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LÁSZLÓFFY ALADÁR

Palinta
Van olyan csoda is íme, amikor 

egy hangutánzó fél-szintagma "tudo
mányos" meghatározás nyelvi alap
anyaga lehet. De hát nemcsak fából 
nehéz vaskarikát; vasból is fakarikát 
— a lehetetlenséggel határos. Nem 
kertelek tovább: a posztmodem — 
szerintem — pusztán palinta, mely a 
hinta nélkül tök-értelmetlen, csak hol
mi fontoskodó anagogé kedvéért (bi
zonyára) megfordították a sorrendet; 
("a modem nélkül poszt esete tótma
rival...")

Ám félre a tréfával: sokszor volt 
közelről kész őrület, köd, ami aztán 
felszállt, kitisztult, hogy kirajzolódjék 
az égi vonalzó eltervezte Marthattan- 
ek, Vauban-erődök, Akropoliszok ut
ca- és erővonal rendszere. Ezeknek a 
tisztán csak madártávlatból felfogha
tó, belátható valamiknek a neve lett 
aztán Neanderthal, Hallstatt, Sumér, 
Reneszánsz, Satöbbi... Miután épp 
annyira volt kockázat, eretnekség, láza
dás közelről, amennyire eredmény, 
hozzávehető a Nagy Leltárhoz utólag.

Óvatosságból pillanatnyilag (pár
száz évig) csakis Baudelaire-hez csat
lakozhatom fenntartás nélkül; az 
alkotás (valószínűleg kezdettől fog
va) kettős értékskálának engedelmes
kedik: "az átmeneti, futólagos, az 
esetleges: a művészet egyik fele, míg 
a másik fele örök és megváltozhatat
lan." (Idézi Pethő Bertalan, In: "Ma
gyar Posztmodern“, Kortárs, 1995. 8. 
sz.) E fontos és tiszta, mert tisztázó 
tanulmány (a Pethő idézett munkája) 
pedig szerényen, vagy harci alakos
kodásból (lásd: az indián harcosok 
protoposztmodem sminkelése felderí
tési hadműveletek alkalmával), csak 
"tapogatózás "-ként határozza meg ma
gát —, felveti máris ama szempontok 
között nem utolsót, hogy: "Amikor 
egy jelszó vagy név elterjed, sok vélet
len is közrejátszik a sikerében." Bi
zony ez vitathatatlan. Bármely iz
mus,fogalom, irányzat, kitaládó vagy 
csak véletlen ráhibáz ás, komolyra for
duló hecc, palackból kiszabaduló 
szellem belekeveredik a világ, a dol
gok addigi folyásába — sorsa Isten 
kezében van. Egy új fogpaszta-már
káé csakúgy, mint egy megközelítés
módé. És Esőisten siratja, siratja, 
reklámisten röhögi mek-szi-kót... Ka
cagj, bajazzó! Zokox in praecox? —mi 
ez a pipiskedés ma, amikor az embe
riség több mint fele, még Európában 
» » >  folytatás a 2. oldalon
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GÁL ÉVA EMESE 
Szélben
Kivetkezni már oly nehéz a csendből, 
mintha minden szó, amit leírok, 
valami mélyen gúzsba kőtó rendről 
fotózna mezítelen távlatot,
s kijátszva, kigúnyolva a szemérmet 
mutatná föl a vers is annyit ér, 
és úgy birtokolja a teljességet, 
mint szelet az elsodródó levél,

amelynek a pusztulás az iránya, 
s nincs önmagától mozdulata sem. 
Szállna már vissza a megtartó ágra, 
mint hithez a hitetlen értelem,
de egyre messzebbre sodorja tőle 
valami mindent uraló eró, 
míg bele nem rothad, vásík a földbe, 
hogy legyen újra megteremthető.

Hitehagyott, bölcs, dicsó rációnknak, 
ami göröngyök között tétováz, 
ím, anyaföíd cáét tárja a holnap: 
az idó a körforgásra vigyáz,

s mindazt, ami magaként menthetetlen, 
csírátlanul sodródik sehova, 
úgy szertemorzsolja a végtelenben, 
hogy elnémuljon minden dallama.

