy Aladár
Mindenki megbánt mindenki megvéd 
Szeretnék lenni bújva osonva 
Netalán árva netalán cseléd 
Netalán költő  netalán ronda
A vonatom at tehát elloptátok 
Gyalogolnom kell végig egy regényen 
Talpalatnyi földem úgyis csak áldom 
Vagyishogy szeretem vagyishogy védem

' GYÓRFFY LÁSZLÓ

Civilizációs taposóaknáink
A m in d en k o ri civilizációk 

bom lásának  látványosan felis
m erhető jelei külsődlegesek. Egy 
egységes organizm usnak, példá
u l az emberi testnek is az örege
d é s  fe lé  b a l la g d á ló  id ő b en  
elsőként külső jegyeit vesszük 
észre: egy-egy halványan futó 
ráncot a szem alatt dudorodó tás
kák alatt, a száj szögletében, er- 
nyedő bőrt vagy néhány barnás 
fo lto t a kézfejünkön. A belső 
pusztulásnak csak akkor vannak 
észlelhető jegyei, ha azt m agunk 
is — különböző életet szorító 
m egpróbáltatások közepette — 
túlzottan nagy m ennyiségű ártó 
és káros szenvedéllyel siettetjük: 
etila lkoho ltó l p irosló  puffadó  
arc, lerakódó nikotintól roham
szerű köhögés, stresszes hatásra 
fellépő vérkeringési zavar, várat
lanul erős szívdobogás.

A társadalm akká és ember- 
csoportok közösségévé szerve
ződött civilizációban is a rom
lásnak és bom lásnak elsőként 
külső jegyeit fedezzük föl. Ez a 
jelenlegi civilizáció szerte a föld
tekén nemtől, vallástól, nemzet
től független szabadságot ígér és 
akar létrehozni, amely utópia tel
jességgel szemben áÚ az emberi 
természettel, m ind fizikai, m ind 
szellemi értelemben. A cél csakis 
az információk szabad és erősza
kos áramlása, melyek eltakarják 
és elfödik az emberi közösségek 
igazságos életvitelét, az emberi 
kapcsolatok lényegét. Elfelejtik 
azt az egyszerű Madách-i igazsá
got, hogy: "nem a kakas szavára 
kezd virradni, de a kakas kiált, 
m ert hogy virrad".

Azt is tudjuk, hogy az egy- 
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HELIKON

POMOGÁTS BÉLA

Kolto es közösség
Erdélyben a költészetnek 

Janus-arca van. Az egyik ol
dalon, mint minden költészet, 
az alkotó ember önkifejezése: 
küzdelem az emberi lét vé
gességével és törékenységé
vel, a másik oldalon egy em
beri közösség üzenete: vias- 
kodás a mostoha történelem
mel és azokkal a szorongató 
tapasztalatokkal, amelyekkel 
ennek a közösségnek a múlt
ban és a jelenben meg kellett, 
meg kell küzdenie. Ez a kettős 
arc tekint ránk az erdélyi ma
gyarirodalom letéteményese
inek műveiből. Olyan költők 
lírájából, mint Áprily Lajos, 
Dsida Jenő, Szabédi László, 
Kányádi Sándor, Szilágyi Do
mokos — és Lászlóffy Aladár.

Fiatal költőként az ígére
tes távlatok és remények har
sány szavú énekesének in
dult, aki bámuló szemmel és 
kigyúlt szívvel áll a huszadik 
század technikai csodái és tu
dományos ígéretei előtt. Ver
seiben helyet kaptak a termé
szettudom ányos fogalmak, 
egy ismeretelméleti optimiz
mus biztató jelzései. Innen e- 
redt kozmikus érdeklődése és 
feltétlen bizalomról tanúsko
dó jövőkultusza. Érdeklődése 
és meggyőződése ugyanak
kor nem témáit határozta meg, 
inkább költői szemléletét

Később ez az érdeklődés 
és ez a bizakodás megcsalat- 
tatott. A korábban túlfűtött 
szavakat másjellegű: elégikus 
természetű szólam váltotta 
fel, amely újabb tapasztalatok 
és töprengések nyomán szü
letett. A fiatalos lendület so
kat veszített naiv erejéből, s a 
költő eszmélkedése is sokat 
veszített eredeti gyanútlansá- 
gából. Sokat kellett önmagá
val viaskodnia, újra rendet 
kellett terem tenie tapasz
talatai és felismerései között. 
Költészete akkor érett be iga
zán, midőn számot vetett a 
szép tervek megvalósulásá
nak korlátáival és az emberi
ség kedvezőtlen történelmi 
tapasz ta la ta ival, közöttük 
azokkal a tapasztalatokkal is, 
amelyeket az erdélyi magyar
ság körében szerzett.

Mohó érdeklődéssel ha
jolt az európai és az erdélyi 
múlt fölé, valódi értékeket ke
resett, eligazító mintákat és 
tanításokat, amelyek a legtel
jesebb emberi szabadság és 
egyenlőség m egvalósítását 
tám aszthatják alá. Német, 
holland és francia városok
ban barangolva a régi házak, 
a múzeumi kincsek nyomán 
nem lírai életképeket festett, 
ellenkezőleg, az emberi törté
nelem gyilkos konfliktusain 
gondolkodott. A történelmi

meditációk eredményeként a 
humánus értékek mellett tett 
hitet, meggyőződésének még 
keserű iróniája is határozot
tabb kifejezést adott: "A hu
manizmus nem a kivégzés
nemek /  technikai tökéletesí
tésében működik tovább, /  
hanem a meghagyott fejek
ben"/ (A rotterdami bírák).

Az európai és erdélyi gon
dolkodás nagy egyéniségeire: 
Rotterdami Erasmusra, Gior
dano Brúnóra, Kantra, Apác
zai Csere Jánosra, Bolyai 
Jánosra hivatkozott Az em
beri kultúra jövendő sorsán 
elmélkedett, s a múltat eliga
zító tanulságot idézte fel (Az 
alexandriai könyvtár égése). A 
harci riadók és a biztató jö
vendölések után az ideálok 
szigorú ellenőrzése, mélyre
ható eszmei önvizsgálat kö
vetkezett. Verseibe elégikus 
érzés költözött, intellektuális 
biztonsága mégis erősödött. 
Újabb költészete az európai 
nemzetek és az erdélyi ma
gyarság történelmi tapasz
talatait hozza egységbe, fe
lelős magatartást alakít ki, 
okos közéleti realizmussal ad 
számot a közép- és kelet-eu
rópai társadalmak mai konf
liktusairól. Szintetikus igé
nyű költői kompozíciói jelzik, 
hogy e konfliktusok megol
dását a humánus értékek tel
jesebb érvényesülésétől re
méli.

Időközben poétikája és 
hangja is sokat változott. Ifjú
ságának avantgárd kifejezés- 
módja után ő is visszatalált 
ahhoz az erdélyi költői ha
gyományhoz, amelyet az Er
délyi Helikon lírája képviselt. 
Igaz, a formaképzés szabad
ságát vagy a képtársítások 
merész lendületét máig meg
őrizte. A hagyományosabb és 
kötöttebb forma mindeneset
re hitelesebben igazodik an
nak a közösségi jellegű sze
repnek a követelményeihez, 
amelyet a sokasodó történel
mi gondok ellenében magára 
kellett vállalnia, ki kellett ala
kítania. A kisebbségi magyar 
k u ltú ra  tö rténelm i helyt
állásáról: egy kolozsvári isko
láról vagy egy lendvai nyom
dáról írott versek már ennek 
A közösségi ethos znak a meg
szólal tatói.

Lászlóffy A ladár most 
hatvanéves: költészete felzár
kózott a nagy elődök lírájá
hoz, szavára és példájára ma 
az egész magyar kulturális 
közösség figyel. Figyel a teljes 
magyar irodalom is: ennek je
leként kívánok neki — a Ma
gyar írószövetség több mint 
ezer tagja nevében is — bol
dog születésnapot.

SZILÁGYI ISTVÁN

Periklésztől holnaputánig
Ha egyszer valaki bölcsész vagy 

más efféle irodalmi numizmata arra 
szánja el magát, hogy Lászlóffy Aladár
ról monográfiát írjon, nagy bajban lesz, 
mert alighanem bele fog szédülni az 
"áldozat" élete körül kavargó betűör- 
vénylés látványába. Miután sóhajtásnyi 
reflexióiban is a világ történik (merthogy 
a világ, úgy rémlik, nem bír történni 
nélküle), nekem sincs túl könnyű dol
gom, ha itt most egy elkerekedő év
szám, életidő-darab ürügyén megpró
bálom kévébe szedni néhány jellemző
jét Mert miért éppen azt, amit? Hiszen 
amit megnevezek belőle, azt máris el
oroztam teljességéből.

Legalább három (de lehet harminc- 
három) náció-felmenő irányából örö
költe össze magyarságát — igaz, mi
nimum ennyi összetevő ahhoz kell is a 
mi tájainkon, hogy valamely hovatarto
zás valódi legyen. Toleranciájába min
den belefér, ami emberi— feltéve, ha az 
nem ölt uniformist vagy nem hatóság
ként pöffeszkedik. Elméje meteoroló
giai léggömb, visszajáró öreg humá
num-eszmék szelei hajszolják, terelik. 
Szívén a hegeket nájmódi gyógyszerek 
tömködik, fércelik.

Ahány érdeklődés-pászma, annyi 
plusz sáv az egyéniségskálán. Csak 
ezek sajnos nem egymást toldják; pár
huzamosan vannak kifeszítve, vagy 
rángnak lazán — ugyanannak az egyet
len életidőnek a szövőszékén.

Egyszemélyes szellemi mamutvál
lalat — szövegszerkesztője célkész ce
ruzacsonk. Erdélyben akadt ugyan az 
elmúlt másfél évszázadban néhány 
olyan megszállott, aki egymaga több 
megőrzendőt hordott össze, mint más
hol egy népes akadémiai kutatócsoport 
(Orbán Baíázs, Kelemen Lajos, Szabó T. 
Attila stb.), csakhogy ezek tudósfélék 
voltak, nem költők. Persze mi az, hogy 
költő? — ez így leírva, az ő műfaji part- 
talansága láttán elég mulatságosnak tű
nik. Amiért verssorokban kapkodja a 
levegőt? Na és. Dühös mikroesszében 
tüsszent. Regényben nyújtózkodik. Kö
teteit a nyolcvanas-kilencvenes évek 
fordulójáig még valahogy győztük szá
molni, azóta bizonyára ő sem. Gyöngyi 
asszony, talán.

Háza szabadkikötő. Oda jár fejére 
barackot rimánkodni a literátus zsenge, 
oda jár nagymérvűségét vetkőzni, ha 
elgyámoltalanodott, a politikus. És oda 
jár (vissza) honiság-levegőt venni a 
nyugatra szakadt barát, ha amott lég
szomja van. ("Legyél szegény, legyél ár
va, a mi kapunk mindig tárva." Dundo 
Maroje.) Előbb házat emlegettem. A ház 
nem igaz. Annyira sem, mint Iván Ivá- 
novics lottón nyert Volgája. Tehát: man
zárdlakás, mely egy szobából meg némi 
tartozék-likakból áll, de az sem az övé, 
hanem az államé, a városé vagy ki tudja 
kié, akitől bérelni kell. A szoba (15- 
20m2?) — valós méretei, mivel több- 
rendbeli könyvespolc tapétázza, ki- 
deríthetetlenek. Ennél azért időzöm, 
mert fontos. Éjfélig gyóntatófülke, éjfél 
után műhely. Ahol ráadásul a padlóról 
is könyvoszlopok toronylanak föl — 
úgy vállmagasságig. Mi több, e Guten- 
berg-hordalék alól valahonnan vartyo- 
gó tévé képernyője viliódzik elő.

Az eresz alá fölszorult, hanyatt esett 
ablakmező látóterébe tenyérnyi ég fér
kőzik, faágak nyújtják csenevész ujja
ik'. Mintha leckefölmondásra jelent
keznének: "Ali bácsi, vegyen már észre 
minket is!" Mármint a nagy büdös ter
mészetből legalább ennyit: néhány ág- 
bogas penészpálcikány i grafikát. 
Bezzeg két esztendővel ezelőtt egy sí
neken döcögő menekülttábor ablaká
ból még naplem ente-bám ulásra is 
futotta (háttal Erdélynek valahol Tinód 
és Élesd között). Elég giccses volt, de 
mégis valami. Hja, hogy újabban már a 
Claudiopolis másodosztályára sem te
lik? Ezen hovatovább nemhogy Cara- 
mitru, de tán Klebelsberg Kunó sem 
tudna segíteni.

Csakhogy a fránya természet, ha 
nem vigyázunk, benyomul a padlástér
be a csorba pléhtető alá. Ahol egy szép 
napon (már tegnap?) mókás menyétfi- 
ak kezdenek el hancúrozni folyóiratkö- 
tegek s polcokról leszorult könyvhe
gyek megsárgult sziklái között. S a de
nevérek? Ezek a riadtan riasztó vaksi

Emyeállatok (holnap?) Ali bácsi cédu- 
t kezdik majd szétollózni, szerteso- 

domi kormos szárnyaik szelével? Hogy 
a pléhtető csorba, hagyján, csak ne lőtte 
volna rozsda-seréttel szitává az idő. Ilyen 
csapadékos tavaszon persze ennek is a 
Gutenberg-hagyaték issza meg a levét.. 
— mihelyt csordultig pisilte a befőttes- 
üvegeket a beázott mennyezet.

...Ha például betévdne ide rossz 
verseivel, mondjuk, egy lakásügyi elő
adó... Aki némi esztétikai gyorssegély 
fejében tágasabbra szabná ezt a gyónta
tószékes műhelyt. Persze ez az állatfajta 
bizonyára rég kiveszett. S ha nem, félős, 
hozná a verset s vinné a lakást. Még ezt 
is. Jó esetben legyintene: az ilyen alakok 
telelaknának könyv meg kultúra-kacat- 
tal egy egész vásárcsarnokot. S milyen 
igaza volna. Pedig nem is sejti, itt ólom
katonától kivágott újságcikkig minden 
becses relikviaszámba megy, amihez 
agresszíven ragaszkodni illik.

Sebaj, ha már oldalazva sem tud 
elhatolni az íróasztalig, vagyis kilakja 
magát a műhelyből, nyakába veszi Eu
rópát. Kénytelen vele. (S ennek az, hogy 
közben már rég Claudiopolisra sem 
futja, csak látszólag mond ellent.) Ám 
ezzel, hogy földrésznyi tágasságba 
kényszerül (a kelet-nyugati irány: 
Szatymaztól Párizsig; az észak-déíi: 
Krétától a Skandináv Sarkövig), nos ez
zel, mert maga mögött hagyja, elveszti 
Európa idejét (úgy Perildész korától 
holnaputánig). Mely igazán csak a mű
hely könyvbarikádjai védelmében mű
ködik. Ott igen. Annyira, hogy néha 
már-már velünk is el akarja hitetni, Eu
rópa kultúrájával vagyunk egykorúak. 
Ó persze közben oly vénnek tetteti ma
gát, mint az istenkereső kelták szakrális 
kövei.

Csakhogy: ki védi meg az erőseket? 
(Őrajta töprengve,eztkérdeztem,húsz- 
valahány évvel ezelőtt.) Merthogy a 
gyengéket oltalmazó valahogy mindig 
kikerül. De ki védi meg az erőseket? 
Önmaguk ellenében például. A helyzet 
változatlan, a kérdés megválaszolatlan 
— azóta is. Mi mást tehetnénk: töpren
günk ezen még pár évtizedet
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HELIKON

KIRÁLY LÁSZLÓ

A hatvankodó katona
Belép a szerkesztőségbe, de 

nem  csukódik nyom ában az ajtó. 
Asszír fegyveresek követik, m eg
veszekedett parasztlázadások , 
végvári vérehulló hősök, perga
m enek fölé sárgult humanisták, 
forradalm ak m int egy szerelem, 
Holdra-szállás, a zaporozsjei ko
zákok leborotvált fejjel, Mikes és 
a zágoni hegyek és a halavány 
csillag, idő mocskai, trianonjai, 
Don-kanyarjai.

Bele lehetne pusztulni nagy
hatalm i elvárások szerint időn
ként az állandó kereszthuzatba, 
az orvul tám adó szél fagyos ro
hamaiba, a veszteségeinkbe, az 
árulásokba, m egfutásokba, ne
vüket s hitüket gatyaként váltó 
jóakaróink mosolyába, ebbe-ab- 
ba — ha nem  volna, többek kö
zött 6, m eg a hozzá hasonlók.

Akiknek tekintete nem  siklik 
el soha, szebb látvány reményé
ben, az égő alexandriai könyvtár 
fölött, a napóleoni háborúk, vér
ben tündöklő  szabadságharca
ink , m eghurco lta tásaink , tü n 
tetésnek beillő tem etéseink fö
lött.

Ha olyan hangja volna — dö- 
rögtetné; de  nincs olyan, ennek 
folytán kénytelen m indent leírni, 
jegyezni saját írással, am elyet 
m ásnap m ár írásszakértők sem 
tudnának kibogozni, nemhogy a 
bájos titkosszolgálatok.

A svihákság: eközben m in
dent észben tart, a lejegyzés affé
le elterelő hadm ozdulat nála —; 
m ialatt az utána szaglászók m eg
fejtik írott nyom ait, m eg lehet 
nyerni egy ütközetet.

Belép a szerkesztőségbe — 
mit belép! —, betolat, befújtat, be- 
buldózerkedik, tömött táskával, 
am elyben m indig ott lapít egy 
újabb történelmi lehetőség, vagy 
egy régi várja — fejét hóna alatt 
tartva —, hogy közszemlére kite
gyék jámborabb vagy sunyibb el
m ék okulására.

Csukjátok be az ajtót.
*

A katona a történelemben él.
A suszter is — csak másként...
A katona tarsolyában ott a 

marsa 11 bot és a bakahalál.
S a jó katona nem  zsoldos, 

nem  janicsár — tudva tudja: ezt a 
történelmet végül is nem zsoldo
sok és nem  janicsárok építették. 
Talán ezért is nem  dögöltünk 
m ég bele, akkor sem, ha — az ő 
gondolatával élve — sokan ro
hadtak el közülünk (is) harminc 
s negyven között; tegyük hozzá 
nyugodtan: és negyven s ötven 
között, és ötven s hatvan közö tt

Ez a bölcs és keserű meglátás, 
a kötelező túlélés reményében, 
egy idő után némi derűt is vonhat 
az arcokra: — Sokan — de nem 
mind!

A katonának különben is pa
rancsa van a túlélésre, a fogság
ból való megszökésre — csak ezt

Kántor László felvétele

teljesíti, ezt az Úristentől kapott 
parancsot hajtja végre ünnepelt 
pályatársunk is, miközben hasz
ta lan  p ró b á l úgy  v ise lkedn i, 
m intha nem is volna se katona, se 
költő (mármint ő maga).

Veszekedik egy-kettőre, mint 
egy cséplőgép, főleg persze a ba
rátaival m eg a testvérével, mért- 
hát ezekkel lehet a legnyugod- 
tabban  m arakodni, ord ítozni, 
ezek fejéhez lehet vagdosni a sér
téseket, meg a valamikor feljelen
tések  a lap an y ag á t képezhető  
velős megállapításokat.

Veszekszik Lászlóffy Aladár 
(na tessék: megneveztem), egyre 
reménytelenebből és kétségbee
settebben — ugyanis: nem tud 
haragudni; haragot tartani pedig 
annyit tenne számára, mint go
lyós irón nélkül lefeküdni, felkel
ni, sétálni, enni, inni, élni. Hiába 
hangjának kúszása a magas Cé 
felé, úgysem bírja sokáig, ilyen
kor elborul az agy, nem is emlék
szik néhány perc múlva már a 
hadakozás céljára, s mint ravasz 
taktikus, hogy elterelje gyengesé
géről ellenfele figyelmét (és a kö
z ö n sé g é t) , m en ten  e lő rán tja  
m indig csőre töltött, de szeren
csére nem halálos szóvicceit.

Amelyekhez — tisztelettel je
lenthetem — még ma, annyi év 
után, sem tudtunk hozzászokni.

Afféle ab laküveg-repesz tő  
szóviccek, -facsarások, -tekeré
sek ezek, vidámak-túlélők-kese- 
rűek, mintha azt mondanánk: — 
Idén ismét beutaztuk egész Er- 
délyországot és láthattunk sok 
szép régi m agyar temp romot.

Azonban ne bagatellizáljunk! 
— a költő ír, és nem is akárhogy. 
Egy napja így m utathat — leg
alábbis baráti képzeletem ben: 
Lászlóffy Aladár fölébred(ír), ásí- 
tozik(ír), fürdőbe csoszog(ír), ott 
ez-meg-az(ír), reggelizik(ír), fel- 
öltözik(ír), elindul az egyetemre 
tan ítan i(ír) , a szerkesztőség - 
be(ír),.. — nem folytatom, a töb
bit már tudni véljük(ír), m ár nem 
is csodálkozunk(ír), talán még 
annyit: közbe-közbe elutazik Bu- 
d ap estre (ír) , H o lland iába(ír), 
egyáltalán a világba(ír) — csak a 
hiábavalóságba nem utazik a kö
telesség elől: ír.

Almaiban lakása padlásán a 
p osztkom m unista  egerek m i
nisztertanácsot ülnek és végül le- 
g y in ten ek : — E nnyi p a p ír t  
amúgy sem lehet összerágni.

*

Egyébiránt m indenkit szeret, 
ellenségeit is, és még a barátaihoz 
is van egy-egy kedves szava.

Ha szívrohamokról esik szó 
alkalomadtán, az e dolgoban elöl 
járó barátját így üdvözli kedves
kedve: — Gratulálok, Gyula, 5:2 
a javadra.

Különben hogy vagy? — kér
di aztán, de  választ m ár nem vár, 
mert közben is "ír", azazhogy fo
galmaz; így óvja m eg a kérdezet
tet a válaszadás kényelm etlen
ségétől — ám ott is hagyja őt a 
szélütés szélén.

Alkot - na!
Egy ködös estén felcsönget

tem telefonon, valamilyen adatra 
lett volna szükségem valamelyik 
történelemből — a vonal túlsó 
végéről elhaló válasz érkezett: 
"Szeeervusz, L ad bácsi... M egke
resem neked..., tudom , miről van 
szó..., de engedd, hogy ne most 
tegyem..., hét verset írtam  ma és 
nem vagyok jó semmire..., azt hi
szem, föl sem bírnék kelni az ágy
ból..."

Itt válik el egymástól két vi
lág.

A dilettáns, a m indenáron író
nak lenni vágyó akam ok nem  
tudja elképzelni ezt az állapotot, 
ígyhát nem hiszi el.

A versész ügyesen  p en g e ti 
p e n g e tn iv a ló já t  s z ín p a d o n , 
emelvényen, folyóiratok hasábja
in, a véletlenül-éppen-nálam - 
van-egy-példány könyveiben, és 
fogalma sincs arról, szerencsét
len suszternek, m it is cipel vállán, 
agyában, szívében-lelkében, sor
sában, összerogyásig A KATO
NA!

*
Lement ez a Lászlóffy egyszer 

Miskolcon az előadói pódium ról 
a közönség széksorai közé, m ert 
kánikula volt, és tele terem volt 
mégis, és "nem vitt a hangja" a 
dögmelegben, ahogy azt színé
széknél mondják — ott sétált a 
lélegzeni is elfelejtő nézők-hall- 
gatók között és elm ondta élete (s 
a jelenlévők életének) legdöbbe
netesebb esszéjét — mintha az 
utolsót m ondta volna.

Életről, halálról, nem zetről, 
hazáró l, irodalom ról, tö rténe
lemről, szerelemről, barátságról 
— csupa olyan krónikus "beteg
ségről", ami vidám an élni enged 
egy életnyi időre, s amibe kedve
sen belepusztulunk.

Beemelem ide Budakesziről 
Májer Pista bácsit, aki egy hason
ló est után azt mondta: — Olyan 
volt, hogy p erd g  sem égette a 
seggemet a szék!

A miénket sem Miskolcon — 
és a többi miskolcokon sem.

Node hogy is m ondtuk?: — 
Derűre magyar!

Itt a katona.
És 60-kodik.
Kinyitni m inden ajtót!
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SZÉPFALUSI ISTVÁN

Amikor nagyon megszerettem Alit
A 60 éves Lászlóífy Aladárnak, évtizedek megedzette barátsággal
1970. augusztus 21. Szabadka, 

Palics-fürdőről reggel nyolckor in
dulunk. Márta és Gyurkovits Hu
nor tart velem a bogárhátúban. A 
szabadegyetemi tanulmányi cso
porttal délután 3-ra adunk találkát 
az újvidéki Fórum-könyvkereske
désben, avagy ha késnénk, Végei 
Laciéknál.

Zentán és Nagykikindán ke
resztül szeretnénk átugrani Romá
niába. Sajnos a kikindai határt csak 
két nap múlva nyitják meg. Elég 
nagyot kell kerülnünk. Részben 
mezei utakon keresztül érjük el az 
új aszfaltutat, az egy hónapja meg
nyílt új román-jugoszláv határátke
lőt Zsombolyán.

A jugoszláv oldalon Hunor le
marad. Jugoszláv útlevelével vala
mi baj van. Tovább hajtunk. A 
román határt követően egészen le 
kell lassítanunk, mert a teljes út 
hosszában aszfaltozott árkot kell 
kereszteznünk. Éppenhogy nem 
ütődik a kocsi hátsó tengelye az 
aszfalthoz.

A román határállomásnál ma
gyarul beszélő vámos elkéri útleve
lünket. Beviszi a kisszobába. Húsz 
perc múlva hozza vissza a beütött 
pecséttel.

— Utazásunk célja, kérdi. — 
Rövid látogatás Temesvárott Fra- 
nyó Zoltánnál.

— Honnan ismerik, kérdi to
vább.

— Bécsben idén Herder-díjat 
kapott, közismert fordító, egykor 
Bécsben tanultC..)

Közben gyalog átjön a határon 
Hunor és beül a kocsiba.

Zsombolya rendezett község 
benyomását kelti. A házakat au- 

sztus 23-a tiszteletére már fello- 
gózták. Hatalmas vörös drapé

riák mindenhol.
Temesvár siralmas benyomást 

tesz. Toró Tiborhoz hajtunk, onnan 
hívnánk fel Franyót. Amint megál
lunk a ház előtt, azonnal helyi 
Volkswagen áll meg mögöttünk. 
Civilruhás férfi lép hozzánk, pót

gyertyákat szeretne venni kocsijá
hoz.

Toróék otthon vannak, noha vá
ratlanul érkezünk. Marasztalnak, 
de csak kávézásnyi időre maradha
tunk. Csé könyveit leadom, s meg
beszéljük jövő heti érkezésemet. — 
Franyóéknál nem veszik fel a kagy
lót.

