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Erdély és a millecentenárium
Erdély és az ezerszázéoes évfordu

ló — e két fogalom összekapcsolása 
egészen más megközelítési irányt 
jelöl ki, mint ahogy általában az 
Erdély és még valami témákat ki 
szokták dolgozni; mint amikor pél
dául a Mit adott Erdély a magyarság
nak, a románságnak, a németség
nek, Európának, a nagyvilágnak 
című dolgozatokat, értekezéseket 
és szónoklatokat írják. E címekben 
a "mit adott" kitétel felcserélhető a 
"mit jelent" ünnepélyesen hangsú
lyozandó kérdéssel is, am ely 
ugyanazokat a válaszokat fogja 
vonzani maga után.

Az esedékes évfordulón felte
hető kérdés azonban csakis ez le
het: M it ad o tt a m agyarság  
Erdélynek?

Ezen az évfordulón a magyar
ság kifejezésen a "magyarság" mint 
politikai nemzet értendő, mint tör
ténelmi alakulat, mint Magyaror
szág közjogi és történelmi tar
talma. Az, aminek létrejötte Árpád 
és unokái nevéhez fűződik. A ma
gyarság Erdélynek mindenekelőtt, 
nevet és történelmet adott; mert Er
dély neve a magyarságtól szárma
zik, ennek fordítása latinra a 
Transsilvania, és áthangolása ro
mánra: az Ardeal.

Dácia, Dácsia, vagy Dákia, 
esetleg Dachia — ma is tart a vita, 
hogyan ejtették valaha e nevet (va
lószínű, hogy akkor is többfélekép
pen) — annak a területnek ókori 
elnevezése, amely a későbbi törté
nelmi Erdély földjét is magába fog- 
la lta, egy m áig tisz táza tlan  
azonosságú népnek a nevéből ered 
s jelentése minden irányban túl
m utat e földrajzi elnevezésen. 
(Mint külön érdekességet hadd 
említsük meg, Dákhia neve Körösi 
Csorna Sándor szerint szólóországot 
je len te tt volna, a h induhoz- 
szanszkrithoz közelálló nyelven, 
melynek beszélői egy őskori nép- 
vándorlás során Kelet-Európába is 
eljutottak szerinte.)

Dácia azonban a római vissza
vonulás után, a III. század végétől 
kezdve m int politikai fogalom 
megszűnik, több mint félévezredes

politikai névtelenség korszaka áll 
be, amelybe ha be is világít itt-ott 
egy-egy szórványos régészeti lelet, 
legenda, anekdota, hiedelem, Er
dély Árpádék érkezéséig a történe
lem arctalan senki földje, át-átvo- 
nulnak rajta, ki-kiterjednek rá kü
lönböző népmozgások és hatalmi 
árapály-játékok, de amely mint jo
gi, szellemi, kulturális fogalom hat 
sötét, kemény évszázadon át ineg- 
zisztens, nem létezik.

Dácia neve, mint politikai em
lék, felbukkan még Attila hun ki
rály rövid uralkodása alatt, aki 
Dácia és Egyiptom neveit is felso
rolja uralkodói címe között, bár ez 
utóbbi alatt talán gepida értendő. 
(A gepidák itteni múló és zavaros 
idő és térbeli körvonalú jelenlété
nek tulajdonítható, hogy valaha a 
szász lokál-nacionalista történé
szek Erdélyben keresték a gótok 
legendás őshazáját, foutalandot 
is!)

Erdély attól kezdve kap törté
nelmi arcot, amikor — az egyik 
változat szerint — Tétény katonái 
áttörnek a meszesi kapun, vagy ak
kor — ez a másik változat —, ami
kor Álmos és vezérei Désen, annál 
a bizonyos hatalmas kőasztalnál 
tanácsot ülnek. (Amit 1938-ban fel
robbantottak.)

(A történelem nagy pillanatai
ról azért ismerünk ellentmondásos 
változatokat, mert régen is létezett 
már nemcsak történetírás, hanem 
történet-átírás is. A magyar törté
nelem egyik tisztázatlan mozzana
ta a hajdani Fekete-Magyarország 
— Ungeria Nigra rejtélye, amely a 
Kárpát-medencének, így Erdély
nek, sőt Moldovának is az északi 
felére terjedt ki, s talán amelynek 
emlékét őrzi az is, hogy a "fekete" 
szóval képzett földrajzi nevek há
romnegyedrésze ezen a területen 
sűrűsödik; ez a Feketeország lé
nyegében a X. század közepén szű
nik meg, de lehet, hogy felszámo
lásával kapcsolatosak Szent István 
erdélyi hadakozásai is.)

Erdély a magyar királyságtól 
majd vajdát, ispánokat kap, mo- 
> > » >  folytatás az 5. oldalon
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KÁNTOR LAJOS

Ezredvégi leltár
Játékos ötletből, Visky A nd

rás kezdeményezéséből született 
m eg 1995 decem berében, az a 
hozzám  különösen közel álló Ko- 
runk-szám, amely a szerkesztősgi 
kersztségben az "Értékeink vilá
ga" nevet kapta. M agunk között 
ezt a 34 "címszóból" összeszer
kesztett, karácsonyi-újévi aján
d é k n a k  s z á n t  m in i- le x ik o n t 
értékleltám ak szoktuk emleget
ni, egy pillanatig sem feledve ter
mészetesen, azóta sem, hogy az 
A-tól W-ig rohangáló esszésoro
zat — m egtörve egy-két verssel, 
novellával — távol áll a teljesség
től, nyilván csak néhány szeletet 
m utathat fel abból, amit a közel 
kilencven éves Balogh Edgártól a 
h u s z o n é v e s  L ász ló  N o ém iig  
m unkatársaink (és mi magúnak, 
a szerkesztők) értéknek tekintet
tek, egy Erdélyben élő magyar 
nézőpontjából. De hát a pars pro 
toto ilyenkor megengedett, s an
nak csak örülni tudtunk, hogy 
m égis elég széles a "terítése" en
nek az értékvadászatnak, am int 
azt néhány d m  idézésével igazol
n i vélem: barátság, Bartók Béla, 
b u k ares ti m agyarok, collegim 
transsylvanicum , erdélyi dolgo
zószoba, Jókai, kollektív felelős
ség, M ándy, népiség, palotavár- 
tem plom tem ető (így, egybeírva a 
szavakat), rom án barátaink, vi
lágváltozás, Weimar...

Jóval nehezebb, hálátlanabb 
feladat, ha valaki arra vállalko
zik, hogy "komoly" lexikont szer
kesszen. Ilyenben is volt részem, 
m ondhatn i m ég az ősidőkben; 
h iszen  v a lam ik o r a h a tv an as 
évek végefelé épp Balogh Edgár 
szervezett be a Romániai Magyar 
Irodalm i Lexikon szerkesztő bi
zottságába — s a három  évtizede 
m e g k e z d e tt,  sok  szak em b ert 
m ozgósító m unka m ég m indig 
tart (im m ár Dávid Gyula irányí
tása alatt), én m agam  is tartozom 
a készülő IV. (és m ég nem  utolsó!) 
kötethez néhány szócikkel. Bár 
ennek az irodalm i lexikonnak a 
g o n d ja  n em  az én  v á lla m a t 
nyom ta (elsősorban), ha a rám 
háru ló  rész-m unka tanulságait 
próbálnám  összegezni, azzal bi
zony hetek telnének él. Szidtuk 
m i eleget, szerkesztő bizottsági 
megbeszéléseken s azokon kívül 
a "fővállalkozót", a cím szavak 
író it, egym ást, tudatában  vol
tunk  a hályogkovácsi merészség
nek (némi iróniával állítom, hogy 
a magyar, főként a m agyar iro
dalm i lexikon szerkesztés egésze 
osztozik  a hosszan tartó gyer
m ekbetegségben) — mégis ma 
ö rü lö k  annak , hogy  hagytam , 
hagytuk m agunkat belerángatni 
a lexikon csinálásba; az RMIL,

abban a tökéletlen  form ában, 
am elyben m egszülete tt (1981- 
1994 között az első három kötet, 
az M-mel bezárólag), 1997-ben is 
nélkülözhetetlen segédeszköz és 
föltehetőleg az lesz a hátralevő 
néhány kötet.

1996 utolsó napjaiban a sze
rencsések (egyes elvakultan he
ves, g y an ú san  heves b írálók  
szerint: a szerencsétlenek, becsa
pottak) kezébe került egy másfaj
ta, méretre, súlyra imponálóbb 
erdélyi leltár is, a Romániai Ma
gyar Ki Kicsoda 1997. A gyűjtő
m unka, a szerkesztés id ő ta r
tamát és az átfogott terület nagy
ságát tekintve (Aberle A ndrás 
O ttó  K onstancán  szü le te tt és 
Nagyváradon élő orvostól Zsóri 
Barbara aradi tanítónőig) — hi- 
heteüen, hogy ez a 750 oldalas 
könyv elkészült az előre bejelen
tett időpontig. Persze, a vállalko
zói (szerző i-szerkesztő i) b ra
vúrnak ez a része nem feledteti a 
gyorsaságból eredő hiányokat és 
hibákat. De szeretném a józan ér
vekre figyelni képes (nem ellen- 
érdekelt, ellendiukker, szenzá- 
cióhajhász) kritikusokat emlé
keztetni arra, hogy egy "Ki kicso
da" m indenütt elsősorban a pi
acra készül, tehát az időtől beha
tárolt, és szerkesztési szempont
jai távol állnak egy akadémiai 
kislexikonétól vagy akár a szóba 
hozott Romániai Magyar Irodal
mi Lexikonétól is.

A Stanik István nagyváradi 
újságíró (az Erdélyi Napló alapító 
főszerkesztője, 1995-ig meghatá
rozó em bere) által létrehozott 
Scripta Kiadó és a Romániai Ma
gyar Demokrata Szövetség (az 
RMDSZ ügyvezető elnöksége) 
közös vállalkozásában Kolozs
várt megjelent Romániai Magyar 
Ki Kicsoda 1997 olyan jelenség, 
amelyet érdemes volna alaposab

ban körüljárni, vagyis nem  csu
pán lexikográfiailag, hanem  szo
ciológiai, politológiai, társada
lom pszichológiai közelítéssel. 
M eggyőződésem  sze rin t egy  
ilyen komplex tanulm ány rend
kívül sokat m ondana a romániai 
m agyar társadalom  állapotáról 
— a kétségbe nem vonható, jelen
tős egyéni és közösségi (csoport) 
teljesítményekről, az erdélyi, a 
rom ániai m agyarság m ai szel
lemi állapotáról, trad idonaliz- 
m u sá ró l és a m eg ú ju lási-fe l
zárkózási kísérletekről, a közel
m últbeli vérveszteségekről s a 
m egnyíló  lehetőségekről, nem 
utolsósorban pedig a frusztráci
ókról. A kiadványt belülről és kí
v ü lrő l  eg y id e jű le g  n éz ő  (és 
remélem: látó) ember állítja ezt. 
Az, akit — szinte csak hetekkel a 
Romániai Magyar Ki Kicsoda meg
jelenése, legalábbis nagyon ke
v ésse l a k é z ir a t  n y o m d á b a  
kerülése előtt — felkértek, hogy 
néhány "neves" társával (Cseke 
Péterrel, Dávid Gyulával, Hor
váth Andorral és Szabó Zsolttal) 
együtt vállalja a szerkesztő bi
zottsági tagságot, ám  ne csupán a 
nevét adja, hanem (amennyire ez 
még lehetséges) a munkáját is, 
bekapcsolódva a szócikkek ellen
őrzésébe. Az olvasóra bízom an
nak megítélését, hogy ennyi idő 
a la tt és ilyen m unkatem póval 
m ennyi hibát lehetett kiszűrni. 
(Eleve a véletlenre bízatott, hogy 
kihez melyik szócikk kerül el.) 
Visszatekintve, természetesen le
het felelőtlennek ítélni — nehe
zen adott — beleegyezésünket. 
Én azonban inkább azt mondom, 
az ügy sikere érdekében vállalni 
kellett a nyilvánvaló kockázatot. 
Először készült el a romániai ma
gyarság valamilyen közösségi szere
pet vállaló részének a katasztere. 
Igaz, vitatható e kortársi lexikon
ban való bekerülést lehetővé tevő 
küszöb — kisvárosi vagy akár 
községi szinten számon tartott 
vállakozók, helyi (önkormányza
ti) tanácsosok, RMDSZ-tisztség-

viselők, m űkedvelő csoportokat 
irány ító  tan ítók-tanárok—, de 
m iután tudom ásul vettük a szer
kesztési szem pontot, egy olyan 
használható térkép (nem telefon
könyv!) tárul elénk, am elyhez 
fogható errefelé m ég nem  ké
szült. A kortársak és az utókor 
számára egyaránt lehetséges hi
vatkozási alap Gesz), s ezt segíti a 
kö te t végén ta lá lható  néhány 
összesítés, m utató. És m int aki 
beleláttam a nyersanyag egy ré
szébe (talán ötödébe), állítom , 
hogy m aguk a kérdőívek, illetve 
a hozzájuk csatolt "szerzői" (szó
cikkalanyi) vallomások további 
(későbbi) elemezésre, feldolgo
zásra érdemesek; úgym ond ki
semberek, akik sosem kerülnek 
reflektorfénybe, kiönthették szí
vüket, felpanaszolhatták m últbe
li sérelmeiket, vallomást tehettek 
é le tü k rő l, é le te szm én y ü k rő l. 
(Ezeket a dokum entum  értékű la
pokat persze nem  ismerheti a Ro
mániai Magyar Ki Kicsoda fo r
gatója, a Scripta azonban őrzi 
őket, és elképzelhetőnek tartom, 
akad majd kutató, aki kézbe ve
szi őket — nem  egy fulm ináns 
újságcikk, a sepsiszentgyörgyi 
kiadású Európai Idő bulvár-szint
jén m egírt vagdalkozáshoz ke
resve bizonyító anyagot, hanem  
a m ásodik évezred végén Romá
niában élő m agyarok világában 
akarva eligazodni.)

Kívülről nézve, m i látszik? 
Egy közel hatezer címszót tartal
m azó, szép  kiállítású, lexikon 
form átum ú, m eglehetősen drága 
könyv, amely fedőlapján és a hát
lapon Románia Erdély-részi tér
képét m utatja — erre került rá a 
dm . Hatalm as leltár, mától nél
külözhetetlen kézikönyv (amely 
korántsem  csak a társkiadónak 
vállalkozó RMDSZ számára fon
tos, nemzetközileg felm utatható 
névjegy), az ily en sze rű  kézi
könyvek okozta bosszúságokkal. 
Tekintélyes hiánylista állítható 
össze a kim aradt fontos szemé
lyiségekből — püspökökből, szí
nészekből, zenészekből, írókból, 
újságírókból stb. —> no m eg egy 
jóval terjedelm esebb  azokból, 
akik (tanárok, orvosok, m űszaki
ak) legalább úgy, ha nem  jobban 
megérdemelték volna, hogy jelen 
legyenek e gyűjteményben, m int 
a kérdőíveket visszaküldő "át
lag". De hát ez egy üyen műfaj. 
Persze, a nagyobb időráfordítás a 
megközelíthető teljességben is se
gített volna s m ég inkább a hibák 
kiküszöbölésében. Pedig Adonyi 
Nagy Máriáék emberfelettit végez
tek (összesítésben, stilizálásban, a 
címszavak lexikonszerűsítésében). 
Most ennyire futotta.

A m ásod ik  k iadás (pár év 
múlva?) nem  lesz akkora szenzá- 
dó , de bizonyára jobb lesz. Vár
juk és elvárjuk, hogy legyen— és 
úgy legyen.
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CSETRI ELEK

Wesselényi Miklós, az író
200 eszetendeje, 1796. decem

ber 11-én született Wesselényi Mik
lós. Az évforduló idején felötlik 
előttünk Fadrusz János ércbeöntött 
remeke Zilah főterén: a jobbágyfel
szabadító alakja. Vagy honfitár
su n k , B arabás M iklós em ber
nagyságú olajfestménye Wesselé
nyi atléta termetű alakjáról, mar
káns képmásáról. Kemény Zsig- 
mond A két Wesselényi-ről írott 
klasszikus esszéje az idősebb és fia
talabb Wesselényi Miklós, apa és 
fiú halhatatlan figuráját állította 
párhuzamba.

Id. Wesselényi Miklós (1751- 
1809) egyszemélyben "sibói bö
lény", középszolnoki Götz von 
Berlichingen, kastélyépítő, szín
házpártoló mecénás, a felvilágoso
dás századának embere, a korai 
nemesi reformizmus képviselője, 
az első magyar köztársasági moz
galom gyanúsítottja.

Ifj. Wesselényi Miklós (1796- 
1850) — akit az egyszerűség kedvé
ért Wesselényi Miklósként emle
getünk —, kiemelkedő erdélyi re
formpolitikus és gondolkodó, Vö
rösm arty "árvízi hajós"-a, Ady 
Endre szemében Herkules, Ado- 
nisz és Apollón együttes megteste
sítője, Kendeffy Adámmal együtt 
az erdélyi sportmozgalom kezde
ményezője, lovasbravúrok hőse és 
a Balaton átúszója. A történész sze
mében népünk múltjának jelentős 
szem élyisége, m űvelődés-törté
netünkben pedig rangos közíró. Az 
évforduló alkalom, hogy írói mun
kásságát is számbavegyük. Annál 
inkább, mert Széchenyi István és 
Kossuth Lajos mellett, Wesselényi, 
a reformkor harmadik nagyformá
tumú egyénisége az eddigiek folya
mán eléggé háttérbe szorult.

Wesselényi családja rangos ősö
ket adott történelmünknek. Köztük 
Wesselényi Ferenc nádort, akiről a 
vezetése alatt álló Habsburgellenes 
összeesküvést is elnevezték, aztán 
Wesselényi Pál kurucgenerálist. 
Igaz, hogy Wesselényi Istvánt la
bancnak tekintették, mert a Rákóc- 
zi-szabadságharc alatt, gubemiumi 
elnökként Rabutin császári tábor
nok Nagyszebenben tartotta visz- 
sza, de Wesselényink édesapjának 
kufcteini raboskodásában a hatal- 
maskodási vád mellett politikai 
szempontok is szerepet játszottak. 
Ősei szembefordulását a bécsi ud
varral I. Ferenc 1830-ban Wesselé
nyinek is szemére vetette, de ő 
önérzetesen visszautasította a vá
dat: "elődeim közt igenis voltak 
szerencsétlenek, de ártatlanok: az 
erőszak megtanítá őket szenvedni, 
de félni soha...” — mondotta az 
uralkodónak.

Ekkor gróf Széchenyi Istvánnal

X 'tt Wesselényi már a magyar 
mmozgalom élén állott. Erre 

predesztinálta nemcsak atyja ellen
ző ki-reformeri ténykedése az 1790- 
es években, hanem egész nevel
tetése. Az irodalom iránt érdeklődő 
édesanyja, Cserei Heléna többször

meghívta udvarába Kazinczy Fe
rencet, aki forradalmi gondolkodá
sáért és ténykedéséért ugyancsak 
raboskodott Kufsteinban. Nevelői 
közt volt Pataky Mózes, a klasszi
kus m űveltségével és korszerű 
gondolkodásával jeleskedő ifjú, 
akihez annyira közel állott tanítvá
nya, hogy korai halála után saját 
családi kriptájába jelölt ki részére 
örök nyugvóhelyet. Szellemi-lelki 
formálásában részt vett Tőkés Já
nos, akit id. Wesselényi Miklós 
Marburgba küldött tanulmányút
ra, s aki külföldi tartózkodását arra 
is felhasználta, hogy kurzust hall
gasson a Code Napoléon-ról és a 
csúcspontján álló francia császári 
birodalom fővárosába, Párizsba lá
togasson.

Maga az ifjú báró pedig magán
oktatóitól nyert ismereteit szeren
csésen egészítette ki a kolozsvári 
Akadémia jogi fakultásán, de szü
lei gazdag könyvtára, valamint itá
liai, angliai, német- és franciaor
szági utazása idején is sokat látott
tapasztalt és tanult. Széchenyi Ist
vánnal 1820-tól szövődő barátsága, 
az ismert német, francia és latin 
után tőle elsajátított angol nyelv és 
viselkedési normák méginkább al
kalmassá tették, hogy közéleti pá
lyára léphessen. Széles körű mű
veltségéhez és erős akaratához ma
gas hivatástudat járult. Már 1821- 
ben azt írta naplójában: "Sors, adj 
férfias, munkában használható, tet
tekben gazdag életet!"

Széchenyivel együtt fiatalon rá
döbbent, hogy országos változta
tásra van szükség, hiszen "las
sanként elkopott az ősi intézmé
nyek gépe" — ahogyan Kemény 
Zsigmond fogalmazott Politikus
ként és íróként egyaránt levonta a 
következtetéseket. A Wesselényi
ben végbemenő eszmei fejlődés 
szépen  tükröződik Naplójában, 
ahol magánéletének mozzanatai 
éppúgy megtalálhatók, mint a poli
tikai gondolkodásának fejlődése, a 
lelki mellett a szellemi vonulat Az 
írójában feszülő erős akarat, a lelki
erő éppúgy, mint a saját népe szol
gálatára elhivatott ember felké
szülése, m indennapi céltudatos 
munkája. A Napló köteteiből ez 
idáig csak részletek láttak napvilá
got. Háromnegyed évszázaddal 
ezelőtt történt az első jelentősebb 
közlés (Báró Wesselényi Miklós 
útinaplója. 1821-1822. Cluj-Ko- 
lozsvár 1925.), hogy aztán nemrégi
ben újabb, korszerűbb kötetben 
elevenedjenek meg a két barát, Szé
chenyi és Wesselényi naplóinak 
egyezései és különbözőségei (Szé
chenyi István — Wesselényi Mik
lós: Feleselő naplók. Egy barátság 
kezdetei. Szerk. Maller Sándor. Bp. 
1986.). Wesselényi egész naplójá
nak kiadása azonban még a jövő 
avatott kutatójára vár.

Minthogy kettőjük élete azonos 
korszakban zajlott s formálódásuk
ban is sok a rokonvonás, párhuza
mosság, szinte verseny jelentkezik

Széchenyi és Wesselényi írói 
munkásságában is. Egy év
vel azután, hogy Széchenyi
től megjelenik a Lovakrul, 
Wesselényi az angliai lóte

nyésztés és lóversenyek tapasz
talataiból levonja a hazai tanulsá
gokat és megjelenteti A régi híres 
ménesek egyike megszűnésének 
okairól (Pest 1829.) című munkács- 
káját. Wesselényi ugyanis a régi zsi- 
bói lóállományt eladta, pótlására 
pedig angol és keleti lovakkal új 
ménest alapított. A reformer Wesse
lényi célja azonban messzebb mu
tat: a lótenyésztés erkölcsi hasz
nának bizonyítása és a hazai lovas
sport fejlesztésének igénye. Nem
csak a szakma kiváló terméke volt, 
hanem kifejezésmódjában is figye
lemreméltó. Mondatainak stiláris 
erejére Kazinczy is felfigyelt: "mely 
velős nyelv az olyan embertől, s 
mily grammatikai precizióval, ki a 
nyelvet nem tette stúdiumává” — 
írta.

Politikai irodalmunk máig szá- 
montartott alkotása a Balitéletek- 
ról címet viseli. 1833-ban, három 
évvel Széchenyi Hitelének megje
lenése után látott napvilágot. A 
mettemichi cenzúra megtéveszté
sére címlapján az áll ugyan, hogy 
"nyomatott Bukarestben", a való
ságban azonban annyi ellenzéki, li
berális, demokratikus sajtótermék 
szülővárosában, Lipcsében hagyta 
el a sajtót. Érthető módon, hiszen a 
mű tartalma mind a Habsburg Bi
rodalomra, mind a feudalizmus ha
zai rendszerére veszélyes volt. 
Munkája elejére nem véletlenül 
akarta Wesselényi az Előítéletek cí
met illeszteni, hiszen a háromésne- 
gyedszáz oldalas mű m integy 
kódexe azon gondolat kifejtésének, 
hogy balvélekedésekből és tájéko
zatlanságból erednek országos 
"hátramaradások" és "számtalan 
rosszak". Mindez azonban csak al
kalom arra, hogy Wesselényi első
ízben rendszeresen  kifejtse a 
gazdasági-társadalmi átalakulás 
menetének reformprogramját.

A Balitéletekről egyik és egy
ben az egész polgári átalakulás 
központi kérdése a jobbágyfelsza
badítás, az örökváltság, a robot 
megszüntetése volt Noha taktikai 
okokból Wesselényi most még csak 
a földbírhatási jog, az önkéntes 
örökváltság gondolatáig jut el, de

kiáll a szabad munkaerő alkalma
zása mellett. (Később Kossuthék 
hatására maga is a kötelező örök- 
váltságban jelöli meg a parasztkér
dés m egoldásának  útját). Az 
elnyomott jobbágynép őszinte ba
rátjaként írja: "Lelkemből óhajtom, 
hogy törvényesen javíttassék a 
földnép állapota, könnyíttessék 
sorsa”. Könyvében bőséggel szórja 
szellemi nyilait a feudalizmus fo
nákságaira, egész igazságtalan, 
elembertelenedett rendszerére. De 
bőségesen vannak rokonszenves 
szavai a "köznép rend”-ről, az ipa
ros és kereskedő városi polgárság
ról, melynek műveltsége és va
gyona országos értéket képvisel
nek. Közgazdasági gondolataiban 
a pénzforgalmazás, kereskedelmi- 
és hitelélet megreformálását hirde
ti. Beleértve a hitel ellenében nyúj
tandó garanciákat, a földmono
pólium, a céhek és más fejlődésgát
ló kiváltságok megszüntetését, az 
áruforgalom és közlekedés szabad
ságát és kifejlesztését

Erre az időre esik a szabad sajtó 
felállítása Kolozsvárott, amelynek 
termékeként Kossuth hasonló jelle
gű vállalkozásának mintájára Wes
selényi 1835-ben saját sajtóján 
kinyomtatja és terjeszti az erdélyi 
Országgyűlési Tudósítások-at. Éz 
irányú ténykedése éppúgy vád
pontul szolgál majd ellene, mint 
szatmári beszéde, melyben a kor
mányt azzal vádolta meg, hogy "a 
szegény nép zsirját szívja". Az elle
ne Erdélyben és Magyarországon 
indított "hűtlenségi perek" nyomán 
börtönbe, majd kényszerlakhelyre 
került.