Fény
Magát égeti el kietlen lánggal, 
de mást világít minden, ami ég, 
s amit leikével fényez, s fénnyel árnyal, 
abban 6 a kezdet, és 6 a vég,
mert a világsötéttel szegül szembe, 
hogy látatlant láthatóvá tegyen, 
s semmiből magát létezésbe mentve 
világot mintázzon az értelem.
Arcunk a lelkünk múló keresztfája, 
rajta feszül meg minden gondolat. 
Élet-halált ötvöz szimmetriába, 
s e szimmetria egyre súlyosabb,
mert nagy végletek között egyensúlyoz 
a ráció, a hit, a szerelem.
Mind kevesebb esélyünk van magunkhoz, 
ha minket nem világít semmi sem,
míg saját fényünk halkul,mint a dallam, 
ha tóle egy világ távolodik 
A sugár fényforrását öli halkan, 
és égbe hullatja távlatait,

s a rész: otthon, haza, amit pásztázunk 
sugarainkkal, mind homályosabb.
A teremtés hitét hiába várjuk 
ott, ahol velünk alszik ki a Nap.
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KISGYÖRGY RÉKA

A lélek és a gyülekezet
Közvetlenül disznóölés előtt a disznó na

gyon lefogyott. Pár nap múlva, amint állapota 
rohamosan súlyosbodott, gazdái jónak látták 
állatorvoshoz fordulni. A falu hangos volt a 
disznóölésre szánt állatok halálhörgéseitől, ré
mült sikolyától, nem volt olyan nap abban az 
évben, mely közönséges gyilkosság nélkül telt 
volna el. Hiszen a gazdák évről évre gyarapod
tak, s a testi és lelki módosulás, átalakulás maga 
után vonta a megnövekedett étvágyat is. Volt, 
aki három-négy állatot is leölt a család telhetet
len étvágya miatt, s biztosíthatunk mindenkit 
affelől, hogy február végén még egy árva csü
lök, egy morzsányi hús sem maradt in memóri
ám a valaha telt éléskamrák mélyén.

Annál több volta feleslegben maradt kuko
rica és korpa; no de persze, kevés kivétellel, 
minden paraszt azon igyekezett, hogy majd ta
vasszal egy újabb süldőre költse e célból meg
takarított pénzecskéjét A disznók, nyilván, 
boldogok voltak, mindaddig, amíg be nem ta
pasztotta szájukat a mészáros-kéz. A kést ők 
nem látták, vagy ha figyeltek volna is ilyesmire, 
gyarló és sötét, kicsinyre méretezett agyukban 
a késnek nem létezett fogalmi megfelelője. Te
hát — meglátásom szerint — a szerencsétlen 
állatok a végső pillanatig mit sem sejtettek a 
hamarosan rájuk köszöntő világvégéről. Aztán 
egy kéz váratlanul megragadta, s heves tiltako
zásuk ellenére, kituszkolta őket a ka vicccsal fel
h intett udvartérre, ahol asszonyok álltak, 
felszerelkezve különféle tárgyakkal, eszközök
kel, tálakkal, csészékkel, hogy felfogják a kiom
ló vért, s alaposan szemügyre vegyék a disznó 
hulláját, mely csupasz volt, olyannyira, hogy 
már-már kívánta a kést, a mészáros kését; a 
villogást, a kéjt, a felhasított hájréteg súrló ön
feladását e t c , ... mindazt, ami ezután követke
zett.

A szem, ez a beragadt, keskeny kis rés, 
ilyenkor már nem üzent semmit a külvilágnak. 
A pofa eltorzult; csak a végtagok, így, ilyen 
élettelen formában is, különös megtörtségük- 
kel, mímelték az ellenállást; a has — teljes tar
talmával — égnek fordult, s a gerinc belelapult 
a földbe, mintegy érzékeltetve a nézőkkel az

állatvilág részéről az 
embereket ért mélysé
ges megvetést

A magános disznó
ól sötét zugában egy ál

lat kucorgott; a tetőbe vágott pid ablakrésen 
beáramló friss levegőt a téli nap enyhe sugarai 
pásztázták csíkosra, a köd, a pára meg a hideg 
miatt pedig úgy tűnt, mintha disznónk cigaret
tázna, felfde fújva a füstöt tulajdon lélegzetét 
— Ez szivarozik, te — mondta az öreg gazda 
feleségének.

A te fejed, az szivarozik — replikázott az 
öregasszony, a gazda felesége, aki — bevallása 
szerint — hosszú hónapok óta nem evett húst.

S hogy milyen a kiéhezett gyomor?! Lecsi
tul, fellázad, okádási ingereket produkál, az 
ember olykor szárazra vetett tengerésznek érzi 
m agát Egy idő után meg, úgy tesz, mintha nem 
is volna. Az embernek nincs éhségérzete, sőt, 
már a lencse látványa felér az elfogyasztott len
cse után a testben keletkező gyönyör-érzettel.

A göncök alatt viszont alig érezni a testet. 
Pár csont, s az a kevéske hús, ami hosszában 
rájuk tapad... A disznó testén azonban még ru
hanemű sem volt, ami elfedte volna e történé
sek szégyenét azt, hogy e pillanatban minden 
jel és látvány, az elkövetkező szükségszerű "ta
lálkozás" kudarca felé m utat Találkozni a halál
lal, találkozni a gyilkossággal, az állat részéről 
pedig: találkozni a szellemmel, a minden álla
tok szellemével, amely egyetlen határozott és 
ünnepélyes intésével eltöröl mindenféle rosszat 
és földi szenvedést.