Azonos útvonalon idnulunk 
vissza. Kettőre érünk a zsombolyai 
határhoz.

Érdeklődnek: találkoztunk-e 
Franyóval?

— Sajnos nem, hívásunkra nem 
vették fel a telefont.

Két bőröndöt kell újólag kinyit
nunk, azután tovább engednek.

A jugoszláv oldalon kézlegyin- 
tésnyi időre állunk csak meg, az 
útlevelünket sem pecsételik le. 
Csak H unor aktatáskáját nézik 
meg. Újvidékre félórás késéssel ér
kezünk.

Másodszor
Romániában...
1970. augusztus 30. (...) Stamora 

Moravitáról, Dentán és Ságon ke
resztül, délután négyre érek Temes
várra. Sokat tekeigek a városban, 
végül mégis kérdezősködés nélkül 
érek Toróékhoz. (...)

Temesváron Tibor jó feketét főz. 
Nagyon jó könyvtára van. Közli, 
Kányádi — útimars alom — holnap 
repülővel érkezik Kolozsvárról, ve
le utazom tovább Bukarestbe.

Toró Tibor atomfizikus, egyete
mi docens, felesége egyetemi asz- 
szisztens. Mindketten dolgoznak, 
így együtt van 4.500 - Lei fizetésük. 
Ez szerintük nagy pénz.

Telefonjuk közvetlen közelében 
a rádió állandóanbe van kapcsolva. 
Ez így szokás náluk, meglehet más
hol is fogok ilyesmivel találkozni.

— így a telefoncsengő zaja nem 
olyan sértő, s rossz az idegzetünk...

Még sohasem volt nyugaton, 
Budapesten is csak egyszer. Grazi 
és bécsi egyetemi kutató-tanárok
kal levelező kapcsolatban van.

Este felhívom Bécset és jelzem: 
"nagyon szép" időben utaztam vé
gig. Ez azt jelenti: legnagyobb csa
ládi kofferünk dugig nyugati ma
gyar könyvekkel könnyűszerrel át
jutott a határon. Vagyis a csomag 
tetejére helyezett nylonharisnya, ci
garetta és kávécsomag jó szolgála
tot tett.

Franyó Zoltánnal sikerült meg
beszélni a holnapi találkozást.

1970. szeptember 1. Déletőtt Te
mesváron csavargunk. Tibor meg
mutatja a házat, ahol Petőfit tisztté 
avatták, ahol Dózsát lefejezték, 
ahol 1897. októberétől 1898. febru
árjáig Ady lakott, ahol Szabolcska 
Mihály működött. (Emléktábla a 
református papiakon, csak magyar 
nyelvű felirat.)

A Múzeumban csak a régi ma
dártani feliratok olvashatók hat 
nyelven, köztük magyarul és né
metül is. Egyébként kizárólag ro
mán nyelvű minden a legvegye
sebb nemzetiségű romániai város
ban. Mindmáig hét nép lakja Temes 
megyét. A Hunyadi-kastélyba elhe
lyezett múzeumban a néprajzi osz
tály nyeri meg tetszésemet. (...)

Tiborral ebédelünk. Azután 
megyünk Kányádiért a repülőtérre. 
[Előcsarnokába nem léphetünk, az 
fenntartott hely, előzőleg megmo
tozott személyek számára. A gép 
pontosan érkezik. (Országon belül 
a repülőjegy ára azonos az elsőosz
tályú vasútjegy árával.)]

Sándorral m egörülünk egy
másnak. Közli: az írószövetség 
1.000- Leit ad ajándékul, útiköltsé
gemre. Románián belül ne kelljen 
benzinért pénzt váltanom. (...)

Rosszul alszom (...) Reggelre 
Sándor ügyesen és csendesen szer
vezi, kinek és mit hagyjak hátra 
könyveimből Temesváron. Akta
táskában hozom őket fel kocsim
ból.

1970. szeptember 2. Temesvár
ról a tervezett reggeli nyolc óra he
lyett csak fél 10-kor indulunk. Mi 
lesz ebből Bukarestig...

Este kilencre érünk Majtényi 
Erikék lakására — Bukarestbe Ti
zenöten várnak, az ismerősök kö
zö tt Bálint Tibor és Lászlóffy 
Aladár (...)

1970. szeptember 17. Kolozsvár
ról pontosan reggel 8 órakor indu
lunk. A diszkíséret: Bajor Bandi, 
Lászlóffy Aladár és Kányádi Sán
dor.

Nagyváradon ebéd helyett az 
Ady kávéházába megyünk. Kávét 
és édességet eszünk. Bajor Bandi 
elköszön tőlünk, anyjához megy, 
váradi születésű.

Nagyszalontán az Arany János 
múzeumot nézzük meg. Aradon a 
múzeum zárva van, de kávézni pa
zar, új szállodába visz Ali.

Temesvárra időben érünk. Ká
nyádi tói elköszönünk, Aladár hív 
meg vacsorára. Ezekben a napok
ban nagyon megszerettem Alit. A 
színház mellett, "előkelő" vendég
lőben Ali étlapot kér. Sorra rende
lünk, de semmi sincsen. Aladár 
méltatlankodik, mire a pincén

— Uram, ön étlapot kért. Nem 
azt kérdezte, milyen étel kapható.

— Ja, úgy!? Végül mégis ka
punk valamit. Ali átadja az írószö
vetség igazolását. Könyveket és 
cserepeket kaptam ajándékba. Toró 
Tiboréktól még este elköszönök. 
Hajnalban szeretnék indulni. Sze
rencsére sikerült. Igaz, ez alkalom
mal kíméletlenül lefeküdtem tíz 
óra előtt.

1970. szeptember 18. Fél 5-kor, a 
vekker előtt negyedórával ébredek. 
Ötre hagyom el Temesvárt. Hat 
előtt érem el a román határt. Egyet
len gépkocsi van előttem. Aladár 
igazolását mutatom, mire a 3 literes 
üvegre mutat.

— Ez is könyv?
— Nem, a fordításhoz kell, 

anélkül nem megy.
Nevet egyet és a koffert kell ki

nyitnom. Tele van könyvvel. Kós 
Károly egyik kézzel írott könyvé
nek néhány lapját veszi fontolóra, 
vajon nem kézirat-e és antikvár ér
ték. Öt perc időzés után tovább en
ged...

A jugoszláv határon int a vá
mos, meg sem állok... (...) Este 8-ra 
érek Bécsbe.

FEKETE VINCE

L ászlóffy Aladár i
Jó huszonegynéhány évvel ezelőtt, Lász

lóffy Aladárt utcának, esetleg sugárútnak képzel
tem el. Lászlóffy Aladár utca, Lászlóffy Aladár 
sugárút, mondjuk a főtérről jobbra az első beté
rő. Szecessziós épületek, fenséges homlokza
tok, élénk,változatos színek, artézi kút stb. 
Egyszóval minden, ami egy valamirevaló utcá
ban lenni szokott, aminek lennie kellett. Az utca, 
az teljesen rendjén is lett volna (esetleg udvar
tér), a sugárút, az viszont egy kicsit más volt 
akkoriban; attól, azt hiszem, idegenkedtem is 
egy pidt, legalábbis így, visszatekintve. Ugyan
is az országépítés lelkes mindennapjai közepet
te a magamfajta elemisták fülébe módszeresen 
ültetgetett komm, szakzsargon kifejezéseivel a 
sugárút csakis széles és hosszú lehetett, és a 
szocializmusé volt, annak ellenére, hogy a 
komm, ifjúság szorgos csapatai építették váll

vetve a nem kevésbé szorgos és 
öntudatos felnőttek tömegeivel.; tea 60 S ez a sugárút csakis egyetlen 
irányba vezethetett. Akkor ma

radjon inkább utca. Maradt. Egy ideig.
Nem volt könnyű dolgom, amikor valahon

nan felszippanthattam, alkalmasint az éterből 
vagy a levegőből (azokban az időkben a levegő 
működött a legkifogástalanabbul), hogy szó 
sincs utcáról, sugárútról, ezek miféle hülyesé
gek, és hogy lehet ilyeneket. (Nem a tanítónéni 
volt.) A jótékony fantázia vereséget szenvedett 
tehát. Módfelett meglepődném, ha foncsoros 
emlékezetemből sikeredne valahogy azt is kibo
goznom, hogy aztán mi is történt tovább. (Pedig 
érdekelne.) Hogy mi is lett bennem a többi utcá
val, amelyek valóban léteztek. Ott lógott a kék 
tábla fehér betűkkel a fáradt olajjal bekent kerí
téseken, hogy Strada Petőfi S. utca. (Volt olyan 
is, hogy Str. Betlehem G. utca, de ez most nem 
ide tartozik) Eltűntek az emlékezet hályogos 
zugaiban.

Aztán ezekből az utcás, sugárútas ügyekből 
kikeveredtem valahogy. Röstellkedtem is picit 
magam előtt, amikor a hús-vér embert is meg- 

illanthattam cédulái között, amint apró bics- 
ájával éppen szeleteli a friss cédulaanyagot, 

amint morfondír, amint szellemes vagy amint 
éppen szójátszik.

Nincs könnyű dolgom, mert nem tudnám 
megmondani, lesz-e valaha is Lászlóffy Aladár 
utca. De ha nem lesz, az se baj. Ha másképpen 
nem, az az utca máris megvan egy egészen 
másik, másféle térképen, és jó sétálni kockakö
vein és ámulni és gyönyörködni, akár egy iga
zai sétálóutcában. Lehet, hogy nem is házak 
vannak ott, hanem versek, verssorok, s lehet, 
hogy nem holmi (aktualizálok) polgármesterek 
kényének-kedvének van kiszolgáltatva, hanem 
valaminek, amit jobb szó híján öröknek nevezünk, 
s ami — tudjuk — nem kevésbé bizonytalanabb 
és szeszélyesebb, mint egy-egy az idő homályá
ban nyomtalanul eltűnő városvezető.
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LÁSZLÓFFY ALADÁR

Futamok a génmúzeumba tévedt örmény egérről
Amilyen büszke lehetne a százegynéhány 

elem közül bármelyik arra, hogy a föld alkatré
sze, hogy belőle is áll a Föld, éppolyan büszke 
lehet a föld, a Föld, a FÖLDGOLYÓ is, hogy 
ilyen meg olyan elemek összege, összessége. 
Magyarország s annak "lebegő" utódai ("haza a 
magasban"), amikor a szentistváni intelmek to
leranciájának héliumával töltve emelkednek, 
felszállnak, elszakadni képesek valami szűklá
tókörű talajszinttől — annak öntudatával és 
önérzetével válhatnak egyre éteribbé és szár- 
nyalóbbá, hogy erősségüket mennyi nép, nyelv, 
náció együttműködése képezte végig, s alkotja 
azóta is, ezután is.

Örmény őseimnek véres kardja számomra — 
rozsdás romantikától lemosva, ám örökre azért 
ragyog, mert a Vaskapuért és egyéb törökelleni 
csatákért jó párszáz éve magyar nemességet 
szerzett a nevünknek. S lassan megnyugtatóan 
teljes beolvadást, divatos szóval integrálódást 
hozott, mire ma bárki nekem szegezné: most, 
utólag ettől a tudattól gazdagabbnak, vagy egy
kor felszippantott kisebbségnek, megdicsőült 
vagy sértődött etnikai csodabogárnak érzem-e 
magam? A válaszom háttere még egyszerűbb, 
mint a Petőfié ("Ha nem születtem volna is 
magyarnak, e néphez állanék ezennel én"), mert 
helyettem húsz-huszonöt nemzedék végezte a 
lépcsőzetes lelkiismeret-vizsgálatot s döntötte 
el rég eredményét.

Más tekintélyek mellett, az e téren döntő 
múltszázadi mozgások végén, Vámbéry Ármin 
is, a keleti népek és viszonyok alapos ismerője, 
az örmények szellemi képességeiről, erkölcsi 
tulajdonságairól igen elismerően nyilatkozott. 
Magyarországnak Erdély kapuján keresztül ér
kezett, folyamatos kvantumokban az örmény- 
sége, időben-térben, jelképesen és valóságosan 
iszonyúan hosszú vándorlás, inkább bolyongás 
után. Mert Hungária nem volt célállomás, de a 
körülmények úgy alakultak, hogy egyik legna
gyobb kolóniává vált, s azt követően az ör- 
m énység lett egyik legjobban hasonuló, 
beolvadó népcsoportja, testi-lelki utánpótlás
vonalainak, vízgyűjtőmedencéjének egyik leg- 
hálásabb, legérdem esebb, legérdekesebb 
forrása. Csak utalok a toponímiában már a ko
raközépkorban gyakori "örményes" nevekre, s 
Apafi Mihály többé-kevésbé tudatos gesztusá
ra, mely szerencsére nem a problémákat soka- 
sította az utóbbi századok néprajzi viszonyai 
közt. A századelő későbirodalmi gondjai köze-

Ke, ahogy Donszki Lukács, a karánsebesi is
iigazgató fogalmaz: "nemzetiségi bajaink 

sivár pusztaságában jóleső kis oázis", mert ta
lán egyedül örmény-kérdés nincsen, ők nem 
követelnek semmit. Sőt szemlesütve állapítható 
meg, hogy érkezésük után nagyon hamar, a 
válságok közepette kifejezetten, mint "magyar 
érzelmű" lakosságrészre lehetett számítani rá
juk; például 48/49-ben és Trianont követően, 
mikorra az örmények már úgyszólván csak 
színárnyalatként, díszként, országornamen- 
tumként mások is, mint magyarok.

Itt révbeémi, megérkezni érezte magát Ani 
feldúlása és Musza-dag tragédiája közt az ör- 
ménység egy tekintélyes nemzetrésze. Külön
ben óhaza, anyaország végig nagyonis létezett, 
van, megmaradt a kaukázusi sasfészekben. "Ha 
van valamink" — mondogatják oda visszapil
lantva bármikor, büszkén, jogos gőggel és a 
mártírok önérzetével, mint a történelem egyik 
igazán azértis-népe — "ha van valamink, amivel 
méltán dicsekedhetünk, úgy az a régiségünk". 
Akkor is örmények voltak már, akik magukat 
sziklás hazájukban hajkhnak — úrnak nevezték, 
mikor a németek, az olaszok, a magyarok, a 
románok, a franciák, az angolok — későbbi

kegyes befogadóik — még nem voltak néme
tek, magyarok, franciák, olaszok: Arménia már 
akkor régi ország volt, mikor az etruszkok még 
nem hajtottak fejet a kunkorodó Rómácska 
előtt, és Hérodotosz, az antikvitás "vemegyulá- 
ja" még meg sem született Halikamasszoszban, 
hogy leírja a világ hetedik csodájaként legendás 
királynőjük sosemvolt függőkertjeinek mese
beli mégis-valóságát. Aztán annyi véráldozat és 
szekértáborosdi, sarc és tovább futamodás vé
gén egyszercsak itt találják magukat az Unió 
Trium, valóságosan harminchárom Nationum 
földjén. És attól kezdve a 13 aradi vértanú közé 
kettőt áldoznak: Kiss Ernőt és Lázár Vilmost, a 
szabadságharcnak majd, a miatta történő emig
rációnak Czecz Jánost, a magyar irodalomnak 
Csiky Gergelyt és Petelei Istvánt, a közéletnek, 
kultúrának, pénzvilágnak, sajtónak, tanügy
nek, politikának, hosszúbékének és villámló vi
lágháborúnak m egannyi jelentős em bert 
adnak. Csak úgy szállítják az energiát ezek az 
interkontinentális génvezetékek ma is, mikor 
már csak a tiszteletreméltó hagyomány tartja 
számon valaki családi eredetét.

Örmény-magyar, magyar-örmény, magyar
sváb, sváb-magyar, magyar-zsidó, magyarci
gány, oláhcigány, csehszlovák, árom án, 
macedón-román, vízicserkész, vízigót — eset
leg magyar-magyar, román-román, francia

francia... Permutáció, variáció, kombináció a 
nádó! Elvégzendő művelet ágyban, okmány
rubrikában, véges és végtelen elem egymással 
való keverésével, kapcsolásával, míg kijön töb
bek közt a József Attila-vers. A Dunánál elhíre- 
sült pár sorában megadott receptje a "mai 
magyaroknak", mai bármilyen másoknak, ki 
génjeiben elraktározza örökre régholt népek, 
gótok, hunok, gepidák, avarok, kelták, dákok 
rejtett örökségét, nevébe süllyesztve összecsuk
ható bűvészvirágként mások nevét, vagy előző, 
másik neveit önmagának, kikeverve a színt, 
melyet ma is egy-egy idióma hordoz: nyelv 
határoz meg, mutat fel, képvisel a világ minden 
valamirevaló tudományos és politikai fóruma 
előtt. A nagy-nagy emberiség előtt, mely maga 
is valóságos génmúzeum, vagy ennél is több: 
kirabolhatatlan génbank, mely azóta se, sosem 
mond csődöt. Persze vannak Qátszólag) ko
molytalanabb fórumok, melyek előtt be lehet 
vallani, amire szociológiai vagy egyéb népésze- 
ti diszciplínák, statisztikák sosem kérdeznek rá: 
— az álmokat is. A legeslegtudatalattibb prog
ramokat. Visszaküldenék-e Caesart Galliából, 
Traiánust Dáciából, Árpádot Etelközből? Vagy 
karinthysabban:"... azt álmodtam, hogy... hogy

két magyar voltam, hogy két örmény, két ro
mán, két szász, két rác, horvát voltam... hogy 
örmény-magyar voltam, hogy romániai ma
gyar voltam, hogy székely-szász-morva-ber- 
gengócipont) lettem, és játszottam egymással..."

Ne cselekedd önmagaddal — amit másoktól nem 
örökölhettél alapon tisztán érzem, hogy szépen 
tisztázható felmenőim valószínűsége révén, 
holmi genetikai molotovkoktél, elképesztően 
multinacionális voltam már ott, 896-ban. Sőt: 
hogy éppen azóta váltak esetemben sokkal vi
lágosabbá, egyértelműbbé a dolgok. Persze 
elég csak az örmény-ágat nézni: nos, az 1100 év 
alatt az örménység volt az egytömegben érke
zők közül az egyetlen, aki nem foglalóként jött; 
és valamennyinél polgárosultabban: szinte 
minden tagja a közösségnek írástudó volt, de 
bizonyosabb, hogy "jobbágy, földművelő, pa
rasztember egy se volt az örmények között" 
(Szongott Kristóf). És mégis minden munkára 
kész, kapható volt, a bányászattól a mezőgaz
daságig, nem csak a "könnyű" munkákra... Ami 
a "nemzeti jellemet" illeti, ezt a megfoghatatlan- 
nak tűnő, veszélyes, de mégis elvégezhető álta
lánosítást, melynek tünetei úgy ütnek át a "rút 
kelepce"falán, melybe "nemzetek, országok"szok
tak esni, önnön sorsukat megásni — valaki erre 
a konklúzióra jutott éppen a Millenneum táján: 
"az örménynek a magyarral közös erényei az 
őszinteség, minden jó- és szépért való lelkese
dés, vallásosság, lángoló hazaszeretet és vitéz
ség; hibái: a visszavonás (széthúzó dvakodás), 
az úrhatnámság s az a bizonyos szalmaláng."

Az "ezertemplomú Ani" pusztulása (1236) s 
az örmény sors végig, mintha időben párhuza
mos előképe, másik változata lenne a magyar 
sorsnak, ha a tatárjárás a mi országépítő kalan
dunknak is véget vet s csak nyugat(abb)ra me
nekült diaszpóránkból visszajáró Juliánusok 
tudósításaiból tudna azóta a világ hajdani Hun
gáriáról. Van, aki csak önnön törékeny csigahá
za s az önfeladás közt választhatott. A költői 
fenségű "sárágánokat" Európa-szerte csak ör
mény templomokban éneklik, miközben leg
utóbb e század elején történt kirajzása: vérének 
szétszivárgása csúcsértelmiségieket, nagy író
kat, művészeket állított a világ legtávolabbi 
pontjaira is. Páter Fogolyán Lukács (aki már 
hazatelepült, a gyergyószentmiklósi parókia é- 
lére) több évtizedes velencei mechitarista-ko- 
lostorbeli létének egyik gyümölcse az örmény 
ki-kicsoda, melyet ott adtak ki. William Sa
royan (aki egy találkozásunk alkalmával for my 
countryman — "honfitársamnak" dm en dedi
kálta nekem a fényképét) haláláig nyomatott 
magának az angol nyelvű mellé, örmény betűs 
névjegyet is. "Lengő trapézon az ifjú vitéz...”

Örménymagyar, vagy magyarörmény, so
káé, bunyevác — ez kevesebbet jelent egy ská
lán, mint az, hogy cipszer, besenyő, kiskun, 
várkun, palóc, de többet mint a németországi 
török vagy svédországi tamil, dániai magyar. 
Ez erdélyi mércében annál is több, mint a svájd 
olasz vagy a francia svájci. Valahogy és minden
képpen jelenti és tartalmazza itt már több szá
zadéve, hogy átmenőben, asszimilálódóban 
van; szerzemény egyik oldalon, békés bekebe
lezés a másikon, hiszen eredeti mivolta felől 
leírható már, veszteség. Azt, hogy még csak, 
vagy már Gegalábbis) befogadásról van szó! Az 
alany szempontjából az átmeneti zóna, köztes 
állapot (a Gallus-festékek vagy csőselyem-kata
lógusok sötétedő-világosodó árnyalatskálája 
mentén) felveti az összes kérdést: szeresse, 
hogy befogadják, zavarja-e, hogy feladja előző 
identitását, vagy érezze magát lekötelezettnek 
a kegyért? Egyedek és népességek egyaránt 
» » >  folytatás a 6. oldalon
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folytatás az 5. oldalról

megélik a világban ezt; régebbi időkben sem 
gyakrabban, mint az "emberi jogok" drágalátos 
korszakaiban. Nem szabad megfeledkezni róla, 
hogy az összes gettósítható, gettószerű létálla
pot, a menekült-, szekér- s egyéb hasonló tele-

Gk-táborok belülről is zárkóznak, amíg csak 
tét, vagy amíg az a célszerűbb. Különben tör

ténelmi, nagy élmény, izgalmas és felemelő be
öltözni a másikba, kipróbálni, vagy engedni 
annak a csábító "biztonságérzetnek", hogy más
nak milyen jó, feszültség és görcsoldó elvegyül
ni végre és végül, odatartozni, ahova a többség, 
"mindenki"... ha már — akkor nem lógni ki a 
sorból stb. stb.

Ez is reflex, válasz — s legalább annyira 
erős, mint az önfenntartási! Szerkezeti eleme az
emberi lény pszüchéjének. Először, egyelőre le
gyen csak minősített ösztönszerűség — máris 
evidens, hogy a maga módján önvédelmi ez is: 
holmi mimikri-hajlam kiélése. Persze aztán át
csap. Az ismert s az ismeretlen módokon az 
ismert s az ismeretlen história kezdetei óta 
hányszor ment végbe teljes műsora egész folya
mat-láncreakcióként! Mint a rovarvilágban a re
produkciós lánc szabályos szemeként ismert 
színeváltozások: egyik szempontból még csak 
báb, másik oldalról nézve mir báb... Amíg aztán 
át nem fordul egészen pillangóba. Nyilván van
nak fokozatai, van megállás (életfogytiglan, 
nemzedék-fogytiglan), s van félút. Róma, az 
ókor Amerikája ilyen népességből-lakosságból 
áll (össze) végül; s valódi, életképes nációk, pél
dául az "amerikai nemzet" is. Jókai-hősök tucat
jai p é ld ázzák  a m agyar, az osztrák , az 
Osztrák-Magyar Monarchia változatát e téren. 
Azért vagyunk társadalom, hogy segítsük magun
kat, aki egymás. Soha nem holmi "világos" vagy 
"sötét” törvénykezés mentén önszerveződünk, 
ahogy a hatóságilag kijelölt parkbeli utak mel
lett mindig kitaposódnak a leglogikusabb köz
lekedés útvonalaiként az egész máshol vezető 
ösvények. Valami jótékony homályban történik 
meg minden, mint a Turánok, Mezopotámiák, 
Abesszíniák, Bengálok, Szkítiák. A keszon-tér- 
ségek. Átszámító-helyek. Mondjuk ki, hogy 
ilyen beváltóközpont (volt) a Kárpát-medence 
is? Erdély...? Az örménység önárfolyamveszté
séhez — hogy a kelleténél idillibb azért ne le
gyen a kép — a vegyesházasság révén való 
feloldódást, felszívódást duplázzák, ha nem tíz
szerezik az olyan folyamatok, melyeket más
részt a magyar (pontosabban a Habsburg) 
államiságnak érdekes módon nem annyira a 
nehéz időkben, hanem éppen a "hosszúbéké- 
ben" feltámadó "önvédelmi" reflexe váltott ki és 
gyorsított fel; mikor megtiltotta, hogy gyarapo
dásképpen Erdélyben földbirtokot is vásárol
hassanak, ellenáll ama törekvéseknek, hogy 
Erzsébetváros és Szamosújvár mintájára újabb 
várost alapítsanak; sőt, a mintaértékűén auto
nóm "Armenopolis" is azt az árat fizeti, hogy a 
XIX. század fordulója ót2  közigazgatásának 
nyelve már nem örmény, hanem hivatalosan 
magyar, a Bach-korszakban német, s így az 
anyanyelv a magánszférába szorult vissza, ami
vel megtörténik a második, a huszadik, a két- 
századik lépés az asszimiláció felé.

Mégis, mégis — miképp egy múltszázadi 
szerző kissé patetikusan fogalmaz: a magyar 
örménység tündöklő vezércsillaga, tetteinek fő
rugója: páratlan hazaszeretete volt. Ugyanis 
"miként az Egyiptomból kivándorló zsidók leg
főbb vezetője a folyvást előttük lebegő tündöklő 
lángoszlop volt, a lelkes hazai örménységnek is 
kezdettől fogva egy vezércsillaga, egy eszméje 
volt, mely keblét szüntelen hevítette, minden 
tettében vezette és melyért a nevéről nevezett 
hermelinként (Mus Armenius) készebb volt in
kább meghalni mint annak sugárzó fényétől 
elfordulni"... Ma hajlandó ugyanazért élni és 
alkotni.