A távoli Grafenbergben töltött 
évek, a morvaországi fürdőhelyen 
történt találkozások a monarchia 
különböző ajkú polgáraival, a szláv 
és germán népek fiaival, román bo
járokkal, az elmérgesedő nemzeti
ségi harc, a Széchenyivel folytatott 
vita a magyar nyelv hivatalossá té
tele körül, éppúgy mint az európai 
nemzetközi viszonyok érlelték meg 
benne a gondolatot, hogy megírja 
idevágó munkáját Szózat a magyar 
és szláv nemzetiség ügyében cí
men (Lipcse 1843.) Mondanivalója 
középpontjában a nemzetiségi kér
dés áll. A megvakult Wesselényi, a 
meghurcolt és elítélt "polgári ha
lott” (ahogyan magát nevezte a kö
zéletből történt száműzetése után), 
felvázolva az 1848 előtti Európa ha
talmi viszonyait, részletesen elemzi 
az orosz cári reakcióval szövetke
zett szláv mozgalmakat, magát a 
felerősödő pánszlávizmust és an
nak várható következményeit. Ért
hető módon külkönösen a sok- 
nemzetiségű Habsburg Birodalom 
keretében lehetséges liberális meg
oldások érdeklik, németek, ola
szok, magyarok, románok, szerbek, 
lengyelek, szlovákok és másajkú 
népek sorsának alakualása, együtt
élésük kérdései. Kora nacionaliz
musának megfelelően nem tud 
ugyan elszakadni a nemesi megha- 
tárorozottságú nemzeti szemlélet
től, de széles látókörű politikusként 
sok kérdésben liberális-demokrata 
gondolkodóként jelentkezik. Jogot 
» » > / b í y t f l t á s  a 4. oldalon
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» > »  folytatás a 3. oldalról 
követel a nemzetiségeknek anya
nyelvűk szabad használatában, ok
tatást a nemzeti nyelveken és a 
vallási egyenjogúság biztosítását 
számukra. Kasszandra késői utóda
ként megjósolja, hogy a kelet-euró-

Eai népek jövője a nemzetiségi 
érdés demokratikus megoldásán 

áll vagy bukik. Álláspontja ma is 
időszerű üzenet.

Életében megjelent három önál
ló munkáján kívül, erdélyi és ma
gyarországi publicisztikájában a 
közélet számos kérdéséhez szólt 
hozzá. Különösen az Erdélyi Hira- 
dó-ban és Kossuth Pesti Hirlap-já- 
ban jelent meg több közírói mun
kája, melyekben a reformmozgalom 
következetes híveként jelentkezett. 
Ekkor már erősen meglazultak Szé
chenyihez fűződó kapcsolatai és 
egyre inkább Kossuth táborához 
csatlakozott. Elkötelezett híve volt a 
hazai ipar felkarolását szolgáló Véd
egylet mozgalmának, a bel- és kül- 
forgalom élénkítését szorgalmazó 
Magyar Kereskedelmi Társaságá
nak, melynek jelszavát ("Tengerre 
magyar!") azáltal is támogatta, hogy 
részvényese volt az Adriára vezető 
kijárat, a Vukovár-Fiume közötti 
vasútvonal érdekében alakult vál
lalkozásnak.

A világtalan Wesselényi hatal
mas energiáját és töretlen tettrekész- 
ségét egyre kevésbé tudta a közélet 
síkján hasznosítani, mind kevesebb 
alkalma nyílt, hogy érces hangját és 
szónoki tehetségét a nagyközönség 
előtt felvillantsa. Elkötelezettsége 
azonban nem engedte, hogy kapcso
lata megszakadjon a zajló élettel s 
teljesen kimaradjon a politikai és 
művelődési küzedelmekből. így hát 
minden erejét arra fordította, hogy 
tollbamondott monumentális leve
lezésével rajta tartsa kezét a közélet 
ütőerén. Bizonysága ennek Levél
másolati könyvei nagyterjedelmű, 
több mint negyvenkötetes anyaga: 
azon leveleinek mása, melyeket ro
konoknak, barátoknak, elvbarátok
nak, politikusoknak, ismerősök
nek, jelentős személyiségeknek és 
üzletfeleknek élete utolsó éveiben 
küldött. Ha ezekhez hozzávesszük a 
hozzá intézett leveleket (ezek ifjúsá
gától kezdve megtalálhatók a Wes
selényi levéltárban) — teljes 
nagyságában bontakozik ki egy 
nagy történelmi személyiség szerte
ágazó és alapvetően fontos írásbeli 
érintkezése a kívülállókkal. Hatal
mas levelezése segít bennünket 
nemcsak egy nagyformátumú poli
tikus eszmevilágának megközelíté
sében, hanem írói arculatának re
konstrukciójában. Feljegyezték róla, 
hogy szónoklatainak gondolatgaz
dagsága, mennydörgő hangja és 
sodró pátosza magával ragadta a 
hallgatóságot, s ez a lendület, gaz
dag tartalom és művészi kifejezőerő 
írásainak is tulajdona.

Politikus volt és író. S mint ilyen, 
az írástudók felelősségével közele
dett kora nagy nemzetközi, nemzeti 
és helyi kérdéseihez. Megjelent és 
kiadatlan írásait múltunk, művelő
désünk, önismeretünk értékes ha
gyom ányai sorában  őrizzük és 
ápoljuk.

LÉTAY LAJOS

Minden bajnak orvosa az idd
Aligha véletlen, hogy Szabó György ép

pen az időre vonatkozó aforizm át válasz
totta könyve címéül. Mert, ha tételesen nem 
is az idő fordul elő legtöbbször aforizma
gyűjteményében, valamilyen m ódon m in
den szállóige, közmondás (bölcs mondás) 
az idővel kapcsolatos itt, legyen szó bár 
gazdagságról, szegénységről, örömről, bá
natról, barátságról, nem beszélve éppen
séggel az életről, halálról.

Engem  m ár azért is megfogott a könyv 
címe, m ert hisz Petőfinek Etelkét sirató ver
sét juttatta eszembe, e fölött is m ajdnem  ez 
áll, így: Hatalm as orvos az idő. Hogy aztán 
a vers s a verscím sugallatára újra olvassam 
— hányadszor! — a Cipruslom bok egész 
ciklusát.

Az orvos-idő, a tanítómester-idő, a min
den titkot feltáró vagy épp feledésbe borító 
idő  — ahogy az afo rizm a-gyűjtem ény 
elénk sorolja — hány és hány jelzőt kapott 
m ég az idők során csak nálunk is Zrínyitől, 
Csokonaitól, Berzsenyitől kezdve, klasszi
kusoktól a m odem ekig — viaskodva ép
pen vele az "Idősárkánnyal", am int Jékely 
Zoltán nevezi.

Az időben élünk, az időből halunk ki, 
m ondogatom , m ár nem  is tudom , kinek az 
aforizm a-m ondását, de m indenképp: az 
idő őrizte meg nekünk görög századok ta
nításait, filozófusként, költőként, drám aí
ró k én t, ak ik b ő l Szabó p ro fe sszo r  vá
logatott. Könyve középpontjában — ahogy 
az előszóban elmondja — Ioannész Sztoba- 
iosz antológiája áll. Sztobaiosz, tudjuk meg 
ugyancsak az előszóból, "tanáremeber volt 
s fia iránti szeretete késztette, hogy időt, 
fáradságot nem  kímélve segítségére legyen 
a szövegekkel, am elyek az élet m inden 
helyzetére útm utatást kínálnak".

S itt meg kinek ne jutna eszébe Kölcsey 
Parainesise unokaöccséhez, Kölcsey Kál
mánhoz? Hány idézetet tudok belőle még 
ma is diákkorom ból! N em  egyet Szabó 
György aforizma-gyűjteményével is bizo
nyíthatóan, görög, latin bölcsek, írók üzen
tek nekem  egykoron Kölcsey által. Ismerd 
m eg m agadat — int Thalész, Hérakleitosz, 
Aiszkhülosz, s m eggazdagítva, m aradan
dó érvénnyel egészíti ki a tanítást Kölcsey:

Rőser Ferenc ötvösmunkája

Ism erd m eg m agadat s m agad által az em 
bereket; ez ism eret nélkül tudom ányod 
holt tudomány.

Az ifjú Septim ius, Sztobaiosz fia bizo
nyára nagy hasznát vette apja antológiájá
nak a m indennapai életben, közéletben, 
politikában, szónoklásban, m int ahogy mi 
is hasznát vesszük (vettük volna!), m ár ha 
nem  engedjük el a fülünk mellett ezeket a 
tanításokat (is!). M it hasznosítottak, m it 
sz ív leltek  m eg az évszázadok  em berei 
mindebből? M ennyivel lettek bölcsebbek, 
erényesebbek,nemesebbek e bölcs könyv 
legtöbbször előforduló cím szavai jegyé
ben? Ment-e mindezekkel a tanításokkal 
előbbre a világ? Lett-e az állam  emberibb, a 
törvény igazságosabb, a gazdag nagyszívű, 
az öregek megbecsültek? S mi az élet és mi 
a halál?

Hosszasan el lehetne tűnődni e könyvre 
hajolva, mérlegelve mai szemmel messzi 
századok üzeneteit. N agyrészük  ma is 
helytálló, a mi körülm ényeinkre, közügye
inkre, em beri viszonyainkra is érvényes 
üzenet. Sokat lehetne idézni belőlük, bárha 
m indenikkel talán nem  is tudnánk  egyetér
teni. Szerelmes fiatal férfiaknak, főképp há
z a s u la n d ó k n a k  m ag a m  c sak  n a g y o n  
megválogatva ajánlanám  például a nőkkel, 
a házassággal kapcsolatos tan ításokat. 
Nem  éppen hízelgőek. A könyv összeállító
ja, Szabó György professzor szerint az el
m a ra s z ta ló  s z ö v e g e k  egy  ré s z é t  a 
forrásként használt vígjáték vagy tragédia 
konfliktusa indokolja. Vajon nem  éppen 
S ztobaio sz , A iszkhü losz , S zophok lész  
vagy Euripidész ez irányú személyes ta
pasztalatai? Az istenek tudják!... Én — ha 
szabadna — inkább azt a maximát ajánla
nám  e téren, amit épp ketten, e könyv szer
zője s jómagam ötöltünk ki (m ár szinte ez 
is ókor!) diákkorunkban: légy igényes a 
nőkkel szemben! Bevált.

S hadd valljam be végezetül az olvasó
nak s a szerzőnek is: am ikor a könyvet 
kezem be vettem, nem  gondoltam , hogy 
ilyen érdekes, m ár-m ár izgalmas lehet egy 
aforizma-gyűjtemény. Szinte együl tömben 
olvastam  el a 2303 aforizmát. A nagyívű, 
tudós válogatás m ellett nagy része lehet 
ebben a fordításnak is. Szabatos, szép nyel
ven, kötetlen vagy hexameterekben, többek 
között olyanok közvetítik felénk a régi szö
vegeket, m in t Babits, Devecseri Gábor, 
Radnóti, Szabó Lőrinc, Csengery János, 
Trencsényi-Waldapíel Imre, Franyó Zoltán 
s nem  utolsó sorban a könyv túlnyom ó 
nagy részét éppen a szerző, Szabó György.

Hálásak lehetünk neki a könyvéhez csa
tolt névm utatóért is: felfrissíti vagy éppen 
kiegészíti a klasszikusokra vonatkozó is
mereteinket.

A könyvet a Dacia adta ki a Magyar M ű 
velődési és Közoktatási M inisztérium  anyagi 
támogatásával. A korhű szép fedőlap Uni- 
pan Helga munkája.
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Erdély és a millecentenárium EGYED EMESE 
Barátaimnak
Nagymezőhavas. Messze van.
Asztalkó. Cseresznyés tető.
Minden messze van tólem, ami tartós, 
vagy maradandó, 6s, hatalmas.

Ma körbejártam veled, veletek 
a valaha volt Rlyés-mezejét,
Illyés tavát, jókedvünk öbleit.
Innen a Cserepeskő mezején — 
és túl a megfogható hasznokon.
Ha énekeltünk, úgy akartuk.
Mozdult a lábunk táncra, szol adásra, 
mozdult Isten órája —  úgy mulattunk, 
akár a vadkacsa a sós vízen.

A hölgyek ma virágot kaptak lovagoktól, 
kavicsot nyelt a sóstó szelleme, 
lángok lobbantak, mosolyok a csöndben.

(S bár nem lehetne, úgy is kellene 
tartóztatni a perecet: oly erőtlen.)

Szováta, 1997 április

folytatás az 1. oldalról
nostorokat, káptalanokat és várme
gye-rendszert, okleveleket, sőt, 
bármilyen furcsa, Erdély "a magya
roktól", vagyis a magyar királyok
tól kapja a szászokat és a szé
kelyeket is!

Voltak történészek, akik Erdély 
közigazgatási autonómiáját, majd 
az erdélyi fejedelemség megalaku
lását úgy tekintették, mint Erdély
nek a nemmagyar, vagy éppen ma
gyarellenes történeti tendenciáit; 
magát a vajda szót is románnak te
kintették, holott a vajda szó szláv 
eredeztetésű, eredeti alakja, voeoo- 
da, egy nyugati trükkifejezés népe- 
timoíogiás értelmezése alapján jött 
létre az oroszban; s a legelső konk
rétan ismert történeti személy, akire 
alkalmazták, az éppen Levéd (azaz 
Lövéte), a magyarok névről legré
gebb ismert fővezére volt A román 
államiság, 1918 után, minden Er
délyben kialakult autonómiát, a ro
mánt is, megszüntetett.

Az erdélyi fejedelemség meg 
éppenséggel a magyar királyság 
jogfolytonosa volt, a történelem kü
lönös arcjátékához tartozik, hogy 
még Vitéz Mihály havasalföldi vaj
da is mint Rudolf magyar király 
komisszáriusa vonul be Erdélybe 
Báthori András ellen, akit a magyar 
királyságról való leszakadási szán
dékkal, katolikus létére törökös ori
entációval gyanúsítottak.

N em csak az országnak, de 
helységeinek, vizeinek s talán he
gyeinek is a legtöbb nevet a ma
gyarság adja. A mai, bővített ér
telemben vett erdélyi területek har
minc legfontosabb városának a ne
ve többnyire még a románban is 
magyar eredetű szó. (Több mint 
húsznak, s még a régi szász váro
soknak is.)

Erdély eredeti magyar helynév
anyagának csodálatos monumen
tu m a Suciu Coriolan Történeti 
szótára; minden kisebb fogyatékos
sága ellenére páratlan értékű mű, és 
a szocialaista, valamint posztkom
m unista m agyar történetírás és 
nyelvészet tragikus mulasztása, 
hogy nem készítették el még e szó

tár magyar nyelvű változatát
Igazán, e téren olyan kérdések 

merültek fel, amelyekkel a magyar 
történetírás — mármint a hivatalos 
— sem mert még szembenézni. Az 
nevezetesen, hogy ez a bizonyos 
ezerszáz év csak a magyarság poli
tikai-hatalmi jelenlétének az idő
szaka; a magyar nyelv azonban már 
sokkal előbb felbukkan a térség
ben, máig beazonosítatlan magyar 
nyelvű népcsoportok, vagy népele
mek nyomainak alakjában. Mák kai 
János történész legújabban a mező
ségi magyarságot is honfoglalás e- 
lőttinek tartja, de a magyar, vagy 
legalábbis a magyaros hangzású 
névanyag visszanyúlik a római, sőt 
a herodotoszi korig; ám ez most 
nem ide tartozik.

A középkori Erdély egész tele
pülés- és igazgatási rendszere nem
csak beilleszkedik a magyar állam 
szerkezetébe, hanem abból is fa
kad, s ez mindmáig tükröződik a 
terület közigazgatási beosztásá
ban. Erdély ősmegyéi Fehér, Hu- 
nyad, Fogaras, Torda, Doboka; s a 
magyarországi megyék benyúltak 
a "történelmi Erdély" területére is: 
nemcsak Bánffyhunyad vidéke tar
tozott valaha Biharhoz, és a Hu- 
nyad megye északi részén levő 
Belső-Zaránd is a Fehér-Körös 
menti Zaránd megyéhez; de Szol
nok megye az alföld szívéből a 
naszódi hegyekig nyúlt; egy időben 
az erdélyi vajda e címmel együtt 
viselte a Szolnok megye ispánja 
vagy grófja címet is. És hogy ez 
mennyire ismert körülmény volt, 
bizonyítja, hogy a váradi törökök 
1660 után igényt próbáltak emelni 
Dés környékére, azon a címen, 
hogy Szolnokhoz tartozik!

Erdélyben a magyarság hozza 
létre újból az írásbeliséget; ezért ter
jed itt el a latin betűs (és lappangva) 
a rovásjeles írás, mai szóval élve a 
"magyar uralom" teremti meg nem
csak a várakat, hanem az első isko
lákat is; sőt, az első román iskolát is! 
A magyar uralom alatt virágzik az 
oly gazdag szász szellemi élet is 
hosszú évszázadokon á t  II. Lipót 
m int magyar király terjeszti ki újból 
hatalmát Erdélyre, majd Mária Te

rézia magyar királynő 
türelmi rendeletéi és ci
vilizált uralkodása te
szik a románság szem
pontjából is a legvon
zóbb történelmi tájjá és 
— célponttá!

A m agyarország i 
Báthori és Rákóczi csa
ládok teremtik meg az 
erdélyi művelődés má
ig teljesen lebontani 
nem tudott alapjait, s a 
losonci Bánffy család
nak lesz, majdnem nap
jainkig, döntő szerepe 
Erdély politikai és mű
velődési életében, annyi 
más magyar "történel
mi" családdal, a "hon
foglaló nemzetségek" 
leszárm azo ttaival e- 
gyütt.

Erdély nem szellemi 
és politikai gyarmata a 
magyar életnek, hanem 
integráns része; az erdé- 
lyiség nem különállást, 
elkülönülést jelent, ha
nem az egészet gazdagító változa
to t Az erdélyi magyar művészet és 
irodalom története a magyar szel
lem fővonulatainak legszebb érté
keiben bontakozik ki.

A m agyar plasztikai m űvé
szetek máig be nem állított világ
csúcsa a kolozsvári Szent György 
szobor, amelynek eredeti példánya 
Prágában maradt meg (a kolozsvá
ri és budapesti annak a viszonylag 
új másolata). A Kolozsvári testvé
rek, Márton és György műve s va
lószínűleg maga György szolgált 
modelljéül. Nemcsak azért van kü
lönleges üzenetértéke számunkra, 
mert szinte az egyetlen eleven erdé
lyi arc, amely e szoborról több mint 
hatszáz év mélységéből ránk tekint, 
hanem mert megcáfolja azt a véle
kedést, hogy Erdély Bizánc szel
lemi kontinensének volna a része: 
legalábbis akkor nem az volt; ez az 
arc élő, intellektuális, személyes ki
fejezést, fölényes vizsgálódó euró
pai szellemiséget hordoz; éppen 
annyira a mi lelkivilágunkhoz tar
tozóan mainak hat, mint a feltehe
tően hozzá képest csak egy évszá
zaddal újabb Csíksomlyói Mária 
szobor arca, és — a Körösi Csorna 
Sándoré.

Bizánc a régi múltban kétszer 
sújtott le végzetesen Erdélyre, egy
szer 1160 körül, amikor a balkáni 
csapatok szinte teljesen megsem
misítették Erdély déli részének ma
gyar életét, másodszor éppen egy 
félezer évvel később 1660 körül, 
amikor a lengyel háborút követő 
török hadjáratok szinte örökre 
megroppantották e földön az élet 
minőségét Az azóta eltelt három
százharminc év a magyar szellem 
hero ikus u tóvédharca , am ely 
Apáczai Csere Jánossal kezdődik; 
Bethlen Miklós, Bőd Péter, a Bolya- 
iak, Wesselényiek, Jósika, Kemény 
Zsigmond, Brassai Sámuel nevei 
jelzik a későbbi harcálláspontokat, 
bezárólag Kós Károly, Tamási 
Áron, Nyírő József, Makkai Sándor 
életművéig. Á huszadik század má
sodik fele már a Kárpát-medencén

is túlra kényszerítette az erdélyi 
szellem és lélek örök sugárzású 
vándor égitesteit a nemrég Svájc
ban elhunyt Veress Sándor, például, 
Bartók után legnagyobb alakja a 
magyar s ezen belül az erdélyi ze
nének, ma jórészt az erdélyi szak
körökben is ism eretlen  — ha
zakerül e valaha a "másolata?"

Erdély történelmi arcvonásait 
Szent Istvánnak nemcsak a hódítá
sai alakították ki, amikor rokonai, a 
gyulák kezéből kiragadta a hatal
mat —, hanem azok a politikai gon- 
dolatok, amelyeket annyit emle
getnek, tulajdonképpen itt valósul
tak meg igazán: Erdély sokáig a 
többnyelvű, sőt többnemzetiségű 
ország mintaterülete volt, de a XIX. 
század feladta ezt az eszmét; Er
dély nem lett kelet-európai Svájc, a 
román, szász szellemiség ugyan
úgy nem integrálta magáénak Bo
lyait, ahogy a magyar nem tette 
sajátjává Coandát és Oberthet.

Á magyar királyság örökségé
nek felszámolásával — s ez is a tö- 
téne t fin to ra  — éppen  a vele 
mindég elégedetlen szász történel
mi jelenlét szűnt meg legelőször Er
délyben; — ha valahol, itt a Szent 
István-i gondolat elvérzett A török 
nyelvű magyar krónikában, a Ta- 
rih-i Ügürüsz-ben olvasható Ist
vánt gyászoló vers úgy tűnhet föl 
szemünkben, mint amely nemcsak 
testét, de eszméit siratja: "Az ő 
számvetését is megállította az ég, 
Isztefán tetteit is megállította a po
kol. Fészekből ismét kirepül a para
dicsomi madár...”

Ha valaki, késő délutánon, az 
esti litánia előtt benyit a gyulafe
hérvári székesegyház sötét, elha
gyatott, óriási hajójába, a feltámadt 
léghuzat suttogásában ugyanazt a 
kísérteties halk zúgást véli felis
merni, mint Kemény Zsigmond re
gényeiben... A történelem mögött 
van egy másik történelem... Az Er
délyben örök fészkét kereső, min
dég visszatérő paradicsommadár 
története...
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HELIKON

LÁSZLÓFFY CSABA 
Újabb kori fondorlatok XXV.
Strindberg elképzelt 
"forgatókönyve" 
Nietzsche és Wagner 
szakításáról
A legszörnyűbb, hogy abba leszünk szerel

mesek — gondolja Strindberg —, akit a leg
könnyebb lenne utálni, akit meg kéne hogy 
vessünk.

A kert feketedik, már rég nincs egyensúly 
fény és árnyék között. A két hírességről elmél
kedik magában, jobban mondva: a két beteg 
szervezetről. Sorrentóban szakítottak egymással. 
Éppen ideje volt. És eljött az ideje annak is, hogy 
6, Strindberg megírja róluk a maga "forgató- 
könyvét". (Esetleg be is lehetne mutatni a két 
hőst — Wagnert és Nietzschét — a stockholmi 
vagy a koppenhágai színházban; a közönség 
mindig mohón falja a felkínált botrányt, leg
alábbis szívesen elcsámcsog rajta.) A Nietzsche 
filozófiai gondolatai már jó ideje foglalkoztat
ják.

"Az éjjel vele álmodtam. Az ágyamnál lát
tam állni egy bozontos, vastag bajuszú szelle
met. — Strindberg élvezi az ilyen öngerjesztést. 
— Nietzsche most biztosan bújkál valahol. Me
nekül a világ, vagy inkább önmaga elől; a gyen
gédség-ellenes dac nem más, mint egy szívós 
harc kezdete; megpróbálja kürtani magából 
gyengeségeit. Ha így folytatódik ez a vadóc 
bújócskajáték, még megérjük, hogy alpesi ma
gaslatról fog leüzenni nekünk..."

Strinberget megkörnyékezi a kétely: azt 
hallja-e vajon, ami az ő bensőjéből tör fel elné- 
mítathatatlanul?... Dehogy. Hiszen álmában 
Nietzsche szelleme súgta meg neki, hogy a leg
főbb rossz hozzátartozik a legfőbb jóhoz. Ebből is 
arra lehet következtetni, hogy a művészetben 
elmerülő filozófus most össze akarja zúzni a 
maga teremtette bálványt! (Ez mit sem változtat 
azon, hogy Wagner ezúttal a Porsi/aíjával eltelve 
vonult el látványosan pihenésre.)

De hát a Mester (Strindberg maga előtt látja 
Wagnert keményített, fehér ingben, amelyet 
balmellén átdöfött a "tanítvány" — ez is álom?) 
tudott-e egyáltalán pihenni a sokktól, vérkerin
gés-zavaraira mennyibe hatott ki a megrázkód
tatás? A diadalittas, konok tekintetre kíváncsi. 
Wagner nyilván, mint kivénhedt hadvezér 
vagy zsarnok, árulást emleget... Strindberget 
egyelőre zavarja a kettős színhely. Sorrentóban 
minden buján, zölden ragyog bizonyára; az ő 
szeme előtt itt északon viszont rőt, barna, füstös 
színek. Ide volna illőbb az elképzelt történet, 
melyből am úgyis hiányzik a melegség, a char- 
me. A leírás hangulatát nem ártana közelíteni a 
hős monológjához, a Nietzschééhez, aki a le
mondás és egy képzelt nyugalom között egyen
súlyoz.

Az állombeli sűrű vér nem könnyű cseve
gést és gesztusokat: kezek, lábak játékát ígérte. 
Strindberg lázban égett a lepedőn, mint olyan
kor, midőn az otthon hiányának réme üldözte, 
valamilyen megfoghatatlan nosztalgia. Úgy 
emlékszik, hogy hősei (W. és N) egy láncon 
függő fáklyatartó előtt álltak szemtől szemben 
(ezek szerint kosztümösen), és kardjukat mar- 
kolászták. Lábuk bizonytalanul kerülgette egy
m ást s a veszélyt, de parázsló, régi (ősi!) 
gyűlöletük lobot vetett. "Nyomorult fegyver- 
hordozóm voltál! — vágta az N. szemébe W. — 
Szavaid moslékba való csontok, ebek rágódnak 
az efféle haszontalanságokon!" 'Te mondod 
ezt? — vágott vissza epésen N. — Te, akinek 
hurkás hasán rozsdás vaskard lóg; s csak gyer- 
mekeszű urad nem nevet ki, akinek kitartottja

vagy!" ...A kellékek és kosztümök nem nibelun- 
gi környezetre vallottak (nyilván, hisz W. II. 
Lajos bajor király kegyenceként parancsolgat); 
a borgőzös, dühkitöréseiről hírhedt Wagner 
"árnyéképe" kihatott az álombéli W. egyensú
lyára, olyannyira, hogy Strindberg egy színpa
diasán gesztikuláló, dőlingélő alakra em 
lékszik, akit ellenfele a válla alatt talált el. Egy 
kiáltás, és W. összecsuklott...