Erkölcsileg mindenképp semmitmondó ez 
a rögtönzött szembesülés; a két öreg farkas- 
szemet nézett úgymond a csontsovány disznó
val, az meg — nem lévén más dolga — visz- 
szanézett, szemében valami természetellenes 
fénnyel; a kívülálló a látottak alapján arra is 
gondolhatott volna akár, hogy a félelem, vala
mint a közelgő lázadás démoni előjele ez.

— Nincs étvágyam — állapította meg az 
öreg, s könnyed farmozdulattal igyekezett ki
nyomni csikasz derekát, mutatva, hogy az ét
vágytalanság önmagában véve még nem volna 
oly nagy baj..., de mi lesz a szegény disznóval, 
ki ad enni neki, ha ő, a gazda, történetesen 
éhenhal...

— Lerágtak minket eddigelé — sóhajtotta 
az öregasszony —, s csak azt nem tudom, mi
nek tartjuk itt tovább ezt a szerencsétlen álla
tot?!

Van, akit a gőg puffaszt fel akkorára, hogy 
egymaga felér egy jó súlyban levő hízóval. Má
soknak meg nem jut annyi kenyér egy életen 
keresztül, hogy legalább egy nap jóllakjanak 
vele.

Túl a tisztáson, ahol a lomberdő meredezett, 
egy kunyhó állt, lakhattak benne, mivel az ök- 
lömnyi ablakon át keskeny fénypászma vetült 
az érintetlen hóra.

... Odáig kísérte a két öreg a vánszorgó álla
tot, mely aprókat röffentve, talán a boldogság 
miatt, gyorsakat és aprókat lépett, püle súlyá
val sehol fel nem törve a hóréteget. Az öreg 
kezében vékony pálca volt, mellyel csak úgy, 
szórakozásból nagyokat suhintott a hóra, a ha
sított körmű csülkök apró nyomai közé. Az 
öregasszony halkan síruogált, hideg és meleg 
arcát emígy jóltevően érték a forró könnyek. 
Szánalom és aggódás a holnap, a holnapi nap 
miatt; az öregasszony megijedt attól a gondo
lattól, hogy addig aludniok is kell, ám a szeren
csétlen állatnak, őneki, nem lesz hová lehajtania 
fejét.

A boldogság, lám, dacolt a hideggel, a 
faggyal, s a jövőt, a holnapi napot érintő re
ménytelenséggel.

Ment a szegény Lélek, s a két öreg némán 
nézett utána. A kunyhóban kialudt a fény, s 
ijesztő számysuhogással egy bagoly röppent fel 
a kunyhó kéménye mögül. Ma sem lesz vacsora 
— gondolták. Csak álom. S a Lélek megmenti 
őket, talán visszaüzen.

Palinta
» » >  folytatás az í. oldalról
is (fél)an alfabéták, tanyasi baccalaure- 
atusok első nemzedékének közveüen 
utóda s legfennebb nagyónnagyképű- 
ségből van tele, telítve, lett túl azon a 
kultúrán, mely számira még inkább 
elérhetetlen; mi ez a hülyebébi-étel, 
melynél a reklám máris fontosabb ma
gánál az árunál? A soron következő, 
pemzlivel beporzott lombikemberi
ségnek előregyártott NESS-kultúra? 
Valami bakelit-értelmetlenség és cel
luloid-csúnyaság művüeg kitenyész
tett, papírmasé kultusza révén egy kis 
nylon-tudathasadás? De hiszen ez in
kább óvszer, pláne eszköz sőt a pati
kában, semmint maga az aktus! 
Mindenképpen elérte, hogy nem lazí
tok, elandalodom vagy megtáltoso
dom, gondola tra-ébredek műalkotá
sai közelében, közegében, hanem 
megfeszülök, görcsbe rándulok, résen 
állok. Fülem, szemem, orrom, eszem. 
Értelmem és eszméletem. Még illedel- 
mesen-maradék ösztöneim is. Tilta
kozni hogy gépesíteni akarják még a 
mesterséges ürülék útját is bennem a 
mindenértelmű "belek alagútjainVa
gyis automaták kezelnék helyettem e 
világméretű sipolyműtét eredményét:

valami mű-nyálat, de a vészcsengőt 
kezelő, riasztószirénát bekapcsoló, 
harangot félreverő felismerést: az em
lékezetet is. Visszamenőleges agy- 
nagymosást akarnak tartani. Poszt- 
Tomival. Amihez nincs keddem! De 
hétfőm, szerdám, vasárnapom se. 
Csütörtököt mondok, mivel átlag fél- 
évszázadnyit élek és máris tízezer év
ről tápláltak be épp az üyesmi ellen 
ugrásra késztető adatokkal. Előbb óri
ásnak titulálnak, kiáltanak ki (leg
alábbis szellemüeg), s akkor mint 
felfeszített Galvani-békába holmi ridi- 
culus mini-must oltanának. Hogy a kö
vetkezményeket egyszerűen neurasz- 
téniának nevezzük vagy posztmo
demnek, azt komor doktorbácsik kel
lene hogy eldöntsék. Ehelyett: az 
utóbbi évtizedek kritikájának "parazi
ta tündöklése" (Bányai János) akarja 
szabályozni a dolgok menetét. Miköz
ben ordít (spéciéi valakikre, akik süke
tek, vagy úgy tesznek, hogy messze 
vannak — "távol állnak"), hogy "az 
írásra való tehetség elmélet előtti ké
pesség" továbbra is. Még mindig. 
(Lengyel Balázs). Mégis az új elméle
tek lassacskán nagyobb szenzációt 
akarnak jelenteni, mint maga az iroda
lom... (Mezey Katalin). Valaki nemrég 
azt fejtegette, hogy ezután az alkotó 
szimbiózisban fog élni a teoretikussal

(Amíg ez egyáltalán még megtűri sze
gényt a literatúrában — tegyük hozzá 
rosszmájúan). Evangélisták, kinek-ki- 
nek egyik vállán jelképállata: sas, 
oroszlán, ökör, kritikus... Nem ide fej
lődtünk. Itt álldogálunk rég. Fel kelle
ne hívni a figyelmét, hogy még "fej
lettebbül" se leszünk tehetségesebbek 
teória terén fejletlenebb korok zsenije
inél; és hogy például még Shakespea
re és Goethe, Bacon és Kant dús ered
ményei se oldják meg azt a problémát, 
hogy a pápua filozófia és poézis bár
mennyire szegényesebb, továbbra is 
csak a pápua nyelvtan szabályai sze
rint érthető. Következésképpen a te
kintélyes posztmodem diszkurzus 
csak posztmodemül koherens. Külön
ben csak káprázatos, de belterjes ha
landzsa.

A baj ott kezdett elharapózni ami
kor a magát így megnevező-meghatá
rozó stádium az örök, a további újítás, 
szabadság, tágasság egyre tudatosabb 
(mély)lélegzete a leépülés, a totális el- 
hülyíilés vírusainak is hordozója lett. 
Már nem a "konzervativizmussal", 
ilyen-olyan maradi, visszahúzó, ag
resszív előzménnyel hanem magával 
az eddig alkotásnak érezett, nevezett 
emberi tevékenységgel került szem
be, kezdett polémiát. Büszkén neopri- 
miti'v és kihívóan intoleráns pózban.

Azóta cinikusan gőgös az értékterem
tésnek is felfogható eddigi többezeré
ves csetlés-botlás iránt, rohamosztag- 
modorban egy perc alatt lesz értékta
gadó. Post festa—egyből pre-Altami
ra? Ennek a társasjátéknak a régi 
gyermekszobákban, lehet még a zsel
lérsoron is "embememérgelódj" volt a 
találó neve. De én mérgelődöm. Oda
lett a poszthumorézékem is a nyegle
sége láttán s már ezzel maradok a 
történetből, ezzel az undorral hu
nyom le a szemem, miután annyi féle 
helyzetből megpróbáltam piroska- 
vagy-farkasszemet nézni vele. Nyü- 
ván nem találkozhatott a tekintetünk: 
vak, de nem Homérosz. Mi az? Persze 
lehetséges, hogy még tízszer annyi 
földi emberi, irodalmi idő jöhet utá
na, mint Trója ostromától máig. Ez se 
volna csoda; hiszen a posztmodem az 
a Trója, amelyet direkt egy faló köré 
építettek. Elég leleményesen. És han
gosan. Kipi-kopi. Nem nyerít, nem 
szobor, mi az? Hintaló. A posztinó
déin az a tengeribetegség, melyet ez a 
hintalovazás idéz elő; közben a há
nyingertől éppen bonyolult korunk 
életérzéseit nem lehet érezni igazából. 
"A többi néma HINTAcsendL."

Ja igen: a kezdet kezdetétől van 
egy másik posztmodem is. Az gyö
nyörű. De miért hívják ugyanúgy?!
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EGYED EMESE

Mesék
(elhallgatott részek)

Haladék
Emlékszel a tanítómesterre, a keserű beszé

dű Alearra? Binyonyára mindenki jobban jár, 6 
is elfogadja helyzetét, ha befejezheti ígéretes 
tanulói vándorlását annak idején: mi mindent 
lett volna képes megvalósítani, mi mindent 
megváltoztatni! Nem nyugodott bele soha, 
hogy a tengeri csata elsüllyesztette az ő jöven
dőjét is, azt, amelyet azóta csak színezett, mint 
az igazi élet méltatlanul elveszített változatát... 
Az emlékezés hozott ugyan némi derűt az öreg
ségébe, de minduntalan, szinte kényszeresen 
visszakanyarodott a kezdetekhez, számítgatta, 
hogy is lett volna a végzetes véletlen elkerülhe
tő...