SZABÓ GYULA

Egy régi „díj"-birkózásról
Olvastam a napokban Csíki László megtisz

telőén értékelő jegyzetét a Magyar Napló áprilisi 
számában, sok gondolata tovább gondolásokra is 
késztetett, s egészében örültem annak, hogy 
munkáimból azt olvasta ki, amit kiolvasott. Köz
ben azonban fennakadtam egy tárgyi tévedésén, 
ami úgy az ő tévedése, hogy tulajdonképpen egy 
eléggé elterjedt irodalmi közhiedelemnek az 
újabb megnyilvánulása. Nem látnám szükségét a 
"helyreigazításnak" — s különösen zavar, hogy 
éppen Csiki László "ürügyén" keresem a "csomót 
a kákán" —, de miután többről van szó, mint egy 
jelentéktelenül téves életrajzi-lexikális adalékról, 
szeretném pár szóban megvüágítani, hogy mi az 
irodalomtörténeti tévhit egy "egyszerű" tárgyi téve
désben, ami Csiki cikkében mindössze e pár szó
val esett meg: 'Nagyregénnyel kezdte, 1955-ben: 
a Gondos atyafiságért még állami díjat is kapott 
(utána veszélyes kritikákat)." Legelső helyesbí
tésként az kívánkozik ide, hogy a Gondos atyafisá
gért Állami díjat "direkt" nem adtak soha. 
'Jutalmaztak" egy művészileg gyengébb, de tar
talmilag "megfelelőbb" novelláskötet, a Fáhúzó 
áprilist, amely ugyanúgy 1961-ben jelent meg, 
mint a trilógia zárókötete, s éppen mert a két 
megjelenés időben egybeesett, az államhatalom a 
novelláskötet díjazásával "direkt" azt adta "or- 
szág-vüág" tudtára, hogy nem az eszmeileg ártal
mas trilógiát részesíti kitüntetésben. Más szóval: 
adtak egy díjat, amivel azt fejezték ki, hogy egy 
olyan "hibás" mű, mint a Gondos atyafiság, nem 
érdemli meg a legmagasabb állami díjelismerést. 
Prakovszkyra, a "siket kovácsra" emlékeztetett az 
eljárás: a párt- és államvezetés úgy pillantott ju
talmazó kancsalságával a zsenge novelláskötetre, 
hogy azzal tulajdonképpen a trilógiára sütött egy 
újabb elmarasztaló bélyeget. Baráti élcelődésünk
ben a díjazott kötet mégis kapta azt a találó címet, 
hogy "Fülhúzó április"...

így most már a helyesbítésben a sorrendet is 
a helyére lehet tenni: előbb voltak a veszélyes kri
tikák— jó három éven át, 1958-59-60-ban: "revizi- 
onizmus", "negativizmus", "56-os szellem", 
"narodnyidzmus" stb. —, s utána nem kapott díjat 
a regény. Kapta újabb három évvel később, 1963- 
ban a zsenge novelláskötet, élcelődésünk "értéke
lése" szerint "fülhúzásként" a regénybeli "eszmei 
hibákért és eltévelyedésekért". S a hiteles törté
nethez hozzátartozik az is, hgoy az 1963. évi dí
josztás "előkészítési szakaszában" hivatalos 
részről eredetileg egyik mű sem jött számításba. 
Ekkor volt az, hogy miután a legmagasabb elis
merés az évek során — többek közt a díjazott 
művek némelyikének kétes értéke folytán — ve
szített az értékéből, 1962 végén több értelemben 
is "magasabb szintre" emelték a díjat tetemesen 
megnövelték a pénzösszeget a díj mindhárom 
fokozatában, s az anyagi értékemelés mellett élet
be léptették a díjazás "demokratikus módját", 
amely azt jelentette, hogy az eddigi "titokzatos
ság” helyébe a megfelelően irányított nyilvános
ságot állítva, az "odaítélő bizottsághoz beérkezett 
javaslatok" alapján közzétették "azoknak az alko
tásoknak a listáját", amelyeket a bizottság "az 
1962-es díjra érdemesnek tartott", s azzal együtt 
felhívták az olvasókat, hogy egy hónapon belül 
küldjék el a bizottsághoz "észrevételeiket és érté
keléseiket". A közzétett listán a romániai magyar 
irodalmat Franyó Zoltán "képviselte", aki 1962- 
ben töltötte be az "ünnepi kerekségű" hatvanöt 
évet, s akit az "1956 és 1961 közötti" műfordítása
iért javasoltak díjazásra. A díjkiosztást május el
sejének előestéjére időzítették, s szerkesztőségi 
"pletykahíreink" szárnyán úgy keringett az infor
máció, hogy Franyó Zoltán Temesváron már a 
vendéglői asztalok foglalásával készült a "ban
kettre", amit annyival inkább tehetett, mivel a 
hivatalosan közzétett listára akár "mérget" is le
hetett volna előre 'Venni" mindannyiunk vélemé
nye szerint. Ekkor azonban "beütött" a 
szerkesztőségi telefonon az a bukaresti értesítés, 
hogy másnap jelenjek meg az Állami díj átvétele

végett a Minisztertanácsnál... Mentem 'leesett ál
lal", és átvettem a díj Hl. fokozatát a Fúhúzó április 
(románul Aprilie and eredte iarba) dmű kötetért. 
Tudomásom szerint ez volt az egyetlen eset az 
Állami díj történetében, amikor a közvélemény 
"demokratikusan" beleszólt a díjkiosztásba: a vé
lemény-nyilvánítás folyamán az olvasói-állam- 
polgári "észrevételek és értékelések" többsége 
Franyó Zoltánnal szemben személyemet javasol
ta a díjra, természetesen a Gondos atyafiság 1955 és 
1961 között megjelent három kötete alapján. A 
díjazásnak azonban végül is csak az egyik "fele” 
lett "demokratikus", mert a hatalom a maga dik- 
tatorikusabb "felével" a regény helyett a novellás- 
kötetet érdemesítette kitüntetésre a díj III. 
fokozatának "erejéig"... A magyar közvélemény 
mindamellett úgy "könyvelte el" a díjazást, hogy 
az "tulajdonképpen" a Gondos atyafiságnak szólt, 
és ily módon csaknem természetes, hogy máig is 
így tudják többen azok közül, akik úgy-ahogy 
még emlékeznek a harmincnégy évvel ezelőtti 
díjazásokra.

Az emlékezet ilyetén csalóka játéka akkor 
tűnik maradéktalanul természetesnek, ha még 
azt is ideveszem, hogy amikor a díjtörténet "zajló" 
idején a pesti piacon is megjelent együttes kiadás
ban a regény két első kötete—ami itt nálunk 1958 
őszén volt "könyvpiaci esemény" —, akkor ke
zemhez került egy terjesztési reklámcélra készült 
"könyvjelző", amelynek "az volt írva mind a két 
oldalára"—többek között —: "Szabó Gyula Gondos 
atyafiság I D. Szabó Gyula az erdélyi magyar szép
irdalom legizmosabb tehetsége... Regénye, a 
»Gondos atyafiság I-Ü« — melyet Állami Díjjal 
tüntettek ki nemrég... — a Hargita alján, egy el
maradott székely faluban játszódik a kollektivi
zálás küzdelmes napjaiban... Reméljük, hogy az 
író nemcsak Ígéri, hogy hősei további sorsáról 
(elkövetkezendő köteteiben) beszámol nekünk, 
de hamarosan be is váltja az Ígéretet" Ebből az az 
állítás mindenképpen áll a lábán, hogy a két kötet 
együttes romániai kiadásakor, 1958-ban ígértem 
a két kötet egybehangzó "fülszövegében" a re
gényhősök sorsának továbbírását, de az ígéret 
csupán a ül. kötetre vonatkozott, amit "be is vál
tottam" úgy, hogy a III. kötet 1961-ben napvilágot 
látott. Ha ily módon még egyszer "tisztázom”, 
hogy a trilógia befejezése 1961-ben megtörtént, és 
rá két évre, 1963-ban kitüntették Állami díjjal a 
novelláskötetet, akkor számomra örök homály 
marad, hogy mikor lehetett az a "nemrég", ami
kor a "Gondos atyafiság I-IT'-t "Állami Díjjal tün
tették ki" — vagyis akkor, amikor még III. kötet 
sem volt, novelláskötet sem volt a reklámszöveg 
"tudomása" szerint, a "veszélyes kritika" pedig 
itthon a legkevésbé díjazó légkörben éppen arról 
szólt az "I-II" idején, hogy: "A Gondos atyafiság 
eszmei hibáiért a felelősséget nem lehet csupán a 
szerzőre korlátozni. Osztoznia kell ebben annak 
a kritikusnak is, aki mértéknélküli hozsannával 
fogadta a fiatal író első kötetét, és a kiadónak is, 
amely nem nyújtott megfelelő eszemei támoga
tást ahhoz, hogy a szerző leküzdhesse nehézsé
geit... Aki fától fáig tapogatózik, azt két nagy 
veszedelem fenyegeti: az egyik az, hogy a fától 
nem látja meg az erdőt, s ha véletlenül korhadt 
fához jut, azt hiszi, olyan az egész erdő, a másik 
pedig az, hogy a csúcs helyett esetleg szurdokban 
köthet ki’’...

Legkevesebb egy évtizedig tartott annak ide
jén a a"Gondos-vita", s amüyen "tehetségizmosí- 
tóak" voltak maguk a kötetek megírásai és a viták 
viharai, úgy van szükség "izmosságra" máig a mű 
díjas jutalmazásának témakörében, hogy "elvi 
kérdésként" is nyüvánvalósággá hangsúlyosod- 
jék a hiteles tény: a Gondos atyafiság nem kapott 
Állami díjat. Csíki Lászlónak pedig külön köszö
net azért, hogy a "díjbirkózások" óta sokat er
nyedt izmokat a hiteles tisztázás célirányában 
tolifogásra mozdította.

Kolozsvár, 1997. április 21.
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Civilizációs taposóaknáink
folytatás az 1. oldalról

m ás m ellett élés egyrészt kon- 
kurrenöa és konfrontáció a lét
küzdelem ben, m ásrészt azonban 
szellemi, olykor testközeli szom 
szédi viszony is. Ez épp úgy vo
natkozik az egyes emberre, m int 
az országokra, és ez erősen fon
tos, m ert nagy valószínűséggel 
egyre jobban közeledik a Föld 
túlnépesedésének veszélye. Ha 
nem  teszik m eg a politikusok és 
tudom ányos m unkával foglalko
zók a szükséges védekező techni
kák kidolgozását és annak or
szághatárokon túl érvényesíthe
tő akaratát nem  képesek elfogad
tatni, akkor úgy járhatunk, mint 
azok a kísérleti patkányok, m e
lyeket fokozatos létszám-növe
léssel egy ketrecbe zártak s egy 
idő m úlva fölléptek közöttük a 
legdeviánsabb és -torzultabb, ter
m ész e ttő l id eg en  je lenségek , 
m int homoszexualitás, az ivadé
kok elhanyagolása, kannibaliz
mus. M indezt pedig megelőzve 
egy értelmetlen, a végkimerülé
sig ideges ide-oda rohangászás. 
Vajon nem  bukkan-e föl búvópa
takként el-eltünedezve és felszín
re törve egyre inkább szinte a 
Föld m inden társadalm ában az 
ingerü ltség , a jellem et torzító  
folytonos alkalmazkodás, a félté
kenység a jobb élethelyzetet el
érők iránt, akik mások rovására 
kerülnek jobb körülm ányek kö
zé, majd az általános gyűlölkö
dés és az ebből következő időn- 
k inti véres leszámolás? M ond
hatnám  úgyis, hogy lassan terje
dő pókhálóként szövődik ez a 
folyamat az egyes társadalm ak 
civilizációjában.

Akik egy általános, úgyneve
zett globahzációs kultúrát és fő
ként gazdasági életet kívánnak 
elterjeszteni szerte a Föld orszá
g a ib an , vajon  az t gondo lják , 
hogy ez független lehet a nemze
tek sajátosságaitól, a nemzetek 
karaktereitől, az adott ország né
pének jellemző kulturális, szel
lemi és főként gazdasági adott
ságaitól és hagyományaitól? Ta
lán ebbe a tévedésbe estek példá
ul vagy tizenöt-húsz évvel eze
lőtt azok a pénzügyi hatalm assá
gok, akiket az amerikai Roths
child  h ívo tt össze egy Bilder- 
berger nevű  holland kisváros
ban, hogy az elkövetkezendő év
tized e k  eu ró p a i p én z ü g y i és 
gazdasági stratégiáját kidolgoz
zák? Úgy vélték az erre a találko
zóra összehívottak, am int a m ár 
harm incas évek Am erikájában 
m egalakult m ás pénzügyi hatal
m asságok is, hogy egy majdan 
politikailag megváltozott Kelet- 
Közép-Európa akár az indiánok 
földje is lehet? Természetesen az 
utolsó évtizedekben az őslako

sok m odem  "tudományos" és fő
ként pénzügyi eszközökkel való 
meghódításával. Hiszen ezeknek 
a vüág pénzügyeit összefogó cso
portoknak, beleértve az IMF-et és 
Világbankot, csak olykor célja, 
hogy a finánctőke m űködő tőké
vé váljon, így az egyes országok 
számára erre a gazdasági kötő
fékre erősítve nincs gazdasági 
fejlődés, kulturálisról nem is be
szélve, csupán a végtelenbe nyúj
to tt uzsorakam at-fizetés folya
m atos biztosításáról lehet szó. S 
ha v isszapillantunk a történe
lemben, mondjuk az 1789-es erő
sen  e lle n tm o n d á so s  fran c ia  
forradalom ig , akkor gyakorta 
fölfedezhetjük, hogy az egyes ci
vilizációk rossz irányba fordulá
sa pénzügyi m anipulációk, az 
országlakók életvitelének figyel
m en kívül hagyásával történt. 
Ezzel pedig azt is igazolhatjuk, 
hogy a civilizációk folyamatos 
pusztu lása zajlik, am int egyik 
kor átcsúszik a másikba. Ebből 
következően az em ber term é
szetével valamelyest is harmoni
záló zsinórm érték az ezredfor
dulóra tökéletesen elvész.

Többek között a Föld minden 
o rszágára kiterjedő bankvilág 
túlhatalm a m iatt és az általuk 
szorgalmazott globahzációs ter
vek következtében, amikor is az 
egyes o rszágok  lakónépének  
n ag y  töm ege, szim bo likusan  
szólva, kiscsoportos óvodások
ként, terápiás betegekként kény
szerül esetleg majd viselkedni. És 
ha a lakónép rá is jön, hogy "óvó
bácsijai" és "terapeutái", netán 
nemzetvezetői csalódást okoztak 
számára, akkor az egész csoport, 
nem zetközösség folytasson ön
marcangoló vizsgálatot és lehető
leg ne a gyarló, a globalizációt 
irányító  pénzügyi hatalm assá
gok által kijelölt vezetőket zavar
ják el elsőként. Ha pedig el is 
zavarják, azért megmaradjon a 
félsz a gazdasági kiszolgáltatott
ságtól, s mikor már a jogi kiska
pu k  szabadrablásai után m eg
szerzett anyaföld sem az övék, 
belefáradva, beletörődve, kö
zömbösen nyugodjanak bele sor
sukba, és ennek következtében 
tudatlanul dobják oda saját kul
túrájukat, civilizációjukat. Gon
dolják úgy, elég az a gazdasági és 
olykor politikai konfliktus, m e
lyet, látszatra történelmi szük
ségszerűségből egyes rendszer- 
változások okoznak az egész tár
sadalomnak, ne súlyosbítsuk ezt 
egyes felső, középső és alsó szin
tű  vezetők okozta változások sze
mélyes ü tközéseivel. Éljünk és 
túléljünk az újkori civilizáció ad
ta nyugalomban, amikor is Tokió 
utcáin ugyanazt a ham burgert 
eszik, m int a dániai Roskilde- 
ben, és ugyanazok a pofonok

csattannak, autók borulnak láng
ba, és m űterm ekben előállított 
űrkabinok suhannak a világmin
denségben a képernyőről New 
Yorkban, mint az ausztriai, több 
ezer m éter magas Rax-hegység 
m enedékházának televíziójában. 
Ezt b izony ítva h ivatkozn i le
het,hogy ha nem pontosan erről, 
de hasonló veszélyről ír utóbbi 
időben megjelent két könyv is, a 
magyarul meg nem jelent Hans- 
peter M artin  és H arold  Schu
mann: "Die Globalisierlung Falle, 
der Angriff auf Demokratie und 
Wollstand" (A globalizáció csap
dája, tám adás a demokrácia és a 
jólét ellen), vagy pedig a m agya
rul megjelent David-C. A Korten: 
Tókés társaságok világuralma című 
könyve.

Természetesen nem arra gon
dolok, hogy még mindig, m ond
juk a budapesti Andrássy úton a 
gázlám pák kékes fény kör őket 
árasztó fényében lehajtott fedelű 
konflisok kalács m intára fonott 
farkú lovainak patái kopogjanak 
estelente a fakockás úton, és a 
lópaták apró koppanásai elúsz- 
szanak a csipkefüggönyökkel ta
kart ablakú világ között, fellib
benjenek a magasba, hogy aztán 
ereszkedjenek az A ngol-park  
m utatványos fabódéi közé, ahol 
nappal valamelyikben palacsin
tasütővel csapkodja fejbe az ör
dögöt a Paprika Jancsi.

Nem lehetnek m ár fakockák 
az utakon, és a nagyvárosokban 
is föl kellett hogy váltsák a gáz
lámpákat a korszerű világítótes
tek, a vigalmi helyeken pedig a 
palacsintasütős Paprika Jancsit a 
csillo g ó -v illo g ó -szó rak o z ta tó  
gépcsodák. De az nem  termé
szetes, hogy szmog-riadókat ren
deljenek el és autókat állítsanak 
le, vagy hogy erőszakos ideológi
ák terjesztésével mozikat mecse
tekké alakítsanak át.

A civilizációs rombolás ellen 
— most csak m aradjunk Európá
nál — minden ország úgy véde
kezik, ahogy tud. Nekünk szel
lemi-lelki ön tudatunk fejleszté
sével és az eddigi hagyom ánya
ink m inden körülmények közötti 
fokozott megőrzésével kell véde
kezni. Ugyanis egy Coca-colás, 
pittbullos, hamburgeres "kultú
ra" nálunk is, az annak-idején el- 
le n tm o d á s o s  fe lv ilá g o so d á s  
korában elindult európai kultu
rális fejlődés elpusztítását jelen
ten é . M in d e n e se tre  az  m ár 
kom oly figyelm eztetés, hogy 
M a g y a ro rsz á g o n  a N em zeti 
Alaptantervből Kodály, de Kato
na Bánk bánja is kimaradt, hogy 
egyre gyakrabban lövöldöznek, 
ro b b an tg a tn ak  városainkban . 
Persze lehet, hogy ez a célja a 
bank- és a pénzügyi hatalmassá
gokat összefogó csoportosulá
so k n ak , m e ly ek  k ö z é p k o ri 
állapotokat akarnak létrehozni,

csak most az Internet és a hotdog 
helyettesítené a kolerát és a raga
csos, barna kenyeret. Hogy egy 
dem oralizált és m anipulált tö
megre ily m ódon gazdasági és 
szellemi nyom ást gyakorolhas
sanak. Hogy m ultinadonalista 
"k u ltú rá t"  te rem th essen ek , a 
mely éppoly ember- idegen és el
v é té t utópia, m int am ikor egy 
másik hatalm i csoportosulás azt 
kívánta, hogy egyesüljenek a vi
lág proletárjai, miközben vidá
m an dalolták: "föl, föl, ti rabjai a 
Földnek, föl, föl, te éhes proletár!" 
Most viszont rosszul értelmezett 
szabadelvűségből és az egyéni 
érvé- nyesülés m indenek feletti 
kibontakozásából a m édium ok 
és bankok túlha talmi uralm a fo
lyik, mely ellen az egyes orszá
gok egy idő m úlva legfennebb 
Gandhi türelmével, a nemzeti érté
kek és hagyományok hangsúlyozá
sával képesek szellemi és gazdasági 
függetlenségüket megőrizni.

Az természetes, hogy nem  az 
életet könnyítő technikai civilizá
ció ellen kell létezni, hiszen mi
lyen elengedhetetlen könnyebb
ség ma már, hogy például egy 
kézirat, fénykép faxolás útján pár 
perc alatt eljuthat N ew  Yorkból 
Tokióba. Csupán a teljes emberi 
életet behálózó, egyeduralkodó- 
an irányítani akaró szellemi és 
gazdasági terror ellen kell szer
vezni hétköznapjainkat. Hogy a 
technikai civilizáció vívm ányai
nak alkalmazása mellett m egm a
radhasson az ember, korcsulás- 
mentes szellemi-lelki érzékeny
sége.

Amúgy a hernyóból csak ak
kor lehet lepke, ha előbb bebábo- 
zódik. Nem a társadalomból való 
el- és kivonulás a megoldás, ha
nem az önépítés önző modelljét 
mellőző, a mások segítését szem 
előtt tartó falunyi, városnyi, or- 
szágnyi szellemi közösségekké 
szerveződés, m iközben felnőtt 
öntudatra ébredésünktől kezdve 
gyakoroljuk a személyre szabott 
életutunk kiteljesedését. Miköz
ben egyre többen próbáljuk elke
rülni a nekünk szánt gazdasági 
és szellemi-lelki taposóaknákat. 
H ogy  az Ige v isszh an g o zzék  
bennünk: aki fölmagasztalja m a
gát, megaláztatik, s aki megaláz
za magát, az fölmagasztaltatik.
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fERÉNV MÚMIA 88
ha majd m inden rabszolga nép sze rke sz ti:  f
járm át megunva olajra lép F ekete V ince 97

BENŐ ATTILA VERSEI
(Térelőtt)
Betonrémek közö tt.

Fémegek a latt.
Üvegvölgyek fö lö tt. 
Kivilágított vermekben.
A  következő állomásig.

Vagyok. Valahol. Valameddig. 
A tárgyak légzóterében.

Mindig valamiben,
valamihez,
valamitől.
Tekintetem
a láthatár üvegfalán ferdül. 

Nem lehetek magam.

Csak mindig magamban.

(Látomás?)
Csontrigó csikordul a testrengetegben. 
Egymásban az égig terebélyesedtek 
fáink, és most a szédült tévelygésben vissza 
a volna ösvényt lessük a szürkületben.

De a var jak felkapkodták szavainkat, 
titkos jeleinket félhomály benőtte, 
és már rég nem tudjuk, hogy mit is hagytunk el 
az idegen árnyat zizzenó erdőben.

(Körök)
Neved két szótagját kattogja a vonat.
Fehér lap a hiány. Arcod rajzolom rá.
Bizonyságom a lélekgravitáció:
én, visszhang, visszahullok; te, csend, befogadsz.

*
(Évszakok)
Évszakok: elúszó halak.
Nézd, süllyednek a hómezők. 
Kövek — rezdüló pikkelyek. 
Nézd a levél-uszonyokat, 
a fák ficánkolásait.
És hogy a parton állsz, ne hidd. 
Cethal mozdul talpad alatt.

(A látvány előtt)
Meg nem száradó vízfestékből van a látvány. 
Amit nézel impresszionista térkép: 
színek, szándékok folyékony határa. 
Önmagába csöndéi a kép.
A kéz bizonytalan.
Egymást színlelik a tárgyak.
Temetőzik a tenger az éggel.
A  saját tengere körül forog 
a teremtés első napja — a fehér papír.

(valaki figyel minket)
A riadó pillantások.
Villám mozdulatok éle. 
Félelem-hullám a vérben.
Test a testnek horzsolása.

Minden falatunk csalétek. 
Bárcsak tudnánk merre nézzünk. 
De csak vizsgált tények lettünk. 
Patkányok az útvesztőben.

(Fürdőszoba)
Fürdőszobában állva cseppekben 
perdül a nyár naptalan testemre. 
Tudom, önkábítás és öncsalás ez, 
de valahogy élnem kell a télben, 
a mindennapi diderengésben.

A kezemtől illan el a hőség: 
én bolond elzárom a lélegzésem. 
Fázom. Add a törülköző tested. 
A z öncsalás lett a mesterségem.

(Metamo rfó zis)
Átváltozunk észrevétlen.

Egymás földjén járva folyton 
haragunk egymásba botlan. 
Összeakadt szarvainkat, 
összekuszált idegeinket 
húzzuk, tépjük egymást fájva 
énkeretben, tériszonyban; 
rándul, sajdid a lélegzet, 
büszkeségünk mégse enged, 
leszünk egymásnak feszült érv 
majd és fémpalánk a testnek, 
leszünk ködló méregpára 
a kiszáradt legelőkön.

(A tengerre gondolsz)
A tengerre gondolsz.
Bár soha se láttad.

(Volna.)
Csak a hullámmezőket.
A z ég örvényléseit.
Csak talpalatnyi bizonyosságod 
sodranásait.

A tengerre gondolsz 
és sellőzik a képzelet.

BLÁGA SÁNDOR
Mese
valahol jártam 
miakit néztem 
valahol messze 
és már nagyon 
régen
valakit néztem  
valakit láttam 
nem te lehettél 
üresen áll ágyam

Téli séta
reklámtáblák fölött 
hideg szél hegedül

váüamra hóbagoly 
szememre harmat ül

ha az utcákat járom

Emlék
m int ha függöny lebben 
mint ha eső készül 
m int ha vonat menne 
füstje egyre kékül

m int ha fák hajolnak 
könnyű őszi szélben 
átkarolhattalak 
egyszer nagyon régen

Történet
nem nézett rám 
nem nevetett 
hallgatott 
később közölte 
gyerekes vagyok 
nem feleltem 
hamzott

A vagány
kutyám l lépett a kávézóba

egy sarokasztalhoz ballagott 
kalapot emelt a göndör szőrű előtt 
a pincérlányra kacagott 
lekicsinylőn nézett a távozókra 
és bizonygatta váltig

6 egy sarkvidéki fóka

Rendhagyó vallom ás
talán majd egyszer 
talán majd máskor 
talán a harmadik 
hozzám kiáltáskor 
ha nem érted leszek itt 
és nem miattad máshol 
talán az összeolmdáskor
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HELIKON

DEMÉNY PÉTER

A magányos lírikus
Nehezen megközelíthető líra 

M esterházi M ónika költészete: 
nagyon nehezen adja m eg m agát 
annak az olvasónak, aki a ma
gyar költészet jóval nagyobb és 
ezért talán jelentősebb áram latá
nak hatása alatt nőtt föl, mely a 
képiséget és érzékletességet, s ez
által az indulatot, az erőt és a 
spontaneitást hangsúlyozza. A 
m agyarországi költő Hol nem volt 
cím ű kötetét nehezen fogadja el a 
fenti olvasó: a sorok nem  tobzód
nak váratlan hasonlatokban vagy 
m etaforákban, s az a rendkívüli 
okosság, amely csak úgy árad a 
versekből, inkább elriaszt, m int 
vonz, m ert hideg.