A féktelen, vad álomból fanyar ízű ébredés. 
A derengés, mint terrorista, torkon ragadja a 
drámaköltőt. Zavaros tekintetében, ahogy a 
fénybe néz, a vergődés megszakad; hősei mint 
meredt szemű halak, kiket partra rántott a háló.

Vékonyka gyolcsingben a mennyezetes ágy 
szélén egy szemrevaló lány ásítozik; gonosz 
vigyorral ellöki magától, s ujjával a szoba sar
kába m utat "Ott voltak... A lármát már nem 
hallom. De a vért még látom s érzem. — Közben 
felkönyököl. — Na, mit rémüldözöl?" — kérdi 
ijedt ágyastársától, s belecsíp a puha húsba a 
takaró alatt.

Oda a pattanásig feszült légkör. Szeme 
bosszúsan kutat valami innivaló után. Kikászá
lódik az ágyból. Az ajtóhoz megy, hátralöki. 
Arca a csípős hidegtől felfrissül. "Mit akarnak a 
maga hősei ebben a lehetetlen darabban?!"... A 
kritikusok jutnak eszébe, s már elemében van: 
jöhet a cécó, mert megéri!

"Én legyek kíméletes?! ... Köszönjék meg, 
hogy foglalkozom velük. Megörökítem őket az 
utókor számára; mielőtt tükörképük folyók vi
zébe vagy az öröklétbe hullna. (A cinikus, áruló 
idő olyan, mint mikor idegen kéz turkál kézira
taid közt, olykor egyenesen a vállad felett.) Ha 
akarnám, sem tudnám óvni már őket a valós 
vagy vélt haragtól kuszáit találkozástól."

A  leszámolástól. Ezt a kifejezést találóbbnak 
érzi. Újabb üveget nyit meg. Nem megy a mun
ka. Mondatritmus helyett alattomos robbaná
sok — a "napkitörés" előtt. Titokban irigykedik 
a Nietzsche-féle ditirambusokra.

"Jól ismered őket? — kérdi önmagától. — 
Fenét. Az egyik széles gesztusokkal szabadítja 
rád a vad őselem-áradást: kincsőrző sellőket, a 
Rajna hullámait és tűzvarázst, s miközben har
sonakíséret mellett saját "papjaival" a saját di
csőségére mondat misét, elmeorvosa szerint 
aggkori gyengeelméjűségben szenved. Nietz
sche arra figyelmeztet, hogy a német művészet 
(!), a német sör, a némd Mestermű han- goztatása 
Wagner részéről legalább annyira veszélyes 
kór, mint gyógyíthatatlan orbánca, asztmája, 
szívgörcseiről nem is beszélve...

O, a másik — a filozófus ágyútöltelék, akit 
kiszuperáltak a német hadseregből, s gyenge 
szemével beosztották szanitécnek, de a vér lát
tán hányni kezdett, el is ájult, úgyhogy haza- 
küldték—, egyszóval Nietzsche, amellett, hogy 
mérhetetlen vérszegénységet és izomgyengesé
get állapítottak meg nála, újabban még gyertya
fényben sem tud ülni, nemhogy a napon, a réz 
gyertyatartó visszfénye is zavarja; egy padlás
szobába zárta el magát A leeresztett függönyök 
mögött hűséges tárgyait sem látja, csak kita
pintja őket — noha azzal kelleti magát egyvég- 
tében (Wagner szerint »Pozőr!«), hogy: Fény 
vagyok!... Volnék bár éj; ám fény övez, íme az 
én magányom!... Meghogy: Saját fényemben 
élek. Visszanyelem magamba a kitörő fényt, a 
felkínált világot!" (»Miután jóízűen bezabált ná
lam« — morogja Wagner.) így hát Nietzschének 
minden olyan felkiáltása, hogy: »0, adakozók 
boldogtalansága! Ó, jóllakottság farkas
éhsége!« üres demagógiának minősül.

De halljuk az önmagával társalgó Szellem
óriás — ez már a forgatókönyv, ha-ha-ha! — 
nagymonológját!... Annyit el kell ismerni — fúj 
takaródét a rosszmájú Strindberg —, hogy a 
mitikust erőltető, öreg Wagner későromanti
kus, harsány magamautogatásával szemben a 
Nietzsche kivagyisága jóval szenszibilisebb; ő 
gyengédebb húrokat megpendítve igyekszik

elfogadtatni velünk zsenikomplexusát"
A télen Nizza alküonikus ege alatt. Fölfelé kap

tattam a fárasztó úton a csodálatos, mór Eza-szUdák- 
hoz...A fáradtság legcsekélyebb nyoma nélkül 
gyakran hét-nyolc órát is barangoltam a hegyekben...

Még táncolt is; jól aludt és sokat nevetett Ez 
már szinte hihetetlennek tűnik. Máskor mintha 
nem félne szembesülni emberi, alkati tökélet
lenségével: bevallja, hogy bőre (abszurd mó
don) gyakran ingerlékennyé válik akár a 
legkisebb tűszúrásra is, s ő maga tehetetlenné 
lesz minden jelentéktelen aprósággal szemben. 
Ilyen állapotban csak utalni kívánok rá — mondja, 
rosszabb az ember emésztése, hideg rázza, bizalmat
lanná válik... Nietzsche az, aki a fogyatékossága
ival is valósággal tüntet. Hát még azzal, hogy 
sikerült megváltania magát a kút kávájára telepe
dett csőcselék láttán érzett undorától. Az ő életé
ből nem kortyolgat csűr he nép! Goethe tán meg- 
kótyagosodna, Shakespeare megfőne ebben a 
szédítő szenvedélytől fűtött önelégültségben.

És most jöhet a minden operaszerűt utáló 
filozófus, aíd az ő "félni nem tanult" Über- 
mensche Siegfriedjétől megtanult félni.

NIETZSCHE: "Torkig vagyok a zsarnok 
művészestélyeivel! A tobzódásaival!"... Nem 
csoda, ha megszökött Wagner elől Bayreuthból, 
ahol ő nem királyokat, fejedelmeket, hercegeket 
látott (mint a diadalát ülő operaszerző), csak 
színpadias effektusoktól megkergült sznobo
kat. "Rég volt, mikor még Wagner a szemében 
könnyekkel hallgatta a csalogány énekét! Ami
kor még a természettől (»a kirándulás pártján 
vagyok!«) nyert zenei ösztönzést. Még nem volt 
benne, visszamenőleg és előre, minden német: 
a tüzet prüszkölő sárkány éppúgy, mint a sár
kányölő. Londonban például hálás volt annak 
az angol madárkának, amelyikről jól sejtette, 
hogy Siegfried német erdejében fog dalolni..."

(Strindberg: ’S még rólam mondják, hogy 
cinikus vagyok.")

NIETZSCHE: "A Mester családjával Velen
cébe készül. A huszonnyolc szobás Palazzo 
Vendraminban szeretné kipihenni fáradalmait 
— II. Lajos nagylelkűségének köszönhetően, 
akinek kicsinyített mellszobrát Cosima magá
val viszi, hogy őrködjék a család békéje felett.."

A jólértesült Strindberg szerint Nietzsche 
öngyógyítással próbálkozik. Az a mániája, 
hogy Wagner kezdetleges, primitív óriásai nél
kül úgy fog élni s főleg aludni ezután, mint az 
egészséges ember, akinek, ha denevérszámy 
érinti arcát vagy szellemet lát, a szempillája se 
rezdül; kemény és illatos fából faragták... Egy orvos 
hosszabb ideig kezelte a filozófust, végül levél
ben mentette ki magát: "Nem, a maga idegeinek 
nincs semmi baja, csak én lettem ideges." A 
bölcsesség növekedését pontosan le lehet mérni 
az epe folyásán — ezt Nietzsche állította vala
mikor, midőn még nevetgélve tette keresztbe a 
lábát a Mester pazar fogadótermében vagy ké
nyelmes dolgozószobájában. "Egész nagyhatal- 
mi főhadiszállás!" — á llap íto tta  m eg a 
Wagnerek fényűzően berendezett emeletes vil
lájáról, amelynek egy különálló lakosztályára 
nyugodtan igényt tarthatott volna. Hét főnyi 
személyzet szolgált föl; s a villa zenetermében 
a bősz zseni, mint egy fösvény, ijedt képpel, 
féltékenyen kezdett hadonászni, midőn ifjú 
vendégét rajtakapta, hogy Lisztet pötyögtet a 
zongorán. Nietzsche kacagva hagyta faképnél 
Wagnert. Elkönyvelte magában, hogy egyedül 
az ember nevet az élőlények közül... "Egyedül 
ő szenved oly mélységesen, hogy föl kellett 
találnia a nevetést" — tette hozzá keserűen. 
Szívesen hallgatta (bár játszani tudta volna) 
Lisztnek néhány ütemben egy egész világhan
gulatot kifejező Rezignációját — fanfárok és for
tissimo helyett négy sorban egyszerű, halk 
harmóniák; kis továbbrezgései a késleltetett fel
oldásnak. Különös finomságnak érezte, hogy a 
zenemű utolsó ütemeiben újraindul az ismert
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motívum, de a dallama sehová sem vezet A 
reménytelenség tökéletes kifejezése, hogy már 
semmi sem következik... rokonszenvet érzett 
Liszt iránt mindig; igaz, az 6 ateizmusával és 
kihívó egyházellenességével aligha fér össze a 
híres muzsikus vatikáni szerepvállalása. Egy 
igazi művész nem alázkodhat meg annyira, 
hogy a pápa "ministránsa" legyen. Lisztnek is 
megjöhetne az esze, levethetné a fekete szok
nyát, s fölhagyhatna a szerzetesi pózzal. Hisz 
nem tagadhatja, hogy szívesebben terpeszkedik 
el egy drága mahagóni karosszékben, minthogy 
bigott módra térdepelnie kelljen, s a piramisma
hagóni borítású írószekrényt sem veti meg. Er
ről jut eszébe, hogy valamikor Wagner is beérte 
az önfegyelemre szoktató, praktikus "jakobi
nus" stílussal s berendezéssel; ma viszont hajó 
formájú empire ágyról álmodozik — ez az egy 
hiányzik még neje nagyravágyásának kielégíté
séhez... Akkor már inkább (Lisztre gondol me
gint) az osztrák vagy magyar empire polgáribb 
változata, a biedermeier, mely nem olyan rideg 
és ünnepélyes, mint a Bayreuthban hódító vö
rös és arany...

Strindberg itt ültében belealudt a morfondí- 
rozásba. így nem esett nehezére egészen— úgy
szólván szertelenül — szabadjára eresztenie 
képzeletét Álmában egy olyan — ráncosabb és 
hiúbb — Nietzschével találkozott, aki minden
áron túl akart emelkedni önmagán, nem törőd
ve azzal, hogy belepusztul. A veszélyt vá
lasztotta hivatásként, jóllehet törékeny szerve
zetét a filozófiai rendszerek így is meglehetősen

Eróbára tették. "Ami szemünk előtt van, az csil- 
>gó délibáb" — figyelmeztette Strindberget 

(is). — Én már csak amiatt is megérdemlem a 
szeretetet, mert átmenet vágyók a pusztulásba. A 
boldogság különben mellékes...” Ennek a Ni- 
etzschének rokonszenves s már-már hervadha
tatlan volt a mosolya; hajlékonyán, elevenen 
közelítette meg Strindberget, akár egy ideges 
nyílvessző. Mintha csak összetévesztette volna 
magát a stílusával.

Amennyiben a valóság lehetséges kombiná
ciói végesek — állapította meg magában a drá
maíró —, úgy hát nem sokáig kell várni rá, hogy 
a magányba hanyatló elme közel jusson az őrü
let határához... S valójában: látni vélte (persze 
álmában), amint a csillogóan röpködő "nyíl
vessző" el-elveszti egyensúlyát. Különös meg
sejtése volt ez. Már csak az hiányzik, hogy 
Nietzsche nővére, akinek naiv kommunisztikus 
nézetei vannak, egyszer csak elhagyja a gyá
moltalan Friedrichet, hiszen ha sokat olvassa 
filozófus-öccse különcködő gondolatait, még 
elhiszi, hogy a sápadt, beteg ember beéri tanári 
nyugdíjával, egyébre nincs már szüksége, pél
dául részvétre, amely — ezt maga Nietzsche 
terjeszti — "együttjár bizonyos tapintatlanság
gal és tolakodással."

Strindbergnek jóformán föl sem kell kelnie 
a székből, hogy feleszmélve, kissé csodálkozva

ugyan, de magabiztosan konstatálja: "Még 
megérem, hogy jóstehetség veszett el eddig 
bennem."

Tudomása szerint a társaság elől elzárkózó 
Nietzschének egyetlen próbálkozása volt életé
ben egy "szúrós szemű" perszónával; persze 
sikertelen. Lou ugyanis ügyesen kitért a gátlá
sos tudós érzelmes rohamai és szemrehányásai 
elől; ehelyett szívesen tanítgatta volna a férfit 
házimunkára. Nietzsche azonban, akár egy ka
masz, előbb böjtre fogta magát, de mert az ön
sanyargatással semmire se ment, dacosan 
kezdte számolni az ételpacnikat kéziratain meg 
íróasztalán. A nőszemélynek viszont legfeljebb 
a tintapacákon akadt meg a tekintete az egybe
folyó, unalmas napokon, amelyek, ó, mennyi 
irkafirkával járnak! Szívesebben bajlódott volna 
egy kevésbé rakoncátlan, aranyos kisfiúval, aki 
mondjuk egy szép trombitára vágyik... Nietz
sche viszont ugyanolyan daccal fogadta azután 
a nők minden kétszínű szavát és közeledését A 
bosszúhoz nem volt benne elég ravaszság meg 
lelkierő. Hitvány testét ellenben nagy állhatatos
sággal edzette, mivel elméjét s akaratát időn
ként anyagi természetűnek fogta föl; mintha a 
levegőben szálló kő egyet gondolna, s megszab
hatná a saját pályáját és megválaszthatná leesé
sének helyét (Spinoza)

Strindberg csak vigyorogni tudott Nietzs
che filozofáigatásának a szép- és "gyengébb" 
nemre vonatkozó vadhajtásain. Habár ezúttal 
nehezen tudta volna megtagadni szimpátiáját a 
balek "nőspecialistától", aki szerint az asszony
ban minden rejtély...A férfi, mint a legveszedelme

sebb játékszert, úgy akarja a nát, aki számára 6 csak 
eszköz... Strindberg ne tudta volna, milyen a női 
szépség? Színésznőt vett feleségül, a legbesti- 
ább fajtából valót. Ami a gyengébb nemet illeti, 
nejecskéje túltett ifjúkorának kacér bárónőjén, 
aki pórázon tudta tartani férjeurát, s mielőtt 
felfogadta volna őt fiai mellé házitanítónak, lát
ni óhajtotta a péniszét.

"A nők ösztönélete sötétebb, mint az a fedett 
árok, amelyikbe Wagner egy egész zenekart el
süllyesztett a Rajna kincsének színrevitelekor.”

Ezzel Nietzsche egy ilyen aforizmát azért 
nem tenne ki az ablakba —, mint aki befejezett
nek tekinti a nemek harcának ügyére szánt vitát, 
a fal felé fordult Előbb persze minden fellelhető 
italt elfogyasztott. Észre sem vette, hogy már 
virrad... "Micsoda éleslátás kell, Friedrich ba
rátom, ahhoz — motyogta félálomban s nem 
egészen részegen —, hogy valaki rájöjjön: a nő 
tulajdonképpen bűnöző?!"

Nem fészkelődön fekhelyén, teste, lelke 
annyira kimerült. Csak nyála csörgött a párná
ra.

Mikor felébredt, a maszatos képű cseléd
lánytól friss vizet kért (a tejet ki nem állhatta); s 
bár kissé resteilte elalvás előtt hallatott túlzásait, 
önző megkönnyebbüléssel vette tudomásul, 
hogy az ő lángelméjét nem fosztotta meg a sors 
egy ilyen...

És rávert a lány duzzadó hátsófelére.
*

"Énrám még nem került sor— vannak, akik 
haláluk után születnek meg."

Nietzsche ott komorlott másnap is Strind
berg előtt, mint valami kórisme. Kint a lét halha
tatlanságával kacérkodón m ustszagával 
hódított az arany ősz. Az élet enyészete, akár a 
megrothadt gyümölcs, kitapintható valóság. A 
részegítő mámor azért kell, hogy ragyogást 
láss. Strindberg mindezt tudta. És kérdőre von
ta a lebegni látszó pillanatot: "Kinek van igaza? 
A meddő puritánnak, vagy a sokgyermekes 
dorbézolónak?"

Az egyiket a zsalugáter résein belopózó 
fény is bántja, üldözi. A másik villámláskor a 
szívéhez kap, de az avart felkavaró porvihar
ban is gyönyörködik.

Találkozásukat Nietzsche részéről idegtépő 
várakozás előzhette meg. A szokatlan érzelem
hullámzás már kezdetben riasztóan hatott rá; 
Wagner megszállottan, a sikertől megittasulva, 
a maga személyiségét állította mindig közép
pontba, szevedélyével csak a maga elsöprő 
igazságát kereste; felsőbbrendű lényként ítélke
zett mások felett. Nietzsche naiv volt, ha egy 
percig is azt képezelte, hogy Wagner — táltos 
öntudatával — megmaradt nyitott, fogékony 
léleknek. Ugyanakkor hiú reménynek bizo
nyult az is, hogy ő maga mint médium-zseni — 
mint a felismerések szócsöve— kiérdemli majd 
a hírneves zeneszerző tiszteletét

Megférhettek volna egymás mellett?
Erős szellemi szövetség után idegenkedve 

kezdték méregetni egymást. Wagner elfogult
ságában későn vette észre, hogy az, aki önkén
tes rajongással csüggött rajta, alkalomadtán 
csüggedten löki el magától a csillogó befolyást 
Majd hevesen, mint méregpoharat A dorbézo
lások után gyomor- és szívfájdalmaira panasz
kodó W agner v iszo lygással tö ltö tte  el 
Nietzschét, akit a művész lelke érdekelte. Nem 
értette, hogy az elhasznált, hitvány, eres, kék 
zúzódásoktól és barna májfoltoktól kikezdett 
test mérhetetlen mohóságával hogyan kereke
dik felül minduntalan, egy zseni hogy nem ké
pes m egszabadulni alantas vágyaitól?!... 
Egyikük sem született hívőnek. Wagnernek ele- 

e volt a Nietzsche okításaiból, hát még abból, 
ogy valaki őt a szószékről kezdje zaklatni lelki 

kitárulkozásaival. Durvaságai csak úgy zápo
rozták; a Zarathustra költője számára rémálom
nak is zavaros és torz volt elviselni Wagnert: ezt 
a formálatlan és darabos stílusegyveleget.

A Wagner fülében — hisz eddig ő volt az, 
aki kategorikus egyéniségével még az énekese
ket is elriasztotta — most minden elképesztő 
deficit-hírnél gyilkosabban csengett a leszámo
ló mondat: "Gyűlölöm benned azt, ami nevetsé
gessé tesz." Nietzsche a nyitott ajtóból még 
visszaszólt "Inkább legyek meg- és kitagadott!"

Mire a Mester letörte egy díszletként szol
gáló zsámoly lábát, hogy hozzávágja, a hűtlen 
tanítványt elnyelte a sötétség.

*
"Ha minden így igaz, a két híresség egészen 

egzotikusán festene a színpadomon..."
Strindberg estére belázasodott, kilelte a hi

deg. Feketeség támadt körülötte, kettős árnyé
kot látott nem tudta, melyik a jó s melyik a 

onosz? Nem mert belekapaszkodni a kerevet- 
e sem; riadtan vonszolta magát, hánykolódva, 

hogy lerázza magáról az átkos terhet
A penészes, sötét falakon árnyéka hol buk

fencet vetett, hol lent fetrengett a fantáziájából 
előhívott alakok s papírgalacsinokká gyúrt gát
lásai között. Mikor a cselédlány behozta neki a 
tiszta alsógatyát, könyökével döngette az ócska 
zongorát, s extázisbán énekelt, kiáltozott

"Én vagyok Nietzsche!... Én vagyok Wag
ner!...”

1996.X. 7.

— HELIKON-------------------- -
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MOLNÁR ZOLTÁN 
M egingathatatlan ingatlan

A z  adók eladhatatlanok 
fejemre csendnek púpja nő 
a hashajtók hajthatatlanok 
az ének elénekelhető:

"Bankban a bankók / fából fajankók"

Te vagy a dolgok hányada 
két sín között te vagy a vágány 
te állsz a dolgok kútfejénél 
te állsz a dolgok hányadánál.

Ez ádáz s velókigható 
kiköphető és elkoptatható 
a fazékban politika fő 
csínjával elviselhető

ha a cseppből nem lesz tó 
s az ingatlan megingatható.

Te vagy az épület fölöttem 
s az állványok között a bálvány 
a csendnek ágán a szívem ül 
énekel, majd elcsendesül.

Ez már mindent átfogó 
és egymástól elhatároló 
a csendben fészket ü t a tény 
a szűzi, szent és keresztény:

"Fából a bankók / bankban fajankók"

Apró cseppekből lesz a tenger 
te vagy a márvány vágányállvány 
az ingatlan megingathatatlan 
s te ott álsz a tények harmadánál.

K ét sziám i strófa
Nem férek el e szűk helyen A  MELEG SÖR HABJA KÍSÉRT  
bizonyosságnak oly kevés H IÁ N YA  TRAN SZC EN D EN C IA  
K O R SÓ M B A N  ISTE N  K Ö NYÖ KÖ L a felfeszített Krisztus és 
ÉN: A Z  EG YSZÜ LÖ TT FIA a mindent igazgató ész.

H A  A  VILÁG CSAK LENNE: HAB te tágulj csak, badar világ 
TAJTÉKZÓ IM M A N E N S CSODA leszarom megalomániád 
mert elringat a hintaágy O TT LENNÉK JELENVALÓ  
s zöld a lélek-olajág A M IH E Z N E M  M E N N É K  ODA.

B O ZSIK  PÉTER  
A vajdasági hai-kukákból

Csatit av ér
1.
Lerágott, fehér 
csontját kék ég vakítja 
vörös szemedbe

2.

Bíbor csík választ 
el tóled — mocskos éjtől 
a mocskos nappalt
3.
Disznószarszagú 
utcák, zsíros humusz; hull 
rád savas eső

4.
E(gy)nyhelyben állasz 
Köd szitál — álarcodról 
a bőrt lemarja

5.
Csont és vér — ez cseng 
nevedből; koncot dobtál 
elém rossz donor

(Hai-kuka)
szemfedőd vajon 
mi, ha koporsód papír 
s e vers temetőd?

MÉHES KÁROLY 
Arcnak fo lyta tása

A  költészet a felejtés művészete, 
mert semmi nincs úgy megírva, 

m int volt és vagyon. 
M ikor varjú lesz az agy 
s az ujjak vásott ceruzák 
szó sincs róla hogy hulla vagy 
csak egy kicsit m int a rák

De ha a szemközti szemben 
képes vagy még föllobogni 
bár hitted minden eltelt 
lehet némi remény holmi

Gyermekszem
Gyermekszem.
Ez egy képzett ige. Tartozik 
hozzá egy vonalzóval, körzővel 
gyártott háromszögben-karika szemgolyó, 
ami sose pislog.
M indent láthat,
s itt nem a Niagara-zuhatagról van szó, 
sokkal inkább az álmok zuhatagáról, 
amitől még halálra ázni is lehet, 
de akkor már mindegy, ha egyszer 
mindent látott.

És e lehetetlenre van magyarázat.

Arcok kulcsolódnak egymásba, 
arcok, fülek, fogak gabalyódnak össze 
az ősök koponyáinak hegyén. Egyetlen szem 
évszázadok ős-szemeit olvasztja magában, 
minden régi képet elraktározva.

A  gyermek szeme nem üres, mikor megszületik. 
Kicsit ellenőrizni jött. Kicsit még gyűjtögetni.

A halál pillanata
A  legjobban mindig az sír, 
akit keresztüllóttek.
A  halottat szépen betakarják, 
többé nem iszik kólát.
Zöld függönyt tépked egy gyerek. 
M inden csontja sír, m int a parkettaléc. 
A  konyhában a csempe bepárásodó 
tompa fény úgy ül, m int aki 
halkan eszik. Hosszú, libabőrös 
elmúlás egy ásítás és egy tüsszentés 
között. Odakint a részeg áll, 
semmire sem emlékezik, milyen 
volt az élet. N yito tt tenyerén 
fűszálat tart, s remeg, hogy 
ez a kis zöld kard kegyetlenül 
összekaszabolja. A  hold csak 
kis fogaskerék a nagy kék 
gépezetben. De nem könnyezik, 
sosem rozsdásodik. Folyton 
gúnyolja a végtelent, részeg 
nyolcas! A  csönd is marhaság, 
annyi hang, földi hangok!
Fényesek.
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FAZAKAS ATTILA HUNOR: Cinkekarmok
* * *

idomított farkasok hőbörgő erdők
terelik a fényt kihűlt nyomaimban hol 

vagytok s z ív e m  r o k o n a i  a verssor már a himnusznál 
ellóg feladnám én is de a kötelesség

meg hogy ide(haza)valósi lennék ám
nem rosszabb ez mint 

átfagyni egy légyszaros éjszakát a 
kocsonyás hold alatt a durvaszagú szélben vagy 

végigolvasni a háború & békét amit ilyenkor a 
tankönyv melegen ajánl mert mellesleg hasznos időszerű 
és parabola vagy ahogy tetszik

és ö n  sincs és nincs és nincs és nincs 
bárhogy csűröd-csavarod visszavet eleveneket & holtakat

igen akkor azt mondanám megérte kérem a 
honoráriumot és hazafele a hátamra száradna lucskosan büdösen 

az ing de az már senkit sem érdekelne
talán engem se

*  *  *

tekinteted tűvékony karokra bukdácsol 
fénymásolatban őrződ a gyermekkor millió viháncolását 

sáros foltos rövidnadrágait 
füvek kérgek porhanyós gombák részeg bogarak 

vesznek le újra a lábadról 
tanítanának élni-halni a pillanatért 
élni-halni elölről 
megmásíthatatlanul
a világ hólepte margóin 
firkáló k i s lá n y o k  f iú k
nevetése az időegy-egy délutánja nincs öregedés
az ujjak végtelen vetületében 
csak visszavágyunk szinte követelőzve 
az önfeldtség templomaiba

a gyilkosok a szerelmesek jogán
akik szintén visszajárnak leborulni 
az első áldozatok 
az első kedvesek 
szentségei elé

*  *  *

a fájdalom hányszor meghatározhatatlan 
paraméterei között 

bolygóragyogásban
kit keresel kire lesel 

cement-vaságy reneszánsz öléből 
mely kivet

s visszafogad fogai közé 
mint jóhiszemű dúdoló fiát

hogy fülébe suttogja: ugye vagy még?
felelőtlenül töltőd el

ezt az ifjúságodat is 
(mely elaludta régen tiszta hasonlatait) 

papírlapok vergődő madarak 
tölgyfa-szivárvány alatt rajtad

zendülő hamis vigaszok felsorolásában 
(ó, hogy csahol a kéz 
mint mohó írnok hogy urának 
fordultát is tolira kapja)

s úgy siklik ekkor a szó
mint biztos irányú penge véred alig fedett vonalain 
hát egyensúlyt talált 

itt valaha
szemed szád ujjaid idegzeted hidegvíz zuhanása? 

vagy csupán a megélénkülő emlékezés 
finomítja puhítja 
óráról-órára

akaratod zúzmarás felületét?
---------rigók az avar borostyánkövén

---------árnyékok felfeszülő karca
az idő hulló tábláin
elfogytak szépségeim---------a hangok amikre

-------- az életek— halálok
---------a látások amikre

te annyiszor próbáltál 
s z e g é n y  óráidban megtanítani 
pedig hányszor kikönyököltem már 

ifjúságom ócska vonataiból
hogy kibékülhessenek bűneimmel 
a hold-arcú napraforgók!