Látod, most már az ereit vagdossa, ahogy a 
halálra szánt hősökről vagy félistenekről hallot
ta megrázó történetekben ifjúkora idején: s ak
kor mintha megvetette volna az érzékenységet 
jelentő viselkedést, pedig csak mélyre ásta; és 
most, mint aki rákészült: elkövette; mert tehe
tetlenül élni sem akar — sem kert, sem tanít
vány, sem gyermekleányka, sem teória, sem 
munka, sem reggel, tavasz, tervezés: semmi 
nem oldotta kétségbeesése görcseit, el akar 
menni: ne tartsátok vissza.

S ha néhány napra még köztünk marad, 
már inkább vendég. Nem mondhatni többé 
öregnek: inkább nem evilági... Kicsi lett, termete, 
mint a méhviasz, amit annyiszor fordított vala
ha a nap felé. Bocsánatot kér elszántsága miatt, 
mosolyog, mintha nem is ő volna, aki köztünk 
jár; mit já r tipeg megroggyant térddel, hajlott 
csípővel, félénken kérdezve, javult-e tegnap óta 
az állapota valamit Kérdez még ezt-azt de a 
válasz nem is igazán érdekli, inkább alkalmat 
keres, talán önkéntelenül, hogy még a közelé
ben tartson, mesélni kezd vagy inkább emlé
kezni, aztán váratlanul a padra kucorodik, 
elfáradtam — mentegetőzik, ijedten magára 
vonja a takarót, hagyja, hogy elsimítsák rajta, 
pillantása riadt, mintha azt mondaná, mi lesz 
velem, segítsen valaki.

Aztán amikor leesett az ágyból, és az öledbe 
vetted, mint egy gyermeket, akkor voltál a ke
reszt alatt igazán; és vége felé járt már szolgálat 
és csontok-erek fájdalma, de hát a szemét nem 
tudta behunyni, kinyújtóztattad, de hiába simí
tottad az arcát, el sem nyugodott, rád sem né
zett, csak arra felfelé a gerenda irányába, 
mintha vádlón. Aztán valahogy reggelre végre 
megszánt, vagy őt szánta meg az ég; ahogy a 
háborúk is véget érnek egyszer, az asszonyok 
hajladozásai is, vagy ahogy a lélek is kirajzik 
ideje jöttén, mint a vadméhek, fölfelé, el, vala
hová.

Könnyen, mint keselyű csap, e szent szárnyas,
le a szártról,

hogyha a fellegeket hasogatva eléri a gerlét,
s horgas karmaival, rabul ejtve, izekre szakítja;
míg a magasból vér csepeg, és tépett pihe hidlik.

A legjobban az lepett meg, hogy olyan volt 
a keze, mint a nőké; nem a hosszú ujjakra, 
keskeny, inas kézhátra, száraz tenyérre gondo
lok, az nem is tűnt volna föl: a Veii Apollo keze 
is olyan: de a körömágyait rendszeresen gon
dozhatta, körmét ráspolyczta: korábban azt hit
tem, a férfiak csak a kopaszságtól s az elerőt
lenedéstől tartanak, a kezük-körmük szennyét, 
durvulását meg sem látják. Évek óta elhagyta 
gyerek, feleség: alkalmi találkozásaira maga 
sem volt túlontúl büszke. Azt is tudta magáról, 
hogy akaratereje nem elegendő, hogy túl nagy 
a kísértés két ünnep, két szabadság között, s
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hiába rejtette el a csapot a kamra változatos 
zugaiba, láda aljára, mesteigerendára, a sarok
téka mögé: az ötödik-hatodik héten, mint a víz- 
befúló, mint az álomjáró kereste elő, ütötte a 
hordóba: napokig ivott, s aztán hetekig nem 
nézett tüköihe; bevallotta ugyan másnak is, 
magának is, mi történik benne, vele: de resteilte; 
szinte véresre harapdálta bosszúságában a 
csuklóján a bőrt, a keze fején, azon a szépkör- 
mű, gondosan ápolt kezén.