De m iért hideg, hiszen na
gyon gyakran  ta lá lk o zh a tu n k  
meleg, baráti okossággal is; vég
ső soron vakm erőnek kellene len
ni ahhoz, hogy kijelentsük: csak 
az okos, aki metszőén tárgyila
gos, tekintetét semmi sem tereli 
el, akár a kígyó, m ereszti szemét 
a kiszem elt áldozatra.

Kezdődik a nagyon akkurá
tus szerkesztéssel: három ciklus 
— és itt m ost el lehetne veszni a 
hárm as szám mágiájában és tö
kéletességében —■, 17-12-17 vers. 
46 összesen — nem  sok, de Mes
terházi Mónika m intha nagyon is 
pontosan tudná, m it miért tesz. 
Es tényleg, a versek között nin
csen szembeszökően rossz, még 
a forgácsok is kidolgozottak, s a 
Pilinszky utolsó korszakának tö
mör, nehezen érthető pársorosait 
idézik.

Ez az utolsó  korszak m eg
ijeszti az embert. Egyrészt a Pi
lin szk y  akkori versei tényleg 
iszonyú nehezek. N ehéz róluk 
vélem ényt mondani. Az ember 
nem  szívesen vallja be, hogy nem 
érti őket, dehát tényleg nem  érti 
őket, mit tehetne? M inden szót 
é r t  k ü lö n -k ü lö n , de  fogalm a 
sincs, hogy az egész m it akar je
lenteni, és arról m ég kevésbé, 
hogy miért nevezzük ezeket iro
dalom nak. Az Apokrif telt, csodá
latosan pontos, képileg nagyon 
erős korszaka után ezek a "szál
kák" sokak számára (például La
tor László véleménye szerint is) 
egyértelm ű visszaesést jelente
nek. M ásrészt az "utolsó korszak" 
szin tagm ával van baj ebben a 
kontextusban. Hiszen M esterhá
zi M ónika nem  pályája végén jár, 
hanem  a legelején. Mégis félel
metesen kiérleltnek tűnik, s ez az 
érettség éppenúgy lehet jó, m int 
rossz. Úgy gondolom , aki na
gyon korán jól érthetően leüti a 
csak rá jellemző hangot, annak 
később rettentő nehéz lesz elsza
kadni attól, s bár nem feltétlenül 
kell elszakadni m agunktól, tud 
juk, a nagy költészet egyik fontos

tulajdonsága a megújulás képes
sége.

Hallgassuk csak a Vonat című 
vers első részét (28. o.): "Egy vo
natablak tágassága/után megér
k ez n i: k ö rb e já r t és k im erí- 
tett/lehetőség." Nemcsak a gon
dolatmenet, vagy hogyan nevez
zem, nemcsak az igétlenség és 
lecsupaszítottság, nemcsak az, 
ahogyan egy ennyire jelentékte
len tárgy, egy vonatablak emelő- 
dik  be a költészetbe, és olyan 
erősen látszik ott lenni, mintha 
m in d ig  is m egkerü lhetetlenül 
fontos lett volna a költők számá
ra, s nemcsak az a furcsa s végül 
is rossz érzés, hogy ettől a beeme
léstől ez a tárgy megszenteltetett 
volna — szóval, nemcsak az e- 
lőbb fölsorolt tulajdonságok em
lékeztetnek a nagy elődre (aki 
érdekes m ódon egyetlenegyszer 
sincs névlegesen megidézve), ha
nem  m ég a tördelés is.

A fentiek inkább egy benyo
m ás rögtöni lejegyzésének te
kinthetők, mint értékítéletnek. A 
M esterházi M ónika kötete na
gyon jól megszerkesztett és na
gyon jó verseket is tartalmazó 
kötet. Arról, hogy maga a szerző 
mit gondol az alkotásról, a Még 
nem beszéd, holott d m ű  vers igen
csak pontosan tudósít: a szavak
kal óvatosan és takarékosan kell 
bánni, mert: "Szóhoz jutnak né- 
h a /é s  arányukat vesztik a sza
v a k , /h a  tú l  n a g y o k  és é r 
vénytelenek,/ha túl kicsik, aztán 
tú l sú ly o sak ,/v ag y  néha m ég 
m aguk között is — /tú l szavak — 
túl fogalmakon." Láthatjuk, a Pi- 
linszkyhez való hasonlítás nem 
lég b ő l k ap o tt: ő m éricsk é lte  
ennyire a szavakat, ő félt ennyire 
tőlük — félt, hogy elveszti, amit 
m eg akart fogalmazni. Biztonság? 
— olvashatjuk a kötet egyik ver
sét (9. o.), és Fontold meg:, int a 
másik (18. o.), s a "távlat" szó is 
először kérdőjellel szerepel cím
ként, csak azután ponttal (14.o.,
15. o.). Meg a könyv dm e is Hol 
nem volt, s a versek olvastán föl
m erü l bennünk, hogy ezúttal 
m inden egyes szót külön kell 
h a n g sú ly o z n u n k . Ez a v ilág  
ugyanis egyáltalán nem mesei, 
nem  is vágyik azzá lenni, nem 
sírja vissza az elvesztett édent, a 
gyerekkor olykor elővehető, át
nézhető, itt-ott talán javítható ol
v asm án y k én t je len ik  m eg az 
egyik legjobb versben (Penzum, 
34. o.). Az a kor viszont, amely
ben a szerző él, nincs jól megírva, 
ezért is érdemes átírni, s végsőso
ron nem is ő a hibás; bűnössége 
mindenesetre két "talán"-nal van 
elbizonytalanítva. ADúdolásra cí
m ű  vers m ásodik  darabjában 
ugyan  kim ondatik : "Nagyobb

léptekkel megy a kor,/ha nem 
igyekszel, eltipor,/ha igyekszel 
is eltipor,/ha most nem, majd va
lamikor." (17. o.), de a derűs rit
m us és a legyintő cím elbaga
tellizálja a problémát, meg aztán 
m indenkinek baja van ezzel a 
korral, s a vers kicsengése inkább 
az: hagyjuk a fenébe, úgysem le
het ellene tenni.

"A fe lh ő k  fém es s z é lé n /  
aranyló-szürke napban/m inden  
érthető és/m egint m egoldhatat
lan", olvashatjuk a 10. oldalon le
vő Októberben. Mintha ennek az 
egész költészetnek ez lenne a leg
főbb problémája: a m indent látás 
képessége nem társul a könnyed 
kimondáséval. Ez m ég nem vol
na baj, hiszen nem mindenkinek 
adatik m eg ez utóbbi képesség — 
ám a költőt nyomasztja ez a hi
ány, ebből a hiányból származik 
a már-már bosszantó óvatosság 
és félénkség. Nem arról van itt 
szó, hogy a szerző csak azokat a 
dolgokat írja le, amelyek pontos
ságáról meg van győződve, ha
nem, hogy semmiben sem biztos, 
abban sem, am it leír. Talán ebből 
az óvatosságból ered a tisztaság 
vágya, mely a legszebben a N e
mes Nagy Ágnes halálára írott 
versben fogalmazódik meg: "Vi
szonyítok majd, mint m ás égi
test hez ,/hozzád  is hangot, erőt, 
tisztaságot/(vagy csöndet, gyen
geséget, tisztaságot)/ s néha, bi
zo n y ság u l, m eg n éz lek  újra." 
(Tudni fogom, 13. o.)

A versek szinte m indig sza
badversek, talán éppen a szabad
ság m iatt, h iszen olykor kor
látnak és kelepcének tűnhetnek 
az ilyen-olyan rím- és ritm us
kényszerek. Röviden szólva: ha
zugságnak. Mesterházi Mónika 
csak nagyon ritkán használ rímes 
verset, s akkor sem ragaszkodik 
mereven a formákhoz. A Dúdo-

Miholcsa József: Áttörés

lásra darabjai általában páros rí- 
műek, de a harm adikban van egy 
egyedül hagyott sor. A Dédanyái 
hagyaték (58. o.) általábana páros 
rím ű, de a költő kilép ebből a 
formából: ha a sorok nem  csenge
nek össze, hagyja, hadd  keresse
nek  tá rs a t  v ag y  m ara d jan ak  
magányosak. Ezek a gesztusok, 
m int általában, itt is üdítően hat
nak, m ert elterelik a figyelmet a 
kiszámítottságról és tudatosság
ról. Idézzünk: 'M ért nem  inkább 
sze re lm es  s z e n v e d é ly t ,/ r á m  
hagyta a szeretet sa tu já t,/b á r
sonyborított, de  zárt skatulyát..." 
A dédunoka vágya ott m arad az 
elején, társtalanul, s am i rímel, az 
m ár a valóság. A szerzőnek még 
gondolatjelre sincs szüksége: egy 
vessző, és m ár jöhet is a többi.

Föltűnő a v e r s e k b e ^  szere
tett személyek hiánya. Akit a köl
tő szeret, az többny ire  halo tt 
(N em es N ag y  Á gnes, a d éd 
anya), s ha él, semmi közelebbi 
nem tudható m eg róla. A szere
lem témája elő sem kerül a kötet 
során — m intha nem  is létezne. 
Az az érzésünk, hogy ez az em
ber iszonyúan magányos, és nem 
küszködik ez ellen az állapot el
len. És ez az egyedüllét nagyon 
jól m eg van formálva: "Van ben
nem köszönet?" — kérdezi Mes
terházi Mónika magától (11. o.), 
és bizonyos "Juditnak" ajánlja so
rait. Az alkalom nincs megjelöl
ve, a megjelölés kimarad, csak 
egy zárójelbe tett "alkalmából" 
árválkodik a vers elején, aztán 
következnek a köszönő szavak, 
elbizonytalanító félm ondatok kí
sérik őket ("hogyha volt igazság, 
rád  számíthatott, habár/nem  vi
sz o n o z ta  m in d ig " ; "köszö 
n ö m ,/h o g y  nem  vagy m ásm i
lyen (és más milyen?)"; "s hiába 
é rzed , h o g y  h iáb a , m ert m it 
m ondhatna ez a kivételes/szép
ségű ősz is:"), s a kettőspont után, 
m ondanom  sem kell talán, nem 
következik semmi...

Itt is, m int máshol, megfigyel
hetjük az áthajlások gyakoriságát 
és h a sz n á la tu k  fu rc sa ság a it. 
Mintha kim ondottan arra volná
nak jók, hogy elbizonytalanitsa- 
nak. A fenti versben m ajdnem  
m in d ig  m egszakítják  a tárgyi 
mellékmondatokat, és m indig a 
legfontosabb szó vagy szó k ap  
csolat előtt. A kijelentésnek soha
sem egyetlen erős íve van, a sor 
megijed a legfontosabb közlen
dőtől, és áthajlik. A befejezésnél 
két egymást minősítő szó válik el 
egymástól, s az utolsó sorra m ár 
csak egy torzó marad: "szépségű 
ősz is:", ráadásul egy fim kdótlan 
kettősponttal.

Mesterházi Mónika kötete na
gyon nehéz, de szép. A kortárs 
m agyar lírában talán nincs egy 
ennyire m agányos alkotó, aki 
nem  tartozik sehova, jelenléte 
mégsem vonható kétségbe.
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HELIKON

PAPP SÁNDOR ZSIGMOND

az ember,
aki képekben gondolkodott
Torocztó György géplakatos 

szilárd jellem volt. Miként mondani 
szokás: köztiszteletben álló polgár 
hírében állt. Mindezt azzal érde
melte ki, hogy negyedkiló kávé 
vagy egy Amo szappan fejében bár
milyen apró-cseprő munkát elvég
zett a házban. Csak jöttek, be
kopogtak az ablakán (néha éjjelente 
is), s akkor már tudni lehetett, van 
valami gikszer, elkel a segítség. Víz
vezetékszerelést vállalt, bútormoz
gatást, kiporolta a nyugdíjasok 
szőnyegeit, de ha úgy hozta a sors, 
a tévébe is belepiszkált. Sosem mél
tatlankodott, káromkodni se na
gyon hallották, inkább belerúgott 
valamibe vagy hatalmas kezével 
megmarkolta a levegőt. De ezt is 
szolidan, talán a mozdulat kedvé
ért. Aranyszívű teremtés, a kalori- 
fertől az aragázig mindenhez ért, 
szavalta időnként Csonkné, kinek 
pipogya férje egész nap a nyitott 
ajtó előtt "döglött" az emelet szeme 
láttára. Addig-addig apropózott, 
amíg az urában föllobbant némi 
önérzet, elszánt tettvágy szállta 
meg, miközben elsápadt és kipiro
sodott gyors egymásutánban. Ez
után hetekig színét se látták az 
asszonynak. Mikor előkerült szinte 
zörgött rajta a kartonruha és riad
tan ide-oda kapdosta a tekintetét, 
de az aranyszivezést abbahagyta. 
Talán influenza, vélték a szomszé
dok, majd különféle gyógymódo
kat javallottak egymásnak. Ilyen 
környék volt ez. Fű alatt intéztek 
min- dent.

Torocztó Györgyöt nem lehetett 
nem észrevenni. Délceg, nagyfejű 
ember volt már siheder korától. Vo
nuláskor, díszkordonban kitünte
tett helyen állt, büszkélkedett vele 
az egész kollektíva. Fényképét a 
vasutas parkban ki is függesztették 
pár fogaskerék társaságában, bárki 
megtekinthette, ha arra merészke
dett. Csupán katonaéveiben gyűlt 
meg a baja a nagyságával, mikor 
egy alkalommal dühében (rugdos
ni, markolászni nemigen engedték) 
simán átnézett a százados feje fö
lött. Egyébiránt olvasott ember gya
nánt tartották számon, egyedül ő 
böngészte át kitartó következetes
séggel a hivatalból megrendelt la
pokat. Olyankor gyűrött, maszatos 
homloka kisimult és ellágyult vo
násaira kacér fény telepedett. Betű
éhségem  van, m ondta egyszer 
magyarázatképpen, mire megfa
gyott körülötte a műhely zsíros le
vegője. Véleményét, nézeteit sosem 
változtatta, igaz, nem is nagyon be
szélt. Aszócséplés kimondottan ter
helte, a hóvégi röpgyűlésen egy
szerűen elaludt, de ha idejéből fu
totta a sokat sakkozott a főmérnök
kel. Senki sem tudta miért, nem lett 
művezető.

Példás életet élt. Életvitele, a kor 
fényében, mentes volt minden túl
zástól. Csak a fülledt emberszagot

viselte nehezen; a szellőzetlen, ko
mor termeket, ahol mindenki egy 
fokkal kisebbnek érezte magát, 
mint valójában. Feleségét ritkán 
verte, akkor is kizárólag nevelői cél
zattal, bár az is lehet, hogy védeke
zésképp, hiszen a bérház a vég
telennek tűnő téli napokon nyo
masztóan megülte lakóit. Senkit 
sem szabad megnyomorítani, ha 
nem szolgált rá, ez a tétel, mintegy 
jelszóként ragyogott a feje fölött.

Nyilvántartásban, gáz- és vil
lanyszámlákon Tarant Gheorghe- 
ként szerepelt, a nélkül, aláhúzva. 
Emberünk ez ellen különösebben 
nem tiltakozott, tudta, mit kell 
bölcs rezignáltsággal tudomásul 
venni, s mi ellen lehet érvelni, ha 
nagyon muszáj. Amúgy Gyuszi- 
kámnak szólította mindenki, mind
össze az újoncok és a kékruhások 
nem merték magukra venni ezt a 
megtiszteltetést.

Nem tudni pontosan, mikor 
kattant be neki, hogy filmrendező 
lesz. Aztán: színész, főszereplő is. 
Az ötlet egyszer csak ott termett a 
fejében a maga alattomos megma- 
gyarázhatatlanságával, és nem tá
gított. Pimasz árnyékként követte 
mindenhová: hajnalban a város 
koszlott, fénytelen utcáin, a nagy
üzemi étkezde fülsértő zajában és 
mellé telepedett a hitvesi ágyba is, 
lámpaoltás után. Eleinte moziba 
járt, hátha ott csillapodik a vágy, 
kialszik az ördög szította gerjede- 
lem, ahogy ezt később magában el
nevezte. De a számítás tévesnek 
bizonyult, olyannyira, hogy két hét 
múltán a pénztáros kisasszony leg
nagyobb megrökönyödésére bérle
tet váltott. Egész évre. Minek az 
magának, rikácsolta emez gyanak
vóan az üveg mögül, ide nem hoz
nak semmi újat, ne is remény
kedjen, jóember. De Torocztó figye
lemre se méltatta a jószándékú ér
veket. Rendületlenül, mint aki nem 
csalatkozhat igazában, tornyoso- 
dott a szűk, hivatalszagú szobács
kábán. Ez a mozdulatlanság min
den egyébnél fenyegetőbbnek bizo
nyult. Már-már attól lehetett tarta
ni, hogy puszta jelenlétével ösz- 
szeroppantja, elnyeli azt a védtelen, 
kiszáradt nőszemélyt. Ez nem lehet 
afféle "szimpla ügy", villant fel az
tán némi sejtelem a nő fejében, s 
önkéntelenül megigazította frizu
ráját, majd térdén a szoknya redőit. 
Hát rajta ne múljon, adta be végül a 
derekát. Ha az elvtársnak annyi a 
szabadideje, mint másnak a éhező 
rokon, csak tegye, váltson abona- 
mentet, láthatja, senki meg nem 
akadályozza. Minálunk szélesre 
van tárva a kultúra kapuja minden
ki előtt. Csak hát a mérték, az lenne 
fontos, attól ember az ember. Aztán 
majd ne jöjjön reklamálni, sivította 
utána megkönnyebbülten, nem cse
réljük vissza, vegye tudomásul. S 
amikor Torocztó végleg eltűnt az

elsötétített teremben, 
röviden csak így: ta- 
hó!

A kisasszonynak 
egyébként igaza volt, 
valóban nem hoztak 
semmi újat. Valamifé
le titkos vetésforgó 

alapján vetítették azt a tucat filmet, 
újra és újra, tavasztól őszig. Talán 
még húsvétkor is. Négy-öt széles
vásznú szovjet, indiai melodrámák 
és néhány idejétmúlt amerikai pro
dukció képezte a repertoárt. A fapa
dos Csillag jelentős pontja volt a 
körzetnek nemcsak a magányosok 
és a suhancok szemében, de kultúr
történeti m egfontolásokból is. A há
ború ideje alatt tánciskolaként 
szolgált, majd szakszervezeti műv- 
ház, később a kibontakozás égisze 
alatt filmszínházzá alakul. Falain 
békésen megfértek az egymásba fo
nódó, izmos munkáskezek a ke
cses, tü llruhás baletteseket 
ábrázoló reprókkal, valamint a szí- 
nehagyott plakátok. Az olajos pad
ló és a petróleumot lehelő padok 
izgatóan recsegtek a sötétben, mi
képp a szétköpködött szotyolahé- 
jak a cipőtalpak alatt. Volt abban 
mégis valami varázslatos, valami 
visszahozhatatlan báj, ahogy vasár
naponként csendesen szorongtak a 
székeken szerelmes párok és kato
nák, családapák és családanyák. 
Hétköznapokon alig lézengett né
hány önkéntes.

Torocztó minden egyes alkotás
ból igyekezett kiszúrni a lényeget, a 
"filmcsinálás" írott és íratlan szabá
lyait, az esszenciát. A filmeket hasz- 
nossági k ritérium ok  alapján 
szigorú sorrendbe rendezte. A me
lodrám ákat nem tartotta sokra, 
bosszantotta a lágy zenei aláfestés, 
a féktelen érzelemáradat. Tetszett 
viszont a szovjetek visszafogott 
színskálája, a szovkolor megannyi 
árnyalata. Fejébe véste a világos vo
nalvezetést, valamint a szereplők 
élettől duzzadó temperamentumát. 
De leginkább az amerikai alkotások 
kápráztatták el: a Pókember és a 
bűnügyiek. A mindenen keresztül
törő főhős és a köréje szerveződő 
szép, új világ. Pattogó dialógusok, 
célratörő mozdulatok, sehol semmi 
felesleg s valami pazar végkifejlet! 
Hát igen, ha film, akkor ilyen, szö
gezte le magában elégedetten. Ké
sőbb jegyzetfüzetet is hozott s apró 
zseblámpát, vetítés közben papírra 
vetette a fontosabbnak vélt dolgo
kat: trükköket, beállításokat, néha 
teljes jeleneteket. Bizonyos idő el
teltével figyelme a produkciót kö
vető feliratokra terelődött. Ezután a 
megyei könyvtárba iratkozott be, 
kedvezményes látogatásra. Hol az 
orosz, hol az angol szótárt forgatta, 
már kérnie se kellett, hozták ma
guktól. így ismerkedett meg olyan 
bűvös kifejezésekkel, mint: forgató
könyvíró, operatőr, vágó, producer. 
"Ezeknek" aztán különféle kiadvá
nyokban még "alaposabban" utána
nézett.

Valamikor egyetemre akart jár
ni, jutott eszébe egyik álmatlan éj
szakáján, amikor az udvarra hulló 
komor sötétséget fürkészte. Az a 
gondolat feszítette, dobálta ide-

oda, hogy vajon nem olyan-e ez az 
este, ez az egész átláthatatlan feke
teség, ami úgy körülveszi az em
bert, mint egy megmunkálatlan, 
nyers film? Melyet, ha valaki, egy 
igazán nagy koponya előhívna, ta
lán minden lappangó titokra fény 
derülne. Szerette volna megbökni a 
feleségét, hogy kikérdezze, miként 
vélek«iik erről, de az ájult önkí
vületben hevert a takaró alatt. Nem 
hibáztatta, hirtelen rátelepedett va
lami mérhetetlen részvét, gyöngéd
ség az asszony iránt. Jött, hogy ölbe 
kapja és csitítgassa, megvigasztal
ja, mert nem lehetett gyerek, meg 
az a szép nappalt garni tóra se, amit 
még a tavaly beígért. Ó, mennyire 
más ember volt ő! Akkoriban több 
iskolai fogalmazványát ragasztot
ták ki a faliújságra, s a kerületi sza
valóversenyeken  is példásan  
szerepelt. Hiszen akkor kapta a Pe- 
tőfi-összest, meg Solohovot, és Jó
kait! Tulajdonképpen mindig is 
képekben gondolkodott, rémlett fel 
előtte a felismerés, bármit mondott 
vagy parancsolt az anyja, ő azt lát
ta, mintha akkor, abban a szent pil
lanatban történne. Vagy amikor az 
igazgató megfenyegette, hogy be
zárja a kamrába a betört ablakért, 
még a hideg is kiverte, annyira élet
hűen jelent meg előtte az a sötét 
zug, a sarokban a kapirgáló patká
nyok körvonalai. A helyszín, a le
hetséges szereplők. M inden. 
Mintha szüntelenül forgattak vol
na a fejében, csak nem tudott róla, 
mert nem illesztette össze az áruló 
darabkákat, nem fejtette meg a ren
delkezésére álló jeleket. Micsoda 
időveszteség! Mennyi elszalasztott 
lehetőség! Dühében, hogy ennyire 
ostoba volt, még a könnye is kicsor
dult.

A terv kiteljesedésével külseje 
is rohamos változásnak indult. 
Egyre kevésbé törődött magával: 
visszaszokott a dohányzásra és alig 
aludt, azt is rendszertelenül. Fésül- 
ködésre, borotválkozásra többé 
nem fecsérelte az idejét. Arcát las
san benőtte mohó szőrzete, haja 
ide-oda csapdosott a tömbházak 
közt örvénylő huzatban. Bő, folto
zott kabátban járt, feltűrt gallérral, 
sálát szórakozottan zsebébe gyűr
ve. Az üzemi felügyelők többször 
figyelmeztették: ilyen hanyag, or- 
dénáré viselkedésmóddal nem ké
pezheti részét a díszkordon fedd
hetetlen egészének. Maga, elvtárs, 
anakronisztikus — mondták ki a 
diagnózist, mely miképp egy fertő
ző betegség réme, riadalmat keltett 
a körülállókban. A körzeti orvos is 
csak hűm mögött, kezében bizony
talanul zizegtek a kávéfoltos re
ceptlapok. Végül egy nap rojtos 
nadrágban és tologatott inggel ér
kezett, s eme tényállást már nem 
lehetett figyelmen kívül hagyni. 
Lépni kellett, méghozzá sürgősen, 
mintegy megakadályozni, hogy a 
titokzatos kór járvánnyá terebélye
sedjen. Munkaközösségünk, vissz
hangozták a nagyüzemi étkezde 
betonfalai, nem tolerálhat huligán
szerű megnyilvánulásokat, melyek 
akár célzatosan, akár akaratlanul, 
de idegen fuvallatokat terjeszte
nek, kivetkőztetve nemcsak min-
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két, de a környezetünket is. Nagy 
embert veszítünk el, tette hozzá ké
sőbb a főmérnök megrendültén a 
gyárudvar eldugott sarkában. Sen
ki sem sejtette, hogy szavai mögül 
különös tragédia árnyéka vetül el
őre.

Torocztó György az időbőség
gel járó átmeneti időszakot méltó
sággal vészelte át. Lelkét hideg 
nyugalom szállta meg, akár egy ta
pasztalt bűnözőét, aki tudja, min
den apró részlet elfoglalta kijelölt 
helyét, s valamiképp már az áldo
zat is készen áll. A cselekvés édes 
percei következnek tehát. Ugyan
akkor izgatottság fogta el, a tilos
ban halászó kamasz ujjongása, 
amely kiegészítette és aláhúzta ezt 
a belső nyugalmat. Utolsó fizetésé
ből tucatnyi vonalas füzetet vétele
zett (előzetes tanulmányaiból már 
kiszűrte, hogy a forgatókönyvvel 
kell kezdeni a munkálatokat) s eze
ket gondosan megszámozta. Ha a 
cselekményt nem is, de a szereplő
ket mindenképp az életből fogja 
menteni, határozta el rövid töpren
gés után. Szorgalmasan bejároga- 
to tt teh á t a szom szédaihoz és 
semleges beszélgetések ürügyén 
kihallgatta őket. Mindenki beszé
desnek bizonyult, mintha évszáza
dos titkok terhétől szabadulna. így 
szerzett tudomást Csonkné pom
pájában páratlan mennyegzőjéről, 
Rizsnyai kulák nagybátyjáról és a 
72-es nagy áradásról, ahol a kutyá
juk is elúszott a vízzel, valamint 
Deleanu passzivitás-elméletéről. 
Mindezenközben tapintatosan a la
kásban is körülnézett pontos kör
nyezetrajz végett, majd hazasietve, 
szobájának hűvös biztonságában 
mindent fölírt. Amit eddig feles
legesnek vagy jelentéktelennek 
gondolt és gondtalanul átsiklott fö
lötte, váratlanul megelevenedett 
feltárva rejtett értelmeit. A részletek 
kibontották apró magházaikat s a 
dús táptalajból új jelentések sarjad
tak elő. Egy kertész álhatatosságá- 
val matatott a gondolatai között.