-------- LÉLEGZEM-------emlékszem gránitesőkre
az özvegy barátságokra 
vállaid csípőd szent éghajlatára

a szemhéjam alá gyúródott álmatlan földre 
folyók tudatalatti szabadságára 

fénnyel viselős reményre 
megbánásra hiú törtetésre 
ostoba őrületekre
gyermekálomban fogant alkonyati madárijesztőkre 
a perzselő őszben

hogy becsületet remélhessek 
hisz csonkuló pillanataimat lélegzem 

távolodóban
csak ez évszak hibátlanságában sétálhatnék 
még egyetlen-egyszer verstelenül! kifosztva! 
mint az égi tájra felfagyott teremtmények 
születetten és temetctlen testtel
hiszem csak MAGADIG bocsátottál el!
(mindegy mit írok miről mesélek 
kézjegyét viselik bennem a tárgyak 
s áldott érzékenységét a felfedett kések 
hisz az áldozatok ugyanoda térnek)

levélkirakatot rendezek cipőm orrával én az ősz 
csuda-rendes koreográfusa

szétázok ebben a században bár erről panaszkodik 
mindenki az esti mese után 
nem nagy szám kivéve a

táncosnőket és a lakásbeszerzőt
ízületeidet majd kifaggatják vér- cukor- nikotin- gyűlölet
szeretet- undor- barátság- válás- emésztés- megértés- zuhanás
magány szintedről szép előszó készíttetik majd
s kedvesed bár nem kap fizetést ösztöndíjat a

magyarok itthon megtesznek mindent a magyarokért 
és a szétszórt nagyvilágban 
ebbe te ne dugd bele az orrodat 
itt mindenki talpra áll csak csettinteni kell 

de egyék csak meg ha már így kikeverték 
személy szerint kedvesebb szívemnek ez a kurta forgatókönyv 
song of myself

tegye csak le ha nem ízlik hölgyem ezt
már így sütik dagasztják s fordítva 

és bizonyára
akad a polcán emberségesebb strófa ami megkíméli a sétányokat 
kétszeri olvasás után magába szeret

merüljön el abban ha merülhetnékje támad látja összezavart 
pedig ön nincs is

ha egy kis szóbőségre tehetnél szert tán közelebb 
férkőzhetnél a halálhoz hogy lebeszéld aztán 

túlélné a szomszéd is mega kölykök akik tovább kártyázhatnának 
el lehetne szívni egy csomaggal ha bírnád és 

fabatkát sem érne az éhségsztrájk a gyomorrák a gyilkosok 
és az atombomba
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HELIKON

Az oknyomozó p(r)óza és az irodalom
"Nem árt, ha az ember pontosan tudja, m i nem  v a g y o k  "

(Lászlóffy Csaba)

(B ű n b e e s é s )
Mi történik, ha az irodalom az oknyomo

zás bűnébe esik? Az ember például kíváncsi 
lesz arra, hogy m i az, hogy oknyomozás, és 
m i az, hogy bűn. Ilyenkor óhatatlanul nyo
m ozni indul, annak a nyom ozónak az útját 
követve, aki a bűnbeesést megállapította (1. 
Csobán Endre Attila: öntudatos fogaskerék 
avagy Haza a magasban?. Helikon 1997/3). 
Elsősorban az előző nyom ozás hogyanja ér
dekli, de néha miértekkel is szembesül. Ilyen 
értelem ben maga is: oknyomozó.

(Oknyomozó)
Az Értelmező Kéziszótárban címszóként: 

"mn. Tört. A  történelmi események okait (is) 
feltáró." A szemlélet világos: a történelmi 
eseményeknek okai vannak, és ezek feltár
hatók. A  prózára vonatkoztatva, CsEA-nál: 
"a századunkban kibontakozott szociológiai 
szemléletmód jegyében született, reális adatokra 
támaszkodó, tényfeltáró szociográfia fiktív válto
zata " (9. o.). Eddig úgy tűnik, m inden stim
mel, és ha szociológiai szemléletmód, akkor 
nyilván történelm i-társadalm i okok utáni 
nyom ozásról van szó.

(Bűn)
Az oknyomozás, pontosabban szemlélet- 

m ódja, veszélyesnek látszik. "Szükséges-e 
hosszan fejtegetnünk, hogy a szociológiai szem
léletmód kollektív kategóriái nyílegyenesen ve
zetnek az ellenség »kollektív bűnösségének« 
kikiáltásához?!" (CsEA, i. m. 9. o.) Talán az 
irodalm on belül és azon kívül egyaránt ve
szélyes, bár ez nem  egészen világos; az iro
dalm on belül m indenesetre ártalmas lehet, 
ugyan is az érvelés szerint a szociológiai 
szem léletm ód eltünteti a "szuverén hatókörű 
emberi személyiséget" (i. m. 10. o.), s típussze
replőket jelenít m eg típusszinten, am int tí
p u s h e ly z e te k b e n  c se le k szen e k . Egy 
m indenkiért, m indenki egyért. Az ilyen szö
veg pedig  a CsEA által érvényesnek tartott 
irodalm i kánonban nem szépirodalom, s ez 
önm agában véve m ég nem  is baj.

(Típusok)
Tényleg, akkor ideje m űködésben meg

nézn i ezt a szociológiai szemléletm ódot. 
Kezdjük rögtön Lászlóffy Csaba A bajkeverő 
cím ű kisregényével, (in: De ki a nyertes?. Mi
nerva Könyvek, Kolozsvár, 1995.) Ha igaz, 
akkor itt típusszereplők rajzanak elő m in
denfelől, s típushelyzetek során át szemlélik 
egym ást kollektív szemmel. Am it találunk

azonban nem  annyira egyértelm ű, m int 
ahogy CsEA kritikája alapján vélhetnénk. 
Egy bőrkabátosok által elvert festőt magá
hoz vesz egy román parasztlány, otthonában 
ápolgatja/apolgatja, miközben a lány apja 
Neagoe Basarab intelmei alapján nyugtat
gatja, és lassan m ár vejének is tekinti. A férfi 
egyre hallgatagabb, végül a lány kérésére 
egyre több részletet idéz fel és mesél el "aze
lőtti" életéből, s az emlékek előtérbe tolulásá- 
val egyre idegesebb számára a világtól elzárt 
falusi környezet s az őt körülvevő emberek. 
CsEA a lényegre tapint, amikor a gyűlölet 
megszületésének, majd elviselhetetlenné va
ló fokozódásának finoman árnyalt leírását

VITA
emeli ki a könyv kapcsán. A kérdés: meny
nyire biztos az a talaj, amelyen állva ilyen
szerű kijelentéseket tehetünk: XY tipikus 
szerepló? Kérdés-e egyáltalán egy mai irodal
mi kánonban, hogy mennyire tipikus egy 
regényhős vagy egy regénybeli helyzet? Ha 
egy figura rajzának elnagyoltságát, semati- 
kusságát kifogásoljuk, aldcor talán igen. De 
lehet-e egy szereplő sematikus, ha a lelkében 
végbemenő folyamatok ábrázolása "finoman 
árnyalt, szuggesztív, drámai feszültségekkel telí
tett"? (CsEA. i. m. 10. o.) A helyzet 0- fent) 
tipikus voltának eldöntése pontosan milyen 
szempontok alapján történik? Talán a szocio
lógiai szemlélet egy sajátos válfaja szerint? 
Bárhogy is álljon a dolog, a tipikusság az 
irodalmon és az olvasón kívüli kategória, 
legalábbis amíg a szövegen belül keresünk 
értelmezési fogódzókat. Hermeneutikai né
zőpontból például: "a szavak az irodalmi szö
vegben is megtartják jelentésüket és hordozzák a 
beszéd értelmét, ami valamit jelent. Egy irodalmi 
szöveg minőségéhez szükségképpen hozzátarto
zik az, hogy nem érinti a tárgyi tartalomnak ezt 
a minden beszédet megillető elsődlegességét, sőt 
ellenkezőleg, odáig fokozza azt, hogy a kijelenté
sek valóságvonatkozása felfüggesztődik." — írja 
Hans-Georg Gadamer.1

(Hol a szerzó?)
CsEA kritikája alapján a szerző, azaz 

Lászlóffy Csaba az, aki a szociológiai szem
léletmód alapján beszél, s úgy tűnik, ez főleg 
a szereplők egymáshoz való viszonyában 
nyilvánul meg. Ebben az értelmezésben a két

kisregény főhősei egyazon skatulyába he- 
lyezendők, például az elitizmus és magas 
m űveltség jegyei alapján, míg a többi szerep
lőnek a "kisszerű", "önző", esetleg "félmű
velt" feliratú doboz jut. A nyom ozás során 
azonban kiderülhet, hogy legfeljebb a sze
replők önszemlélete, vagy m ás szereplők né
zőpontja kínálja a fent említett dobozokat. 
Nézzük az egyik inkriminált jellemzést a De 
ki a nyertes ?-ből! "Úriember, abban az értelem
ben is, hogy felettesei mulasztásával szemben is 
gerincesen kiáll, szuverén módon alkotja meg 
véleményét. Morális tartás, személyi integritás 
jellemzi..." (idézi CsEA, i. m. 9. o.). Az idézet 
eredeti lelőhelyén azonban egy bevezető, il
letve zárómegjegyzést is olvashatunk ezzel 
kapcsolatban. ]. A. M., a főhős egyes szám 
első személyben írja: "Különben alkalmam volt 
bepillantani a személyi lapomban szereplő tömör 
jellemzésbe." (LCs: De ki a nyertes? 64. o.) Ez
után következik a jellemzés m aga idézőjel
ben, m ajd a zárómegjegyzés, m eglehetős 
iróniával: "Mit mondhatnék erre? Csak nem 
fogok magammal eltelni az ötödik X  után?" 
(LCs. 65. o.). Látható, hogy nehezen védhető 
álláspont az, amely a szerzőnek tulajdonítja 
a szereplőknek ezt a fajta látásmódját. A vér
től ragacsos haj és szakáll m int messianiszti- 
kus a ttribú tum , szin tén  egy szereplő, a 
Sabina szemszögéből válhat azzá, ami; és 
lé teznek /lé tezhetnek  olyan olvasatok is, 
amelyekben a véresre vert egyén képe egyál
talán nem  játszik egybe a K risztuséval. 
Ugyanígy vannak A  bajkeverő-nek olyan ol
yasa tai, amelyekben a bajkeverő nem  pozitív 
figura, csupán egy tehetetlen, emlékeiben élő 
egyén, aki életének adott szakaszában csak 
ösztönei szintjén képes megragadni a jelent.

(Az alumíniumpult)
A gondolatmenet akár folytatható is len

ne, de a CsEA nyom ozásának mikéntjére vo
n a tkozó  n éh án y  k érd ést m áris  sik erü lt 
legalábbis felvetni, és felvillantani egy-két 
válasz-alternatívát. Higgadt, logikus érvelé
sű kritikáról van szó, amelynek azonban, ha 
megkérdőjelezzük az első m ondatát ("Lász
lóffy Csaba legújabb kötete a századunkban ki
bontakozott szociológiai szemléletmód jegyében 
született"), m agának az értékelő szövegnek 
az érvényessége válik kérdőjelessé. Lász
lóffy Csaba könyvének másfajta olvasható
ságát nem  kívánom részletesebben taglalni, 
ezt m ár m ások is m egtették (legutóbb De- 
m ény Péter a Látó 1997/3-as számában). Vi
tázni természetesen lehet körülötte, hisz a 
létközeibe hozott események olyan korok
ban já tszódnak, am ikor a politikum  m áskép
pen  vo lt fontos, m in t a m ai, irodalm at 
irodalomként olvasó kor számára. A politi
kumtól idegenkedő olvasó is találhat azon
ban irodalmi jegyeket a könyvben: a remek 
lélekábrázolás és a zaklatott stílus a vájtfü- 
lűbb olvasók számára is tartogat felfedezni- 
való m élységeket. "Ez a m élypont! Nem  
ugyanaz, m int parancsra felnyalni az alum í
niumpultot!" — mondja a Bajkeverő a kisre
gény hetedik oldalán.

(Egyébként)
A témaválasztás m iatti m entegetés szük

ségtelen: m iért ne lehetne irodalm at írni a 
politikáról vagy a történelemről?

1 Hans-Georg Gadamer: Szöveg és interpretá
ció. 33. o: in: (szerk.) Bacsó Béla: Szöveg és interp
retáció. Cserépfalvi, Budapest, é. n.

BALÁZS IMRE JÓZSEF
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DEMÉNY PÉTER

Novella
— Nos, barátaim, most, miután annyi min

dent elmeséltem Nektek, s Ti olyan hűségesen 
meghallgattátok mindegyik történetemet, noha 
egyik-másiknak az igazságában talán kételked
tetek; most, miután mindent vagy majdnem 
mindent tudtok rólam, s csak remélni tudom, 
hogy ugyanazért lelkesedtek, amiért én, és 
ugyanazokat a dolgokat ítélitek el, melyeket 
magam is elítélek; most, midőn teljesen kifogy
tam témáimból, s nemsokára tán elvisz az ör
dög; most, ezen az utolsó találkozásunkon 
mesélem el öcsém történetét, hisz olyan régóta 
könyörögtök, hogy mondjam el, milyen volt — 
mire megismertük egymást, addigra ő már, saj
nos, eltűnt az életemből.

Öt évvel született később, mint én, András
nak keresztelték, és "úgy jött, mint az oroszok", 
ahogy apámtól megtudtuk egyszer. Apám ter
mészetesen részeg volt, amikor ezt mondta, 
bárgyún vigyorgott, mindenfélét összebeszélt, 
és egyszercsak ez a szörnyűség is kibuggyant a 
száján, melyet józanon valószínűleg semmi
képp sem ejtett volna ki, de most a vodka fölka
varta a gyomrát, és ő gömyedezve, lassú kínok 
között felöklendezte az igazságot.

Azt hiszem, Andrisra ez a hír rettentő hatást 
gyakorolt. Sajnos, szinte semmit nem tudtam 
róla akkor, és fájó szívvel kell bevallanom, hogy 
később sem tudtam meg sokkal többet; sokat 
beszélt ő, olykor nagyon is sokat, de az embe
reknek ahhoz a csoportjához tartozott, akik a 
szavakkal, mint valami függönnyel, a rájuk vo
natkozó igazságot inkább elfedik, mintsem föl
fednék. Hálistennek — istenem, hogy ezt kell 
mondanom, mégis kimondom — hálistennek 
gyakran ivott, és részegen, akárcsak apámból, 
belőle is kibuktak a mondatok; nehezen össze
állítható vallomások voltak ezek, de mégiscsak 
vallomások, és én akkor már írogattam, mi sem 
lehetett egyszerűbb, mint egy Ids szerkesztést 
gyakorolni, és az itt is, ott is elhullatott fecnik
ből kötetbe szerkeszteni öcsém egyéniségét.

Egy ilyen részegség alkalmával vallotta be 
például, hogy ő is éppen eleget szenvedett, ha 
a szüleim veszekedtek, "láttam, hogy sírsz, de 
én csak ültem az ágyon, és összeszorítottam a 
számat", mondta, s én döbbenten hallgattam: 
eszembe jutottak azok a borzasztó jelenetek; 
mintha minden rendben lett volna, csönd eresz
kedett a lakásra, aztán hirtelen apám hangja 
hallatszott, és mi már tudtuk, veszekedés lesz a 
vége. Megszokhattam volna a dolgot, de sajnos, 
soha nem voltam képes megszokni: remegő fü
lekkel ültem az ágyon, minden szót hallani 
akartam, és közben valami ágaskodott bennem, 
ki akartam rohanni a konyhába, megragadni az 
apám ingét, és beleüvölteni a pofájába, hogy 
"utállak, érted?!, utállak, mert minden egyes 
napomat tönkreteszed, folyton a nagyanyámat 
mocskolod, pedig én imádom őt, sokkal jobban 
szeretem, mint téged, és különben is, menj a 
francba, és hagyjál végre nyugodtan élni min
ket!" Ez, persze, csak a töredéke annak, amit 
meg szerettem volna mondani neki, de soha 
nem volt bátorságom, ha egyetlen egyszer ki
megyek, akkor napoldg kint maradok; dehát 
nem mentem ki, hanem ültem az ágyon, öcsém 
beszélgetni akart, én meg mindegyre kifelé fi
gyeltem, úgyhogy nagyon gyakran mi is össze
vesztünk, azért gondoltam, hogy öcsémet nem 
érdekelték ezek a dolgok...

No mindegy, nem akarlak untatni bennete
ket. Andris tizenhat éves korában belekevere
dett egy furcsa társaságba, amelyben furcsa 
fiatalok gyűltek össze; folyton velük mászkált, 
és bizonyos idő múlva már csak mesélni járt 
haza. Olyan helyeken fordult meg, ahová én

még a lábamat se mertem volna betenni, és 
olyan életet élt, amilyent nagyon kevesen tud
nának elviselni. Apám elhagyta a családot, és 
Budapest mellett telepedett le; öcsém kijárt dol- 

ozni, és amikor hazajött, egy hét alatt elverte a 
eresetét. Elment például valamelyik tánctá

borba — isten tudja, hol tartották akkoriban az 
ilyeneket —, és négy nap alatt a pénze nyakára 
hágott, pedig egyhavi fizetése volt nála. Négy 
napig biliárdozott, fizetett az egyik szólistának, 
hogy az csak neki táncoljon, tízezreseket dugott 
a prímás vonójába, és közben vedelte a vodkát. 
Ötödik napra már egy megveszekedett vasa 
sem maradt, de azt kell mondanom, éppen jó
kor, mert rosszul lett, és, tisztesség ne essék 
szólván, vér hagyta el az alfelét. Naphosszat 
csak ült a budin — elnézést, de muszáj átven
nem az ő beszédmódját, ha a teljes igazságot el 
akarom mondani —, a barátai oda hozták a 
lopott ebédet, és egy lánynak, aki segíteni akart 
rajta, és simogatni kezdte, és áfonyaízet ajánlott 
neki, azt mondta összegörnyedt testtel: "Menj 
az anyád picsájába! Jaj, menj az anyád picsájá
ba!"

Máskor, egy ugyanilyen tánctáborban — 
sajnos, a tánctáborokat minden nyáron meg
szervezték — részegen lefeküdt a menedékház 
folyosójára, reggel pedig rettenetesen megijedt, 
és dörömbölni kezdett az egyik ajtón: "Enged
jenek ki! Engedjenek ki!", mire valaki fölkelt, 
alsónadrágban kitántorgott, és rámutatot a sza
badba vezető ajtóra.

De az élete nem volt mindig ilyen rózsás. 
Gyakran kölcsönkért egy nagy összeget, aztán 
télen, amikor véget ért a szezon Magyarorszá

gon, és öcsémnek haza kellett jönnie, hónapo
kig bujkált a hitelezők elől, akik minden nap 
fölhívták telefonon anyámat és nagyanyámat. 
Folyton attól féltünk, hogy elkapják és nagyon 
megverik, és közben reménykedtünk is ebben, 
mert ha elkapták volna, akkor vége az örökös 
félelemnek.

Azt kívántuk, vinnék el végre katonának: 
ott nem lehet azt tenni, ami az ember eszébe jut. 
Elvitték, egy év múlva leszerelt, és ugyanott 
folytatta, ahol abbahagyta. Kezdődött elölről 
minden, s még az sem segített, hogy sokan a 
régi barátok közül megnősültek, családot alapí
tottak, és már nem ittak annyit, mint azelőtt, 
mert nem tartoztak már a galerihez. Öcsém 
viszont mindig is oda tartozott, és ha félévig 
nem ivott, utána bölcsen bepótolta a mulasz
tást; soha nem tett félre pénzt, az árokban 
ugyanúgy elaludt, mint a szántóföldön, szerve
zetét nagyon ritkán teperte le a betegség, és 
ezekből a betegségekből hamar kigyógyult. 
Nem szenvedett hiányt semmiben: azt hittük, a 
nők nem fognak ránézni sem, a nők viszont reá 
buktak a leginkább. Itta a vodkát, hallgatott —

társaságban úgy viselkedett, mint a néma le
vente —, és közönyösen vagy inkább megvető
en nézett arra a lányra, aki az asztalukhoz talált 
ülni. A lány pedig földühödött, és dühében le
feküdt vele.

Ott feküdtek le, ahol éppen érték, s ezért 
talán jobb lenne így mondanom — elnézést —: 
ott csinálták, ahol eszükbe jutott. A fiú is, a lány 
is vodkamámorban úsztak: öcsém egyszer arra 
ébredt a Sétatér egyik padján, hogy a lány lova
gol rajta. Fogalma sem volt, miként kerülhetett 
oda, s miként került rá a lány. Azért hagyta, ha 
már elkezdte, fejezze is be.

Máskor olyan nőkről mesélt, akik zenére 
vetkőzni kezdtek. A fiúk izgalomba jöttek, egyi
kük karonfogta a hölgyet, és bevitte a fürdőszo
bába. O kijött, a lány bennmaradt: várta a 
következőt.

Ennyit a lányokról. De a legjobb története 
mégis az volt, amikor elmesélte, hogyan szil
vesztereztek 19xx-ben. Egy román lány hívta 
meg őket, a legjobb kolozsvári bár táncosnője. 
Kaját, piát vettek, öcsém például egy Perfekt 
vodkát vásárolt Fölszerelték és bekapcsolták a 
zeneszekrényt, táncolni kezdtek, s csak akkor 
álltak meg, midőn csengett a telefon. Az egyik 
nagybácsi telefonált, a lakás tulajdonosa, aki
nek a lány nem szólt, s aki azzal fenyegetőzött, 
hogy odamegy. El kellett hát hagyni a helyszínt, 
elhurcolkodni éjjeli fél tizenkettőkor, mikor már 
vészesen közeledett az újév, és más helyet ke
resni, mikor már mindenütt mulattak. Öcsém 
és a barátai idegesek lettek, s amíg a lány a 
konyhában tett-vett, ők fogták magukat, kinyi
tották az ablakot, és kidobtak rajta mindent, 
ami kidobható volt: kisasztalt, székeket, nippe- 
ket, futószőnyeget — hadd tegyem hozzá, a 
hetedik emeletről. Aztán elbúcsúztak, és szé
pen eljöttek.

Andris — akit barátai Havernek szólítottak
— végig megmaradt ilyen vidám, nemtörődöm 
fickónak. Jöttek-mentek az évek, a lányok, a 
barátok, a munkahelyek, meghalt nagyanyám, 
apám és végül anyám. Aztán őszülni kezdett 
öcsém is, és egy nap döbbenten hallottam, hogy 
bárzongorista lett belőle. Soha nem árulta el, 
hogyan sikerült neki, hiszen életében nem zon
gorázott. Egyszer beültem abba a kávézóba, és 
sokáig hallgattam a játékát. Csodálatosan zon
gorázott, mélabúsan és könnyesen, néhány ki
sebb hibával, hogy tökéletessége ne riassza el a 
vendégeket, pedig meggyőződésem, hogy tu
dott volna hibátlanul játszani. A vendégek 
imádták, egyszerűen rajongtak érte, Andris bá
csinak szólították, és ügyetlenül vállon vereget
ték vagy megsimogatták. Nem tudom, hol 
lakott, hiszen ezt azelőtt sem tudtam — mióta 
anyám meghalt, és lakását eladtuk, nem árulta 
el a címét, én pedig nem kérdeztem. Amikor 
beléptem a bárba, fölnézett, intett a szemével, 
és belefogott egy Chopin-keringőbe. Évek óta 
nem beszéltünk egy szót sem; leültem és erős 
kávét rendeltem. Vártam, hogy befejezze, de ő 
eljátszotta az összes keringőt, s többé nem né
zett rám. Ekkor értettem meg, ki az a Chopin, mi 
az a Chopin — addig csak annyit tudtam róla, 
amennyit egy magát műveltnek tartó zenehall
gató tudhat. Elszívtam a Lucky Strike-ot, meg
ittam a kávét, és eljöttem onnan. Ez körülbelül 
tíz éve lehetett; azóta nem láttam öcsémet Nem 
találom a kávéházat sem, hiába járok arra felé
— mintha a föld nyelte volna el. Látjátok, And
ris nem távozott Ausztráliába, és nem állt be 
idegenlégiósnak; egyszerűen elnyelte a köd, és 
én nem akarom, de talán nem is tudnám meg
találni. Ka ni ez ky a barátom volt, amikor meg
halt, m egsira ttam , és azóta sem  tudok  
magamhoz térni; de öcsém talán ma is él, és egy 
bárban Chopint játszik. Nekem játszik, az 
összes keringőt elzongorázza, és én könnyes 
szemmel hallgatom az éjszakában.

*A z Esti Kornél n o v e llá k b ó l.
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NE LÓGASD A NYELVEDET HIÁBA!
N y e lv ta n i  k is k a la u z  f e lv é te l iz ő k n e k  — 14.
Ezzel a résszel végéhez érünk ennek a soro

zatnak. Sok mindenről szó esett benne eddig, 
de természetesen nem mindenről. Nem is azt 
akartam vele, hogy rendszeres magyar nyelv
tant írjak neked, amit meg kelljen tanulnod, 
hanem hogy megpróbáljalak rávezetni, hogyan 
is kell a nyelvtanról gondolkoznod, és hogyan 
lehet azt értelmesen tanulni. Ezért egyáltalán 
nem is foglalkoztam olyasmivel, amiről úgy 
gondoltam, hogy magad is elboldogulsz vele. 
Ez nem azt jelenti, hogy azokat a részeket ész 
nélkül kell megtanulnod. Gondolkoznod kell 
ott is, természetesen, és remélem, ez most már 
könnyebben fog menni. Jegyezz meg jól egy 
fontos dolgot: akármiről gondolkozol is a 
nyelvtanban, mindig jó, ha úgy közelíted meg 
a kérdést: mire jó ez neked beszéd közben, mire 
jó a hallgatónak, mit könnyít meg, milyen za
vart okozhat esetleg a megértésben, milyen len
ne a nyelvünk, hogyan tudnánk beszélni, ha ez 
meg ez a nyelvi jelenség nem lenne, vagy más
milyen lenne. Egyszóval mindig azt tartsd 
szem előtt, hogy a magyar nyelvtan nem másról 
szól, mint rólad: arról, hogy hogyan tudhatsz te 
másokkal eredményesen szót érteni.