Aition
Feltűnő, hogy más magyarázatot ad a dol

goknak, mint ami az igazság, és mindenféle 
álmot összekever az ellenőrizhető valóval. Ná
lunk az ilyenre ujjal mutogatnak és csörgőt 
varrnak a ruhájára, hadd tartson tőle minden 
jótét lélek, ne bízza rá javait, de ne is ossza meg 
vele tudását; ti meg hagyjátok, hogy ez össze
kapcsolja a hihetőt a jelképessel, kiigazítsa a 
jelentéseket, és elandalítsa a legfegyelmezet- 
tebb katonát. Nem helyes. Lehet, hogy most 
még nem látjátok feltűnő kárát, de megzavarja 
a gyengébb lelkűek gondolkodását, és hiába 
akarjátok aztán végrehajtatni megfontolt ren
delkezéseiteket akik őt hallgatták valaha, csak 
a hangszerek hangjára lesnek,lépnek, fordul
nak versek ritmusára: nem akarnak majd ölni, 
és sem az istenségnek, sem a bölcseknek nem 
adják majd meg a kívánatos tiszteletet; a dal 
még hagyján, de a mese igazán nem való sem
mire; annyit mondok: tartózkodjatok tőle, ha jót 
akartok.

Tarchón meg repül át a mezón, valamint a futótűz, 
s fegyvereket, férfi tovaránt: azután gerelyének 
tépve le vasvégét, testét vizsgálja, hol üssön 
rajta halált okozó sebeket; de az ellene támad, 
s tépve le markát torkáról, izom izmot igáz ott, 
mint amidón a fakó sas kígyót fog, s a magasba 
száll vele, s úgy viszi lábával, belevájja a karmát: 
szembeszegül sziszegő szájjal, kimeredve azonban 
és sebesült derekát hétrét hajlítva a hüllő, 
míg szarupikkelye fölborzad; de az egyre szorítja 
horgas csőrébe, s tollát teregetve tör égnek: 
így viszi tíburi zsákmányát, ujjongva hadukból 
Tarchón is!

— Legyen a hadiszemcse immár azé, aki a 
fémek és a vér kavarodásában leli örömét: ne
künk legalább a dagály bizonyosságát, a szőlő
vessző életnedvét hagyd meg — hallatszott 
Bégoé maga elé révedő fohásza; érezte, hogy 
fogytán vannak az érvei a látomás lenyűgöző 
eseményeivel, sorjázó tetteivel szemben.

ó  már soha nem gyakorolta vallását; őseiét sem, 
s azt sem, amelynek felvételére annak idején hiába 
kényszerítették a családját. Aztán egy házasság és a 
családi tűzhely békéje megoldotta art, amire sem 
papok, sem katonák nem tudták rávenni azokat a 
régebbi családfőket. Valami festői gyerekséget — 
vagy éppen az intézmények újabb hatalma révén 
valami erőszakos értelemellenséget látott az egész
ben; az áldozat helyä, mint a fentebb érzelmek ka
vargó forrását olyankor felkereste, ha nem folyt 
benne szolgálat; egyedül azért a legritkább esetben:

inkább olyankor, ha valakinek magyarázni kellett az 
altemplom félelmetes gazdagságát, a királyok szob
rait, szarkofágjait a szent oszlopok közében. Ne ha
zudjak: a festett üvegablakok lenyűgözték, 
gyöngyházas vagy zománcfényú színeik, ragyogó 
rózsáik ámulatba ejtették: elméje el sem indult az ég 
felé, de érzékszerveit az ablakon keresztül már hívja, 
tartja az, akinek sokféle nevet adtak már a halandók.

Téged hív; legyen áldott a neved.
Ti Endümionról beszéltek, pedig Attis volt 

az a felébreszthetetlen alvó, Héraklész unokája, 
Tyrrénos névadó apja, akit a hold éjjelente meg
látogatott. Mindenesetre isten és ember, nő és 
férfi találkozása volt az az időtévesztő, mámo- 
rító és keserves titok, amelyet ti mítosznak sze
rettek nevezni, de amely vérnek legalább 
annyira forrása, mint emberek és szokások bé
kéjének.

Hérodotosz nem tudhatta, miféle véres csa
ták sorozatára kényszerülnek a gyönyörű alvó 
leszármazottai. S hogy ő vezette-e a tenger felé 
honkereső népét vagy a fia volt, ki tudja ma már, 
amikor tekercseinket széthordták, eladták, halot
tak feje alá temették; hiszen manapság költők 
versenyében születnek angyalok és himérák, bo
torság hasonlítgatni elmúltat elgondol thoz, hi
szen nagyobbak már nekropoliszaink, mint 
valóságos létünk.

Ha dalokat szereztek, lesznek táncosok és 
párjukat kergető ifjak, akik észrevétlenül feltá
masztanak valamit a kővé vált világból. Keres
setek hangszerfát, em eljetek csarnokot a 
jókedvű társaságot keresőknek.