Óvatossága mégis ellene for
dult. A lakók egyik napról a másik
ra mogorvák lettek, történeteiket 
gonoszul lerövidítették vagy nagy- 
mosásra, délutáni pihenésre hivat
kozva kimentették magukat. Az 
adatgyűjtés lehetetlenné vált. Ké
sőbb már a köszönését sem fogad
ták, szinte észrevétlenül suhantak 
el mellette a folyosón, csupán egy
két ember kereste továbbra is ma
kacsul a barátságát. Ez nem bolond, 
hanem egy mozgó dosszié, foglalta 
össze a köz véleményét Rizsnyai 
néni, majd köpött egyet, amit eddig 
csak a legindokoltabb esetben tett. 
Hosszú és nyugtalan éjszakák láto
gatták a bérházat. Még a folyosón is 
hallani lehetett a gyertyák diszkrét 
sercegését.

Ahogy befejezett egy jelenetet, 
villámgyorsan összetolta a bútoro
kat a nappaliban, majd feleségét 
beállítva az így keletkező tér fóku
szába, hozzálátott a tulajdonképpe
ni munkához. Kezéből téglalapot 
formázva különféle szögekből kö
vette az asszony minden mozdula
tát. A szü n e tek b en  hosszan  
magyarázott, részletesen taglalva

az adott figura jellemét. Két hónap 
leforgása alatt Aranka egyazon lel
kesedéssel alakított drogbáró-sze
retőt, moralizáló dívát, aki a kisfiát 
félti az alvilágtól, valamint a főhős 
vérbő jobbkezét. Az urát a jobb snit
tek után mámoros önbizalom fogta 
el. Váltig bizonygatta, hogy elkapta 
végre a mű rejtélyes sodrása, s most 
már nem kell egyebet tenni, mint 
erre hagyatkozva eljutni a fináléig. 
És aztán.... kérdezte szárazon, és mi 
lesz aztán, te szerencsétlen. Torocz
tó György felfüggesztett géplaka
tos erre a kérdésre nem kívánt 
válaszolni. Mint mondotta, ez a föl
vetés sérti az önérzetét.

A hetvenötödik oldalnál várat
lanul eltűnt a felesége. Cetlit se ha
gyott, csak halomnyi mosatlant, 
valamint a kredenc sarkán csillogó 
jeggyűrűjét. A kilencvenediknél el
fogta valami lágy bizonytalanság, 
lassan szivárgott elő a lapok mögül, 
majd csírázni kezdett, nőni, gyara
podni, mint a daganat a védtelen 
testben. Ilyenkor napokig nem írt,

tehetetlenül lapozgatta a már tele
rótt oldalakat, abban reményked
ve, hogy ekképp még felveheti a 
kezéből kicsusszant szálakat. A 
visszahajtott helyeken azonban 
már nem úgy mozogtak az alakok, 
ahogy az írás pillanatában hagyta: 
jellemük, gesztusaik félelmetesen 
megváltoztak. Minduntalan kiug
ráltak a szűk képkeretből, s fügét 
mutattak vagy illetlenül térdüket 
csapkodták vad röhögésükben. To
rocztó nem bírt velük, nem akartak 
lecsillapodni sem fenyítésre, sem 
kérő szóra. Ilyenkor, ha tehette, a 
könyvtárba menekült. Olvasni már 
rég nem volt kedve, idegesítették a 
szigorú rendbe kényszerített betű

halmazok. Csak a termekben leb
zselő furcsa szag, a könyvek szelíd 
lehelete nyugtatta meg valame
lyest. Úgy érezte, belépett valami 
láthatatlan és hatalmas körforgás
ba, mintha áttetsző gyökerek kí
gyóznának elő a testéből és kötnék 
a zsúfolásig rakott polcokhoz. És 
egyszer, egyetlen egy alkalommal 
ifjúkori érzései is fölelevenedtek: 
eleven lüktető középponttá lépett 
elő, afféle csomóponttá, amelyből a 
létezők serege eredeztethető. Az
nap este addig könyörgött a szolgá
latosnak, amíg megengedte, hogy 
ott aludjon. Felkuporodott a kiste
rem diófaasztalára és az örömtől 
remegve hagyta, hogy a ruhája és a 
bőre, egész mindene telítődjék ez
zel a finom párával. Ez lett élete 
legboldogabb éjszakája.

Ha már elviselhetetlen éhség 
gyötörte, eladott valamit a bútorok 
közül: a díványt, a tükrös szek
rényt; ha kevésbé, csak apróságo
kat: törülközőket, dísztányérokat, 
Aranka hímzéseit, aztán már nem

is evett, méltatlannak érezte ezt a 
függőséget. Különös csoda folytán 
a teleírt lapok mégis szépen szapo
rodtak, bár helyenként abban sem 
volt biztos, hogy valóban ő követi-e 
el a kérdéses részeket vagy valaki 
más, esetleg tehetetlenül, a történet 
görgeti előre önmagát. Már nem 
ütött zajt, olyan nesztelenül lépke
dett, mint a járdán motoszkáló por, 
mint egy libbenő papírlap. A szobá
jából süvítő csend mindvégig meg- 
fejthetetlennek bizonyult.

Valamelyik szomszéd talált rá, 
aki aztán a szektoristát is kihívta. 
Az persze rögtön erősítésért telefo
nozott. Nem nyúltam semmihez, 
mentegetőzött a felettesének,csak

biztosítottam a helyszínt. Az eset 
után ellenben nagyon büszke lett 
erre a mondatra, bármelyik akció
filmben megállta volna a helyét, 
mondta otthon a gyereknek. Sokan 
jöttek az Örsről, a házban pillanatok 
alatt pánikhangulat tört ki, azt hit
ték, mindenkit elvisznek. Azok az
tán kattintgattak ezt-azt, óvatosan 
kikérdezték a "szemtanúkat". A te
tem a szoba közepén hevert teljesen 
összekucorodva, akár egy elna
gyolt embrió. A magasságát is csak 
úgy saccolták. Ahogy megemelték, 
az egyetlen bűnjel is előbukkant, az 
összeragasztott füzetek szamárfü
les kötege. Minden világosnak és 
egyértelműnek tűnt, mindössze a 
holttest arcára fagyott mosoly 
nyugtalanította a helyszínelőket. 
Szelíd, ugyanakkor illetlen öröm 
telepedett Tarant Gheorghe voná
saira, egy töprengésre ingerlő túlvi- 
lági üzenet. O lyan mosoly, a- 
melytől önkéntelenül is, de min
denkinek a saját nyom orúsága 
rémlett fel élesen sorjázó képekben. 
Valami eleve adott és megmásítha
tatlan bűn, a cinkosság gyanúja. Ez 
az indokolatlan irigység, amit a ha
lott iránt éreztek, végül az egész 
nyomozásra rányomta szigorú bé
lyegét.

A temetésről semmi hír nem 
szivárgott ki. Volt, aki nem is hitte 
el a hivatalos verziót. A mentőautó
ban a sziréna magához térítette, 
mondogatták sötét arccal a kétke
dők, alig tudták visszatuszkolni a 
kocsiba. Mások szerint nem is kap
ták el, egyszerűen leugrott az út
testre, majd elszaladt, és még aznap 
este elhagyta az országot. Torocztó- 
ék helyére végül két fiatalember 
költözött. Hosszan lobogtattak va
lami pecsétes papírt, de a kisebbik 
negyedkiló kávé ellenében hajlan
dó némi javításokat végezni a ház
ban. A történet aztán úgy hajlott át 
a feledésbe, akár a tünékeny tavaszi 
napsütés.

A rendőrfőnök tekintettel az 
ügy veszélyes tanulságoktól sem 
mentes részleteire, minél ponto
sabb jelentést kívánt írni. Ennek ér
dekében  k ed v e tlen ü l bár, de 
végigolvasta a bűnjelet. Két bér
gyilkosról szólt, akik egy képzelet
beli amerikai metropolisz hely
színein garázdálkodnak. Léha tá
kolmány, húzta el a száját: se füle, 
se farka. A vége majdnem ugyanaz, 
mint az eleje, és a közepe is olyan 
leheteüen. íme, egy eltékozolt élet, 
ködlött elő valami ifjúkori olvas
mányaiból, és a szánalom érzete 
megnemesítette az arcát. Most már 
csupán egyetlen apróság hiányzott 
a fércmű megnevezése; címről Ta
rant ugyanis elfelejtett gondoskod
ni. Valami olyan kellene, töprengett 
elmélyülten — bele is izzadt az iro
dalmi feladványba — ami össze is 
foglalja, ugyanakkor kertelés nél
kül kimondja az írás milyenségét. 
Fiókja mélyéből tintaceruzát kotort 
elő, óvatosan megnyálazta, aztán 
nagy, dülöngélő betűkkel fölfirkan- 
totta a borítóra: PONYVAREGÉNY.

Majd, mint aki roppant kínos

Eroblémát oldott meg, elégedetten 
átradólt.
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SIGMOND ISTVÁN

Alomüzér a templomfalon
Egyformaság országa egyet

lenegy hosszú utcából állt, amely
nek egyik vége a Templomba 
torkollott, másik végét egy betonfal 
zárta el a külvilágtól, hatalmas, ég
be nyúló betonfal, amely jelképpé 
magasztosult az idők folyamán, az 
élet lényegének a jelképévé. Az 
egyformaság igénye belső kény
szerből fakadt, amely átöröklődött 
egyik generációról a másikra, nem 
szabályozták törvények, mégsem 
szegte meg senki, természetes volt 
és magától értetődő, hogy minden
ki maszkot visel az arcán, vastag 
acéllemezekből készített maszkot, 
melyen a szemeknek, orrnak, száj
nak hagytak egy-egy hézagot, hogy 
akadálytalanul lélegezhessenek, 
láthassanak és ehessenek Egyfor
maság lakói. A fülek szabadon ma
rad tak , nem csak abból a meg
gondolásból, hogy tisztán lehessen 
tartani őket, de a szerelmi légyot
toknál igencsak fontos szerepet ját
szottak, ugyanis egymás fülének 
érzéki morzsolgatása hathatósan 
közrejátszott az eksztázis kiváltásá
ban, amelynek meghatározó szere
pe volt a mindennapi életvitelben. 
Hogy ebből kifolyólag a fülcimpák 
általában hosszan alácsüngtek, ez 
egyáltalán nem tűnt fel senkinek, 
egy kívülről érkező szemlélő vi
szont bizonyára elképedt volna a 
duzzadtan lötyögő fülcimpák lát
tán, de a Fal túlsó oldaláról senki 
sem érkezett ide, sohasem jártak 
idegenek ebben az utcányi ország
ban. Az itt lakók számára ez az or
szág a világ volt maga, eszükbe 
sem jutott, hogy a Templomon és az 
égbe nyúló betonfalon túl létezhet 
valami, a világnak csak felfele volt 
kiterjedése, a Mindenség ezt az ut
cányi földdarabot jelentette, a hoz
zá tartozó égboltozattal, amelyen 
nap mint nap megjelent a Fényapó
nak nevezett korong, az elérhetet
len, letéphetetlen, maszk nélküli és 
kegyetlen, a nappalt hozó Világis
ten, akit mindenki elátkozott volna, 
ha az átok fogalma nem lett volna 
itt ismeretlen, ehelyett vágyakat éb
resztett, az éjszaka eljövetele utáni 
idegtépő vágyakozást, hogy végre 
felkerüljön az égre a pajzánul mo
solygó Sárgaszem, akinek sejtelmes 
fényében rohanni lehet a Falhoz, a 
beteljesült vágyak falához.

Egyebekben semmiféle különö
set nem tapasztalhatott volna az ide
látogató, az élet megszervezése és 
maga az életvitel semmiben sem 
tért el a külvilágban meghonoso
dott szokványoktól, annyiban talán 
mégis, hogy az egyén szabadságát 
sem m iben sem korlátozták. Ez 
nemcsak a kiálakult szokásoknak 
volt köszönhető, a törvény négy 
cikkelyben szabályozta azt a mér
hetetlen szabadságot, amelyet a lé
leg ze tv é te lh ez  hason lítható  
természetességgel vett tudomásul 
mindenki, ám egy jövevény számá
ra ez a földöntúli állapot a Teremtés 
végleges beteljesülését jelentette 
volna. A Törvény első cikkelye pél

dául kimondta, és nem is akárho
gyan, hanem félreértelmezhetetlen 
közérthetőséggel, hogy mindenki 
arra gondolhat, amire akar. A tör
vényhozó humanitárius meggon
dolásból óva intette a gondol
kodókat az asszociációs túlkapá
sokban rejlő veszélyekre, amelyek 
alapjaiban rengethetik meg a kiala
kult életviszonyokat, az élet minő
ségét, a boldog semmittevésbe 
ágyazott vágyakozás eszményi ál
lapotát. Merthogy a vágyakozás jo
ga is szerepelt a törvényes elő
írásokban; nem részletezte a vágya
kozás tartalmát, értelmét és mély
ségeit, erre nem is volt szükség, 
hiszen a vágyak nem tántorogtak 
az összevisszaság néha megfogha
tatlan vagy megfogalmaz hatatlan 
ködfoszlányaiban, a vágyak tuda
tosan és célirányosan kizárólag a 
Falhoz kötődtek, a Falnál való hu
zamos és aktív tartózkodás jelentet
te a vágyat magát, az élet célját és 
értelmét A kívülálló el sem fűimé, 
hogy Egyformaság országában 
még arra is kiterjedt a figyelem, 
hogy biztosítsa az ordításhoz való 
jogot, nemre és korra való tekintet 
nélkül, mert hiszen bárkivel előfor
dulhat, hogy szükségét érzi őrüle- 
tes hangerővel bődülni egyet, no, 
nem azért, mert holmi premisszák 

ondolati felsorakoztatása olyan 
onklúzió levonására késztette, 

hogy ezt csak kidülledt szemmel és 
égre emelt karokkal tudta volna 
közhírré tenni, hanem mert a bol
dogság langymelegében való állan
dó lubickolás egyeseket erősebb 
hangok kibocsátására ösztökélhe
tett. Persze igen célszerűnek mutat
kozott az ingyenesen kiosztott 
hangtompító készülékek használa
ta, amelyre senkit sem köteleztek 
ugyan, ám illetlenség lett volna el
nyomni a Faltól érkező áhítat hang
jait, az ordításba fulladt áhítat 
ugyanis elvesztette volna azt a min
denkori varázslatot, amely a gon
dolatnak, a vágynak és tulajdon
képpen a szűküléssé szelídült ordí
tásnak is értelmet adott. És végül a 
Törvény az álmokat is szabályozta 
természetesen, amennyiben min
denkinek joga volt álmodni, alvó 
vagy ébrenléti állapotban egyaránt, 
a Törvény semmiféle korlátozást 
sem írt elő az álmok milyenségének 
tárgykörében. Nem megszorítás
ként, hanem javallatként szerepelt 
a negyedik cikkelyben, hogy az ál
mokat nem ajánlatos elmesélni, 
álomcserére sor kerülhet ugyan, de 
ezt négyszemközt kívánatos lebo
nyolítani; az álmokkal való üzérke
dést sem tiltotta a Törvény, csak 
jelezte, hogy elképzelhető ilyenfaj
ta tevékenység is, azoknál az elté- 
velyedetteknél, akik nem viszik 
magukkal hangfogó készüléküket 
az álmaikba, ami teljességgel érthe
tetlen és szokást erősítő kivételnek 
tekinthető.

Nagy tévedés volna arra követ
keztetni mindezekből, hogy a kül
világban oly megszokott víziók,

ábrándképek, látomások 
gyönyörűséges vagy él
borzasztó  képzeteiben 
vergődtek álmukban az itt 
lakók, az álmokat nem né

pesítették be sem marcona keresz
tes vitézek, sem jóságos angyalok, 
senki sem volt álmában szegény, 
nyomorult vagy halott, netalán 
másnemű, testetlen vagy maszkta- 
lan, mint a hangtompítóval ugató, 
csupasz pofájú ebek vagy a füg
göny nélküli ablakok, s tekintve, 
hogy Egyformaságban ismeretlen 
volt az Idő fogalma, minden a má
ban összpontosult, a múltat befedte 
a jelen, jóságosán és megértőén (az 
Idő végre bebizonyíthatta, hogy 
mennyivel tartalmasabb a múlt 
béklyóitól megfosztott jelen; a kül
világban ugyanis már régen kide
rült, hogy a múlt jobban járt volna, 
ha béklyóstól szétfoszlik a semmi
ben), ami pedig a jövőt illeti, nos, 
ezt a fogalmat a külvilágban ötlöt- 
ték ki holmi szkizofrén agyak, s az 
Idő bölcsebb volt annál, hogy ezt a 
tudatot romboló, hamis ideát áten
gedje a Falon, még a tudat alatti 
tetszhalálban sem kapaszkodhatott 
meg ez a tömeggyilkos fogalom; 
egyszóval: az álmok a jelenhez kap
csolódtak, reálisak voltak és meg
valósíthatók, merthogy mindenki 
azt álmodta minduntalan, hogy a 
Fal tövében ölelkezik valakivel, ab
ban a hosszúkás gödörben, ahol a 
gyakori használattó l a földbe 
süllyedtek a kockakövek. Az egy
máshoz tapadt ágyékok szerelmes 
lüktetésben járják a beteljesülés 
táncát a puhára döngölt földágy 
vánkosán, a meztelen lábak görcsö
sen összefonódnak Sárgaszem sej
telmes fényében, hangok képződ
nek a maszkok alatt, a kéjbe olvadt 
áhítat egyre hevesebben kiszakadt 
hangjai, mintha betűkre szaggatott 
imák röpdösnének a mindent befo
gadó égboltozat felé, a mélységek
ből fel-felszikrázik a megnyugvás 
ígérete, de ezt egyikük sem akarja 
és azonnal, gyorsan akarják mind
ketten, közben a hosszan lecsüngő, 
vérvörösre bügyörgetett fülcimpák 
járják a maguk táncát az ütemesen 
egymáshoz koccanó maszkok rit
musára, és felloban a láng: az önkí
vület bűvöletében kirobbannak a 
gyönyör avagy a teremtés könny
cseppjei. Az elzsibbadt testekből a 
béke sóhajtása rebben elő, felkúszik 
a betonfalon az ég pereméig, aztán 
fáradtan visszatér, szétszóródik a 
földágyon s besuhan a mélyben pi
henő kockakövek közé.

*
Egyformaság lakói harangszó

ra várakoztak a Templom előtti té
ren. Fényapó már régen ott ga
rázdálkodott az égboltozaton, on
totta kíméletlen sugarait a szótla
nul álldogáló m aszkosokra, a 
Falnál senki sem tartózkodott, még 
azok sem, akik napközben több
ször is elidőztek a gödör közelében; 
ezeknek általában még aprócska 
fülcimpájuk volt, s csak meredten 
nézték a földágyba tapadt nyomo
kat, hosszan elmerengve azon az 
epedve várt pillanaton, amikor ők 
maguk is nyomokat hagyhatnak a 
földben. Most azonban mindenki a

templomajtó előtt szorongott, nem 
mintha kötelezővé tették volna a 
jelenlétet, de hát ki akart volna le
maradni a különösnek ígérkező 
eseményről, amelynek a mibenlété
ről senld sem tudhatott, de valami 
feszültség vibrált a zsigerekben, a 
lélegzetvételben, a templomajtóra 
tapadt, kifehéredett tenyerekben, s 
minha nem lett volna örömteli ez a 
várakozás, de egy feltételezett ka
tasztrófát sem várhattak volna 
ilyen csendesen, a szemek sem reb
bentek kérdően egymás felé, a pil
lantások végigvonultak a kocka
köveken s rámeredtek az utca túlsó 
oldalán magasodó felületre, mint
ha a Faltól várták volna a választ, 
ha már a jel, a harangok kondulása 
késett, egyre csak késett

— Kétszáztíz — suttogta a fiú.
— Százhatvanöt — suttogta a 

lány.
Szerelmes ölelésben simultak 

össze, nézték egymás számát, a 
maszkok homlokrészére vésett szá
mokat, melyeket az ivarérettek 
mindegyike megkapott, hogy az 
addig Számtalanoknak hívott gyer
mekekből gödör-érettekként azo
nosítani tudják egymást, ő k  is 
várták a jeladást, a harangok kon- 
dulását, csakhogy ők megsejthet
ték, hogy mi következik, nem 
siettek, élvezték a várakozás gyö
nyörét, simogatták egymás maszk
ját, s nem a Falra tapad a tekintetük, 
a szemükből kiáradó delejes ragyo
gás választ adott a fel nem tett kér
désekre is.

— Nevet fogok adni neked — 
suttogta a fiú. — Egyedül neked 
lesz neved. Gyönyörűséges neved.

— Kétszáztíz vagyok — mond
ta a lány. — Hiszen tudod.

— Nem, nem, neved lesz, igazi 
neved. Ahogy Fényapónak és Sár
gaszemnek, a Falnak és a Temp
lomnak. Érted már?

— Nem értem — mondta a le
ány.

— Meg kell értened, máskép
pen nincs értelme az egésznek, 
azoknak az álmoknak...

— Miről beszélsz?
— Elmomdom. Akkor mindent 

elmondok neked — mondta a fiú. 
— Csakhogy ezt nem szabad meg
tudnia senkinek.

— A Falnak sem?
— De, de — bizonytalankodott 

a fiú. — Azt hiszem, a Falnak igen. 
Szóval egy titkot, egy nagyon nagy 
titkot mondok el neked. Tudod, 
én... én megvettem egy álmot.

— Cseréltél?
— Nem, nem cseréltem, csak 

megvettem.
— Százhatvanöt — suttogta ré

mülten a lány. — A Törvény! Az 
álomüzérek! Te nem viszed magad
dal a hangtompítódat az álmaidba?

— Nem erről van szó! — A fiú 
berekedt az izgalomtól. — Az öreg
asszony. Ő volt az. Ő akarta.

— Mit, mit akart?— A lány sze
méből kialudt a ragyogás.

— Követett — mondta a fiú. — 
Egyfolytában mögöttem jött, akár- 
hova mentem, mindig ott volt a kö
zelemben, ha szaladtam, utánam 
bicegett, nem szólt, nem állított 
meg, csak nézett, a lelkem be nézett.
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megérezhetett valamit, tudod, a vá
gyat érezhette meg bennem, a vá
gyat, hogy nevet adjak neked, hogy 
tudni akarom, mi van a maszkod 
alatt, mert így, ne haragudj, ugye, 
nem haragszol? a fémet, a hideg 
fémet simogatom állandóan, s ez 
nem elég, nekem nem elég, néha 
elborzadok, ha magamhoz húzom 
a fejed.

— De hát a Falnál — mondta 
sírósan a lány —, a gödörben, a mi 
földágyunk puha vánkosán a tes
tembe szédültél, te, százhatvanöt, 
így hívnak, ugye, hazudtál, hazud
tál nekem? Azt m ondtad, hogy 
ágyékom virágkelyhe a te lázban 
égő, forró otthonod, hogy eddig so
ha senkivel nem érezted a fények 
illatát, hogy az én maszkom szivár
ványként ragyog oly fényesen az 
égboltozaton, hogy mi mindketten 
oszthatók vagyunk öttel, hogy min
ket nem véletlenül teremtettek egy
másnak a gödörben, életünknek 
egyetlen célja van: ugyanazt a pilla
natot élni minduntalan, és azt is 
mondtad, hogy nincs végzet, hogy 
te képes volnál máshol is, bármi
kor, még Fényapó sugarában is to
vább élni azt a pillanatot, mert 
engem nem Sárgafény, hanem a Vi
lágisten küldött neked, hogy...

— Megállj! — kérlelte a fiú. — 
Sosem hazudtam neked, én most is, 
itt, a Templom előtt, csak akarnod 
kell, hogy lássák, hogy mindenki 
lássa...

— Tudod, neked... neked jó 
hosszú füled van.— A lány szeméből 
kibuggyant egy könnycsepp, s végig- 
pergett az arcára szoruló acéllemez 
alatt, de a fiú ezt nem vehette észre.

— Láttad volna az öregasszo
nyét, ahogy ott ült összegörnyedve 
a gödör közelében, a derekáig ló
gott petyhüdten a füle. És sorban 
kérlelt m indenkit, hogy amikor 
Sárgafény felkúszik az égre, vigyék 
le őt a gödörbe. Persze senki sem 
akarta, én is menekültem volna tő
le, s akkor megfogta a karom.

— Eladom neked az álmomat
— suttogta a fülembe.

— Nem kell — mondtam. — 
Mit képzelsz rólam?

— Elmondom neked, hogy mi
lyen az arcbőr színe, s hogy milyen 
lennél, ha maszk nélkül élnéd az 
életed.

— És mit mondott? — A lány 
m aszkja alatt fe lszáradt m ár a 
könnycsepp, csupa izgatott vára
kozás volt.

— Megveszed-e az álmomat?
— kérdezte.

— Megveszem — mondtam. — 
M ondjad m ár — kérleltem —, 
mondjad, milyen az arcbőr színe?

— És elmondta? Elmondta ne
ked?

— Nem. Még nem. Sárgafény 
akkor jött fel az égre, s abban a 
sejtelmes fényben megláttam az 
öregasszony szem ét, m intha... 
mintha eszét vesztette volna, de 
nem a győzelem dicsősége áradt 
belőle, valami más, valami megfo- 
galmazhatatlan, mintha a téboly 
csillogása a sajnálat vagy a kétely 
árnyékait takarta volna, közben 
megmarkolt és maga után vonszolt 
a gödörbe.

HELIKON
— Aztán elmondta? — sürgette 

a lány.
— Lehetett volna az anyám! Ér

ted? — A fiú szájába kapta a hang
tompítót, s csak szűkölt, szűkölt 
tovább: — Mert senki sem tudja, 
hogy mikor, kivel és hányszor ke
rült a gödörbe, az éjszaka sötétjé
ben ta lálom ra kapaszkodunk  
egymásba, hogy betűkre szaggatott 
imákat suttogjunk az égre. És... és 
mégis lementem vele, lementem, 
mert erősebb volt bennem a vágy, 
hogy nevet adjak neked, hogy meg
tudjam, milyenek vagyunk maszk 
nélkül, és hogy milyen az arcbőr 
színe.

— És milyen? Milyen?
— Én is így kértem, könyörög

tem, de egyszer fizetnem kellett. 
Rámcsavarta kiaszott, göcsörtös 
végtagjait, fekete maszkjával rábo
rulta testemre, tízes vagyok, vihog
ta, én is osztható vagyok öttel, 
közben elfonnyadt testéből áradt a 
bűz, kurrogott, gurgulázott, hör- 
gött, miközben fellovagolt velem a 
saját egébe. Aztán... aztán elmond
ta. Elmondta a titkot, az álmát, amit 
megvettem tőle.