Mindezeket azért is írom ide, nehogy félre
értsd véletlenül a dolgot: a felvételin nem azt 
kell tudnod, amit itt hónapok óta írok neked. A 
felvételin a magyar nyelvtant kell tudnod. A 
program az V-VIEL osztályos tananyag ismere
tét kéri, tehát először is ezeket a tankönyveket 
vedd elő, nem felejtve el közben, hogy azt a 
"kicsiknek" szóló nyelvtant, amely az ő kedvü
kért néha kurtán-furcsán elintéz bizonyos dol
gokat, neked most az érett(ségizett) ember 
értelmi szintjén mozogva kell értened és elren
dezned a fejedben. A tankönyvek anyagát tehát 
úgy vedd, hogy az a legkevesebb, amit a vizs
gára tudnod kell, az pedig, hogy éppen ezek a 
tankönyvek vannak tananyagként kijelölve, azt 
is jelenti, hogy a vizsgán elvileg bármi tétel 
lehet, ami e tankönyvek valamelyikében benne 
van, akár ha négy-öt sornyi terjedelemben is 
valahol. (Olyasmit pedig nem fog tőled senki 
kérdezni, ami ezekben semmilyen formában 
nem szerepel.)

A felvételi azonban egy kicsit másfajta vizs
ga, mint mondjuk az érettségi. Ez ugyanis ver
senyvizsga. Itt tehát nem elég csak átmenő 
jegyet kapnod, hanem az első valahány közé 
kell kerülnöd, ha nem akarsz kiesni. Mennél 
jobban tudod és érted az anyagot, annál jobbak 
az esélyeid. És ami a legkellemetlenebb: ezt 
sajnos a többi felvételiző is így tudja! Érthető 
hát, hogy ilyenkor az ember nem elégszik meg 
a megadott bibliográfiával, hanem hozzáolvas 
még egyebeket is. Különböző nyelvtankönyvek 
vannak foigalomban, ezek közül egyeseknek 
valóban hasznukat veheted, másoknak kevés
bé, olyanok is vannak, amelyek inkább csak 
összezavarnak, mert vagy túl elrészletezik a 
dolgokat, vagy túl régies a szemléletük (esetleg 
egyszerre érvényes rájuk mind a kettő). Rácz 
Endre és Takács Etel Kis magyar nyelvtanát pél
dául haszonnal forgathatod, mert jól áttekint
hető, és ami jó még benne: az egyes fejezetekhez 
a megfelelő nyelvhelyességi és helyesírási tud
nivalókat is mellékelik a szerzők, és neked 
ezekre is szükséged van. (A könyv a budapesti 

.Gondolat kiadónál jelent meg számos kiadás
ban, egy kis utánajárással biztosan hozzá tudsz 
jutni.) Nagy Kálmán Kis magyar nyelvtankönyve 
régebben jelent ugyan meg, de még ma is a 
hasznos olvasmányok közé tartozik. Viszony
lag könnyen megtalálhatni Balogh Dezső -  
Gálffy Mózes -  J. Nagy Mária A mai magyar 
nyelv kézikönyve c. rendszeres magyar nyelv
tanát C'a szürke könyvet" -  ahogy sokan emle

getik), kellő óvatossággal éppenséggel ezt is 
használhatod, bár igazából nem szívesen aján
lom, mert bizonyos fejezeteinek ma már túlha
ladott a szemlélete. (Egyébként mondtam már 
neked egyszer, és most megint emlékeztetlek 
rá, hogy semmi sem válik szentírássá attól, 
hogy valamikor átment a nyomdagépen.)

Nem elég azonban tudnod és értened az 
anyagot ezt a vizsgán bizonyítanod is kell. 
Most tehát erre vonatkozólag adnék neked egy- 
pár tanácsot.

Az első, hogy mielőtt nekifognál megolda
ni, olvasd el nagyon figyelmesen, mi a tételed, 
és azt írd le, amit a feladat kér, se többet, se 
kevesebbet Talán furcsállod, hogy ezt mon
dom, de hidd el, nem ok nélkül mondom. Min
dig van, aki figyelmetlenségből csak a feladat 
egy részét oldja meg. Mások meg azt hiszik, az 
a biztos, ha mindent elmondanak, ami csak 
nyelvtanból eszükbe jut, akár oda tartozik, akár 
nem, azzal, hogy majd a tanár kiválogathatja 
belőle, ami őt érdekli. Pedig ilyenkor a javító 
tanár nem a nagy tudást méltányolja, hanem 
inkább levon egy-két jegyet (én legalábbis min
dig le szoktam), mert ebből arra következtet, 
hogy az illető olyan bizonytalan a dolgában, 
hogy még azt sem tudja eldönteni, mi tartozik 
oda, és mi nem.

A második az, hogy ha dolgozatot kell ír
nod, akkor azt írj csakugyan. Ezt meg azért 
mondom, mert sokan nem azt írnak, hanem 
valami táblavázlatfélét Pedig az más "műfaj", 
és nem helyettesíti a vizsgadolgozatot. Ha pél
dául az elméleti tétel így hangzik: "Az igene
vek", akkor ahelyett, hogy leírnák pontosan, 
szépen, amit itt el kell mondani, valami mély
séges unalomról árulkodó nagyúri hanyagság
gal odavetnek néhány sort, valahogy így:

"Igenevek:
-  főnévi: -ni
-  melléknévi: -ó, -ő (jelen)

-t, -tt (múlt)
-andó, -endő (jövő)

-  határozói: -va, -ve, -ván, -vén"
És ezzel vége a tétel kifejtésének -  és aligha

nem a bejutásnak is. Pedig ami itt van, abból 
látszik, hogy ebből jó, sőt nagyon jó dolog is 
lehetett volna. A tanár azonban nem arra ad 
jegyet, amit a leírt vázlatból ki lehet következ
tetni, hanem arra, ami csakugyan ott van a dol
gozatban. Nem szándékot osztályoz ugyanis, 
hanem teljesítményt. Itt tehát csak úgy lehetsz 
sikeres, ha nem átallod annak rendje-módja 
szerint tisztességesen leírni, dolgozat formájá
ban, tehát szövegben, éspedig minél pontosab
ban alkalmazkodva a nyelvtani szaknyelv 
követelményeihez (azaz szakkifejezéseihez és 
stílusához), hogy először is: mi az igenév, mi az, 
ami általában jellemző az igenevekre (tehát 
hogy ezek a mondatban névszói vagy határozói 
szerepűek, de bővítményeik változatlanul 
ugyanazok, mint amelyek az igéhez is kapcso
lódnak, tehát lehet például táigyuk -  kenyeret 
vágni, kenyeret vágó, kenyeret vágva - , határozó
juk). Ne felejts el mindenre megfelelő példát is 
adni, hiszen ezzel tudod leginkább bemutatni, 
hogy érted is, miről beszélsz. (Ha valamit jól 
leírsz ugyan, de példát nem adsz rá, vagy pedig 
rossz a példa, pontot vesztesz!)

Az általános bevezető után (amely azzal 
végződik, hogy a magyarban háromféle igene
vet tartunk számon, éspedig: ...) jön az egyes 
igenévfajták részletes leírása, ahol mindegyik
ről elmondod nemcsak azt, hogy mi a képzője, 
hanem azt is, hogy a mondatban mire való, mire 
tudjuk felhasználni, milyen funkciói lehetnek. 
Ezt minden szófaj esetében el kell mondani, 
hiszen a szófajiságot tulajdonképpen nem is

tudjuk másképp meghatározni, m inta mondat
beli funkciók szempontjából. (A jelentés egy
magában nem elég ehhez. Például a beteg 
nagyjából ugyanazt jelenti, mint a gyengélkedik. 
Lehetséges mondatbeli szerepeik azonban kü
lönböznek, az utóbbi például nem lehet jelző. 
Az ilyenekből áll össze az, hogy az egyik mel
léknév, a másik meg ige.)

Ha mellékmondatról kell írnod, ne feled
kezz meg róla, hogy melyek a hozzá tartozó 
jellegzetes utalószavak, illetve a kötőszavai.

Ügyelj rá, hogy dolgozatod rendszerezett és 
áttekinthető is legyen. (Ebbe az is beleértődik, 
hogy olvashatóan legyen megírva. Ezt meg 
azért mondom, mert a te életkorodban, mikor 
mindenki a maga egyéniségének kialakításával 
van elfoglalva, sokan még dicsekszenek is vele, 
hogy az ő írásukat más ki sem tudja olvasni. 
Pedig ez igazából nem erény, hanem csak -  ne 
vedd rossz néven -  az analfabetizmus egyik 
sajátos formája.) Magától értetődő kellene hogy 
legyen, a biztonság okáért mégis figyelmeztet
lek rá, hogy a helyesírási hibákért pontokat 
veszíthetsz, a helyesírással is foglalkoznod kell 
tehát készülés közben. (A felvételin majdnem 
mindig van helyesírási teszt is.) Ehhez a nyelv
tankönyvek helyesírással foglalkozó részei 
mellett a Magyar helyesírási szótár (Bukarest, 
1978) c. kiadványt ajánlom figyelmedbe, egy
részt mert ennek elején a helyesírási szabályzat 
is ott van, másrészt mert annakidején nagy pél
dányszámban jelent meg, és könnyen megtalá
lod, ha utánajársz.

Ezzel kapcsolatban arra hívnám fel a figyel
medet, hogy mikor nyelvtani jelenségekről 
írunk, azokat a toldalékokat, szavakat, kifejezé
seket, amelyekről éppen beszélünk, mindig ki 
szoktuk emelni valahogyan, így különítjük el 
őket a saját szövegünkhöz szükséges szavaktól. 
Ez nemcsak szokás, hanem szabály, s ha valaki 
nem tartja be, az elég baj, mert nehezen követ
hetővé, sőt félreérthetővé válik az írása. Tavaly 
például az egyik dolgozatíró "a boldog mellék
névről" értekezett, először rácsodálkoztam, 
hogy mi lelhette ezt a melléknevet, hogy olyan 
boldog, aztán jöttem rá, hogy csak hibás írás
mód ehelyett: "a boldog melléknév". Nyomtatott 
szövegben, mint látod, ilyenkor dőlt betűvel 
szedik a beszéd tárgyát képező nyelvi elemeket. 
Kézírásban ezt nem lehet megoldani, ne dőlt 
betűvel próbáld tehát írni az ilyen szavakat, 
hanem húzd alá őket (és csak ezeket húzd alá, 
egyebet inkább ne!): "a boldog melléknév", "a 
-ság. -ség képző” stb. (Lehet azonban, hogy a 
vizsgán megint szabály lesz, hogy a dolgo
zatban semmit sem szabad aláhúzni. Ha így 
lesz, akkor is jelölnöd kell valahogy ezt a dol
got, tehát aláhúzás helyett kivételesen használ
hatsz idézőjelet, azt nem tiltja a felvételi 
szabályzata. A javító tanár tudni fogja, miért 
nem írtad ezúttal egészen helyesen.)

Végül még egy tanács: mielőtt vizsgázni 
jönnél, kérd meg a magyartanárodat, hogy tart
satok egy próbát, s ha netalán teljesen egyértel
mű volna, hogy az idén sajnos még remény
telen minden kísérlet, akkor inkább halaszd el 
az egészet jövőre. A felvételi ma már nem kevés 
pénzbe is kerül, minek dobnád ki hiába? Hogy 
világosabb legyen, mire is gondolok, erre egy 
példát is mutatok neked. Tavaly az egyik elem
zendő mondat így kezdődött: Volt is sok eladó 
tehén, de... Egyik vizsgázó ezt írta elemzés gya
nánt: "eladó: allany, tehén: álitmány". Ma sem 
tudom, mit képzelhetett a felvételiről, aki ilyen 
szintű tudással érdemesnek látta megpróbálni. 
(Vajon ki engedhette át az érettségin?)

Most már csak ennyi maradt hátra: sok si
kert kívánok neked, találkozunk a felvételin, s 
ha értelmesen, ésszel tanulsz, tehát nem hiába 
lógatod felkészülés közben a nyelvedet, akkor 
majd ősszel is, évkezdéskor, az első éven.

SZILÁGYI N. SÁNDOR
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JANCSÓ MIKLÓS

Játék a halállal
Színhely: Egy panelház szobája. Balról be

járat a lakásba, hátul a konyha, jobbra egy má
sik szoba.

Időpont: nyári délután
Szereplők:

Kelemen Sándor — középkorú férfi 
Felesége — nem fiatal, de még szép nő 
István — orvos 
Gondnok
Magda — mint angyal

Amikor a függöny szétnyílik, Kelemen a 
fotelban ül és újságot olvas. A felesége csoma
gol, nyaralni készülnek. A szobában bőrönd, 
utazótáskák stb.

Feleség: Remélem, nem felejtünk itthon 
semmit.

Kelemen: (olvassa az újságot)
Feleség: (már rég megszokta, hogy férje az 

újságot olvassa, ha ő beszél hozzá) Azt hiszem, 
mindent becsomagoltam. Vigyünk meleg hol
mit is magunkkal, két hét alatt lehűlhet az idő 
a hegyekben. Bár a rádió meleget jósol.

Kelemen: (olvas)
Feleség: Könyveket is csomagolok neked. 

Hogy ne unj engem.
Kelemen: (fel sem pillant az újságból) Di

vatlapokat is csomagolj. Hogy ne und magadat.
Feleség: Vigyünk gyógyszereket is. Ne fe

lejtsük itthon a Miofilint. Bár alig van egy-két 
pirula.

Kelemen: Majd vásárolunk útközben. Vagy 
ott, ahová megyünk. Elvégre nem az őserdőbe 
viszlek.

Feleség: Sajnos nem. Emlékszel az első nya
ralásunkra? Akkor még bujkálnunk kellett. Az 
őserdőben.

Kelemen: Hát persze. Más felesége voltál.
Feleség: Más felesége voltam, de te megsze

rettél, majd elszerettél az uramtól, aztán elszök
tettél, feleségül vettél.

Kelemen: Bocsásd meg ezt nekem.
Feleség: Már megbocsátottam.
Kelemen: Te megbocsátottál.
Feleség: A volt férjem is megbocsátott. Jó 

barátok lettetek.
Kelemen: De egy valaki nem bocsátotta 

meg, hogy elvettelek feleségül.
Feleség: Kicsoda?
Kelemen: Én. Én nem bocsátottam meg ma

gamnak, hogy elragadtalak az uradtól. Tíz éve 
haragszom magamra ezért. Ha lehetne: szóba 
sem állnék magammal. Nem is fogadnám a 
saját köszönésem.

Feleség: Ne folytasd, kérlek. Annyira mi is 
boldogok vagyunk, mint mások. Amennyire 
boldog lehet egy férfi egy nővel, vagy egy nő 
egy férfival.

Kelemen: Örvendek, hogy megmaradtál a 
szokványos szerelmi partnerösszeállításnál. 
Hallottam egy olyen esetet például, amikor egy 
nő megcsalta az urát. Egy nővel. Mit szólsz 
hozzá?

Feleség: Én ezt nem tenném!
Kelemen: Nem csalnál meg?
Feleség: Nem. Nővel legalábbis nem. (Ne

vetve) Hidd el, tíz együtt töltött év után, gyer
mek és illúziók nélkül boldogok vagyunk. 
Illetve nem vagyunk boldogtalanok, és ez is 
egyfajta boldogság. Nem?

Kelemen: Igen.
Feleség: Mi igen?
Kelemen: Minden igen, amit te mondasz. 

Akármit mondasz nekem, az mind igen. Már 
évek óta én neked mindenre igent mondok. Én

neked 90 kiló igen vagyok.
Feleség: (csomagol tovább) Viszem a rádiót 

is.
Kelemen: Igen.
Feleség: Kossuth szórakoztatóbb, mint te.
Kelemen: Kossuth? Kossuth Lajos?
Feleség: Nem Kossuth Lajos. A Kossuth Rá

dió.
Kelemen: Igen. A Kossuth adó szórakozta

tóbb nálam. De csak azért, mert nem ismer 
téged. Ha ismerne, akkor a Kossuth Rádió is 
hallgatna és újságot olvasna, mint én, ahelyett, 
hogy szórakoztatna téged.

Feleség: Igen.
Kelemen: Mi igen?
Feleség: Csak úgy általában: igen.
Kelemen: Már te is igen?
Feleség: Igen. Már én is igen. De kevesebb 

kiló igen. Jóval kevesebb kiló. (Szünet. Az 
asszony tovább csomagol)

Kelemen: (hirtelen felpillant az újságból) 
Te, én tegnap meghaltam. Rövid szenvedés 
után és váratlanul. Jóságos szívem megszűnt 
dobogni, a temetésem holnapután lesz, délben 
kettőkor. Mit szólsz hozzá?

Feleség: Sírva gyászollak majd. És végre 
vásárolhatok egy szép szövetruhát. Sötétet.

Kelemen: Ez nem vicc, hogy meghaltam. 
Nézd, írja az újság: "Fájdalommal tudatjuk, 
hogy váratlanul, rövid szenvedés után elhunyt 
Kelemen Sándor."

Feleség: Igen.
Kelemen: (folytatja)... "a jó férj"...
Feleség: Nem.
Kelemen: Mi nem?
Feleség: Ha az elhunyt jó férj volt, akkor az 

nem te vagy.
Kelemen: De Kelemen Sándor én vagyok. 

(Olvas tovább) "Gyászolja őt sírig hű felesége". 
Na, ez viszont te vagy. A sírig hű feleség. Aki 
hűséges a síromig, de már a szomszéd kriptánál 
megcsal.

Feleség: Miket olvasol itt nekem? Mutasd 
azt az újságot.

Kelemen: Nézd, itt lenn, fekete keretben. 
Kelemen Sándor. Hirtelen elhunyt. Ez velem is 
előfordulhat. Nehezen lélegzem, már a lépcsőn 
is alig tudok járni. Már lefelé is probléma az 
emelet. Az első menyasszonyommal azért sza
kítottam, mert a földszintről felköltözött a ne
gyedik emeletre. Veszekedtünk egy nagyot, 
mire ő leköltözött a másodikra. De akkor már 
hiába. Nem bocsátottam meg neki a két emele
tet.

Feleség: Mert kövér vagy. És az is voltál.
Kelemen: (eltűnődik) Furcsa olvasni: Meg

halt Kelemen Sándor. így közük majd az én 
halálomat is. Én is egy bekeretezett kis újsághír 
leszek. Mint ez a másik Kelemen.

Feleség:(nézi az újságot) Tényleg furcsa. Az 
elhunyt kora negyvenöt év. Ezt nem is olvastad. 
Te is negyvenöt éves vagy.

Kelemen: (zavartan) Azt hittem, ha nem 
olvasom, nincs is odaírva. (Kitör) A fenébe, ez a 
gyászhír rólam szól. Én haltam meg a mai új
ságban. Bekeretezve.

Feleség: Véletlen névazonosság.
Kelemen: Vagy hülye vicc. Nem a volt fér

jed csinálta ezt? Mert egy volt férjtől minden 
kitelik. Mert a volt férjek már boldogok és van 
kedvük a tréfára.

Feleség: A személyit be kell mutatni az 
apróhirdetés közlésénél. így hát ellenőrizhető, 
ki közöl. Mondom, névazonosság. Ne törődj 
vele.

Kelemen: (eltűnődik) Azért kevesen mond
hatják el magukról: olvasták a saját gyászjelen
tésüket. Ilyen logikával, vagy sorsszeszélyből 
kifolyólag a részvétnyilvánításokat is én kelle
ne fogadjam, mint elhunyt. Valahogy így: kö
szönöm, hogy halálom alkalmából kifejezted 
sajnálkozásodat. Mire a részvétnyilvánító 
könnyedén megjegyezné: hagyd csak, szóra 
sem érdemes, nekem öröm neked részvétnyil
vánítani rólad. Vigasztalódj meg minél hama
rabb az elhuny todon . M ire én elkezdek 
vigasztalódni a saját elhunytomon, a végén 
még örülni is fogok, hogy meghaltam. Azután 
pedig...

Feleség: Apropó: érdekelne téged, mi lesz a 
halálod után?

Kelemen: Persze, hogy érdekelne. Odüsz- 
szeusz is lement a Hádészbe körülnézni a ha- 
lottai között. Mindenki kíváncsi, mi lesz az 
után, hogy...

Feleség: (ünnepélyesen) Te megtudhatod, 
Kelemen, megtudhatod, hogy mi lesz veled ha
lálod után.

Kelemen: Hogyan?
Feleség: Nagyon egyszerű. Megjátsszuk, 

hogy halott vagy.
Kelemen: Ezt hogy érted? Legyek itt neked 

rosszul, vagy mi?
Feleség: Dehogy. Én elkezdelek gyászolni 

téged. Mintha az újságban kiírt Kelemen te len
nél. Érted?

Kelemen: Vagyis csináljunk egy heccet., na
nem. Ez olyan furcsa volna. Ijesztő. Vagy in
kább morbid.

Feleség: Ugyan miért? Jó játék lenne. És azt 
hiszem: eredeti. Ilyen játékról nem hallottam
még.

Kelemen: Nem mondom, érdekes lenne. 
Ritkán adódik hasonló alkalom... az ismerőse
ink is elhinnék, hiszen a hirdetést szinte rám
szabták. Legfeljebb néhány nap rámegy a 
szabadságunkból a tréfára, de aztán jót neve
tünk a végén. Lesz egy szép emlékünk. Hogy 
meghaltam és feltámadtam.

Feleség: Én pedig boldog özvegy leszek. Ha 
nem is igazi özvegy, de annak ellenére boldog 
özvegy leszek.

Kelemen: Ezt azért nem kellett volna. Ilyent 
mondani.

Feleség: Tégy özveggyé. Kelemen. Csak 
annyit kérek tőled.

Kelemen: Inkább veszek neked egy tavaszi 
kabátot.

Feleség: Igen, de most nyár van.
Kelemen: Na látod? Minek akkor tavaszi 

kabát?
Feleség: (határozottan) Özvegy akarok len

ni!
Kelemen: Jó. Az özvegyem leszel (ünnepé

lyesen). Adj egy csókot. így. Megcsókoltam a 
saját özvegyemet. A temetésemet hogy képze
led? Nem lesz drága mulatság?

Feleség: Odáig nem megyünk el a játékban.
Kelemen: Halotti tor lesz?
Feleség: Kettesben. És tartunk egy gyászéj

szakát.
Kelemen: Micsodát?
Feleség: Gyászéjszakát.
Kelemen: Nahát, ez furcsa lesz. És hogy 

képzeled ezt a gyászéjszakát?
Feleség: Hát... ezt együtt kell kitaláljuk. Azt 

hiszem, erre még nem volt példa.
Kelemen: Esetleg ugyanúgy csináljuk, csak 

fekete ruha nélkül. (Kopognak)
Feleség: Ki lehet az?
Kelemen: Kedvesem, ha kopognak az ajtón, 

te mindig megkérdezed, ki lehet az? Én pedig 
évek óta mindig azt mondom, hogy nem tu
dom, menj és nézd meg, hogy ki az. Mire te az 
ajtóhoz mész és megkérdezed, ki az? És rögtön 
megtudod, ki az. Menj hát most is, kérlek, az

fo lyta tás a 14. oldalon
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ajtóhoz, és kérdezd meg fájdalmasan: ki az?
Feleség: Miért fájdalmasan?
Kelemen: Hát nem játszunk? Hogy meghal

tam?
Feleség: De játszunk. Menj át a másik szo

bába gyorsan. Mert te most tulajdonképpen a 
hullaházban vagy.

Kelemen: Milyen örömmel beszélsz erről, 
(kimegy).

Feleség: (kiszól) Ki az?
Gondnok: (kintről): Én vagyok. A gondnok.
Feleség: Máris nyitom. (Megjátssza a gyá

szoló özvegyet) Jó napot, gondnok úr!
Gondnok: Kezitcsókolom. (szünet) Gon

doltam, ha már erre jártam, bekopogok.
Feleség: Jól tette, gondnok úr. Hozta Isten.
Gondnok: (helyesbít) A lifttel jöttem (szü

net). Ne tessék haragudni, ha tévedek — a ked
ves Kelemen úrról írnak olyan szépen az 
újságban? Keretben?

Feleség: Igen.
Gondnok: Szép megemlékezés. Mit mond

jak? Nem kis dolog bekerülni az újságba.
Feleség: (sír)
Gondnok: Mással is előfordul, hogy meghal 

váratlanul, tessék megvigasztalódni. Kisebb 
lesz a költség. Mától egy személyre számítom a 
vizet, a gázt, a lépcsőseprést, a liftet. Sokat jelent 
ez a mai világban.

Feleség: Maga aztán jól vigasztal engem, 
(szünet)

Gondnok:(sóhajt) Jó húsban volt szegény.
Feleség: Beszéljünk másról.
Gondnok: Kiről?
Feleség: (lehajtja a fejét, nem tudni, sír, vagy 

nevet)
Gondnok: Hirtelen nem jut eszembe senki 

közös ismerős. Ha csak Katalin nem. Aki sepri 
a lépcsőházat. Vagy az elnök. Azt mind ismer
jük.

Feleség: Milyen elnököt?
Gondnok: Hát csak egy van, nem? A televí

zióból.
Feleség: Megkínálhatom egy kis pálinká

val?
Gondnok: Elfogadom. Ha szabadna: egy 

kis szódavizet is kérek.
Feleség: Nincs szódavíz itthnon.
Gondnok: Ásványvíz sincs?
Feleség: Sajnos nincs.
Gondnok: Mindegy, na. Jó akkor a csapvíz 

is. Sziruppal.
Feleség: Milyen szirupot óhajt?
Gondnok: Édeset, ha lehet.
Feleség: (kimegy a konyhába, visszajön az 

itallal. Tolt a Gondnoknak és magának).
Gondnok: (állva, ünnepélyesen) A megbol

dogult lelki nyugalmára ürítem poharam, (ki
üríti)

Feleség: (újra tölt a Gondnoknak)
Gondnok: Ürítem poharam az özvegy álla

potára. (iszik)
Feleség: (tölt)
Gondnok: Ürítem poharam...
Feleség: Ne haragudjon. Gondnok úr, de 

nekem még sok elintéznivalóm van.
Gondnok: Nekem is, kezicsókolom. Kopor

só van?
Feleség: Nincs.
Gondnok: Nekem van egy jó koporsóm. 