Mondod ugyan, hogy nem tudsz élni nélkü
le, miért nem vitt magával, vagy miért nem 
maradt itt; mintha ugyan örökké a társad lett 
volna. Ennyi meg ennyi időd volt a szülői fedél 
alatt, ennyi magadban vagy alkalmi társakkal, 
ennyi vele: érd be a magyarázattal. Az egész
séged nem romlott, bár bizonyára gyakran már- 
már testi panaszaid is vannak, annyira sajnálod 
magad ebben a nem tetsző egyedüllétben. Vedd 
fontolóra, egyedül vagy-e igazán; talán inkább 
csak a gőg beszél belőled, mert nem tekintesz 
magadhoz méltónak senkit, sőt semmit a kör
nyezetedben; de az is lehet, hogy túlságosan 
kényelmes vagy egy újabb alkalmazkodáshoz, 
a tanuláshoz, ami a közeledésekkel, kapcsola
tokkal jár, a kudarctól jobban félsz, mint magá
tól a magány nyomasztó bizonyosságától. A 
felöltőjét azért már elteheted a karfáról, tisztál
kodószereit a tükör elől, kihívó jelenlétük fölös
legesen tépi fel sebeidet, talán éppen annyiszor 
sírni sem akarsz, mint az első napokban. így 
van? Látod, Aelis fájlalja férjét, de a halálba 
azért nem siet utána: a jóízlésed tiltja, hogy 
emlékeztesd erre, ha már túl hangosan sopán
kodik; más összeszorítja a száját, szót se szólna, 
pedig percnyi nyugalma sincsen hajcsárfajzat 
urától. Vigasztalódj, elméd még nem borult el, 
és olyan közel laksz a nádashoz, kedvenc kacsá
idhoz a rózsalugas és a cölöpvilla átellenében: 
rég nem sétáltál ki. A kikötő gömbölyű szikláin 
szemtelen sirályok, csüllők sütkéreznek: valaha 
nem bántál közéjük suhintani a lépcső legalsó 
fokáról, vagy a juharfa töve mellől.

Valid be, hogy az ünnepeken hiányzik ő 
igazán, a hétköznapokban elfoglalod magad és 
nem bánod, ha többet pihenhetsz, mint azelőtt: 
valid be, hogy volt keserű este és érthetetlen 
hallgatás is közöttetek, de arra már szemérme
sen nem is akarsz emlékezni. Örülj, hogy nem 
gyűlölt meg haláláig, s hogy nem kell riadoz- 
nod az emlékétől. Te voltál a társa, téged válasz
to tt akár büszke is lehetsz erre. Próbálj meg 
köszönetét mondani a régi és az újabb napo
kért!

Hagyd ő t  Nyugodjék, ne háborgasd látha
tatlan szívét odaát, tudod, már nincs szüksége 
a ritmusszabályozóra. A másik lét üteme legyen 
az elhallgatásod komoly csöndje, ne szólon- 
gasd! Ne kísértsd.
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LÁSZLÓFFY CSABA 
Középkori fondorlatok — XXIII.

Kihordott mosoly
Ő nem gondol az utókkora, sem a másvilág

ra, mint Michelangelo vagy mint a pápa. (Az új, 
IV. Pál állítólag majdnem gutaütést kapott, mi
dón megpillantotta a Sixtusi kápolna mennye
zetét díszítő freskókat. "Szeméremsértő"! — 
lihegte, s a fojtott kiáltás végigborzongott a ki
nagyított meztelenség méretétől fogva tartott 
egész kíséretén. A parancsból, hogy vakarják le 
az egészet, végül nem lett semmi; azzal azon
ban, firenzei neveltetésénél fogva, Katalin is 
egyetértett, hogy, amire a Mester egyik tanítvá
nya, az azóta "nadrágszabónak" csúfolt Daniel
le da Volterra vállalkozott, helyes volt; az 
alakokat fel kellett "öltöztetni" utólag — Szűz 
Máriát és az angyalokat mindenképpen.)

Medici Katalinban nincs közönséges női hi- 
úság sem. Megállapodott életkorban ez érthe
tő... Államérdek? Fenét! Családi.

A hajó kormánya, melyen Franciaország 
hánykolódik, kezdetben, amikor őt ide hozták, 
I. Ferenc király kezében volt Kalandokra vá
gyó, könnyelmű — költekező, adakozó, bohém 
lélek volt a Katalin megboldogult apósa, min
den szépért — művészetekért, nőkért — rajon
gó természet. "Begyűjtőd mind, amit kínál 
neked a gyöngéd, szép évszak..." Róla írhatta 
volna igazán ezt Ronsard, az örök kegyenc; hisz 
Ferencnek akkor is az ifjúságon s a gyönyörű 
vadászatokon járt az esze, midőn már csak 
csont és bőr volt, "aszú csontváz, nem ember". 
Noha mindig gyöngéd rokonszenwel viselte
tett menye iránt, Katalin konok, összezárt ajak
kal tiltakozott a haldokló király búcsúka
csintása ellen. Kajánkodást olvasott ki belőle, 
valami olyanféle "túlvilági" jóslatot, miszerint 
egyszer, nemsokára kényes, arrogáns, ábránd
kergető menyéből is öreg hölgy lesz, esténként 
gyertyafénynél orsóját pörgeti majd a kandalló 
mellett üldögélve, és csodálkozva hallgatja a 
gúnyosan zümmögő időt, hogy; lám, semmi 
volt ez az egész! Mivégre hát a tartózkodó póz 
meg az udvar könnyed vigadozását elítélő ál
szent hiúság?!...