Senki sem viselt acéllemezeket 
az arcán, mesélte az öregasszony, 
számok sincsenek a homlokra vés

ve, mindenkit a nevén neveznek, 
vezeték- és keresztnevük volt, az 
arcbőr puha és bársonyos, mint 
Sárgafény mosolya az égen, s ha 
végigsimítod, ujjhegyeid belesüp
pednek a bőrbe, de nem hagynak 
nyomokat rajta, ahogy a sirály szár
nya sem hagy nyomokat a tenger 
vizében, s ha az arcot a tenyeredbe 
veszed és hosszan simogatod, a 
halvány pír, mely egyfolytában raj
ta van, hirtelen vérpirosra változik, 
és úgy remeg a kezedben, akárha 
sejtelmes mennyei áramütés kéjes 
bizsergését éreznéd az ujjaid alatt, s 
ez a remegés a testbe költözik, s 
még hosszú ideig ott marad. És az 
ajkak. Oh, az ajkak. A száj, a fogak 
s az ínyek is benne vannak a dal
ban; ahogy a megduzzadt ajkak pi
ócaként feszülnek két másik ajakra, 
a nyelv nem tapad fel a szájpadlás 
kiszáradt boltozatára, lassan útnak 
indul, óvatosan áthalad az ajkak 
között, hogy megtalálja görcsbe fe
szült, remegve várakozó társát 
odaát, aztán emez indul útnak, egy
máshoz súrlódnak, egymásra fe
szülnek, váltakozó ütemben ker- 
getőznek a dúsnedvű alagút rejte- 
icében, aztán ernyedten megpihen
nek egymás ölében; nemsokára

újra kezdik, és megint és megint, 
mindannyiszor felcsendül a dal az 
ajkak melegében, és ezt nevezik 
csóknak az emberarcúak.

— Mi az... mi az, hogy emberar
cú? — A lány hangját alig lehetett 
hallani, remegő teste ráfeszült a fiú 
remegő testére.

— Nem tudom — mondta a fiú. 
— Ezt nem mondta meg. Pedig há
romszor egymás után fizettem, há
romszor egymás után fuldoklott 
rekedten az átforrósodott gödör sö
tétjében.

És akkor hangzott fel a várva 
várt jel: hirtelen felzúgtak a haran
gok. Nem zuhantak be a templomi 
szentélybe, nem tolongtak, nem 
lökdösték egymást, csak a lélegzet- 
vételük volt gyorsabb a megszo
kottnál, m indenki elfoglalta a 
helyét, amit már keresniük sem kel
lett, behunyt szemmel is megtalál
ták volna, maszkjukat ráhajtották a 
padokra, és várták a Törvényt. Az a 
négy cikkely mindennap elhang
zott, hangosan és egyszerre ismé
telték végtelen szabadságuk négy 
részes himnuszát, a gondolat, a 
vágy, az ordítás és az álom jogát. 
Közben sohasem figyeltek egymás
ra, önmagukba néztek mindunta
lan, körbejárták önnön tudatuk

egyformán tartalmatlan folyosóit, s 
ha a delejszint olyan fokra hágott, 
hogy sikerült lemerülniük a tudata
lattiba, hosszan nézegették az itt 
kóválygó Semmit, ahogy útját állja 
az esetleg betolakodni szándéko
zóknak. Most azonban megváltoz
tak az erőviszonyok, noha azt a 
kócerájt, ahol a Semmi lakott, nem 
veszélyeztették az eseméynek, de a 
tudat folyosóin végigszáguldó jö
vevények szétzilálták a levegő után 
kapkodó egyformaságot, amely 
élete utolsó pillanatában annyit 
még felfogott, hogy a Templomban 
nem a Törvényt mondják, valami 
egészen mást, amit még soha senki 
sem hallott.

— Az egyformaságot nem sza
bályozzák törvények. A négy cik
kelynek lábjegyzete sincs. Tuda
tunkból fakadt az igény az egyfor
maságba öltözött jelenre, öröklé
tünk  jelenére. — A m aszkok 
össze-összekoccantak a lesötétített 
Templomban, itt-ott suttogást lehe
tett hallani, s noha a Hang a korom
sötétet nem tudta felszeletelni, 
világosságot lövellt a tartalmatlan 
agyakba.

— Valaki látni akarja a maszk 
alatt az arcát, valaki névvel akarja

felcserélni a számokat, valaki álmo
kért fizetett a gödörben, valaki nem 
akar egyforma lenni. Legyen! — A 
Hang határozott volt, kíméletlen és 
kegyetlen.

— Legyen! — ismételte. — Le
gyen meg az ő akarata. Vetkőzze
tek! Vetkőzzetek mindannyian! 
Maszkot, ruhát, cipőt, alsóneműt. 
Ki a szabadba! Nézzétek egymást 
maszktalanul és meztelenül, ahogy 
világra jöttetek. Menjetek ki a 
Templomból: emberarcban.

Senki sem szólt. Tudatukban el
indult ugyan egy fénysugár, de a 
sötétben bolyongva nem talál fész
ket magának, de menet közben 
szétszaggatott mindent, ami útjába 
állt. Annyit megértettek, hogy vet
kőzni kell. Vetkőztek. A maszkok is 
a padra kerültek. És egyenként jöt
tek ki a fényre. Hunyorogva, lehaj
tott fejjel álldogáltak a Templom 
előtti téren. Aztán egyikük felemel
te a fejét, hogy körülnézzen. Nem 
sokáig bírta, hirtelen térdre rogyott, 
tenyerét rátapasztotta a földre, egy 
ideig levegő után kapkodott, aztán 
teljes hangerővel beleüvöltött a kö
vek közé. Ami ezután következett, 
hasonlatos volt egy földrengéssel 
párosult orkán ihlette kórusműhöz. 
Amelyben nem vesznek levegőt so
ha. Egyszólamban zúdultak a han
gok egymás felé. A lecsupaszított 
arcok hullafehéren mozdultak el a 
térben, az egymástól is rettegő kí
sértetek lehetnek ilyen patyolatfe
héren vérteknek, a hangtompítók 
szétgurultak a kockaköveken, a 
szopránok visongtak, a baritonok 
bőgtek, könnyeket senki sem ejtett, 
de nem lehetett nem nézni a mezte
len testeket; a derékig lötyögő, ki
száradt emlők százait,mint meg
annyi zacskót lengették magukkal 
az összevissza bukdácsoló némbe- 
rek, combközépig lengő herezacs
kók, pókhasak, aszott végtagok, 
fogatlan szájak és csupaszra ko
pott, szőrtelen ágyékok, és a szá
mok, ahogy röpdöstek a fejek 
fölött, mindenki keresett valakit, 
néha önmaga számát ordította két
ségbeesetten, ám a számok is egy
m ást taposták  agyon, ahogy a 
mindenkitől undorodó meztelen 
testek is tiporták egymást mindun
talan, koraszülött, öreg arcú csecse
mők jöttek világra a köveken, 
mindenki menni akart valahova, 
csak nem tudta, hova, a szerelmes 
fiú tébolyultan kereste a szerelmes 
lányt, de nem találta, nem ismert rá, 
ahogy mások sem találtak egymás
ra, nem is találhattak, mert az ar
cok, a hófehér, vértelen vámpír- 
arcok egyformák voltak. Mindenki 
egyforma volt. Aztán mintha kar
mester intett volna be, megálltak és 
szobormereven nézték megsokszo- 
rosodott önmagukat, önnön tükör
képük százait. Arcukon semmi sem 
volt, sem gyűlölet, sem félelem. A 
tudatban elhamvadt a fény, maradt 
a sötét s mögötte a Semmi. Vártak. 
Várták a harangszót. Hogy újra fel
vehessék a ruhákat, a maszkot.

Az öregasszony, aki álmokkal 
üzérkedett a gödörben, keresztre 
feszítve csüngött az oltár mellett, a 
templomfalon.
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LÁSZLÓFFY CSABA 
Újabb kori fondorlatok XXVI.

Ajánlólevél 
az idóliöz
A nnyi év után Párizs ideges. Mélyen leme

rülni álmodba'.... Ifjúkorod Párizsa mintha 
nem  is létezne. Az a város kifejező jelképe 
volt a végtelen lebegésnek. (Mint ez a nyu
galmi állapot. Az ópium ijesztő méretűvé 
fokozza a valóságillúziót. A tapéta, a válasz
falak, a határok elmosódnak, összekevered
nek a m ondatok. Öröm, irigység, féltékeny
i g ,  gőg — m inden egybefolyik. S a Rettegés, 
ez a csontos szobalány* a poharadon felejti ajka 
nyomát.)

Az arcodon írott jelek. Kezdetben csak 
m int egy-egy lecsorgó esőcsepp, mely becsí
kozza az ablaküveget. S m ár nem olyan át
tetsző semmi.

Először akkor járt Párizsban, midőn a 
legfogékonyabb volt m inden varázs iránt. 
Erezte, am int végzetessé válik ránézve az 
igézet. Lelkének hona határtalannak tűnt. 
Finom idegzetét csak a hibátlan forma, a 
szenvedély kihívásai éltették... Hová lettek a 
nagy impressziók, m ik a dicsőség, a hírnév 
felé hajtották?!

Ezúttal m int aki önmaga elől menekül, 
nyom asztotta az agyonterhelt nagyváros. 
Nem  otthon volt, Budapesten, hogy kerülni 
kelljen m indenkit, akit ismer. (Hát még, aki 
baráti körükhöz tartozott.) De zavarta az iz
zasztó erőlködés, a lihegés a bérbe adott kör
utakon. A m egtöm ött zsebek, a vállalkozók 
mohósága. A vagyonszerzés szédülete. Te
lekspekulációk. Az őrületes áremelkedéssel 
elúszott ingatlanok. A részvények, a fojtoga
tó hitelezők. Fogatlan, ravasz, m ohó atyafi- 
ság. D ühödt étvágyú parvenük.

A kielégíthetetlen Párizs!
Persze im pozáns cégérek, levegős iro

dák, fürdőházak, hangversenytermek is. És 
higgadt, nyüt agyak — ezt el kell ismerni.

De tuskó tábornokok után a Bankár a 
hős. M adách élhetetlen Ádámján a haszon
leső ügynök-Ludfer röhög rosszmájúan. ő s i 
birtokos dinasztiák omlanak össze.

Ez az álmatlan alvás lehet-e számára me
nedék?

A hőség tart, sőt egyre növekedik. A vö
rös kárpitok visszfényében égnek a falak, 
átizzani látszik a vendégszoba mennyezete.

Bágyadtság szállta m eg a világ fővárosát. 
Porfelleg takarja el a máskor idelátszó, üdén 
csillámló réteket.

Ugyan ki hallja ezt a szapora vagy szag
gatott lélegzetet? A testemnek nincs súlya 
már, ha mozdulok.

Szenvedélyes dohányos vagyok, van 
olyan nap, m ikor ötven szivart is elfüstölök. 
Ó pium os szivarokat kezdtem szívni — re
mélvén, hogy jobban elkábulok. A Gizi halá
la óta egy szándék volt bennem: kigyógyulni 
előző életemből.

Előbb csak rövid szökésre gondoltam, a 
gyászebéd, a Casinóban sírva-vigadozó tár
saságtól m eg csömörölve. Csavarogni egyet, 
m int régen, Párizsban!...

Abban a pillantban, amikor észrevettem, 
hogy az a feltűnően nagy homlokát frufrujá-

val leplezni akaró nő mennyire hasonlít G.- 
hez, valami szörnyű, ellenállhatatlan gondo
la t  k e r íte tt  h a ta lm á b a . A k o p a sz o d ó , 
szürkülő halántékú férfi, aki belekarol, maga 
a halál. Bebeszéltem magam nak, hogy el 
akarja ragadni tőlem; azért öltöztette Domi- 
no-maskarába kedvesemet. A bérkocsi m ár 
indult. Hég odarohanni, s a park kiskapujá
ban egy futó csókot lehelni a szépséges láto
m ás a jk á ra . K ü lö n b en  v esz é ly b en  az 
ifjúságom... De hát, ötlött eszembe váratla
nul, ki fogja megbocsátani nekem minden 
mulasztásomat, érzéketlenségemet? Ráadá
sul azt is, amit ezután fogok elkövetni?!

Hátrálni kezdtem. Törődött voltam, s 
gyomorgörcs kínozott kegyetlenül. Sokáig 
tartott, m íg rák-tempóban s -óvatossággal 
egy magas, kormos téglafalnál kötöttem ki. 
Az tartott meg.

Logikátlan az egész élet — s az irodalom 
főleg. Szentségtörő hazudozás. Csak Gyulai 
Pál ne hallja. Az ő diófakatedráján minden 
szó szabályosan koppan.

Párizst máris m eguntam. Nem vonz a 
nom ád lét... Jó volna leroskadni egy m eghitt 
tüzű kandalló mellé. Ne lenne kandalló! Va
lamikor várt a karosszék. (Nem; valóságos 
trón volt az! — most már tudom.)

Amikor bevettem az első laudánum ot, 
elfogott a vágy, hogy beszéljek valakivel: Ve
led, aki nem vagy... Ki érthetné meg, hogy 
körülöttem s bennem minden megmérgező- 
dött. Örökre.

"Még el sem jött a holnap, s máris gyűlö
löd?" — tudom, Gizi, ezt m ondanád most 
nekem... N e gondold azt, hogy nyomtalanul 
távoztál el közülünk. A világból— próbálom 
viszonozni bátorító gesztusaidat. — Életed
nek egyetlen értelme volt: tehetségeddel, 
szellemeddel fényt sugároztál m agad kö
rül...

Olyan patetikusan hangzik, amit m ond
tam, akárha saját sírbeszédemet olvasnám, 
elfogultan. Az élőknek úgy kell veselkedni
ük, mintha a halottak hallanák őket.

Vagy fordítva? — Akkor az m ár spiritisz
ta szeánsz.

A nagy űrben lelkem után kutatok. Ki ez 
a vékony, ideges alak? Asápadt, éles vonalak 
vágnak bele. Ámde a lelkem?!... (Visszatérő 
fantazmagória, hogy áléit kukac vagyok egy

roppant húsos gyümölcsben.)
"Jelen pillanatban a dilemma meghaladja 

a tapasztalat körét."
Vagy talán mégsem?
Ki ez az Am brus Zoltán, aki egy cifra, 

antik kerti széken a fotográfus utasítása sze
rinti pózba helyezkedik?... Ha magára hagy
ják, ú gy  m arad  a széken , ahogy  leü lt, 
pedánsan, mint egy bürokrata. Társaságban 
viszont folyton föl-alá jár, idegesen izeg-mo
zog... Állítólag attól olyan magabiztos (olyan 
m agateheteüen?), hogy átrágta m agát az 
egész európai literatúrán; ismeri m inden 
idők remekeit és kontár műveit. Sokan iro
dalm i blazírtsággal vádolják, jóllehet írt ér
zelmesen is, poétái szárnyalással, nemcsak 
maróan, szarkasztikusán, megvetéssel.

Párizs tette volna ilyenné? Azt midene- 
setre sohasem tagadta, hogy párizsi tapasz
talata szerint a tragikum nem beszél ötödfeles 
jambusokban, és a komikum önmagán kacag. Ott 
úgy beszélnek az emberek saját semmiségükről, 
mint valami rossz kabátról, és az ideálról, mintha 
csak grisette volna. Paradox m ódon ez az 
Am brus Zoltán ebben a m odem  világban 
sem leli helyét.

Ha elmúlik a kellemes érzés, az idült gyö
nyör, mely nyolc-tíz óra hosszat is tarthat? 
Szellemedben tökéletes rend, harmónia van, 
nem részegség. Szertelen élénkség helyett a 
szem lélő erő terem t benned  egyensúlyt. 
Összegyűjtve mindazt, ami a lélekben zilált.

Ez volna hát igazi lényed — a torzítás, 
ködösítés, rejtőzködés nélküli —, s az ópi
um nak köszönheted?

A fan tom okkal való  hadakozás m ég 
messze van. Egyelőre csak emlékeid kerin
genek légiesen. A bűnös indulat, a kártevő 
ösztönök elaltatva; s nem egy elvetemült 
szépség, hanem  egy m egtört női arc néz 
vissza rád. A gyengéd órák ajándéka ő, mi
dőn m ég nem  szakított el otthonodtól az 
embertelen moralitás. S az anyagi hajsza.

A tér- és időérzékelés m egváltozott. 
Misztikus fenség van ebben a más-dimenzi
óban; ahogy véletlenszerű apró m om entu
mok eltakarják tudatodat s fátylat vonnak az 
átélt helyzetekre. De ugyanolyan véletlenek 
fel is lebbenthetik a fátylat — hogy fantázia
képektől és asszociációktól serkentve feltá
m adjon tulajdon félelmetes árnyékod: az 
özönvízelőtti ember!

♦
Ma éjjel (semmi fölösleges indulat) vilá

gosan látok m indent. Kevés volt a túlfeszített 
érzékenység, amikor saját nyöszörgésemre 
ébredtem, és önsajnálatból, önzésből próbá
ra tettem tiszteletre méltó érzéseket.

"Hazugság! — sírt a nő a csipke- és da- 
maszthabok közt. — Amilyen igaz, hogy az 
Isten lát minket, olyan igaz, hogy megcsalt! 
A levélben benne van, hogy látták egy
mást!"...

Eltűntek a szerelmi görcsben vonagló 
végtagok. A zsákmány nem egy kéjtől duz
zadó nőstény (mellesleg Tormássy Gizella 
néven ünnepelt színésznő — bájvirág és fáj- 
virág!), m ár csak egy emlék; az ajkakról rég 
lehervadt-pattogzott a m ohó sikervágy és az 
alvadt vér. Csak a szavak kísértenek, mint 
amikor az ingaóra m ánusai m ég m utatnak 
valamilyen elfecsérelt-elhagyott időt, ám de 
súlyok híján az idő m érőm űszere legfeljebb 
díszlet, a szerkezet nem működik.

"Ki volt ez a szép fiatal hölgy?— kérdezte 
az ősz mestert a díszpáholyban a külfödi 
hercegnő. A m ásodik felonás végén m ár nem
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volt kétséges, hogy óriási lesz a siker, a kö
zönség m egm árosodva tapsolt. Az ünnepelt 
hősnő szinte ijedten nézte a felajzott töme
get; néhány fürge lábú férfi előreszaladt a 
rivaldáig, s az elegáns, feszes öltözetben vi- 
vátozva bálványim ádó módjára kész lett 
volna akár körültáncolni Gizit, aki a pellen
gérre állók kifejezésével tűrte a rászegzett 
messzelátók ostromát.

A férj behunyta szemét. Az elragadtatott 
arcokra és szavakra nem  emlékezett (eleve
nebben éltek benne a gyermekkor homályos 
zsákudvarai, a szegények házának hétvégi 
pezsgése vagy később a polgári kör báljai), 
de a csillárfényt visszaverő messzelátók vil
lanó lángjainak kereszttüzében felragyogtak 
előtte a meztelen vállak, s fülében mintha 
felerősödött volna néhány akkord, melyek 
létezéséről eddig nem  is tudott.

"ó  láthatott engem — hazudta síró asszo
nyának —, de nekem sejtelmem sincs róla, hogy 
k i6. Mondtam már, hogy minden író kap hasonló 
leveleket. Vannak nők, akik unalmukban kinéz
nek maguknak egy-egy ismert figurát... s ha al
kalmas médiumra találnak, elfirkálnak évekig, 
anélkül, hogy..."

"Hazugság!" (Képtelen elhallgattatni ezt 
az emléket.) — "Ha úgy volna, akkor miért nem 
írta meg neki, hogy magának családja van?

"Miért nem írtam meg neki?" — fontolgatta 
m agában ő. Sose magyarázkodtam, nőknek 
különösképpen nem. Inkább higgyenek cini
kusnak, m intsem nyomorultnak, esendőnek 
lássanak, és szánni kezdjenek vagy egyene
sen megvessenek.

"Ez a lúd, ez a dunnalúd, ez az albatrosz 
sohase írta meg az adresszétl — próbált meg 
erőltetetten szellemeskedni. — Feleletet várt, 
de nem volt annyi eszzcskéje, hogy megírja: hová 
válaszoljak!"

"Ezt annak mondja, aki elhiszi... Miért kap 
ettől három-négy levelet, talán többet is? Miért 
nem kapott ilyen leveleket azelőtt soha?”

"Kaptam, csakhogy a többieknek volt eszük s 
a szerkesztőségbe címezték a leveleiket.”

"Ahá, és maga felelt rájuk, ugye? Itthon pedig 
ártatlan képeket vágott! Istenem, hányszor csal
hatott meg, hányszor! Különben, nekem már 
mindegy!"

"Nekem is mindegy!"— szólt a regényíró, és 
visszament a dolgozószobájába csak azért, hogy 
becsaphassa az ajtót... És addig szivattyúzta az 
agyvelejét, míg végre valami gondolatféle csillant 
fel előtte. Kezébe vette a kalamust, és írni kez
dett...**

*
"A lja sság a im at m en ek íte ttem  volna 

ide?"...
Ez a szerelem nem  olyan volt, m int a 

többi. Ebben düh, elkeseredés, fékevesztett 
indu lat és végtelen szom orúság lakozott. 
Nehéz, nyom asztó kísértet volt, ijesztő ár
nyakkal. Szenvedés volt, nyomorúság... Aki 
a hóban alszik, tudja, hogy megfagy, de ez az álom 
csábítja és erősebben hat rá, mint a haláltól való 
félelem.

M ikor m ás tollából olvasott ilyet, jött, 
hogy felkiáltson: ezt rólam írták!

És sohase m erte végiggondolni, hogy en
nek az örvénylésnek, ennek a Shakespeare- 
h ő sö k  le lk ü le té v e l  m e g v ív o tt 
szenvedélynek mi lehet a vége!

"Csak ne v idd  túlzásba" — m ondta volt 
neki a — nála két évvel fiatalabb — "jó öreg" 
Bródy. 'Te beszélsz — vágott vissza kenye
restársának —■, akit a legcsúnyább szakácsnő 
is jobban érdekel, m int a legfinomabb falat?!

zeti karakterünknek legjobban megfelelő 
pörkölttel hadakoztam  — komolytalanko- 
dott Bródy. — De valójában miért ne légy 
megpörkölve? Miért legyél hóka, sápadt, túl 
világos? Égő barnának kell lenned... ha cson
tos bom yúhúsból készülsz."

H ahotázás helyett (szom orú, esős ta
vaszeste  volt) kilovagolt. A károgó varjú
kat maga mögött hagyva, egyedül volt az 
elhagyott réteken. Fáradt forgószél kavar
góit végig az avaron, mely m egzizzent a 
patanyom okban. Egyszerre azt érezte, hogy 
valaki a vállára teszi kezét. Hátrafordult. 
Senki sem volt. Érzéki csalódás? Tovább üge
tett. Pár pillant múlva újra érezte vállán a kéz 
érintését. Lovába vágta sarkantyúját, s haza
vágtatott. Lerogyott a karosszékbe. Az ide
gei, úgy látszik, reakcióba léptek.

Az ópiumhoz fordult segítségül. Az éber 
és alvó állapot között valamiféle összhang 
jön létre: amit felidézel, álmodban is megje
lenik. Hűvös józansággal térképen nem lát
ható helyekre képzeled magad, s a halvány, 
sejtelmes színekkel festett látomások távol 
tartanak a tolakodó tömegtől.

Ebben bízott most is. Könnyű annak, akit 
rendre elhagyott minden vágy, minden re
mény, s nem vár rá, csak a kor és a betegség. 
Megelégeli a szenvedést — és falhoz vágja az 
élet poharát. (Peterfy Jenőre gondol.)

De ő?L.
Amit otthon hagyott. Forrnak a pártok; 

beszélik, hogy még a két konkurens vendég
lős is hajba kapott. Törvényszéken, iskolák
ban, adóhivatalokban, tanácsi üléseken, 
dalárdában, nőegyletben, tűzoltóparádékon 
egyebet sem hallani, m int azt, hogy: Le a 
konzervatívokkal! Le a liberálisokkal!... Afő- 
orvos ú r a legfinom abb Brázay sósbor- 
szesszel szolgál a köszvényes fő tek in
télynek, és a népszerű, világias gondolkodá
sú író urat is be akarják választani valami
lyen rendező vagy szavazatszám láló bi
zottságba.

Ez elől menekült talán? A tébolyda ("so
kat jártam ide, mikor egyik hősöm lelki be
tegségének gyógyítását siettem tanulm á
nyozni"), a hidegvízgyógyintézet előtt döntöt
te el magában, hogy mielőtt késő lenne, még 
holnap vonatra ül, s meg sem áll Párizsig... 
az őrültség voltaképpen a léleknek végtelen
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ellentmondásossága, minek következtében 
a legapróbb hatásokra is reagál. Volt olyan 
vendége, aki nem volt hajlandó levetni a 
ruháit, úgy  alud t kabátban , cipőben. A 
szimptómák esetleg csak a kívülálló számá
ra feltűnőek, különösek.

A közös otthonból m agántanyává zül- 
lesztett lakásban azok a látomások!

"Elkapom a csuklóját (a karkötő elpat
tan). Az ujjain a drága ajándékgyűrűk! Saj- 
dulnak az ízületek... úgy tesz, m intha nem 
érezné. (Máskor sikoltozott, hisztériázott — 
hisz remek tragika.) Lehajolok, száraz kézzel 
(és tekintettel) m egtapintom  a pulzusát. A 
homlokához érek. »Nem vagy lázas?«— sut
togom. Várom, hogy felvihogjon; csak ko- 
médiázott... De m int aki tudja már, hogy 
késő, letörlöm képemről a torz vigyort. A 
bohóc én vagyok, ő  a nem  létező.

Más üyenkor leborul a csupasz asztalra, 
és sír, zokog. Hörög a mellkasa, m int egy 
vízbefúlónak. Én horpadozó poggyászom 
mal futok Párizs felé — majd Párizs elől. 
Ajánlólevelemmel a hűtlen Időhöz.

Amíg az ópium tart (van patikus, akinél 
a pult alatt kiporciózva az 1-2-3 grammos 
adagok) — addig mosolygó, hűvös szkep
szissel. S a tehetetlenség-érzetet el-elfojtó hit
tel, hogy csak többé-kevésbé vagy azonos 
sötét vétségeiddel. (Mint ahogyan a m ályva
virág öblös bíborszirmai sem idézik föl m in
d e n k o r  és m in d e n k ib e n  az é rz é k i 
asszonyszájat.)

Fekszel. Egyszerre bám ulsz m agad elé és 
m agad mögé. Tudod, hogy hátravan m ég az 
ázsiai történelemnek és a kölönböző hitfor
m áknak az esélye, vigasza. Azért mégis a 
halál felé tartasz. S m ég csak nem  is a meg
hirdetett igazságért.