Ingyen odaadom a szépasszonynak. Virág he
lyett.

Feleség: Köszönöm, de ingyen nem fogad
hatom el. Hogyan is képzeli?

Gondnok: Ingyen adom és mégsem in- 
gyen.Mert mi, tömbház lakók temetéskor min
dig gyűjtünk pénzt. Virágra, megemlékezésre, 
pálinkára, hogy megadjuk a dolognak a módját 
Most koporsóra fogok gyűjteni. A pénz az 
enyém lesz, a koporsó a nagyságos asszonyé. 
Illetve Kelemen úré. Tetszik érteni?

----------------------HELIKON —

Feleség: Nem egészen.
Gondnok: Van nekem egy koporsóm itt a 

szárítóban. A tavaly vettem, mikor szegény fe
leségem tüdőgyulladást kapott. Aztán meghalt 
az asszony, de a koporsó megmaradt.

Feleség: Hogy lehet?
Gondnok: Benntartották a feleségemet a 

klinikán, mint esetet. Olyan érdekes volt, hogy 
elkérték tőlem. Adtam én, kérem, szívesen, csak 
vigyék, ha már életében senkinek sem kellett. 
Legalább a doktorok örültek neki, nagyon meg
kívánták szegényt. Tanulmányozni.

Orth István: Álom

Feleség: Hogy beszél a volt feleségéről, 
gondnok úr?

Gondnok: Őszintén. És még visszafogom 
magam. Ha elkezdeném a panaszkodást, itt ér
ne a reggel.

Feleség: Vagyis a koporsó megmaradt.
Gondnok: Meg. Az egyik oldala korhadt 

egy kicsit, de felül jól zár. Faragás is van rajta. 
Es ingyen van.

Feleség: Hozza ide fel. Jó?
Gondnok: Ide? Innen lesz a temetés?
Feleség: Igen, azt hiszem, igen.
Gondnok: Máris hozom. De előbb, engedel- 

mével, úgy teszek, mint a Jóisten!
Feleség (csodálkozva ránéz): Vagyis?
Gondnok: Kihúzom Kelemen urat a Nagy

könyvből. (áthúzza Kelemen nevét a tömbház 
nyilvántartásában) Most már egy személy tet
szik lenni. Gratulálok, (kimegy)

Feleség: (nevetve) Na, ez jól kezdődik.
Kelemen: (szintén élvezi a helyzetet) Te, ez 

egy jó ötlet volt, hogy játsszunk a halállal. Azt 
hiszem, tetszel a gondnoknak. Ne, ne tiltakozz, 
ha udvarolni akar neked, csak szólíts, hogy Ke
lemen, Kelemen, magamra húzok egy lepedőt, 
mint illik egy kísértetnek. Kitöri szegényt a nya
valya, ha elkezdek huhogni vagy lebegni lepe
dőstül itt neki.

Gondnok: (kopog)
Feleség: Tessék.
Gondnok: Itt vagyunk.
Feleség: Ketten jöttek?
Gondnok: Egyedül vagyunk itt. Vagyis a 

koporsóval, (leteszi a szoba közepére) így... Itt a 
helye. Tiszteletből szobaközépre kell tenni és 
tessék letakarni a tükröt.

Feleség: Miért?
Gondnok: A szellemek m iatt Na, használ

ják egészséggel, azazhogy — bocsánattal, kezi
csókolom. (kimegy)

Kelemen: (újra kijön a másik szobából) Rég

nem szórakoztam így. Sohasem hittem, hogy 
így fogok mulatni a saját halálom után.

Feleség: Én sem búsulok, hogy elhunytál. 
De ne haragudj ezért rám. (csenget a telefon)

Kelemen: Kérlek, jegyezd fel a telefonálók 
nevét A jövőben ők lesznek az én igaz baráta
im.

Feleség: (felveszi a telefonkagylót) Halló, 
igen, én vagyok. Szervusz. Igen, szörnyű... és 
olyan hirtelen történt. Jó, várlak, (a férjéhez) 
Pista volt. Nagyon meg van rémülve. Megláto
gat a rendelés után.

Kelemen: Fél attól, hogy elkezelt Hogy ár
tok halálommal az orvosi jó hírének. Na, ő leg
alább őszintén sajnálja elhunytomat.

Feleség: Vásárolok valami ennivalót. Min
denből kifogytunk, nyaralás előtt nem tarta
lékoltam semmit.

Kelemen: Menj csak. Én addig kipróbálom 
a koporsót Hogy szokjam. Belefekszem.

Feleség: Nemsokára jövök. Szervusz.
Kelemen: Csókollak, (befekszik a koposó- 

ba) Na lássuk: következik: főpróba halálból, (a 
szín elsötétedeik, Kelemen elalszik, éteri zene 
hallatszik, megjelenik a színen Magda, angyal
szárnyakkal.)

Magda: (mint angyal) Ébredj, Kelemen. 
Megérkeztél.

Kelemen: (felül a koporsóban) Kezitcsóko
lom. (körülnéz) Hová érkeztem meg, ha szabad 
kérdeznem?

Magda: A Mennyek Országába, Kelemen. 
Már vártalak.

Kelemen: Nincs valami tévedés itt? Én Ke
lemen Sándor vagyok, de nem az a Kelemen 
Sándor, aki az újságban meghalt. Én egy másik 
Kelemen Sándor vagyok, aki él. Én, hogy úgy 
mondjam, egy sajtóhiba vagyok. Engemet elír
tak ott lenn. Én tévedés vagyok.

Magda: Itt vagy köztünk, Kelemen, tehát 
nem vagy tévedés. Szárnyakat kapsz te is nem
sokára, és röpködni fogsz, mint egy gerlice.

Kelemen: Gerlice?
Magda: Vagy mint a pillangók.
Kelemen: Érdekes perspektíva: De muszáj 

ez a röpködés?
Magda: Igen. Helyi szokás: Itt mindenki 

repdes.
Kelemen: És ha repülés közben leesek?
Magda: Ügyelek rád, kedvesem... A feleség 

itt fenn ügyel a férje szárnyalására.
Kelemen: Én nem akarok szárnyalni. Kü

lönben sincs feleségem. Lenn maradt a földön. 
Hál'Istennek, (szünet)

Magda: Nem ismersz rám, Kelemen? Mag
da vagyok, akinek házasságot ígértél. Két hó
nappal ezelőtt.

Kelemen: Ne haragudj, egy pillanatra meg
feledkeztem a feleségemről, amikor házasságot 
ígértem neked.

Magda: Most már nem fontos, hogy a föl
dön milyen családi állapotod volt. Itt fenn az 
ígéretek számítanak csak. A vágyak, óhajok, 
amik ott lenn nem teljesülhettek be. Vagyis 
hogy feleségül végy engem.

Kelemen: De mi lesz a feleségemmel? Aki 
lenn maradt a Földön?

Magda: Ne aggódj érte: nemsokára férjhez 
megy Pistához, a barátodhoz. Szeretik egymást.

Kelemen: Honnan tudod?
Magda: Itt fenn mindent tudunk.
Kelemen: Gyanítottam én is, hogy ez a Pista 

és a feleségem... Hogy vinné el őket az ördög.
Magda: Pszt, kedvesem. Itt nem szabad ká

romkodni. Pláné az ördögöt emlegetni.
Kelemen: Bocsáss meg (nézi Magdát). Jól 

áll neked ez az angyalruha. És a szárnyak. Nem 
bújsz ide mellém?

Magda: Melléd bújok, édes. Soha nem tud
tam ellenállni neked. Bár nem tudom, itt illik 
ilyesmit csinálni? Én is még új angyal vagyok a 
felhők között.

Kelemen: Illik, nem illik, használjuk ki az
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alkalmat. Csak a szárnyaiddal csinálj valamit. A 
szerelemben engem zavar a tollú. Kivéve párna 
formájában.

Magda: Pedig meg kell szoknod a tollakat, 
édes. Te is viselsz majd szárnyakat.

Kelemen: Allergiás vagyok a szárnyakra. 
Tüsszentek a tollaktól. (Magda Kelemenhez bú
jik, hatalmas tüsszentés hallatszik, a szín elsöté
tedik. Mire kivilágosodik a színpad, Kelemen 
egyedül ül a koporsóban. Nyújtózkodik).

Kelemen: Rémes álmom volt. Hogy meghá
zasodtam másodszor. Az ilyen álmok teszik 
tönkre a szívet.

Feleség: (kintről hangosan beszél, mintegy 
jelezve Kelemennek, hogy nem egyedül jön) 
Parancsolj, fáradj be. (Kelemen gyorsan bebújik 
a koporsóba, magára húzza a fedelét).

Feleség: (bejön Pistával, Kelemen orvos-ba
rátjával)

Pista: Egyszerűen nem értem. Nem tudom 
felfogni. Hiszen nem volt semmi komoly baja 
Sándornak. Olyan erős szíve volt, mint egy 
sportolónak.

Feleség: Mégis a szíve. Váratlanul megállt. 
Vert vagy kettőt, mint a falióra, aztán megállt.

Pista: Nem falióra a szív, kedvesem, hogy 
csak úgy megálljon. Nem csak az élet, a halál 
sem olyan egyszerű. Rejtély számomra ez a vá
ratlan... halál.

Feleség: Remélem, nem gyanúsítasz engem 
gyilkossággal?

Pista: Téged, te drága? Te angyal? (meg 
akarja ölelni a Feleséget) Akit imádok? Akit 
imádnék, ha engednéd.

Feleség: (halkan) Minden áthallatszik a fa
lon. A szomszédok, tudod?

Pista: Kit érdekelnek a szomszédok? Meg
csókolhatlak végre?

Feleség: Most, amikor gyászolok?
Pista: De hiszen nem szeretted már. Te 

mondtad.
Feleség: (még mindig halkan, nem sejti, 

hogy Kelemen mindent hall a koporsóból) Még
se illik. El sem temettük és már engedjem, hogy 
megcsókolj?

Pista: Rendben, várok a temetésig. És utána 
csókollak meg.

Feleség: Jó. Atemetés után majd megcsókol
hatsz. De csodálkozom, hogy ennyire hidegen 
hagy Sándor halála. A barátod volt.

Pista: Te pedig a barátnőm leszel. Ezért. Hívj 
fel, ha szükséged van rám. Ha segíthetek. Csó
kollak. (kimegy)

Feleség: (átmegy a másik szobába) Kijö
hetsz, Kelemen, (körülnéz, látja, hogy nincs ott 
a férj. Visszamegy a szobába. Kelemen a kopor
sóban ül) Te itt voltál?

Kelemen: Ahogy egy halotthoz illik, (szü
net) Sejtettem.

Feleség: (hallgat)
Kelemen: Illetve majdnem biztos voltam 

benne.
Feleség: Miben?
Kelemen: Hogy te és Pista szeretitek egy

mást. Vagyis hogy viszonyotok van.
Feleség: Mondd neked ez a név valamit 

Magda? Hogy csak egy nevet említsek a sok 
közül.

Kelemen: Az más. Magda az önérzetemnek 
kellett Magda nekem pszichoterápia volt.

Feleség: Pista nekem fizikai terápia lesz.
Kelemen: Ha most nem volnék halott, meg

ölnélek.
Feleség: (könnyedén) Azt hiszem, számom

ra te már rég halott vagy, Kelemen.
Kelemen: Lehetséges. De ha már elkezdtük, 

játsszuk végig ezt a játékot. Úgy illik, vagy nem?
Feleség: De igen, Kelemen. Játsszuk végig 

ezt a játékot.
Kelemen: (szomorúan) Figyeld csak meg: 

néhányszor felcsenget a telefon, (cseng a tele
fon) Hallod? Az is lehet tévedés. Aztán semmi, 
csak csend.

Feleség:(felemeli a telefonkagylót) Halló, 
(szünet) Nem, kérem, tévedés, (nagy szünet, a 
színpadon csend van)

Kelemen: Látod, igazam van. Úgy érzem 
most magam, mint akinek már minden midegy. 
Semmi sem izgat Sem te, sem Pista. Lehet, ez 
már a vég. De előbb újra cseng a telefon, jelent
kezik valaki, egy jóbarátom, és azt mondja ne
ked: tartoztam neki pénzzel, (cseng a telefon) 
Ilyenkor ez mindennapi figura. így szokás csi
nálni.

Feleség: (felemeli a telefonkagylót) Halló. 
Igen, én vagyok, (szünet) Nem tudtam, hogy a 
férjemnek adóssága volt. De erről még beszé
lünk. (leteszi a kagylót, szünet)

Kelemen: Játsszunk tovább? Van értelme?
Feleség: Igen, van. Játsszuk végig ezt a játé

kot, ha már elkezdtük. Merjünk legalább a ha
lállal játszani, ha már életünkben olyan gyávák 
voltunk. Megalkuvók a mindennapok bizton
ságáért. A vacak lakásért, a nyomorult fizeté
sért, a...

Kelemen: (fáradt mosollyal) Hogy folytas
suk a játékot, kedvesem?

Feleség: Feküdj vissza szépen a helyedre.
Úgy-

Kelemen: (befekszik a koporsóba) Ha ez 
éneked örömet szerez.

Feleség: És most a fedelet rádteszem. A 
gondnok szerint a zárak jók. Lássuk, (lezárja a 
koporsót) Valóban jól zár a koporsó. Most halott 
vagy, Kelemen. Néhány perc és halott vagy és a 
mi játékunknak vége. Furcsa befejezést válasz
tottam a játékhoz, ugye? (szünet) Sokat kínoz
tál, Kelemen. A közönyöddel, a szeretőiddel. 
Mindennel. Megjátszottam az ostoba feleséget 
— gondoltam, ha már boldog nem lehetek, leg
alább úgy tűnjön: nyugodt vagyok. De nem 
voltam az, kedvesem. Játszottam a kiegyensú
lyozott asszony szerepét az élet-játékban. De 
vesztettem. Kelemen... Nem ment ez a szerep. 
Most viszont nyerni fogok ebben a halál-játék-

Orth István: Velencei karók
ban. Elutazom egy-két napra. Te addig itt ma
radsz a lezárt lakás lezárt koporsójában. És én 
rövidesen új életet kezdek.

Kelemen: (hallgat)
Feleség: A válás talán egyszerűbb volna — 

de lehetséges, nem tudnék elválni tőled. Meg
szokásból. Nem tudom, miért. így egyszerűbb. 
És biztosabb. És meggondolni sem lehet utólag. 

Kelemen: (hallgat)
Feleség: Szervusz, Kelemen, (szünet) Kö

szönhetnél te is, az udvariasságba még senki 
sem halt bele.

Kelemen: (a koporsóból) Szervusz.
Feleség: Csak ennyi? Szervusz?
Kelemen: Igen.

Feleség: Nem kérsz, nem könyörögsz, hogy 
hagyjalak életben? Hogy megváltozol, hogy 
szeretni fogsz?

Kelemen: Isten őrizz. Inkább a halál, mint
sem tovább éljek veled. Hidd el, nekem sem 
volt könnyű melletted. De férfi voltam és né
mán szenvedtem. Viszont el kell ismerjem, 
most az egyszer okosabb voltál nálam ezzel a 
halál-játékkal. Hogy bezártál a koporsóba. Ez 
nekem is eszembe juthatott volna. Ez az egy 
bosszant a dologban. Hogy te nyertél a játék
ban.

Feleség: Igen. Nyertem. És most: nyugodj 
békében, Kelemen, (magához vesz egy becso
magolt bőröndöt, körülnéz a lakásban mintegy 
búcsúképpen, aztán kimegy a színről. Egy da
rabig csend van, majd a koporsó hátsó oldalán 
kibújik Kelemen.)

Kelemen: Szegény feleségem. Most azt hi
szi, gyilkos lett. Alaposan felizgatta magát. Ez 
után rettenetes étvágya lesz. Tudom. De miért 
ennyi izgalom? Hiszen csak játék az egész. Játék 
a születés, a gyermekkor, a szerelem, játék volt 
Magdi is, én is játék voltam neki. A feleségem
nek is, a szerelmeimnek is. Tessék elhinni, az 
egész csak játék. Néha unalmas, néha szórakoz
tató, de játék, amit semmiképpen nem szabad 
komolyan venni. Nem szabad komolyan venni, 
amit úgy neveznek: Élet. Mert ha mégis komo
lyan vesszük, akkor is pontosan úgy fejezzük 
be, mintha játszottunk volna. Csak ott középen 
unalmasabb. A bölcső és e között (a koporsóra 
mutat, miközben továbbra is a nézőkhöz, na
gyon szomorúan) Önök most mit tennének az 
én helyemben? Visszafeküdnének a koporsóba 
meghalni? Vagy tovább csinálnák? Gondolkoz
zanak, kérem, ne válaszoljanak azonnal. Én ad
dig kimegyek a konyhába, (kimegy, a szín üres 
marad. Néhány pillanat múlva valaki próbálja 
kinyitni a lakásajtót, majd kétségbeesve, feltör
ve a nyílni nem akaró zárat, berohan a Feleség.)

Feleség: Itt vagyok, Kelemen. Ne haragudj 
rám, szeretlek, (próbálja felnyitni a koporsófe
delet). Ugye élsz még, Kelemen? Nem akartalak 
megölni, szeretlek, Kelemen, csak játék volt, 
ostoba, buta játék, hogy féltékennyé tegyelek. 
Veled akarok élni, Kelemen. Pista sem volt igaz, 
csak abból a rettenetes közönyödből akartalak 
felrázni, (a koporsófedél felnyílik) Hol vagy, 
Kelemen? Hála Istennek, nem fulladt meg (a 
másik szobába indul) Itt vagy? (semmi válasz) 
Lehet, hogy vacsorázik? (a konyhába megy, ret
tenetes sikoly, majd sápadtan visszajön) Fel
akasztotta magát. Miért tetted ezt, Kelemen? 
Úristen, miért, miért tetted ezt, mondd? (zo
kog).

Kelemen: (kisétál a konyhából, nyakán egy 
kötéldarab lóg) Játékból, kedvesem. Nem arról 
volt szó: játsszunk egy keveset a halállal?

Feleség: (boldogan) Hát élsz? Te drága Sán
dorom.

Kelemen: (rezerváltan) Kérlek, szólíts to
vábbra is Kelemennek. Ahogy eddig tetted. 
Már megszoktam a sok kelemenezésedeL

Feleség: Boldog vagyok, Kelemen. Olyan 
boldog vagyok, mint még soha, te drága. Örök
re boldog akarok lenni veled.

Kelemen: Ez talán túlzás. Ez az örök bol
dogság. De ha ezt a két hét nyaralást megúsz- 
szuk veszekedés nélkül, már az is valami. Nem 
gondolod?

Feleség: De. Gondolom. Akkor hát indul
junk, Kelemen. Nyaralni.

Kelemen: Menjünk. M enet beszólok a 
gondnokhoz: írjon vissza a Nagykönyvbe. Tu
dod, a vízszámla miatt. Apropó, Pistával mi 
lesz? Azt ígérted, megcsókolod. Vagy nem?

Feleség: Meg fogom csókolni P istát De 
csak, ahogy ígértem: a temetésed után.

(Kelemen és felesége kimennek a lakásból. 
A koporsó még egy ideig fényben marad, majd 
a sötét színpadra ráereszkedik a függöny.)

— HELIKON----------------------
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JÓZSA ISTVÁN

Kalandok egy gondolati tér megragadásához
Premisszák? Most, mondjuk, van 

annyi hitünk, mint egy mustármag, és 
azt feleljük; igen. Mert szempontokat 
keresünk egy gondolati tér megraga
dásához, egy szellemtörténeti válto
zás sodrában, az irodalom és a tár
sadalomtudományok szétválasztásá
ért Hogy túl korai? Soha nem elég 
korai. Hogy erre még visszatérünk... 
majd... egyszer? Egészen biztos. Mert 
van itt, kérem, belénkprogramozva 
egy utópia, amelyben hét éve újra hi
hetünk, és amely most is ugyanaz — 
csak a hitek másak.

A — alkotó — Lásd végre B-től 
Z-ig, aztán vissza—és azon túl. Maga 
a szellemi vüág, melynek leképezése
ivel, árnyékaival megnyüt barlangjá
ban az A mint alkotó foglalkozik.

F — feladat — Feladata szépiro
dalmi, képzűművészeti, elméleti, el
vi-módszertani, szemléleti, életvi
telbeli. Kidolgozni az átértékelés 
szempontjait, elvi alapjait, elvégezni 
bizonyos előmunkálatokat, teret nyit
ni a módszeres irodalomtörténeti-iro- 
dalom esztétikai vizsgálódáshoz. 
Önvizsgálatot tartunk ugyanis, újra 
önvizsgálatot, egy rövid távra beren
dezkedő kultúrának kisebb-nagyobb 
fordulatonként felül kell vizsgálnia 
teljes értékrendszerét. Miközben a vi
szonyítási alap nem lehet csak, csu
pán, egyszerűen a letűnt korszak. De 
mit tegyünk, ha támad a múlt? Mit 
tegyünk, ha támadhat? Még nem szá
moltunk el vele, és közben rólunk van 
szó — mert, ugye, azok vagyunk, 
akikké őseink, elődeink, apáink tettek 
bennünket. Úgy szállnak a művek, 
szabadulgatunk, hogy egyelőre és lé
nyegében öntudatlanul. A közép- és 
kelet-európai ötven százalékos fordu
latok felfedték, hogy önátminősítés, 
ilyesmi, hát beteljesíteni azokat a for
dulatokat annyit jelent, mint megélni 
egy lehetőséget A művek aztán ma
guktól, sorsszerűén.

E — egocentrizmus — Az ego- 
centrizmus v. önzés közötti különbség 
megtapasztalásához és értelmezésé
hez érdemes rányitni Közép- és Kelet- 
Európára Jakob Burckhardt: A  
reneszánsz, illetve Heller Ágnes: A  re
n eszán sz em ber című könyvét. A rene
szánsz ember, a reneszánsz A  mint 
alkotó i. sz. 1989 óta ebben a régióban 
is... És a reneszánsz ember nem akar a 
még konkrét, közeli múlttal foglalkoz
ni, ő ugyanis önkifejez — így önmeg
határozásában ugyan közvetve, de 
végül is kénytelen átszűrni az őt meg
határozó hagyományokat.

— ellenzékiség — A sokat emle
getett "helyzetből", a valóban sokszo
rosan terhelt "helyzetből"... no mem 
egyenes, de közvetlen utak vezetnek 
az ellenzékiséghez. Egy gyors törté
neti vizsgálat azt jelzi, hogy hívő kom
munistából a többségnek az — 1989-ig 
felszínen nem vagy alig tapasztalható 
— intoleranciája faragott ellenzékit 
1989 óta nyíltan és szabadon lehet 
utálkozni, sőt vért kívánni, lásd a vá
sárhelyi pogromot, feszültségszítani, 
mint Kolozsvárt, a fordulat a folyamat 
nyilvánvalóvá válásában áll, ez ellen
zékiség fogalma pedig újabb jelen
téssel gazdagodott. Erdélyben a 
fordulatig elsősorban vagy inkább ál
lamellen ességet, hatalomellenességet, 
mint ideológiaellenességet jelentett.

Mindenekelőtt tehát az válaszolandó 
meg, miért és hogyan fedte át és erő
sítette egymást az etnikai, illetve az 
ideológiai vetület és kényszer. A leírt 
vagy le nem írt, de éppen hiányával 
ható betű tanúsága szerint miként vi
szonyultak egymáshoz az ún. kisebb
ség felől nézve? Ideológia-ellenes- 
ségünk kezdeteit megvizsgálandó, 
emlékezzünk egy pillanatra arra, 
hogy mikor is írta Pasztemak a D oktor 
Zsioagót, Szolzsenyicin a Gulág-sziget- 
csoportot... De mit nevezünk ellenzéki
ségnek, ha csak a nyűt (?) tagadást, a 
Tarkovszkij-féle kimondatlan lebe
csülést, a kényszerek tudatos tudomá
sul sem vételét nem? (----- alkotó)

H — helyzet — Nos a "helyzet" 
még... van, árnyékából még nem lép
tünk ki. Ugyanakkor századvégünkre 
maga a keresés is értékké vált... Mi az, 
ami történik? Olyan szellemtörténeti 
változás, amelynek egyik vonulata 
egy összeurópai integráció — de 
amely a fordulatok utáni eufória el
múltával le is lassult, sót. Ha politikai
intézményes szinten van is politikai 
akarat, a mindennapi élet szintjén 
spontán, vagyis őszinte az építőtelepi 
munkás válasza, melyet az integráci
óra, a "határon túli magyarok" közele
désére adott: "Há' ld a lúfasznak 
kelletek ti ide?" Trianon, világháború 
és Jalta után még csak nem is meglepő 
ez. Ez a fajta válaszadás nem cselekvő, 
hanem kiszolgáltatott gondolkodás 
eredménye. Mert Trianon, világhábo
rú és Jalta és fordulatok után ugyan
csak "lentről" megindult egy vissza
rendeződés — kontinentális, sőt világ
méretekben; szűk időtávlatban gon
dolkodva lehet újnak is nevezni, 
amúgy újra az időtlen bűntudat. 
Mélyről, valahonnan az emberi szel
lem mélyéről, így aztán spontán, 
őszinte keresés ez, amely már nem 
szűkebb "helyzetektől" és árnyékaik
tól függ. "Vissza kell térnünk a kezde
tekhez" — mondja Gorcsakov, Andrej 
Tarkovszkij Nosztalgiájának hőse, A 
rém király — metaforizál Michel Tour- 
nier, A s z ív  jo g á n —szól Tűz Tamás, D e  
ki a  n yertes i — kérdezi Lászlóffy Csa
ba. Civilizációs ciklus zártán a felé az 
út, igazság és élet felé törekszünk, 
amely távlatokat mutat fel. Mi az, ami 
történik? Mi az, amit tehetünk? Mi ez 
a visszatérés? Félreértés ne essék, a 
kérdés kultúrfüozófiai. A válasz egy 
bűntudatra adott válasz, és a fordula
tok utáni generációk a helyesbítés 
szándékával mozdulnak. Keresés ez, 
kezdet, amely legalább négy év múlva 
fog eredményt felmutatni.

—hagyomány — Az önmegisme
rés, legyen az akár etnoregionális is, 
az alkotás, az emberteremtés folyama
tában teljesíthető be igazán, a teremtés 
folyamatát pedig emberi léptékben: 
műalkotásokban követhetjük. A mű
alkotás az emberi létezés objektivád- 
ója. Struktúrájának és sajátosságainak 
megragadása két alapfogalomra épít
ve lehetséges: az alászállás és a felemel
kedés archetipikus mozgását követve.

Dosztojevszkij regényei1 az alá- 
szállásban, sőt süllyedésben, romlás
ban, az orosz írónál: démonizálódás- 
ban ragadják meg alakjai életútját — 
amely mintegy végzetszerű. "Alászál
lás". Miskin, A félkegyelm ű  kezdetétől 
végig herceg, a Karamazovok neme
sek, ezeknek az alakoknak a sorsa

nem evolutív, ezekben a művekben 
bár szociológiai értelemben vett füg
gőleges társadalmi mozgás sincs. íme 
viszont ugyanannak a Dosztojevszkij
nek a hegedűse, annak alakja és törté
nete metafora értékkel bír, fél 
Európánk gyötrődik benne. A férfi 
nagy hegedűművésznek tartja magát, 
ugyanakkor soha nem áll elő kitűnő
nek mondott, hirdetett játékával — 
mindegyre feleségét hibáztatja, miatta 
nem lehet ő igazán sikeres művész. 
"Az az asszony, az az asszony..." És 
persze sikeres pályatársait pocskon
diázza. Lézengő, akit ugyanakkor 
bánt semmittevése, ezért okokat keres 
és magyaráz elő marginalizálódásá
hoz. Közben felesége tartja el kétkezi 
munkával a családot. Dosztojevszkij 
remekíró, története úgy folytatódik, 
hogy a nyomorúságban meghal a fe
leség — és ezzel férje sorsdöntő pilla
nathoz érkezett. Ahhoz a pilla
nathoz, amelytől — hiszen sejthetjük
— egész életében rettegett. Nincs gát
ló ok, nem tehet mást, á*régóta poro
sodó tokból előveszi a hegedűt Az a 
döbbenet. Abban a pillanatban, ami
kor elborult elmével megszólaltatja a 
hangszert, kiderül, nyilvánvalóvá és 
tovább már titkolhatatlanná válik, 
amitől egész életében menekült. 
Múltjta elhibázott, jelene tragikus, jö
vője —nincs. A történet aztángyorsan 
be is fejeződik, a főszereplő sorsára 
hagyja kisfiát, elbujdosik, furcsa be
tegségben hamarosan meg is hal. íme 
a kelet-európai sors, a szláv típus. 
Egyrészt végzetszerű, átokszerű 
süllyedés, dé- monizálódás, másrészt: 
maga az író is alászállásban tükrözi 
ezt a sorsot, mintegy mélylélektani 
vizsgálatot végez, erkölcsi portrét fest 
és tár élnénk. Kelet-Európa.

Ugyancsak művek tükrében foly
tatva az önvizságlatot, a szó mai, 
amúgy több évszázados értelmében 
vett Nyugaton a szellem határozottan 
ellentétes irányú mozgását láthatjuk... 
no nemcsak jellegzetesnek, hanem 
mérvadónak is: Edmond Dantéstől 
(Monte Cristo grófjától) Victor Hugo 
Jean Valjeanjáig számtalan példát so
rolhatnánk a bár karrier, de sokszor 
szellemi érés jelentette felemelkedés
re. Európa keleti és nyugati fele között 
a határ nem politikai természetű első
sorban, noha a mindennapi élet ta
pasztalatainak felszínén, úti élmé
nyek értékeléseként annak tűnik, ha
nem szellemi válaszfal — és... ez a 
semmi, ez az űr, ez a szakadék aztán 
a legkeményebb válaszfal, amely el
szigetelhet személyeket, családokat, 
népeket, országokat, kultúrákat. Ettől 
a faltól nyugatra született az "Über
mensch" gondolata, az "emberfölötti 
ember”, az önmagán folyamatosan fe
lülemelkedni vágyó ember; metafizi
káját és dialektikáját az olyan sokszor 
félremagyározott Nietzsche alkotta 
meg, maga a gondolat viszont sokkal 
korábbi. "Az Übermensch fogalma — 
és ez távolról sem köztudomású — 
először Goethe Faustjában merül fel, 
nagyon is pozitív értelemben — írja 
Nietzsche-előszavában Széli Zsuzsa.
— Amai köztuda t a zonban e fogalom
ból azt hallja-érzi ki, amivel a fasiszta 
fajelmélet propagandája megtöltötte: 
a fajiságánál fogva más emberek fölöt
ti uralomra hivatott embertelenség 
megtestesítését. Hogy üyen értelmet 
kölcsönözhettek neki, ebben némileg

Nietzsche is bűnrészes. Akadnak írá
saiban támpontok, amelyek ehhez a 
végletes jelentéshez vezethettek. De 
ez a jelentés egyben meg is hamisítja a 
fogalom nietzschei értelmezését. Ko
rábbi írásaiban ostorozta azokat a ha
mis erkölcsi és vallási elképzeléseket, 
amelyek mind visszavezethetők Is
tenre (...) a Zarathustrában így érvel: 
ha Isten nincs, az ember nem is emel
kedhet feléje, az ember egyetlen célja 
csak önmaga felemelkedése lehet. Áz 
embernek eddigi gyatra mivoltától 
önerejéből kell eljutnia egy sokkal ma
gasabb szintre, felül kell emelkednie 
önmagán."2 Nietzsche, illetve művé
nek értelmezései döntő módon hatá
rozták meg a 19. század végének, a 
századfordulónak, sőt századunk első 
felének gondolkodását.

íme a két pólus. Hogy e kettő kö
zött, Közép-Kelet-Európában a ma
gyar? Abból kell kiindulnunk, hogy az 
L sz. 800-as évek végén szláv gyűrűt 
repesztett meg, hogy folyamatosan a 
roppant mély, elsősorban irracionális 
szláv szellem környezetében él. Mi
lyen archetipikus belső változás jel
lemzi tehát? Olyan-e a magyarság 
szelleme, mint... a magyarság szelle
me, va g y  olyan le tt, m in t Kelet-Európáé? 
Az alászállás? Klasszikusok műveire 
alapoz az állítás, a meggyőződés, 
hogy épp ellenkezőleg: a csakazértis 
felfelé törekvés. Már Batsányi... 
Egyértelművé vált ez már a felvilágo
sodás irodalmában, a "Vigyázó sze
metek Párizsra vessétek" gondolat 
tételes bizonyíték. Népszolgálatot 
szorgalmazott Petőfi, "Küzdeni erőnk 
szerint a legnemesbekért" — így a ro
mantikus Vörösmarty. Jókai az Es m ég
is m ozog a fö ld b en  a közművelődés 
fellendítésének fontosságát hangsú
lyozza. Az arany em berben  felfelé ívelő, 
arany karriert álmodik Tímár Mihály
nak, a felemelkedéshez először is gaz
dasági alapok megvetését hangsú
lyozza. A Rab R áby  már a kiábránduló 
Jókai nézeteit tükrözi — Ráby Mátyás 
hiába igyekszik leleplezni a vidéki fis
kálisok szélhámosságait, börtönből 
börtönbe kerül, végül Franciaország
ba emigrál —, az erőteljesen szociog
ráfiai vétetésű Sárga rózsa búcsú az 
addig idillikusán ábrázolt paraszti vi
lágtól, és utolsó regényének, az A h d  a 
p én z nem isten n ek  a lakatlan szigete 
végül már magából a korból, a világ
ból való kivonulást jelzi. Amüyen bol
dog és romantikusan szép volt az 
álom, olyan rideg az ébredés, a szel
lem változásai következetesek: csak a 
realizmus korszaka következhet. 
Mikszáth Kálmán, ha pályája kezde
tén nosztalgiával ábrázolja is a szá
zadvég jellegzetes alakját, a dzsentrit, 
ugyanúgy mozdítani akar a mozdulni 
nem akaró földdarabon, de nem Jókai- 
féle álmok, imperatívuszok felmuta
tásával, nem is keleti és nyugati 
értékrend párhuzamba állításával, 
mint Tolnai Lajos teszi A szen tis tvá n i 
Kéri család alaptörténetében, hanem 
belterjes, azaz magyar kultúrkörön 
belül maradó kritikájával, gyilkos iró
niájával. Ady, Babits mártételesen fo
galmaznak, folyóiratuk címe — 
N yu ga t — önmagáért beszél, és nem
csak művészeti, ideológiai kötődést 
jelez. — A magyar vándomép, Kelet
ről Nyugat felé vándorolt, letelepe
dett; Hamvas Béla nemzetkarakte- 
rológiájában, Az öt gén iu szban  így ha
tározza meg, hogy mit jelent magyar
nak lenni: az öt géniusz ereje a derűs 
életeszmény (dél), a kultiváltság és 
szociális egyensúly (nyugat), a termé
szetközelség és érzékenység (észak), a
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szabadságvágy (kelet) és a szövevé
nyes gazdagság (Erdély). Magyarnak 
lenni annyit jelent, mint az öt géniusz 
világában egyensúlyt teremteni. "A 
magyarság ennek az öt archetípusnak 
egységéből él és ebből kell élnie és 
nincs más lehetősége, csak hogy ebből 
az ötből éljen."3 — fejezzük be Ham
vas Béla gondolatát. A következtetés 
az egyik legkegyetlenebb mondat, 
amelyet magyar nyelven le lehet írni. 
Magyar géniusz nincs. Mert Észak gé
niusza Északé, tipológiájában elsősor
ban a skandináv szellemre kell össz
pontosítanunk, Dél géniusza Délé, a 
dél-olaszországi ember túláradó élet
örömmel, gesztikulálva beszél.4 Nyu
gat Nyugaté, Kelet Keleté — hogy 
központi körzetüktől távolodva, hatá
saikban gyengülve, egymással érint
kezve oldódnak, ötvöződnek, az 
egyrészt természetes. Másrészt jelenti 
mindez azt is, hogy... Európa periféri
ája a kontinens közepén van, a térség 
embere azt gyűjti egybe, ami e perifé
riákon még maradt. Közben messze 
néz, távolra figyel, figyelmét a négy 
képlet tisztasága köti le. Első lépése az 
önmeghatározás, vállalnia kell azt, 
akit-amit önmagaként ismer, ugyan
akkor... azt tagadná meg, hisz letele
pedni készül, identitást vált — és 
ehhez természetesen már működő 
modellt-modelleket követ, e régió la
kójaként, ahol a politikai és etnikai 
határok tán soha nem estek egybe, ter
mészetesen már letisztult példákra 
van szüksége. Oda, távolra figyel, a 
lehetősége is megvan hozzá, a pannon 
tájban térélménye extenzív. A Szent 
István tette által beteljesedett fordulat 
végül az, hogy lett magyar géniusz. 
De... nincs. De lett, vagyis és tehát és 
végül is van. De nincs. De... van De 
nincs. De van — és így tovább a vég
telenségig. Legalábbis i. sz. 19%-ig, 
amikor is még mindig nem tudni, ki a 
magyar, mi a magyar és mi lehet, fel
oldhatatlan ellentétet boncol; üyen 
tárgyú cikkeket a napi és heti sajtó, 
esszék és tanulmányok sorát folyama
tosan az etnoregionális öninterpretá
ció jegyében a folyóiratok (például a 
Korunk harmadik folyama, mint év
fordulós számvetés; itt tárgyalandó 
Szőcs Géza Ki cserélte el a népet? című 
műve stb.), — így telt el 1100 éve. 
Európához, azaz... Nyugatabbhoz 
kapcsolódásának 1100. évfodulóján 
mondom, szellemében, szemléleté
ben ma is vándor(ol). Változatlanul el
sősorban Nyugat felé néz és arrafelé 
és felfelé törekszik, forgassuk csak las
san a földgömböt, Lao ce, a regressio ad 
originem után a Jézus által jelképezett 
progressus ad futurum törekvése ez. A 
felfelé törekvésben európai. Nem, et
től még nem nyugat-európai—hiszen 
bizonyos értelemben Dosztojevszkij 
hegedűse is igyekezett.. —, Jókaitól, 
Mikszáthtól, Adytól Németh Lászlóig 
és Esterházy Péterig ugyanazt a kép 
letet találjuk; a magyar Ugar diagnó
zisát, illetve egy egzisztenciális al
ternatíva felmutatását. És az efféle 
igyekezet hiábavalóságának a tuda
tát, a sikertelenségével való szembe
sülést, a kiábrándulást íme egy kü
lönbség Nyugathoz viszonyítva, és ez 
már két Európa, melyeket erős, tartós 
határ választ el egymástól "Be kell 
látnunk — írja Fejer Ádám a magyar 
kultúra helyéről és szerepéről Né
meth László kapcsán —> az akadály 
szellemi természetű: a magyar kultú
ra sajátos tapasztalatának a jelenlegi 
kultúrtörténeti-hermeneutikai hori
zonton kívül maradása, a fentebb em
lített fal áttörésének szükségszerű

elhalasztódása."5 Dosztojevszkij he
gedűse elbukik, sorsának, szellemi e- 
volúdójának tetőfoka a felismerés, 
mindössze egy felismerés, hogy nem 
elég nagyot gondolni, élete így még 
eredménytelen, sőt el sem kezdődött 
Számára a beteljesülés az, hogy belát
ta felemelkedésre való elégtelenségét, 
és a tény egyben halálát, ponto- saíj
ban meg nem élt élete végét is jelenti, 
íme Kelet-Európa egyik vagy tán le- 
főbb titka. Mi ez a paradoxon? Miért? 
Mi van ennek a kontinensrésznek az 
emberébe... "beleprogramozva"? 
Program ugyanis, sors, mely évszáza
dok óta ugyanaz, és ha más és más 
tonnában is— személy, nyelv, ország, 
kultúra, évszázad és évszázad —, de 
mindegyre ismétlődik, ugyanabban, 
ugyanakkora szellemi térben-távban, 
ugyanazokon a traverzeken.

Nyugat- és Kelet-Európa között 
vüágos a határ —évtizedekig átléphe- 
tetlen fal jelölte —, de hol hullám zik 
KözépEurópa? A kérdés nem a poli
tikai határokra vonatkozik, hanem a 
szellemiekre.6

KözépEurópa először is a (még) 
Kelet(ebb)től való elkülönbözés vá

tetlenség, és "nemcsak" az isteni átok 
értelmében, amelyről Mózes első 
könyvében olvashatunk: "Átkozott le
gyen a föld te miattad, fáradságos 
munkával élj belőle életednek minden 
napjaiban." (Móz. 3., 17.) Hanem 
amely sajátosan magyar. "Erdély hatá
ra sohasem volt kérdéses, de zártsága 
sem — írja Hamvas Béla. — A többi 
táj, leginkább a Nyugat, kisugárzik, és 
hatása több száz küométerre is érez
hető, de Dél is foltokban megjelenik 
messze Északon, Észak pedig messze 
Délen. Erdélyt az ország többi részétől 
mintha fal választaná el, hasonlóság 
csak néhány városon tapasztalható, 
ott is többnyire külsőségekben. Hor- 
váthországot a Dunántúltól csupán a 
Dráva választja el, itt a határ tökélete
sen más civilizáció, folyónál élesebb 
vonala, csaknem kétezer éves különb
ség Európa és Bizánc között, hiszen a 
rómaiak alatt is Pannónia más volt, 
mint Dácia, és később István király 
országa más volt, mint Gyula vajdáé. 
Aki a földrajznak hisz, különösnek ta
lálja, hogy Erdély az Alföld irányában, 
éppen amerre hegyei elnyúlnak, ép
pen ott zárul le, és amerre nagy karéj

gyában határozza meg önmagát. Hol 
a határ Közép és Kelet-Európa kö
zött? A magyarság esetében belterjes 
erdélyi vizsgálódás adhat választ. Er
dély a határon van, úgy Kelet-Európa, 
hogy Keletről Nyugat felé már Kö
zép, és a még szűkebb-pontosabb 
határ a Partium.

A magyarországi és az Erdélyi, azt 
a magyar, illetve ezt a magyar szelle
met párhuzamba állítva rögtön szem
betűnik, hogy az azonosság — 
"magyarság" — mellett vagy inkább 
annak ellenére határozott a másság, 
sőt összeférhetetlenség. Összeférhe

ban legmagasabb hegyei zárják le, ép  
pen ott nyílik meg."7 A Partium és a 
történelemi Erdély között aztán a 
ténnyel mint belső különbséggel-kü- 
lönbségekkel szembesülünk, Közép 
és Belsó-Erdély között pedig csupán 
árnyalatnyi nem lényeges a változás, 
noha léte tagadhatatlan és akár a vo
natablakból is követhető. Ahogy vi
szont Nyugat felé utazunk, a hegyek 
közül ki az alföldre, lesz egyre termé
kenyebb a föld, az apró ablakos, kucs
matetős, szegényes falusi házikók 
után, melyek a táj szeszélyeitől függő
en sokszor szétszórtak, egyre nagyob

bak, szabályosabbak, rendezettebbek 
a falusi házak, melyek az alföld lehe
tőségei szerint szabályos rendbe szer
veződnek, a hegyvidéken tipikus, 
foghíjas, egyszerűen gázolajjal lekent- 
tartósított deszkák—"kerítés"—után 
egyre takarosabbak körülöttük a por
ták, ápoltabbak a kertek, tekintélyt pa- 
rancsolóbb a rendtartás. Nyitottabbak 
az arcok, a tekintetek. A Partium az a 
térség, amely nem Erdély, mert levá
lasztott Magyarország, ugyanakkor 
nyüván Erdély, hiszen a politikai ha
tárok a döntőek. Ettől függ szellemi 
alapállása: "A Homo transsylvanicus 
legfontosabb jellemzője, hogy nem 
hisz hazájában." 'Ha az észak-nyugati 
megyéket és a Bánságot más szem
pontok alapján el is kell különítenünk, 
abban a tekintetben nem, hogy a Par
tium mindig is Nyugatban hitt és ma 
is abban hisz." A 89-es fordulattal szá
munkra is elérhetőkké váltakaz addig 
tantaluszi módon vágyott-szemléit 
határok, és bár az ország többi vidéké
vel szemben az Európával való kap  
csolattartásban eleve bizonyos hely
zeti előnyük volt, először az ő "hely- 
zet"-értelmezésük változott meg. 
Mert ha eztán a személyes életút — 
nyüván más-más természetű — korlá
tokba ütközik is, a határszéli Homo 
transsylvanicus már nem a korlátok 
ellen indul harcba, hanem részben 
azoktól függően átértelmezi szabad
ságát Útját követve, hozzá hasonlóan 
induljunk ki abból, hogy a polgári sza
badságfogalom tulajdonképpen alap 
vetően gazdasági természetű, más
felől a fordulat — elvileg — felszaba
dította KözépKelet-Európa, ezzel Er
dély emberét személyi függőségeinek 
már rég túl szűk világocskájából. Ne 
feledjük, a Partium már csak földrajzi 
nyitottsága miatt is, mindig is az or
szág leginformádógazdagabb vidéke 
volt, hát emberünk számára túl nagy 
volt már a különbség a szellemiek te
rén megélt — határtalan vagy inkább 
határok fölötti — értékvilág és annak 
kényszerűen helyi, leromlott anyagi 
»hordozói«, illetve bizonyos mérték
ben tükörképei között Hát e tényezők 
helyét végre olyan szabadságfelfogás 
vette át, amely csak egyetlen értéket 
ismert és ismer el: az egyén partikulá
ris érdekeit. Ez az érzés győz a közös
ségi hovatartozás érzésével szemben, 
és mivel ez utóbbi ébrentartását mind 
a többség, mind a kisebbség épp ele
get erőltette ahhoz, hogy emberünk 
bizonyos nnagy gondolatokkal« tor- 
kig legyen, elfordulása valósággal ref
lexszerű — és nem is lepődhetünk 
meg ezen. (...) Nem akar áldozat lenni 
»egyszer él«, és úgy éra, joga van egy 
magánszférányi boldogsághoz. APar- 
tiumról lévén szó, ne feledjük, hogy 
sokak számára az élő, sőt egyre éledő 
német gyökerek még inkább alátá
masztják először is a már jelzett hitet
lenségei másodszor az elvágyódást, 
harmadszor Németországba — végre 
— »hazamennek«; több generádónyi 
megszakítás után, de »haza«. Ha pe
dig nem »haza«, akkor innen el mi
csoda különbség — az eredmény felől 
nézve viszont a tények mégis ugyan
azok." "Ez a szinte teljes szabadság, 
melyet végre abszolút értékké tehe
tett, nem egyszerűen gazdasági vagy 
politikai elvekre alapul, hanem a ter
mészet évezredek óta vizsgált tör
vényeire. A Homo oeconomicus az 
ember ősképe, tettei a természet tör
vényeit követik. A történelemnek, sőt 
magának az evolúdónak a folyamán

» » >  fo lyta tás a 18. oldalon
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folytatás a 17. oldalról
ez a szó«, a természet szava volt a 
fejlődés hajtóereje."* 1 * 3 * 5 6 7 8 íme egy "geo- 
pszichológiai" szempont a válasza
dáshoz, hegyeken innen, hegyeken túl 
más és más ívben borul fölénk az ég.

Ha a partiumi ember Nyugat felé 
néz, a közép- és belső-erdélyi a saját 
múltja felé. Ne keressük, hogy melyik 
a... milyenebb?, szebb?, jobb? —hatá- 
rozmányokról van szó, évszázadok 
hagyományáról; lásd a sajtót, a költé
szetet, a prózát, a szövegekből kihá
mozható ideológiai alapállást. A 
transzüván ideológiák alapkategóriá
ja Trianon óta a "vállalás", a 'közösségi 
sors vállalása", a "helytállás", a partiu
mi emberében — nyitott tér, extenzív 
tér- és időélmény — különös módon 
ezek egyike sem bizonyult maradan
dónak, nem váltak a közgondolkodás 
alapköveivé, nem mitizálódtak, sőt, 
sohasem keltek igazán életre. A zárt
ság, a szorongatott helyzet, a -----
Helyzet kedvez a szublimálásnak-kul- 
túratermelésnek, az egész eredménye 
végül is csak és csakis kultúra. A kö
zép- és belső-erdélyi kispolgárinak te
kinti a partiumit — de Közép- és 
Kelet-Európábán ki, müyen a nagy
polgár vagy egyszerűen a polgár? —> 
az anyagias partiumi pedig szintén 
lebecsüli, semmirevalónak, üresjárat
nak tekinti a másik szövegelését. 
Hogy amit ez utóbbi mond, tesz, az a 
természet szava? Félreértés ne essék, 
Erdély zártabb terének emberében is 
él — az mégsem annak engedelmes
kedik. De a természettel hadakozni? 
Nincs az az ideológia! Addig is... lás
suk a műveket. Azokba nem költözhet 
bele senki más, csak az illetékesek lak
nak benne.

A partiumi ember nem "szenved",
az ő -----  helyzetre adott válasza az,
hogy emigrál, politikai rendszertől 
függően: szökik vagy kitelepül. Kö
zép- és Belső-Erdély embere szenved 
és ezt értéknek tekinti, lásd a transzü- 
vanizmust, a "gyöngykagyló", a "súly 
alatt a pálma" metaforákat, azok újjá
születéseit Dsida Jenőtől, Szilágyi Do
mokostól napjainkig. A nagyváradi 
Újvárossy László úgy erdélyi, hogy 
semmi köze a hagyományos értelem
ben vett erdélyi hagyományhoz, hogy 
a legnyugatibb neoprimitív és kon- 
ceptualista, századvégi integratív tö
rekvések képviselője. Közép- és 
Belső-Erdély: köcsögök, székely szőt
tes, elhagyott házacska, az erdélyi kul
túra jeles alakjai, a "tragikus sors" 
ezeregyféleképpen megformázott jel
képek A történelmi Erdély embere né
hány — kevés — már mitizálódott 
jelkép belső terében éL ideje az emlék 
és emlékezés jelenideje. Térélménye 
intenzív, befelé, a múltba, mélyre te
kintő alkotó szemlélet ez — alászdllás, 
Keleté? Ezen a ponton válik nyilvánva
lóvá, hogy komplexebb mozgásról 
van itt szó, amelyet úgy kell megra
gadnunk, mint egy vektor irányát és 
irányítottságát Az alapmozgást itt is 
természetesen a keresztény ideológia 
jelzi, vagyis ég felé törekvés ez, történ
jék bármilyen formában is. De nem 
folyamatosan oda, valamely távoli-tá
voli horizonton túlra nézve-vágyva, 
hanem arccal a hagyománynak, a 
múltnak, az emléktér mélységei felé 
— hej, voltunk mi nagyok is, törökve
rő magyarok —, a néhai önálló biroda
lom leszármazottja számára az így 
megélt idő határozottan másként kép- 
szerűsödik. A nagyváradi Zudor Já
nos tollából Pygmalion monológja 
metafizikus, méghozzá személyes, ez

zel helyi, vagyis erdélyi lokalizáltsága 
mellett vagy inkább ellenére. A sepsi
szentgyörgyi Farkas Árpád így ír: 
"...Nincs menekülése annak, ki valaha 
megízlelte erdélyi magyar írósor
sát..."9 Az sem véletlen, hogy az 1989- 
es fordulat nem Csíkszeredában vagy 
Konstancán indult, hanem Temesvá
ron.

Mindez: nem minősítés, hanem 
tény, nem a tényékhez fűződő attitűd, 
hanem tipológia. Hamis a kérdésfelte
vés, hogy melyik milyennek minősül, 
illetve melyiket milyennek minősít
jük, adottságokról van szó, évszáza
dok hagyományáról, ezek keretében, 
ezek felszínén pedig csak egyedi ese
tek vannak, csak személyes döntések 
születhetnek. A személy választ, 
megy vagy marad, szabadul vagy 
szenved, és büszke, választása csak rá 
érvényes. Ez egy. Következményei
ben már nem! Ez kettő. A mindennapi 
élet felszínén tapasztalható gondolko
dásbeli különbség, sokszor összefér
hetetlenség a múlt, a hagyományok 
felől közelítve feloldhatatlan, szöve
vényes Erdély-titka megközelíthetet
len. Klasszikus boldogtalanság, Kelet- 
és Közép-Európa alkotóié.

Az erdélyi géniusz arca — mert 
íme, erdélyi géniusz és Homo trans- 
sylvanicus Hamvas Béla továbbgon
dolása nélkül is van — több olyan 
vonást egyesít, melyek olykor tagadni 
látszanak egymást; más géniuszok 
hűlő helyén, illetve egy kontinentális 
váltás fel-fellobbanó feszültségében 
azokat csakazértis arccá ötvözni, még
hozzá äetet fakasztón, és tudva, hogy 
az az élet egy tágabb mezőben, más
hol fog beteljesülni — ez Erdély.

' EM. Dosztojevszkij: Bún ésbún- 
hödés, A Karamazov testvérek stb.