Kívülről látja önmagát. M ozdulatlan test. 
Viasz arc. Védtelen. Az övé.

"Az én érdekes halványságom csupán idült 
gyomorhurutomból származik, no meg abból, 
hogy a Korona-kávéházban hallottam mindig az 
éjfelet ütni. A z arcomból akarná valaki a karakte
remet kitalálni? Vagy pláne a korét? Szamárság. 
S ugyan mire való?"

1997. III. 1.

"Olga Tokarczuk; **Ambrus Zoltán remi
niszcencia: Jobb szerelmet. (A HÉT, 1901.)

•O'

Árkossy István rajzai a 13., 14., 15. oldalon
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SZŐCS ISTVÁN

Megtesztelt tesztelok
OLVASS, G O NDO LK OZZ, ÉRTELMEZZ! 
Felkészítő érettségizőknek és felvételizőknek  
magyar irodalomból.
Szerzők: Berazán István—Gábor Csilla—Orbán Gyöngyi, 
a M agyar Irodalom tudom ányi Tanszék 
Felvételi Bizottságának tagjai.
Megjelent 1997 februárjában Kolozsvárt.
Ismét kénytelenek vagyunk el

sütni az ősi diákélcet: mit kell tudni 
az egyetemi hallgatónak, a tanárse
gédnek, és a professzornak?

Válasz: az egyetemi hallgató
nak mindent, a tanársegédnek azt, 
hogy milyen adat vagy tétel melyik 
könyvben található, a professzor
nak meg azt, hogy hol van a tanár
segéd.

A vizsgált kiadvány alapján 
mindenekelőtt az állapítható meg, 
hogy az egyetem i hallgatókkal 
szemben támasztott követelmény 
"kiterjesztést nyert" immár a felvé
telizőkre is: mindent kellene tudni- 
ok. Az első ellenkérdés: akkor miért 
kell felvételizniük az egyetemre? 
Lehetséges válasz: az egyetem nem 
képzéssel foglalkozik, hanem a 
mindenttudók bejáratásával. (Dres
sing)

Aber ist das eine Antwort? Meg
nyugtatásul: nem, nem! Még bár 
arról sincs szó, hogy a diákoknak, 
m iként hajdan Mózes népének 
(negyven helyett) négy évet kellene 
bujdosniok a sivatagban, mielőtt az 
ígéret Földjére lépnek. Akkor hát— 
miről is van szó? Ezt volna jó meg
tudni e kiadványból. Alkalmas-e 
rá?

*
Teszteljük meg hát magát a Fel

készítőt. Élőre bocsátva, hogy a 
tesztelés, szemben a vizsgával, az 
examinálással, rövid távú és felszíni 
ellenőrzést jelent Maga a tesztelés 
szó, etimológiáját tekintve, elég kö
zönséges eredetű; eredetileg annak 
az eljárásnak a neve, amellyel a gaz- 
dasszony ellenőrizte, hogy tojós-e a 
tyúk, vagy a bíborosok, hogy "iga- 
zi"-e a pápa? Vagyis: megtojózás, 
kitapogatás — amiből annyi kide
rülhet, hogy lesz-e holnap tojás és 
pápa, de az nem, hogy milyen lesz 
és meddig? Majd tapasztalnunk 
kell, hogy egyesek tudatában elmo
sódik a különbség e kétféle ellenőr
zés módszere és érvénye között.

"Tudományossággal kapcsola
tos" munkáról lévén szó, ellenőriz
zük legelőször is a "keret-appa
rátust". Név és tárgymutató: Nincs! 
Egy tájékoztató jellegű kiadvány

esetében ez nagy fogyatékosság. 
Tartalomjegyzék: eíső pillantásra ki
adósnak tűnik. Ám kiderül, hogy. 
(A továbbiakban is többször a szer
zők stílusának hatása alá esem, 
mint az előbb is.) Például: a XX. 
századról szólva, római számokkal 
jelölt hét fejezet van feltüntetve lap
szám megadásával, ám az nincs, 
hogy melyik mit tartalmaz? Izgal
mas rejtélyt kínál, hogy közülük 
négynek miért az a címe, hogy A 
XX. SZÁZADI IRODALOM, há
romnak viszont: A XX. SZÁZAD 
IRODALMA? Mi lehet a különb
ség? Az olvasó izgalma pattanásig 
feszül, amikor észreveszi, hogy e 
kétféle cím egyszerre fordul elő a 
VII. fejezetnél, ugyanis VII. fejezet 
kettő van, a 131. és a 132. oldalon, 
és nemcsak a t. jegyzékben, hanem 
benn a füzetben is. (Jó kiadós feje
zetek!)

A tesztelő kénytelen azt megál
lapítani, hogy a szerző vagy telje
sen elsodortatott a rejtett feladatok, 
csapdák telepítésének szenvedélye 
által, vagy dilettáns, hanyag, felüle
tes.

Könyvészeti nincs jegyzék a fel
használt irodalomról, de (át)futó 
pillantással is megállapítható, hogy 
hivatkoznak olyan szerzőkre, mint 
Gadamer, Bomrich, Friedeil, akik 
nyilván neves mű(velődés)történé- 
szek, viszont az irodalomtörténet, a 
személyiség- és intelligencia-vizs
gálatok, az oktatási metodológia 
alapvető műveire nincs hivatkozás. 
Ez ugyan még nem áthágása a disz
ciplínának, de már elgondolkozta
tó.

Viszont a "Tanácsok a felkészü
léshez" című fejezet végén található 
az AJÁNLOTT SZAKIRODALOM 
jegyzéke. Sajátos, hogy a tartalom- 
jegyzék nem is tünteti fel, bár, mint 
láttuk, kétségbeesetten igyekszik 
minél hosszabbra nyújtózkodni! 
Tanulságos egy jegyzék. Például, 
amikor az olvasó azt látja, hogy 
Kozma Dezső: "Magyar irodalom a 
XIX. század maásodik felében", el
őbb csak sajtóhibára gondol, aztán 
rájön: erőteljes célzás ez agai/gábo- 
ri hagyományok őrzésére!

Felsoroltatnak sorozatok: az Iz
musok, a Matura stb., a Tanulók 
könyvtára és a Magyar Klassziku
sok sorozat, és bevezető, illetve kí
sérő tanulmánya — de, kérdi a 
kisdiák: melyik? Vagy az összes? És 
honnan tudjam, hogy megvan a tel
jes sorozat, nem hagytam-e ki a leg
fontosabbat belőle?... Nem hely
vagy papírhiány akadályozhatta 
meg a szerzőket a kötetek és tanul
mányaik felsorolásában, mert a né
gy edrétnyi oldal fele s a hátlap 
teljesen üres. Kényelmességről, ne
tán valami rosszabbról is van szó?

Választ ad erre a jegyzék utolsó 
sora.

"Világirodalmi lexikon: iroda
lomelméleti címszavai, Akadémiai 
Kiadó, Bp." Egy: ez a lexikon tizen
kilenc kötet. Az érettségire készülő 
gyereknek végig kell mind bön
gésznie, hogy melyek azok az iroda
lomelméleti címszavak; jaj, ha egyet is 
kihagyok. Mi lett volna, ha szerző
ink a legfontosabbakat felsorolják? 
Mi akadályozta őket ebben? Hely
hiány nem: akkor kényelmesség, 
lustaság, netán?

Kettő: A Világirodalmi Lexikon 
valamennyi kötete nem áll a vidéki 
városkák tanulóinak korlátlan ren
delkezésére, ebben akár fogadni is 
merek. Nem lett volna indokolt e 
címszavakból apró betűvel annyit 
k iv o n a to ln i e F e lk ész ítő b en , 
amennyi a különben is üres he
lyeken elfér?

Nem-nem! Itt szándékosságról 
van szó; kirekesztő szándékról: Hoz
zánk ne jöjjenek felvételezni olyan 
paraszt és plebejus kölykök, akik 
azt hiszik, elég, ha bemagolják a 
tankönyveket, meg a Toldit; és 
Bocskai ruhát varratnak maguknak 
a felvételire! Nem-nem!

Mi csakis a jobb családok gyere
keire számítunk, akik villámgyor
san visszafelé is ki tudják mondani 
azt, hogy Hans Georg Gadamer, 
meg Juricsek Gombrich, és főleg, 
akik ismerik Misszisz Benthfent te
lefonszám át! Igen, a tetszelgő 
bennfentesség hatja át az ajánlott 
könyvjegyzéket, csakúgy, mit az 
egész könyvet. Nincs mitcsodálko- 
ni azon, ha olvasói legközelebb a 
szélsőbalra szavaznak. Ám hagy
juk az érzelmeket. Haladjunk sorjá
ban.

*
Az Erata m int olyan. A sajtóhiba 

a mai számítógépes világban a vá
rakozásokkal szemben kivédhetet- 
lenebb, mint valaha. Éppen ezért, 
egy olyan munkácskában, amely 
klasszikusoktól közöl idézeteket, 
mutatványokat, példákat, s amely 
egyáltalán a maximális fordulat
számra felpörgetett és fennen ki
nyilatkoztatott igényesség jegyé
ben jött a világra, a hibajegyzék 
nem mellőzhető. Azon tudós mun
ka, amely nem bír hibajegyzékkel, 
hasonlatos azon kacsalábon forgó 
palotához, amelyik nem rendelke
zik lúdtalpbetéttel.

Ízelítőnek álljanak itt az alábbi
ak.

Az ábécé iránti tiszteletből 
kezdjük Adyval. A 31. oldalon:

Vak ügetést hallani 
Eltévedt, hajdani lovasnak...

Igen, és nyílveszőt kapni neki 
hátba!

Ady után agyag: "bár nem töre
kedhettünk a teljes tanagyag átfedé
sére, mégis" — mivel a tanagyag 
mellett a taniszap, tangipsz, tanla
tyak átfedése is feladatunk volt s a 
központozásra sem fordíthatunk 
elég tanidőt.

Még mindég az A-nál tartva, 
Arany János: Vágtat a ló... című vers 
második sorába kénytelenek voltak 
egy a-t bepótolni, hogy felszabadít
sák a költőt a ritmus zsarnoksága 
alól; így lett "viszi lába" helyett "vi
szi a lába", valamint e strófa utolsó 
betűje után elhagyták az aposztró
fot, a pedantéria e csinálmányát, hi
szen úgysem tördőik a mai felvé
teliző azzal, hogy banben vagy babe. 
(49. old) (A továbbiakban a laza köz
pontozásra és a régi helyesírású szö
vegek á tírásának  k ö v e tk ez e t
lenségeire az Erata nem óhajt ki
térni.)

Továbbra is A: Attila József Már 
két milliárd... című versének (51. ol
dalon) "Úgy kellesz, mint a dolgos 
tömegeknek" sorából a dolgos tö
megeknek szája elől elvonják a ha
tározott névelőt... A vers második 
sorában az állatuk szót állatjukra 
gazdagítják. A nyolcadik sorban a 
szerelem szót megtoldják egy mö- 
vel, szerelmem lett így belőle...

Bö betű: Babits Jónás imájában 
az eredeti "mint ó  súgja" helyett 
"mint Ó súghat" áll... 50. oldal.

C... sőt C-c-c!... mivel Petőfi A 
nép nevében című versét így írták át: 
"Ha fölkel nem kér", ahelyett, hogy 
Ha fölkel, és nem kér; továbbá két 
sorral lejjebb, s ez már nem is sze
déshiba, az elégettek szó kijavítva 
élégettétek-re, mivel mai szedő, szer
kesztő, szerző nem ismeri a félmúl
tat, mivel az az elavult nemesi 
világképhez tartozik. Ide tartozik, 
hogy az idézetet a "megnyilatko
zás-gesztus és a konkrét beszédtar
talom viszonya szempontjából" 
kell összevetnie az olvasónak.

F... Fogytán van a napod c. töredé
kében Vörösmartynak vagy hat 
központozási ínyencség található, 
egy-két egybe-írási és sorcsereberés 
finomság mellett. (53)

I... Intés az őrzőkhöz dm ű Ady- 
versben a központozási és ékezési 
problémák mellett a dísz-kócos tánci 
termen-ből kihagyták a kötőjelet, 
hogy a díszkócos hatására a tanuló 
azt higgye, már Ady is járt diszkó
ba, s ezáltal is közelebb kerüljön 
hozzá. (55)

Rímes furcsa játék című Tóth Ár
pád-vers emígy elmélyítve: Vérszí
nezi helyett vérszívezi olvasható 
benne, a következő strófában pedig 
az, hogy Se birokom, se kincsem, bir
tokom helyett, e bírok során a szer
kesztő két vállra feküdt ki. U- 
gyanazon az oldalon Szabó Lőrinc 
Tutajon dm ű versében álom gyűlt ár 
minden érzékemen, holott eredetileg 
csak gyúlt át: pár sorral lejjebb talál
ható az élő falakom; ez nem egy ost
romszer, hanem a falakon helyett 
meredezik. (61)

A 62. oldalon egy Vorösmarty- 
idézetben É hegyek és völgyek olvas
ható; utána nézendő az elavult 
nemesi eszmekor adattárában!
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Fö, mint Fohászkodás: Berzsenyi 
modernisiert, azaz modemizé! A 
legmagasb menny javítva legmaga
sabbra; a nagy kezed alkotásit — alko- 
tásaitra. (69)

A 72-73. oldalak pöszmétéi kö
zül kiemelkedik a túl világi hang, 
"Mely beoégyüT' a habzúgás és a töb
bi gondatlanság közé.

Petőfi — liberális lehetett! Az is 
tanúsítja, hogy az óceán kis gyön
gyeként "A az ó'ró'm?"-ről dalol.

Mö, mint Madách: esedékes 
Arany János lektorizálásának felül
vizsgálata. Ezért szerzőink meré
szen nyúlnak a Tragédia részle
teihez. A londoni szín szereplői a 
sírba beléje ugrónak (ugranak volt az 
elavult alak), a szerzői utasítás (A 
lélekharang megcsendül) beszedve 
a verssorok közé, azonos betűkkel; 
valamint Beoégzők — bevégezők he
lyett; s már nem a reg az, ami új létre 
költ, hanem a régi Lovel sem ismeri 
már a félmúltat, s kincse ezért nem 
nyújt boldogságot neki; nyújta he
lyett. Érdekes kis kincs került elő 
viszont az Elítélt batyujából: Maradj 
bilincs a a kötvény por felett; ez a köt
vény nyilván az intergalaktikus 
porfelhők ősi magyar neve (vesd 
össze hőtevény), mely sokkal érde
kesebb az elkoptatott hitvány szó
nál. (79)

Ugorva 79-ről 97-re, ott Katona 
József szövegében találni, hogy ir- 
tóztétón büntettél Istenem; nyilván 
irodalomtudósaid által!

Fejre kell állani a 101. oldaltól, 
mert a lapok is azt teszik. Böngész
ni ebben a pozícióban kellemetle
nebb, meg sem érdemes állani a 
"című esszeregény"-nél, annál in
kább a 112. oldalon, ahol Petőfi Sán
dor érzelmi felindulásában így vall: 
Szerelememért föláldozom Az éle
tet,...

Ám mindez semmi! a 114. olda
lon a szolgaságnak népe arra vár, 
hogy a láncát"« rózsa rágja le kezéről' 
— rozsda helyett. Vagyis a szedő 
előbb kihagyta a dö betűt, aztán 
felékezte az ó-t; bár minden rozsdá
ból ily könnyen válhatna rózsa! Pa- 
tó Pál úr kardját is rózsa marná, s ez 
vigasztalna a ragyogás elmaradá
sáért. Egyetértesz-e ezzel a "valo- 
mással'l így, egy lóvéi is? Ezt már a 
116. oldalon kérdi a tanárok hada. 
Nem sokkal arrébb a Kertben c. vers 
ravaszul így van megtesztesítve: 
Kertbne. Hátha nem jön rá az a bug- 
ris diák. Műfajrövidítés két lappal 
arrébb: Drámai Költmény.

Krúdy-idézetben a hattyúnyak 
selypítve hattyúnak olvasható, s 
ugyanezen oldalon (134) egy Rad- 
nóü-sor: "út mentén a folyó, tükre 
sajpga megáll. (Sajogva: de csak a 
felvételizők kedvéért.)

Aztán szó esik még tovább sri- 
íusirányzatokról; a Guttemberg-al- 
bumról, a méyebb költészetről, az 
egazságról, minderről persze ríme
den; de haggyuk már abba, követ
kező tém ánkhoz á tveze tésü l 
használjuk fel a 135. oldalról a rava
szul tesztelőállítást: "Ahéja-nász az 
avaron... ihletforrása a viharos 
Csiszka szerelem..." A ravaszság 
persze abban van, hogy a nevendék 
ki fogja javítani a C siszkát — 
Csinszkára s közben nem veszi ész

re, hogy Lédáról lenne szó. Hát er
ről nem csak annyit, hogy az ok
tatás elemi szabályai szerint a hibás 
megoldást nem szabad a tanulók 
elé tálalni; hanem: azt, hogy a költő 
a saját feleségével vagy a más fel
eségével játszik bogyósdit az őszi 
avaron, azt nem is szükséges feltét
lenül középiskolás fokon taní-tani. 
Ráér. Mire megvénülünk.

Összefoglalásul: a tájékoztató 
felszínének sok kínos gondatlansága 
bizalmatlanságot kelt a munka tar
talma és koncepciói iránt is. Joggal- 
e?

*
Ások első fejezet egyikének vé

gén a következő olvasható: "Vé
gezd el Weöres Sándor alábbi verse 
és az Ó m agyar M ária-siralom  
összehasonlító elemzését. Weöres 
Sándor Mária siralma" stb.

A két szöveget időben legkeve
sebb hétszáz év választja el, ízlés

ben, szellemben, tömörségben hét 
világ. Az összehasonlító elemzés el
végzése sokfele ágazó nyelvtörté
neti tanulmányok, korismeret és a 
szokásosnál nagyobb kritikai bá
torság és elfogulatlanság nélkül 
nem fog menni; még átlagos felső
fokú képzettség sem lesz hozzá ele
gendő. Egy középiskolát éppen- 
csak elvégző diáknak odavetni ezt 
a feladatot — ordító módszertani 
dilettantizmus!

Ha más tantárgyból, tesztlá
pon, kapna hasonló feladatot a di
ák, az elfogadható válasz csak is ez 
lehetne: a válasz különleges szakér
telmet igényel. Nem vállalkozom 
rá.

Igaz, ez még nem tesztkérdés, 
csak ínycsiklandozó előzetes a fel
vételi bizottság fátyoltáncából. A 
151. oldalon az Ellenőrző tesztlapok
111. fejezet alján az utasítás: "Ismerd 
fel a részlet alapján, melyik közép
kori nyelvemlékünkből való az 
alábbi szöveg (mai változata)! Ha 
tudod, idézz még belőle további né
hány sort! Meglátásod szerint van- 
nak-e ennek a szövegnek — mai 
fogalmaink szerint — irodalmi ér
tékei?... Ó én édes uracskám stb.

Lám, a nagyképűség milyen fe
ledékeny! A szegény kisdiák, mi
után elvégezte fentebb a doktori 
értekezéssel felérő összehasonlító 
feladatot, most még legyen arra is 
képes, hogy felismerje, melyik kö
zépkori nyelvemlékünkről van szó! 
És bevallani, hogy meglátásai szerint 
egyben a mai fogalmaink szerint: van
nak-e irodalmi értékei? Ám kik azo
nosíthatók a mi alatt? Honnan tudja

a felvételi bizottságról a diák, hogy 
milyen fogalmai vannak?

Összehasonlításul: egy fizikai 
felvételin e kérdés kb. így hangza
na: "Hé, te! Szerinted az a Newton 
egy nagy fej volt? A mi mai fogal
maink szerint is? Érnek-e még vala- 
mait a törvényei?"

A szerzők szerint oly nagyra ér
tékelt és fennen lobogtatott szakki
fejezések értékrontása ment végbe 
már az első felszólításnál: "Össze
hasonlító elemzés". Van-e fogalma 
egyáltalán a diáknak arról, hogy ez 
adott esetben mit jelent? Legfen- 
nebb ezt kérdezhették volna: mi
lyen szempontból hasonlíthatnád 
te össze a két verset? Ezt a diák,

mint intelligencia — és nem mint 
irodalomtörténeti — feladatot így 
oldhatná meg: az egyik kétszer 
olyan hosszú, mint a másik. Mind a 
kettő tartalmaz olyan kitételeket, 
amelyek a másikban nincsenek 
benne stb.

A múértés képessége c. fejezet egy 
kis minta-elemzéssel kezdődik. 
Radnóti Miklós Éjtszaka. "Fekszik a 
test, de a sok/ lebegő árny áll a 
falaknál./ Jár a zsebóra, mereng/ a 
pohár víz, hallgat a naptár. (1944. 
március.)"

A felvételiztető előbb bemutatja 
a lehetséges hibás elemzést, azaz, 
elmeséli a mű tartalmát: "A költő 
lefeküdt, s nézi a falakon mozgó, 
riasztó árnyakat. A csöndben még 
zsebórája ketyegését is hallja, a fél
homályban látja a pohár vizet, a 
naptár lapját". Aztán figyelmeztet, 
nem a valóság első szintjén, hanem 
"egy másik világban" kell értenünk 
az egészet, nem a szavak elsődleges 
jelentésének, valóságvonatkozásá
nak a síkján. "Az Éjtszaka elképzelt 
világában olyan megrendítő mély
séggel érint meg bennünket a nyu
galom és a sötétség, a béke és a 
rettegés kettős hangulata, az élet és 
a halál együttes jelenléte", hogy 
csak na!

Az elemző tehát kitalált egy 
rossz elemzést, azonban meg sem 
mondja, hogy miért is rossz az? Ez 
a tartalomfelmondás lényegében 
azért rossz, mert olyan állításokat 
tulajdonít a költőnek, amelyeket az 
nem is állít: "a költő lefeküdt!" Mi
ért volna azonos azzal, hogy Fekszik 
a test? Tegyük át festészeti példára, 
egy csendélet ehhez hasonló ma
gyarázatára: "A festő most egy nap
raforgó alakjában áll az asztal bal 
sarkán" — nemde? Nézi a mozgó, 
riasztó árnyakat; hogy-hogy ő né
zi? Mi látjuk azokat; és nem arról 
van szó, hogy mozognak, hanem 
hogy egy helyben lebegnek, mint a 
láng (hiszen állnak a falaknál, a 
versben nincs szó arról, hogy riasz
tó, sem a félhomályról, sem a naptár 
lapjáról, — az elemző sugall csak 
egy "a tárgytól eltekintő" elemzést. 
Rossz példát kínál, de ezt a rosszat 
saját magából hozta ki!

E négysoros versnek a valódi 
elemzése arra a sajátosságra figyel
meztethetne, hogy hat ige fordul 
elő a négy sorban (amelyik igenévi 
alakban van jelen, itt az is igeként, 
aktívan funkcionál). Ebből az első 
négy konkrét, direkt mozgás-hely
zetre vonatkozik: fekszik, lebeg, áll, 
jár; a másik kettő: mereng, hallgat — 
már rávetít, kivetít, megszemélye
sít, hiszen itt holt tárgyak azok, 
amelyek merengenek és hallgat
nak. Az elemzés felhívhatja a fi
gyelmet arra, hogy — a dinamikai 
lépcsővel "(fekszik-áll, lebeg-jár) 
kapcsolatban a falak és a pohár víz 
a bezártság hangulatát sugallja, 
hogy az óra és a naptár között nem 
az a lényegi összefüggés, hogy 
mindkettőnek lapja van (erről a vers 
nem is szól), hanem mindkettő idő
mérő eszköz: az óra rövid távú, a 
pillanat múlását jelzi, a hallgató 
naptár a korszaknak, a nagy időnek

» » >  folytatás a 18. oldalon

17



HELIKON

folytatás a 17. oldalról
titokzatosságát; itt most csak a pil
lanatot érzékelhetjük, a korszak el
zárva előlünk", és így tovább.

A módszeres elemzésnek azzal 
kellene kezdenie, hogy a cím miért 
Éjtszaka és nem Éjszaka. Az elemző 
csak a vége felé jegyzi azt meg, 
hogy az éjtszaka "kemény, kellemet
len hangzású"(?) mássalhangzóival 
elkülönül a vers többi részétől, 
amelyben a zeneibb mássalhang
zók az uralkodók, ez teljesen alap
talan állítás, hiszen a kis versben 
"benn" még négy k-hang van és 
négy t, és különben is, miért nem 
zenei mássalhangzók ezek? Vajon 
nem elég zenei ez a vers? A nap 
lement, eljött a csend, szellő űzött 
felhők között merengve jár a hold- 
sugár, mint rom felett a képzelet — 
vajon nem e sok t-hanggal pattogó 
esti vers üt át az Éjtszakán; azon 
kívül, hogy van egy ilyen megszo
kott kapcsolat: jó éjt; nem ennek 
hatására emelődött át a t e címbe? 
És különben is van már Éjszaka cí
mű verse a költőnek, tehát indokolt 
volt a megkülönböztetési szándék 
stb. Mint ahogy az elemző esetleg 
azt is szóvá tehette volna, érdekes, 
hogy a jár és a mereng itt is egymás 
közelében van, mint az említett 
versben, továbbá a mereng a pohár 
víz, hallgat a naptár — a költő kap
csolódását jelzi József Attila látás
módja, stílus- és ezen át eszme
világa felé... (Súlyos hibát vét az 
elemző, amikor azt, hogy az óra jár, 
ugyanolyan megszemélyesítésnek 
fogja fel, mint azt, hogy a pohár 
mereng; mivel a járás tárgyaknak is 
tulajdonsága, nemcsak az embe
reknek.)

Olvasható a mű elején még egy 
részletes verselemzés, Aprily Lajos
tól az Ajánlás. (Ne haragudj. A rét 
deres volt, a havasok nagyon lilák s 
az erdő óriás vörös folt, ne haragudj; 
nem volt virág. De puszta kézzel 
mégsem jöttem: hol a halál nagyon 
zenél, sziromtalan csokrot kötöttem, 
piros bogyó, piros levél. S most add 
a lelked: karcsú váza," stb.)

Nincs terünk az elemzést meg
vitatni, csak két mondatot akarok 
idézni, jellemzésül: "És hogy az 
egész korábbi virágosdi, illetve bo- 
gyósdi nem betű szerint, hanem ké- 
p ileg  érte lm ezendő ... Az őszi 
színek és tájak — egyetlen kifejező 
komplex metaforaként — a sorok 
hátterét képező elégikus hangolt- 
ság szuggesztív kivetülései." Az a 
körülmény hogy az elemző e vers 
csodálatos szerkezeti pilléreit és 
magasba csapó zenei szökőkútját 
így elminősíti, hogy: "az egész virá
gosdi és bogyósdf', és csak annyit tud 
mondani a csapongó crescendóról, 
hogy nem betű szerint értelmezen
dő, jelzi, hogy mindent hajlandó 
feláldozni a bennfentesség látszatá
nak fenntartásáért: "mi ezt benn, 
ugye, akik benne vagyunk, csak így 
szokjuk mondani". Képzeljük el, az 
ettől felvillanyozódott diák így fog
lalja majd össze az Ómagyar Mári
át: az egész nagy vasszegezés és 
istenfájázás csak arra jó, hogy..." Ezt 
a v irágosd it-bogyósd it vessük 
össze ezzel: "a pályázók rendelkezze
nek az élmény fogalmi analógja megfo-

S\almazásának a képességével', vagy 
étezzen "egy történeti — poétikai 

— műfajelméleti fókusz, amely a 
műelemző, műértő, szövegértési 
feladatok megoldásában a poétikai 
metanyelv alkalmazását, az önálló 
kritikai tevékenységet kéri szá
mon"... Csak annyit tehetek ehhez 
az elváráshoz hozzá, hogy a szerző 
itt az "egész virágosdiban és bo- 
gyósdiban" eléggé kinyújtotta a po
étikai metanyelvét az érzékletes 
költői képek felé.

Még nehány kikapkodott kér
dés a Feladatlapokról:

— Nevezd meg és jellemezd rövi
den a középkor zenéjét! De melyiket, 
könyörgöm, és milyen röviden? 
Hm?

— A középkori gondolkodás mely 
lényeges tulajdonságaira mutatnak rá: 
- kereszt, - bárány, - liliom? (A nem 
fókuszcentrált analóghiányos diák 
erre esetleg így felel: ugyanazokra, 
mint például a pallos, a páncélos 
lovag és a dézsmál)

— Mely tulajdonságok nem illenek

Azt, hogy egyetlen ilyen fel
adatlap megoldására hány perc 
adatik a pályázónak, nem tudom. 
De visszalapozok a 40. oldalra, ahol 
ezt a tanácsot kapom: ne használj 
sablonokat! Nehezen tudom elkép
zelni, hogy ilyen tömegű és ilyen 
szétágazó kérdésekre tudnék akár 
két óra alatt is sablonok nélkül fe
lelni; de attól félek, kevesebb idő 
jutna rá.

*
A végtelenségig folytathatnánk 

a példák felsorolását, amelyek 
mind a szerzők metodológiai tájé
kozatlanságáról vallanak, de a leg
nagyobb hiányérzetet mégis az 
váltja ki, hogy a Felkészítő szerzői
ből teljesen hiányzik a feladat-tu
dat. Csak abban hisznek, hogy nekik 
kell felvételiztetniök. De — mivég
re? Azonkívül, hogy az "önálló kri
tikai tevékenységet" és "a fogalmi 
analóg megfogalmazásának stb. 
stb. élményét" várják el tőlük, mi
lyen célra választják ki a jelentkező
ket.?

a reneszánsz képzőművészetre! (Ka- 
kukkfiókás teszt-ravaszságok kö
vetkeznek.)

— Mely műfajok nem tartoznak a 
jellegzetes reneszánsz formák közé! 
(mf.)

— Határozd meg: mi a szépség? 
(Egyben lepipálhatod Arisztote
lészt, Diltheyt és Benedetto Crocét; 
most mutasd ki önálló kritikai tevé
kenységedet!)

A Barokk I. Feladatlap tíz kérdé
se közül néhány:

1. Folytasd az idézetet néhány 
mondaton á t  "Fokozta az ájtatos 
hangulatba való beleélést, az elra
gadtatást, eksztázis előkészítésé
vel, a misztikum révületébe eme
léssel próbált hatni. Vagy éppen a 
borzongás, a rettenet hangulatának 
a felkeltésével figyelmeztetett az el
múlásra".

2. Néhány műfaj következik. 
Példázd ezeket korabeli művekkel 
és add meg a műfajok definícióját 
eposz, memoár, fiktív levél, vitairat.

9. Értékeld Apáczai Csere János 
kulturális, pedagógiatörténeti je
lentőségét!

10. Milyen stílus jegyeit isme
red fel az alábbi versben? Indokold 
véleményedet, 5-6 mondatban. (Fa- 
ludi: Párás ének)

Amikor két évvel ezelőtt a Fel
készítő anyagának egyrésze a Heli
konban mejelent, a kolozsvári ma
gyar tanárok nyilatkozatban bírál
ták a szemponttalanságai miatt, 
többek közt azt, hogy nem derül ki 
belőle, milyen alapon tartanak va
lakit alkalmasnak tanári vagy tudo
mányos pályára; hiszen az egyetem 
célja végül is középiskolai tanárok 
és tudományos kutatók képzése. 
(Különben közismert, hogy ez a 
két foglalkozás eléggé különböző 
adottságokat kíván: kitűnő tudós 
lehet rossz tanár; és remek tanáro
kat találni szép számmal azok kö
zött, akik tudományos munkás
ságot sohasem fejtettek ki!)

Ha a Felkészítő szerzői a bírálat 
hatására nagyobb teret is engedtek 
a felvételi elképzelésében a magyar 
irodalomtörténeti ismeretanyag 
funkcionálásának — bár szerintem 
ezt is módszertelenül tették —, 
egyáltalán nem látszik őket foglal
koztatni a gondolat, hogy épp tu
dom ányos és tanári pályára 
választanak ki jelentkezőket; és 
nemcsak kritikusira?! És nemcsak 
irodalomteoretikusira!

Tény, hogy azokon kívül, akik a 
tanári vagy a tudományos pálya 
felé törekednek, mindég jelentke
zik egy kisebb, harmadik csoport 
is, főleg a filológiai szakokra (de

műtörténetre, lélektanra, teatroló- 
giára is.) Ezeket a diáknyelv általá
ban "a művészlelkek" címen fog
lalja össze. Valóban, mindég van
nak köztük jó íráskészségű, fogé
kony, tehetséges személyek is, ha 
nem is mind jó író lesz belőlük, de 
gyakran jó újságíró, dramaturg, sa
többi.

Van viszont számos féltehetség: 
nagyon fogékonyak, korán és sokat 
behabzsoltak a kultúrából, de nincs 
bennük kreativitás, csak megnyil
vánulási vágy. Egyrészükből eset
leg jó cenzor, belügyi tiszt, követ- 
ségi titkár válik, többnyire azonban 
a kisvárosi különcök, a félművelt 
csodabogarak, vagy az alkoholista 
elvetélt zsenik, valamint a kultúr- 
csődörök és a kultúrkancák után
pótlását szolgálják. Természetesen, 
ők sem zárhatók ki az egyetemi ta
nulmányokból, de a felvételi szem
pontjainál nem csak rájuk kell 
tekintettel lenni!

*
Mi az, ami meg sem fordult a 

felvételiztetőink fejében?
Például az, hogy intelligencia 

— többféle van! Sőt: stílus-fogékony
ság is. Vannak érzékletes stílusúak, 
és vannak mások, akiknek inkább 
van adottságuk az elvont kifejezés 
iránt. Az előbbiek például irtóznak 
a terminológiai bombaszttól, az 
utóbbiak ugyanezt imádják; az e- 
lőbbiek lebénulnak, ha a metanyel- 
vük kiöltését várják el tőlük, az 
utóbbiak sziporkázva produkálják 
magukat.

Egyik típus élvezi a sztereotípi
ákat, biztonságot kap tőlük, a má
sik meg sokkot.

Ilyen vonatkozásban semmiféle 
tudatos szempont és célrairányult- 
ság nem fedezhető fel a Felkészítő 
szerzőiben. Teljesen megbabonázta 
őket a tévék és magazinok Ki mit 
tud modora. Például az általuk al
kalmazott tesztológia egyik fő kor
látjával sincsenek tisztában: azzal, 
hogy ezek a tesztek az intelligencia 
fokát a reakció-idő rövidségével 
mérik. Technikai-katonai s hasonló 
feladatok megoldása közben való
ban számít a gyorsaság — mennyi 
idő alatt tudom gránáttűzben ha
salva, az ellenségtől zsákmányolt 
ismeretlen típusú üzemzavaros 
géppuskát használható állapotba 
hozni; vagy milyen gyorsan talá
lom meg három felém száguldó 
nagysebességű rakéta között a me
nekülés egyetlen lehetséges irá
nyát; — verselemzésnél azonban 
más a fontos.

Hol tartunk például attól a fel
vételi módszertől, hogy "itt van ké
rem ez a vers, holnap reggelre 
hozzon be egy jó elemzést róla"!?

(Persze, fennáll az a veszély, 
hogy a jelölt puskázik: ám ha tudja, 
hogy honnan kell puskázni s ezt jó 
színvonalon teszi, m áris bizo
nyította, hogy — bevezetőnk értel
mében — alkalmas tanársegéd
nek.)

Érdemes lett volna hamarabb is 
megvitatni e kérdést — szerintem 
ugyanis az itt tálalt felvételiztető 
koncepció és módszer kemény fe
lülvizsgálatra és sok "kreatív" mó
dosító javaslatra szorul!
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X O V EX —
A  ko m isszá r  d ilem m ája . A z  eddigi összes arra irányuló 

kísérlet, hogy az emberi term észetet a Komisszár eszköze
ivel változtassuk meg, kudarcot vallott, kezdve Spartacus 
N apállam ától az inkvizíción és a reformáción át egészen 
Szovjet-Oroszországig. Úgy tűnik, ezen kudarc okát két 
olyan zavaró körülm ényben kell keresnünk, amelyeket 
Kant bizonyára az alkalm azott ész antinóm iáinak nevezett 
volna. Az első a szerpentinút antinómiája, a m ásodik a 
lejtők antinómiája.

Utópia csúcsa m eredek, a felfelé vezető ú t sok nyaktörő 
kanyarral terhes. M iközben fölfelé igyekszünk, soha nem 
látjuk m agát a csúcsot, egy önm agában sehová sem vezető 
érintő irányában haladunk. H a sok-sok em ber tolakszik 
fölfelé, a tehetetlenség végzetes törvényének engedelmes- 
kedve letaszítják vezérüket az útról, majd m aguk is köve
tik őt, s közben az egész m ozgalom  az érintő iránya mentén 
elszáll a semmibe. Ez történt a legtöbb olyan forradalmi 
m ozgalom m al, ahol a töm egim pulzus jelentős volt, és ahol 
a töm eg tehetetlenségi ereje heves centrifugális erővé ala
kult. Az óvatos reformm ozgalmakban a lendület ellenben 
ham ar kifárad, és az emelkedő spirál először bágyadtan 
körökké laposul a csúcs közelében anélkül, hogy sikerülne 
följebb jutnia, m ajd-m egindul lefelé. Ez a helyzet például 
a szakszervezeti m ozgalm ak esetében.

A kudarc m ásik oka a lejtők antinómiájában, vagyis a 
célok és eszközök problematikájában gyökerezik. Vagy az 
eszközök rendelődnek alá a célnak, vagy fordítva. Elméle
tileg persze létrehozhatók gondosan kim unkált liberális % 
vagy vallási alapon álló középutas m egoldások is, de ha 
valódi felelősség súlya nehezedik ránk és konkrét dönté
seket kell hoznunk, m indenképpen választásra kény
szerülünk. S am int választottunk, máris a lejtőn találjuk 
m agunkat. Ha úgy döntünk, hogy az eszközöket rendeljük 
alá a célnak, egyre lejjebb csúszunk a lejtőn, miközben 
látszólag ésszerű érveket — m int például a jogos önvéde
lem  fontossága, a legjobb védekezés a tám adás, kellő kö
n y ö r te le n s é g g e l le rö v id íth e tő  a k ü z d e le m  stb . — 
hangoztatunk. Egy m ásik jól ism ert lejtőmodell a gyógyító 
késsel kezdődik, s a moszkvai perekkel végződik. Ennek a 
lejtőnek a végzetes m echanizm usával m ár Pascal is tisztá
ban volt: "Az em ber se nem  angyal, se nem vadállat, tragé
diája abban rejlik, hogy miközben angyalként szeretne 
cselekedni, vadállatként cselekszik."

A  jógi dilemmája. A belülről kiinduló változás létrehozá
sára irányuló kísérletek tömeges méretekben éppúgy si
kertelenek voltak. Akárhányszor csak kísérlet történt, hogy 
a jám borságot külsődleges eszközökkel idézzék elő, a szer
vezők ugyanazon dilem m a előtt álltak. Az inkvizíció az 
érintő irányában elszállt a semmibe, a liberális korszak 
egyházai egyre köröznek a csúcs körül anélkül, hogy föl
jebb jutnának. H a a célt rendeljük alá az eszközöknek, 
ugyanolyan végzetes lejtőhöz érünk, mint fordított eset
ben. G andhi lejtője az erőszakmentesség politikájával kez
dődött, s lassan ju tott el rajta jelenlegi álláspontjához, 
m iszerint nem  kell ellenállni a japán hódításnak  A japánok 
lehet, hogy m egölnek néhány millió indiait, de egy nap 
majd belefáradnak, s akkor India erkölcsi tekintélye hely
reáll.

N yilvánvalóan az átlagem berek tömegei számára a ki
látások semmivel sem  rózsásabbak ebben a m egfordított 
m achiavellizmusban, m int a komisszárok vezetése alatt. 
Az egyik lejtő az inkvizícióhoz és a perekhez vezet, a másik 
passzív elllenálláshoz a szuronyokkal és az erőszakkal 
szem ben, csatom ázás.nélküli falvakhoz, gyermekágyi láz
hoz és trachomához. A jógi és a kom isszár akár döntetlen
ben is kiegyezhetnének...

A R T H U R  K O E S T L E R : A jógi és a komisszár ( r é s z le t )  
Horizont, L o n d o n ,  1 9 4 2 . , __

---IÔ DTJC

SZÍNEK ÉS VONALAK KÖZÖTT 11.
Kortársam —  FAUST

A TVR 1-es csatornáján fil
met vetítettek Akép fehér mágiája 
címmel. Egy festőről készült, 
m ajdnem  két órás portréfilm  
volt, sok bevágott interjúval, 
eredeti kiállításfelvétellel. A 
festő, ha élne, ez év április 15-én 
töltötte volna be a 47-ik életé
vét. Neve: M IH A I M IRCEA 
CIOBANU

Régóta nem  környékeznek 
meg a varázslatosan nagy m ű
vészi élmények. Alig van mire 
rácsodálkozni. Alig születik va
lami, amire lélegzetvisszafojtva 
rafigyelnék. Jobbára m indent a 
reklám vett át — külföldön m ár 
régebben, m inálunk csak mos
tanság. Ezúttal elbűvölt a film. 
Már a kezdet legelső pillanatá
ban lenyűgözte a nézőt. Egy ha- 
ta lm a s , v ak ító an  feh ér fes
tővásznat láttunk, am i egyre 
közeledett felénk, m íg teljesen 
felitatott bennünket; belehal
tunk a FEHER VÉGTELENBE. 
Aztán egy ecsetet tartó kéz né
hány vonalat rögzített az ismét 
távolodó fehér végtelenségben, 
és egy hang, a festőé m ondta el 
szavakban is: "a fehér vásznon 
mindig ott a kép, csak egy füg
göny takarja el előlünk, az alko
tó ezt a függönyt húzza félre, 
hogy előtűnjék a rejtett kép".

Ez hát a KÉP FEHÉR MÁGI
ÁJA — gondoltam, és kissé ké
te lk ed v e  n éz tem  tovább  az 
inkább riportnak, m int portré- 
filmnek induló adást. Egy ked
vesen mosolygó kisfiút láttam  a 
zongora előtt. Majd egy kezdő 
költő verseinek lapjai, sőt egy 
drámája kéziratának első oldala 
tűnt föl a képernyőn. Édesanyja 
beszélt m eghatódva  a festő 
gyermekkoráról. Az apa arról 
szólt, hogy am ikor gimnazista 
fia egy este rákérdezett Goethe 
Faustjára, akkor egész éjszaka 
kellett mesélnie rajongó tekin
tetű gyermekének az örök nagy 
emberi TÖRTÉNETRŐL. Meg
ragadó volt ez a visszaemléke
zés. Sejttette a folytatást. Lassan 
előtűnt az emlékező belga kép
gyűjtők beszámolójából a Bel
gium ban hat hónapot eltöltő 
festő alakja és képeinek sokszí
nűsége. Szavaikból kirajzoló
do tt a festő hatalm as atlé ta

termete, széles karimájú fekete 
kalapja (— am it ereklyeként 
őriznek! —), bő fekete pelerinje, 
fekete szakálla, szem ének m é
lyen tűző pillantása, szem élyi
ségének pom pakedvelő grand- 
sága, nagylelkűsége, naiv élet 
szeretete.

A m ikor végre k ibon tako
zott a képek sorából m agának 
az alkotónak az alakja, m ár fel 
voltunk készülve egy középko
ri mágus- és egy bizánci ikon 
arckép fogadására.

Aztán következett a nyolc 
évi svájci tartózkodás, párizsi, 
Sao Pauló-i, N ew  York-i kiállí
tás világraszóló sikerével, és 
végül a hanyatlás évei, és a 
gyorsan jött halál képsora a "ha
lál esztétikájáról" szóló önval
lom ás könyvvé írt testam en
tumával.

Az élm ény szédületes volt, 
de igazából a képek fantaszti
kus lá to m á s a i te t té k  azzá . 
Rem brandt fekete fényei lob
bantak fel ismét a vásznakon. 
M odigliani, Goya vagy talán 
éppen Tiziano kézm ozdulatai 
villantak fel a festő ecsetvoná
sai nyomán. A néző előtt állt az 
európai nagy festészet a rene
szánsztól napjainkig hatalmas 
sz in téz isb e  o lv asz tv a  o lyan  
meggyőző egyéni erővel, hogy 
azt csak egy m odem  Faust fest
hette meg. Az egyik riportban 
maga a festő is azt állítja: a m ű
vész akarva akaratlan pak tu
m o t k ö t a d ia b o lik u s  sz e l
lemvilággal a m odem  hiúság 
vásárán. Képletesen értendők 
szavai: ez a kortárs Faust bejár
ta a m odem  élet m inden poklát 
és m inden m ennyországát. Eh
hez asszisztált az örök nagy 
költő, az ÉLET, és irányította, 
csábította az örök nagy kísértő, 
a civilizációs LUXUS.

Mi köze van m indennek a 
zenéhez? A filmben az egyik 
nagy francia m űtörténész, kriti
kus mondja: a hamis avantgárd 
m in d e n t e lu ra l, n em  h iába  
m ondjuk arra a kérdésre példá
ul, hogy mi az új a zenében: — 
MOZART. így van ez a képző- 
m űvészetben is. A festő élete, 
hatalm as életműve, gyorsasá
ga, zsenialitása, életfalánksága 
egyenesági rokonságba hozza 
M ozarttal. 3800 a lko tást ha
gyott hátra. R em brandti m a
g asság b a  e m e lk e d e tt. É le t
m űve MÁGIA, a szépség m ági
ája.

TERÉNYI EDE
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HELIKON.

Júniusi évfordulók
1 - 200 éve született Christoffer Jacob Boström svéd filozófus
2 - 140 éve született Kari Adolf Gjellerup dán író
3 -  110 éve született Carlo M ichelstaedter olasz költő
4 -  90 éve született Jacques Roumain haiti költő
5 -  130 éve született Paul-Jean Toulet francia író
6 -  100 éve halt meg Marián Aguiló i Fuster katalán költő 
7 - 210 éve halt meg Hugolin Gavlovic szlovák költő

- 100 éve született M aksay Albert romániai magyar író
- 30 éve halt m eg Putinas litván költő
- 100 éve született Vaszary Gábor író

8 - 3 0  éve halt meg Otilia Cazimir román írónő
- 50 éve halt meg Egyed Zoltán író

9 - 400 éve halt meg Jósé de Anchieta portugál költő
- 120 éve született Rudolf Borchard ném et író 

10-130  éve halt m eg Dia Fibiger dán írónő
11 — 100 éve született Michael Kakoyannisz görög író

- 100 éve született Bruno Frei osztrák író
- 60 éve halt meg Zalka Máté író

12 -120 éve halt meg Nyikolaj Platonovics Ogarjov orosz költő
1 3 -  110 éve született Bruno Frank német író

- 310 éve született Paolo Rolli olasz költő
1 4 -  70 éve halt m eg Jerome K. Jerome angol író

- 160 éve halt m eg Giacomo Leopardi olasz költő
1 5 -  160 éve született Peres Prosjan örmény író
1 6 -  90 éve született Helvi Heleena Hämäläinen finn írónő

- 20 éve halt meg Baráth Béla művelődéstörténész
1 7 -  90 éve halt m eg Sergio Corrazzini olasz költő

-130 éve született Henry Lawson ausztrál író
- 200 éve született Alexandre Vinet svájci irodalomtörténész 

18 - 120 éve született Gombocz Zoltán nyelvész
19-160 éve halt m eg A. A. Besztuzsev orosz író

- 140 éve halt meg Adolf Januszkievvicz lengyel költő
20 - 120 éve született Gabriel Donna román költő

- 75 éve született Jánosházy György költő
21 - 40 éve halt meg Q aude Farrére francia író
22 - 230 éve született Wilhelm von Humboldt német író

- 470 éve halt meg Niccoló Machiaveüi olasz író
- 110 éve halt meg Eugenie M arlitt ném et írónő
- 230 éve született Szentjóbi Szabó László író

23 -110 éve született Thyde Monnier francia írónő
24 - 210 éve született Giovanni Arrivabene olasz író

- 250 éve született John O'Keeffe ír író
25 - 80 éve halt meg Gyóni Géza költő

- 175 éve halt meg E. T. A. Hoffmann ném et író
2 6 -  510 éve halt meg Joannisz Argiropulosz görög hum anista

- 75 éve született Földes László kritikus
- 70 éve halt meg Vasile Párvan román történész

2 7 -  110 éve született Emanuil Bucuta román költő
- 40 éve halt meg Malcolm Lowry kanadai író

28 - 70 éve született Bustya Endre irodalomtörténész
- 130 éve született Luigi PirandeUo olasz drám aíró
- 200 éve halt m eg Pietro Verri olasz író

29- 160 éve született Petre P. Carp román kritikus 
30 -190 éve született Aleksander Groza lengyel költő

- 475 éve halt meg Johann Reuchlin német humanista 
? - 170 éve halt meg Perecsényi Nagy László költő

G yérül a kedvem
Páll Lajos versének egyik szakaszát idéz

zük a vízszintes 1., függőleges 39. sorban

VÍZSZINTES: 1. Az idézet első és máso
dik sora (zárt betűk: D, Á, Y, L, O). 15. 
Pattintott kőkorszak. 16. Dolgos kéz jelző
je. 17. Azonos magánhangzók. 18. Doktor. 
19. Mocsárgáz. 20. Őszi nap jelzője. 21. 
Német szatelitadó. 22. Földforgató. 24. 
Germánium és szén vegyjele. 25. Üdvöz- 
légy! latinul. 26. Neves magyar énekesnő 
névbetűi. 28. Helyhatározó rag. 29. Férfi 
szereplő a Bánk tanban. 31. Ők Bukarest
ben. 32. Falu Tamási Áron szülőfaluja mel
lett. 34. Fekete, franciául. 36. A Traviata 
műfaja. 38. Részben kötelező. 39. Kálium 
és nitrogén vj. 40. Női becenév. 42. Auszt
ráliai futómadár. 44. ...bánya, magyaror
szági város. 46. Üszkös. 47. Lángész. 48. 
Francia birtokos névmás. 49. Hegedű 
megszólalta tója. 51. Kálcium és hidrogén 
vj. 53. Tor betűi. 54. "Pihen a..., kikötötték" 
(Petőfi) 55. Falu a hargitai Kányád község
ben. 56. Merész. 57. Nagyon boldog 
öröm.... 59. Elmesport. 61. Fürdő alkalma
tosság. 62. Tanít. 63. A tanítónő c. színmű 
írójának névbetűi. 64. Vezetőhang nélküli, 
moll jellegű hangsor. 66. Van amikor így 
vigad az ember. 68. E sik,..., úgy lesz ta
vasz (népi mondás). 70. A Doberdó szerző
je, utolsó négyzetben személynevének 
kezdőbetűje. 72. ...izmus, Lao-Ce kínai fi
lozófus tanítása. 74. Elárusító asztal. 75. 
Gyilkol. 76. Nem fösfény. 77. Marionett. 
78. O. B. M. 80. ...ninus, olyan disztichon, 
amelyben a sorok közepe és vége rímel.

81. Omladék. 82. ...háza, magyarországi 
város. 84. Horvát, románul. 86. Téli sport
eszköz. 88. Ö. M. 89. Orosz férfinév. 90. 
Ipari zónái.

FÜGGŐLEGES: 1. Sütő András "Pom
pás" figurája. 2. Kanadai város. 3. Létezik. 
4. Sorvégi összecsengés. 5. Tüzérségi egy
ség. 6. Urmérték. 7. Faféleség. 8. Kis... fél
egyháza. 9. Fonetikus mássalhangzó. 10. 
...velővel, Tomcsa Sándor novellásköteté- 
nek címe. 11. Energia. ÍZ  Dolgozik a szo
bafestő. 13. Vaslui megyei kocsik betűjele. 
14. ...Dame, híres párizsi székesegyház. 
20. Mont..., világcsúcs. 23. Nem egészen 
etikus. 25. Angol világos sör. 27. Ételízesí
tő. 30. A koordináta-rendszer kezdőpont
ja. 31. Spanyol, portugál és osztrák kocsik 
betűjele. 33. ...újvár, Kolozs megyei város.
35. Szigligeti személyneve. 36. Képzés. 37. 
Kontinens. 39. Az idézet harmadik és negye
dik sora (zárt betűk: E, A, M, E, K). 41. 
Közlekedési felületek. 43. Közömbös, fá
sult. 45. Angol férfinév. Rajzfilm-macska. 
46. Dalol. 50. Oxigén és gallium vegyjele. 
5Z Erőszakos területszerzés. 54. Vissza: 
folyóvíz. 58. T. A. H. 60. Dél-amerikai cser
je. 6Z Ez a nő is pedagógus. 63. Karambol.
65. Európai nagytó. 67. ...Ráby, Jókai-re- 
gény. 69. Nem egészen vulgáris. 71. A le
vélsátor. 73. Mezeivad, névelővel. 77. Női 
névváltozat. 78. Kisiparos. 79. Vége a 
sakkpartinak. 83. Vissza: spanyolországi 
arab. 84. Szén, ittrium és oxigén vj. 85. 
Kezdeti tehetetlenség! 87.... László, felső- 
boldogfalvi festőművész. 89. Kötőszó. 90. 
Liba-"beszéd". 91. Lantán.
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