1 Friedrich Nietzsche válogatott írá
sai. Gondolat, Budapest, 1984. 66.1.

3 Hamvas Béla: A z  ö t géniusz. Éle
tü n k  kiadás, Szombathely, 1988. 66.1.

Márai Sándor írja naplójában: az 
olasz, a francia mindig többet mond, 
mint amennyit mond...

5. Fejér Ádám: Régiónk kulturális 
Önmeghatározása és a regény. Szeged,
1993.76.1.

6. Fried István írja a Tiszatáj 1992- 
1993-as, Közép-Európa-disputáját 
nyitó-záró esszéjében: "Közép-Euró- 
pa: ma nem politikai realitás." Lesz 
egyszer egy Közép-Európa? In: Közép
európai változatok. Álmok és realitások. 
Disputa a Ttszaía/ban. Szeged, 1993,
77.1.

7 Hamvas Béla I. m., 34-35.1.
8 Józsa István: A Homo transsylvani- 

cus hármas szellemisége. Korunk, 1994.1.
Farkas Árpád: A szivárgásban. 

Püski, Budapest, 1991.
I — identitás — A -----  hagyo

mány, nevezzük Michel Foucault után 
episztémének, episztémés rend
szernek — önazonosságunk alapja. 
Szellemi tér a műalkotás mögött, illet
ve körüL (-----alkotó) A legfontosabb
kérdés, amelyben valaha is éltünk. 
Mert nemcsak az örökölt javak jelen
tenek -----  hagyományt, hanem az a
mód is, ahogyan azokat érvényesítjük 
— vagy nem — a mindennapi életben. 
Csak egy rövid reflexiót most ennek a 
kérdésnek a terében egy rendszerre, 
melynek pólusai: az író, a művész 
mindennapi élete — műalkotás — a 
befogadó minennapi élete; egy gon
dolatra: a művészi diszkurzus és a 
befogadó stratégiák közötti viszony 
tulajdonképpen létezéstechnika an
nak a bizonyos episztémének az alap

ján, illetve számunkra inkább az alatt, 
még ámyékhatáron belül vagyunk. 
Az alkotó mindennapi élete—kezdet
ben semleges kategória, a műalkotás 
— önálló, zárt világ, amely a befoga
dóval —pluralista és konstruktív pár
beszédben él. Ennek a párbeszédnek 
a keretében meg kell próbálnunk leír
ni az „alkotó és a befogadó" kategóri
ák relativitását, mivel kereszteződé
sükben, átfedésükben és ekvivalenci
ájukban ragadhatjuk meg őket. Ebben 
a felvázolt interdiszkurzív párbeszéd
ben a múlt—számunkra az 1989 előtti 
mintegy 1093 év—leírása, interpretá
ciója, értékelése: rendszerezése és 
meghatározása egy, illetve a legújabb 
önmeghatározás, amelyet maga az a
múlt és árnyéka befolyásol. (-----ego-
centrizmus) Végül is ezek az episzté
més árnyékok irányítják interpretá
ciós stratégiáinkat, azaz létezéstechni
káinkat. Természetesen mindannyi
unknak megvan a maga megoldása, 
természetesen csak személyes megol
dások vannak. (-----hagyomány) How
to find the facts?

No igen, az "identitás”. Legtöb
bünk számára az "identitás" nyelvi 
kérdés. Természete szerint nemcsak 
az. Hogy "nyelvében él a nemzet"... 
Szociológiai felszínesség, befejezetlen 
maxima, akár a szociológia tudo
mánya maga. A kezdet a világterem
tés nagy Idejének első pillanatai, 
illetve a beszélés aktusának első má
sodpercei. Itt, eddig: a gondolat telje
sen független nyelvi formájától, 
kifejezhető angolul, németül, magya
rul, japánul, bármilyen nyelven. Az 
emberek mindenütt okosak vagy ke
vésbé, életvidámak vagy nem stb. stb. 
Másfelől nekünk, akik az elvont gon
dolathoz az előzetesen birtokolt nyel
vi formák — "szavak" — felől köze
lítünk, nekünk van szükségünk arra a 
nagyon is szoros kapcsolatra, amely a 
beszélés, a szavakba foglalás vágyá
val közelítve immár nyelvivé lett, hát a 
szellemet, a gondolatot belerándgál- 
juk-gyömöszöljük ebbe az interakció
ba, miközben teljesen mindegy, 
hogy... valaki angolul okos vagy né
metül életvidám, végül is okos, életvi
dám stb. Olyan prelogikus megha- 
tározottságoláól van itt szó, amelyek 
már messze a nyelvi formákban való 
gondolkodás és cselekvés előtt hat
nak. Bizonyos lefordíthatatlan nyelvi 
sajátságokról csak ezek után beszélhe
tünk, ez már a forma nyilvánvaló 
visszahatása a gondolatra; a nyelvfilo
zófiák ebben a szakaszban, ezen a vo
nalon kutatnak. Kérdezem végül, az 
irodalomnak hogyan, müyen mérték
ben médiuma a nyelv? Hogy nem 
száz százalékban, az ezek után nyil
vánvaló. "Identitás". Amelybe be 
akarjuk rácsozni magunkat. Létfon
tosságú. De mennyire másként gon
dolkodik minderről egy festő, hiszen 
ő alkothat a szavak teljes hiányában 
is... A művészet területén mindezek

haszontalan, sőt jelentés nélküli sza
vak. Szóval rossz a... létezéstechnika? 
Az erdélyi magyarság egy része válto
zatlanul bizonyos önfenntartó ideoló
giák belső terében éL ezeknek a közeli
vagy távoli jelképrendszerét (-----
hagyomány) politikailag-szodológiai- 
lag szennyezett, vagyis a szellemi elő- 
zetesség-struktúrában szennyezett 
kategóriákban ragadták meg. Ma a 
fiatalabb rész tisztogatja némely szak- 
ralizálódott szavak szellemi terét. Ga- 
damer Igazság és módszere, Derrida 
dekonstrukdója után nyitogatva eze
ket a tereket, a rekonstrukció generá
cióiról kell beszélnünk, fordulatról, 
elfordulásukról a metafizika köveitől 
függően. Sőt. Sdenda sacra. Minde
nek felett. Az Univerzum saját magá
ról való tudása, minden helyi, sőt 
alkalmi horgonyával. Örök, ponto
sabban időtlen kategóriákban, né
hány évvel ezelőtt tán kompromisz- 
szumot jelentett használatuk, de az 
csak egy szakasz volt történetünkben, 
40 év, 70 év, lezárult, és ha már nem éL 
ne is hasson. Most: mi szeretnénk 
azok jelentései lenni. "Átmenet". 
Ahogy ontikussá válik műinterpretá
ciónk. Magunk beszéltetése.

K — korszak — Negyven év, het
ven év, lezárult, interpretálása az em
lékirat-irodalom berkeiben megkez
dődött.

"közösségi sors" — A transzüván 
ideológia egyik alapköve, kezdetektől 
fordulattájtig, sőt, sokak számára ma 
is. Az már a fordulatok további jóné- 
hány százaléka, hogy ma ez a K mint 
"közösségi sors” inkább H mint "hagy
jál békén”.

M — mert — Az "átmeneti kor
szak" leggyakrabban használt kötő
szava.

V — ... Mint "vállalás", ezzel 
"kompromisszum", "szenvedés" stb. 
A legújabb kötetek tanúsága szerint 
V=B mint banán. Banánhéj. Nyoma 
sincs itt "vállalásnak", "szenvedés
nek", "súly alatt a pálma" típusú gon
dolatoknak. Banánhéj van, csúszás, 
csúszkálás, nagy sikankózás. Ha sok 
is a tetszetős, amúgy üresjárati sem
mitmondó blöff, mindezt a játék önfe- 
ledtségével és szabadságával. Egyes 
szám első személyű játékok. Igazi iro
dalmi értékeik ülő és méltó fogadta
tásra találtak.

Márai Sándor 1958-1967-es Napló- 
jában így ír: "Az irodalom fázisai: elő
ször a vallásos fázis, amikor az 
irodalom mondani akar valamit a túlvi- 
lágról az embereknek. Aztán, mikor 
mond valamit az íróról a világnak. A 
nagy pillanat, amikor az irodalom elég
gé tudatos, és kényszeríti az embereket, 
hogy felfedezzék önmagukat" Tény, 
hogy a magyar irodalomnak ez a része 
egy másik, újabb fázisát kezdi élni.

Európa pedig, amely ugye itt kezd 
születni, így jut fennebb ég felé törek
vésében, minőségváltással az emberi 
közeledés formáiban.
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M i az, h ogy  posztm agyar?  

Jelentéscsináló élőbeszéd nem-létező szóhoz
Áprilisban — amikor az eper az úr — van kitalálva 

posztmagyar.
Amikor már nagyon elég magyarnak lenni.

Meg amikor már nagyon elég mondani posztmodem. 
Amikor nyelv-kín van.

A posztmagyar keresztapu gondol. Gondolja akar olyan 
együttlét, ahol lehet mondani valamit olyan, nem igazán rendes, 

magyar palikról, mint a Garaczilaczi, meg a Kukorelly, meg 
aztán a többiek. Mert ezek olyan jók, meg mert ezekről nemigen 
van mondva semmi se. Gondolja legyen ezeknek valami nevük. 

(Jó név — jó buli.) Név ne legyen posztmodem. Mért? Csak. 
Legyen posztmagyar.

Legyen, mert akkor túl lehet lenni. Túl lenni a magyaron, 
s túl lenni a magyarén.

Légy túl, úgy légy túl, hogy innen vagy.
Tiszán innen, Dunán túl — ez a posztmagyar.

Persze posztmagyart mondani nem igazán posztmagyar 
dolog. Mert ez az egész posztmagyaros izé nem eléggé finom. 

Mert ez a posztmagyar akárhonnét is van nézve mégiscsak 
magyar.

Kilóg a gyökér.
Dehát ebbe az országba van az egész nép beleszületve.

— S mi az egészben mint rész foglalunk helyet 
Posztmagyart mondani ideologikus (kicsit).
"A terminus nem tisztán művészetelméleti."

Mert milyen is a posztmagyar?
Előszöris a posztmagyar nem veri bele. Benne tartja.

Úgy tartja benne, hogy nem is érinti 
Nem is tartja benn, egyszerűen benne van.

A posztmagyar nem fél, nem azért mert bátor. Nem gyáva.
A posztmagyar nem antiszemita. Nem úgy, mint a magyar, 

aki nem antiszemita, nem, csak útálja a zsidót azzal a teknős
béka fejével. Nem. A posztmagyar nem ismer népi-urbán dichotóm. 

Ha azt mondják zsidó: nem ért. Ha azt mondját nép: nem ért.
A posztmagyar érti ürge. Ilyen ürge-izé, aki beszél, esz, esz 

banán, gondol, töröl, épít-get, sütteti has — akinek van intel
ligens. Aki esténként néz biliárd — ez persze inkább holland.

A posztmagyar ül. Néha föláll. Kimegy. Vissza-visszafiu/I.
A posztmagyar szereti nézni madarak.

Sokszor csak odaáll az üveghez, s kinézi kinti madarak.
Nem gondol szabadság.

A posztmagyar nem szabad. Tudja nincs szabadság. 
Gondol, ez az egész valahogy úgyis el van rendezve.

Nem agyai, nem érzi börtönben m agát A posztmagyar néz. 
Nézi ahogy kiáll.

Odamegy. Megérinti.
Tudja erre hatalma van. A megérinteni-tudás hatalom.

A posztmagyar nem csap oda.
A posztmagyamak is két keze van. Az egyik tudja mit csinál 

a másik. Hagyja. Ez persze nem érdekes. Egyet nem hagy: hogy 
megmossa. Ha hagyná, neki is meg kellene mosnia. Ezt a ma

gyar, a magyar kezei szokta, egyik megmos másik, másik 
megmos egyik.

Fiatal posztmagyar nem vezet autót. Nem egészen fiatal 
posztmagyar Oltdttel jár. Ezzel egy kicsit bajban is van, de 

nem röstelli. Röstellje a magyar a románt!
Az röstelli is — Dácia-dream, Dácia-danger.

A posztmagyar nem forradalmár. A barrikád neki 
idegen bolygó.

A posztmagyamak egy fésűje van, amivel szokott 
fésülködni. De nem az övé. Néha kinéz rajta.

A posztmagyar okos, de nem mutatja.
A posztmagyar kérdez, nem válaszol.

A posztmagyar nem grammatikus. De tudja nyelv.
Vigyáz rá.

Tudja, a nyelv nem úgy van, ahogy Lőrincze akar.
A nyelv mondásban van.

A posztmagyar nem mondja meg. Nem megmond-mond.
A posztmagyar nem egy műfaj. Nem is több.

A posztmagyar életforma, a posztmagyar beszédmód.
A posztmagyar szeret.

Amikor szeret nincs egyedül.

Kovács Sándor— Odorics Ferenc Posztmagyar, Szeged, 1995.

REFLEXIÓK 20.
A  K o d á l y - j e l e n s é g

"Egy boldog észnek messzeható 
tüze,

villám sugárral fejti ki a' homály' 
irigy öléből rég nem ismért 
kincseit a' henye századoknak."

(Vörösmarty)
KODÁLY
Száztizenöt évvel ezelőtt szü

letett és harminc éve halt meg. 
Egyik sem igazán jubiláris "ke
rek" szám , m égis RÁ em léke
zü n k , RÁ em lék ezik  a ze n e 
szerető világ.

Nem nagyon régen külföldi 
vendégeim  vo ltak . K odályról 
esett szó. Hangjukból, m ozdula
ta ikbó l v a lam ifé le  szk ep sz is t 
éreztem  ki. M odern hívők —, 
gondoltam és majdnem  tovább 
siklottam tűnő impresszióm fe
le tt  Aki avantgárdot bámul, nem 
értheti, nem  szeretheti ezt a m u
zsikát. És ezzel majdnem napi
rendre is tértem a dolog fölött. 
Aztán mégsem ezt tettem. Vala
hogyan éreztem, most kell elmon
d an o m , m ily en  is a bennem  
kialakult Kodály-kép.

Emlékeimben kutattam .
Kezdetben, a Kodály-epigoni- 

ák  " a ra n y k o rá b a n "  n ag y o n  
messze voltam lélekben Kodály 
zenéjétől. Bántott ez az állapot. 
Szerettem volna közelébe jutni 
ennek a kivételes életműnek és 
EMBERNEK. Ez csak 1966 legvé
gén adatott m eg nekem. Akkor 
egycsapásra m egértettem : Ko
dályban valóban karizm atikus 
szem élyiség nyüatkozo tt meg. 
Külső megjelenésében, pillantá
sának, gesztusainak "villámlásai
b an "  m e s s ia n is z tik u s  lén y  
nyüvánult meg. Felismertem: Ko
dályt egészében, a magyar kultú
ra egészére tett hatásában kell 
m indig m agunk elé képzelnünk. 
A zene csak része ennek a sokfelé 
ágazó és sokfelé mutató életmű
nek. Ezért nem szabad kiragadni 
Kodály zenéjét a kodályi életmű
ből. Az életművön belül — termé
szetesen — központi helyet foglal 
el a zene. Erejét m inden m ás Ko- 
dály-alkotásra kisugározza; le
gyen az irodalmi, vagy tanítás
metodikai, tudom ányos folklór
rendszer, vagy ország- és n ép 
szervező, m entő tevékenység.

Bármilyen tevékenységi terü
leten is dolgozott élete során, a
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(10 szótagú alkaiosi verssor)

zenéjében az ott gyűjtött tapasz
talatok, felismerések azonnal le
c s a p ó d ta k . Ó riá s i f ilo ló g ia i 
ismerete és rendkívüli múltfeltá
ró érzéke segítette abban, hogy 
m élyen behatoljon évszázadok 
m agyar m űvészetének lelkiségé
be. O  maga írja: ”... kiderült, hogy 
a görög-latin formák m ég köze
lebb állnak a m agyar nyelv ter
mészetéhez, m ert egyenlőtlen és 
változatosabb szótagcsoportokat 
szo lg á lta tn ak , m in t a jam bus 
vagy a trocheus. így hát bármi
lyen valószínűtlennek hangoz
zék  is , e g y ü g y ű  m a g y a ro k  
énekeiből kellett elsajátítani, ho
gyan  lehe tne  m egzenésíten i a 
m agyar irodalom egy-egy legre- 
mekebb alkotását. Egy kis falu
ban, ahol Berzsenyi nevét még 
nem  is hallották, lett világos előt
tem, hogyan lehetne Berzsenyit 
dalban megszólaltatni...” (Vallo
más)

Lényeglátása, láttatása írásai
ból, zenéjéből, napi megnyilvá
nulásaiból hatalm as erővel tör fel. 
Bármely írását olvasva a gondo
latok rendkívüli ereje, igazsága, 
tisztasága ragadja meg a m ai kor 
emberét is. Van valami ezekben 
az írásokban a bibliai kinyilatkoz
tatások erejéből, titkából. Ez is 
egyik m essian isztikus vonása. 
M indig alapigazságot m ond ki, 
ezért időtlenek megállapításai a 
zenéről, a kultúráról, az EMBER
RŐL. M ert m űvészet és tu d o 
m ány m ögött m indig is az embert 
kereste. A z  emberben megnyilat
kozó m agasrendű szellemiséget. 
KODÁLY— a köztünk járt ember 
— lassan felitatódik kozm ikus lé
nyének messzeható messiási je
lenségében . Ez m ár tú lm u ta t 
évfordulókon, évszám ok perio
dicitásán: a KODÁLY-JELENSÉG 
im m ár véglegesen jelen időben 
helyeződik, volt-van-lesz körfor
gása egyetlen perm anens VAN- 
ban összegeződik.

M o ttó n k a t a SZÍV, VAGY 
SZÍV? című Kodály-írásból vet
tük (Vörösmarty: T. Czinke úrnak). 
Érdemes idéznünk belőle: ”A Tü
kör áprilisi szám ában Vörösmarty 
egy kiadatlan, ifjúkori költem é
nyét olvastuk. M inden gimnazis
ta, ha m ár tanult verstant, észre
vehette, hogy valami hiba van a 
szövegben. A vers ugyanis «nótá
ra készült«, ó-görög nótára, az Al- 
kaioszéra. Dallamát ugyan nem 
ismerjük, de ritm usa megszabott, 
attól eltérni nem  lehet. A vers 
több helyen eltér. Talán az ifjú 
költő volt gondatlan? Ott a kéz
irat fényképe." És következik a 
gondos elemzés:. A szótaghosz- 
szúságon túl ma is ez a KÉRDÉS.

TERÉNYI EDE
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HELIKON

HOL-
Hetvenesztendős korában elhunyt Al

len Ginsberg, az egykori ifjú beatnik-nem- 
zedék nagyöregje.

A  Glória Kiadó és a Kriterion Könyvkiadó 
kiadásában, Dávid Gyula gondozásában 
jelent meg Bajor Andor Betúvetók becsülete 
címmel a válogatott munkák első kötete 
(cikkek, esszék, tanulmányok). Ez alka
lomból a kolozsvári Györkös-Mányi Emelék- 
húzban m árcius 15-én tartottak könyv- 
bemutatót.

Életének 68. évében, február 23-án el
hunyt ifj. Szabó Lőrinc filmrendező, a ma
gyar költészet legendás Lócája.

M ária Földjének Keresztje renddel tün
tette ki Észtország nemzeti ünnepén Já- 
vorszky Bélát, Magyarország volt finn- és 
észtországi nagykövetét Lennart Meri észt 
köztársasági elnök.

A  Tiszatáj jubileumi rendezvényén, 
március 7-én Sándor Ivánnak és Utassy Jó
zsefnek adták ét a Tiszatáj-díjakat.

A z Alternatív Magyar Művészeti díj Ala
pítvány idei alternatív Kosssuth-díját Bert
ha Bulcsu - posztum usz — kapta. A 
kitüntetést március 13-án, a Vaján rende
zett ünnepségen vette át a nemrégiben el
hunyt özvegye Gyurkovics Tibortól, a 
kuratórium elnökétől.

A  Kortárs áprilisi száma Vida Gábor 
Torony, emelkedőben című elbeszélését, vala
mint Bíró Béla A végesség "halhatatlansága" 
—  Ady Endre: Új s új lovat dm ű esszéjét 
hozza.

A z Alföld 4. számában olvasható Visky 
András Alomvidék dm ű verse.

A z Apostrof idei 3. számában Aplauze 
prelungite dm  alatt olvasható Sigmond Ist
ván novellája.

A  kolozsvári Dávid Ferenc Egylet márd- 
us 16-án tartott felolvasó ülést az Unitárius 
Egyház dísztermében. Műsoron dr. Gaal 
György Brossai Sámuel és a kolozsvári Unitá
rius Kollégium dm ű előadása. Bartók hege
dű-duóit Smaranda Lelutiu és Ana Cristina 
Tarta zeneakadémiai hallgatók adták elő. 
Szavalt Kopándi Botond teológiai hallgató.

M árdus 21-én a Korunk Galériában ke
rült sor Bállá Tibor munkáinak kiállítására. 
Közreműködött a kolozsvári Kós Károly ka
marakórusa. Vezényelt Magyari Zita.

A  székelyudvarhelyi Ablak Kiadó ápri
lis 10-én tartotta meg a Fagyöngy és az Er
délyi Dekameron évkönyvek bemutatóját.

A  k o lozsvári Babes-Bolyai Tudo
mányegyetem rendezésében, az Egyetemiek 
Háziban április 11-én tartották meg a Die 
Defoliation von Siebenbürgen Sachsen in die 
Sowjetunion 1945-1949 d m ű  szim póziu
mot. Ez alkalomból bemutatásra kerültek 
Georg Weber, Renate Weber-Schlenther, 
Armin Nassehi, Oliver Sill és Georg Kneer 
e témában írott dolgozatai.

A  budapesti Művelődési és Közoktatási 
Minisztériumban Magyar Bálint művelő
dési és közoktatási miniszter Pro Cultura 
Hungarica emlékplakettet adott át Sava Ba
bitsnak.

A  Magyar Lettre folyóirat estjének ven
dége Bállá Zsófia, Kukorelly Endre és Parti 
Nagy Lajos volt. A rendezvényre a pécsi 
Művészek Házában került sor.

-MI

Változó táj
Rejtvényünkben Radnóti Miklós versének 

egyik szakaszát idézzük a vízszintes 1. és füg
gőleges 15. számú sorban.

VÍZSZINTES: 1. Az idézet első sora (zárt 
betűk: T, Á, Z, Ü, E, A). 15. Erdei vad. 16. 
USA-szövetségi állam. 17. Megoldás, ki
vezető. 18. Latin elöljáró (-ban, -ben, -ba, 
-be). 19. Fordított kötőszó. 21. A II. Szil
veszter pápától I. Istvánnak adományo
zott korona. 23. Helyhatározó szó. 24. 
Színvonalas. 27. Osztrák, norvég és spa
nyol kocsik betűjele. 28. Káldum és nitro
gén vj. 30. O. Y. 31. Balázs ... (1901-1987) 
prózaíró költő. 33. Bánffy Miklós írói álne
ve. 35. Fonetikus mássalhangzó. 37. Női 
név. 39. Szeppen. 40. Akna egynemű hang
zói. 41. Ipari növény. 43. Liba-"beszéd". 44. 
A reneszánsz stílust követő művészeti 
irányzat 46. Pálca. 47. Ragasztó. 49. Kis 
zárt üvegcső. 51. Az indiánok veszedel
mes nyílmérge. 53. ... József, székelyud
varhelyi származású író ( Úz Bence). 55. A 
13 vértanú városából való. 57. Falu Homo- 
ródszentmárton községben. 58. Névutó. 
60. Vízzel kínáló. 62. Tojást s ü t  63. Régi 
űrmérték bölcs Salamon hazájában. 64. 
Kéziratokat elbíráló személy. 66. Rész
vénytársaság. 68. Tok betűi. 69. Gallium.
70. Svájd város. 71. Színek és..., Kaffka 
Margit műve. 73. A. V. 74. Iszonyodik. 76. 
A híres faló. 78. Csont románul. 80. O. E. 
E. 81. Ittrium és tantál vj. 83. Közigazgatási 
tisztségviselő az angliai grófságokban és 
az EA-ban. 85. Reszketni kezd. 87.... Lum
pur, a Malaysiái Államszövetség főváro

sa. 89. Parajdon is bányásszák. 90. Arany. 
91. Felszíni forma. 93. Végzős diák jelzője 
lehet. 95. Talált.

FÜGGŐLEGES: 2. Román népi labda
játék. 3. Réz. 4. Tisza parti magyar város. 5. 
Duplázva játékszer. 6. Alumínium és kén 
vj. 7. ízletes húsú hal. 8. Kiváló minőségű 
műbútorfa. 9.... Zoltán, író (Boszorkány
gyűrű) 10. A. M. T. 11. Pusztakamarási 
születésű írónk névbetűi. 12. Dísz. 13.... 
fób, folyadékkal nem egyesülő. 14. Sakk
figura. 15. Az idézet második sora (zárt be
tűk: T, F, U, E, K, T). 20. Magyarországi 
város. 22. Bibliai könyv is viseli e próféta 
nevét. 25. Nagy Ferenc. 26. Mohamed pró
fétától származó arab nemes. 28. Cigaret
tavég. 29. Mocsári növény. 32. Nátrium. 
34. Szerző. 36. A Hargita lejtőin sok van. 
38. A magyar "tenger". 40. Falu Marosvá
sárhely mellett. 42. Két szó: kétjegyű más
salhangzó ; járom . 44. Terít. 45. 
Rádiólokátor. 46. Temesvár vidéke. 48. 
Vissza: kutya-nyakék. 54. Frappáns. 56. IT. 
59. Alkotó szócska. 50. Inas egynemű 
hangzói. 52. Sógor nyelvszócska a nyelv
újítás korából. 61. Legjobb... az idő: elfe
lejtjük a bajt 65. Kálium és vas vj. 67. 
Asztalos Istvánnak van ilyen "embere". 70. 
... Bogza, román író volt. 71. Véredény. 72. 
Női név. 75. Magyar város jelentős román 
lakossággal. 76. Termőréteg. 77. Azonos 
magánhangzók. 79. Sír, halottak országa 
az ősi izraelitáknál. 82. Cipő. 84. Kis tele
pülés. 86. S. M. S. 87. Méh-lakás. 88. Török 
tiszti rang. 92. Azonos mássalhangzók. 93. 
Bákói kocsijel. 94. Nóra egyneműi. 96. E.
P.

K. KOVÁCS A N D R Á S

A HELIKON 8. számában közölt, M ájus éjén a régi 
bor dm ű rejtvény megfejtése: És hallgat régen a világ,/ 
Már elzsongultak mind a fák;/ A  szél az ittas denevér,/ A  vak 
lomb közt pihenni tér.
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