Egyetlen dologban tévedett a király-após. A 
Katalin álszenteskedése nem magánindítékú 
gátlásból fakadt. Azóta a különféle szertartással 
megszentelt véres dombok s a romok mind ta
núk lehetnek rá, hogy az időközben megözve
gyült királyné festékkel kirajzolt érzéki szája és 
duzzadó keble nem az inkriminált olasz vértől 
hullámzik, mint ahogy a mások szenvedése 
iránti érzéketlensége sem örökletes, inkább ke
serű tapasztalatokból, az elhamvasztott hitvesi 
érzés fojtott (bosszú) szomjából táplálkozik. 
Semmiképpen nem az ő sorsa ihlette Ronsard 
verskezdő sorát, hogy: Virágok közt úgy ülsz, 
mint szép virág...

*
Király nevében gyilkolnak, de a trónus áll. 

Leszúrt atyafi vére pettyezi a szúrni készülő 
atyafi selymes öltözetét Kire Róma átka száll, 
kire az alja nép bosszúja vár. Törvényszegésre 
csendül a szent harang, a jogi palota tornyán a 
bűn bíborszín zászlaja lobog. Nem tudni, kiben 
nagyobb a szörny-hidegség: ki torkot ragad, vagy aki 
nyújtja: tessék!...

A királyné befogja fülét nem kívánja hallani 
eretnek-báird csaholását. Bárcsak meg tudná óv
ni fiát, a kamasz királyt, hogy vérben vájkálva 
előbbre jusson! Vagy inkább sehová. Kamrák, 
rejtett szobákba nyíló ajtók — szerteömlő vér
ben úszik minden... mintha nem lenne elég a 
megvetett hercegi ágy s a kandúrszagú bíboro
sok bitang-öröksége, az elhurbolt márkiné-keb- 
lek bujakór-hozománya.

Harsog a Szajna, undorodva nyalja partjáról

a bűzlő szennyet és vért; fuldoklók hányadékát, 
hullák hidegverítékét.

Vitézek, megostromolni a hidat! Vérpad 
lesz belőle úgyis, jön már a felszentelt hóhér. A 
Louvre-ból leselkedők, istenkísértők, kegyre al- 
kudozók "hopmestere"...

Gyermekeid dajkái is hóhérrá fajulnak.
Életed dajkáját milyen névvel illetik majd, ó, 

anyakirálynő?!
Vedd elő mosolyod, amellyel annyira el tud

tad volt bűvölni Vásárit Akkor még a szerelem 
volt a tét, az anyaság. Ifjú férjedet egy csaknem 
húsz évvel idősebb nő karjaiban láttad nap mint 
nap. Meglested őket, ne is tagadd. A kínban telt 
gyönyörűséged. Ha rólad tépik le a ruhát, lehet, 
hogy nagyobb iszonyt éreztél volna; de így, a 
neked háttal álló vagy térdeplő férfi csupasz 
feneke, feszülő sovány combjainak a rángása 
láttán, midőn Diane kéjesen hunyta le szemét, 
te — a tényleges áldozat! — tágra meresztetted 
a magadét. Majd kiesett a szemgolyód: azok ott 
ketten kiszolgáltatták magukat neked!... Henrik 
reszketve, a szajhája nyöszörögve, visítozva; 
nyáltól és magömléstől mocskolt, maszatolt 
testtel. A gőg, hogy veled nem bánhatnának úgy 
soha, mint a többi nővel, csillapította megalá- 
zottságodat Később sikerült elhitetned magad
dal, hogy egyedül az veheti föl a harcot az 
alantas ösztönökkel, a perverzitással, aki le
mond a testi örömökről, s egyáltalán képtelen a 
közönséges boldogságra. Amióta tudomásul 
vetted, hogy Saint-Vallier grófnő nemcsak érzé
ki mámorral tartja fogva Henrikedet — Diane 
királynői szépsége és tulajdonságai örökre le
nyűgözték a királyt, aki kötelességéből fogadott 
ágyába —, azóta csak az utód s az öröklés gond
ja tartja benned a hitet A hajdani tudatlan ara 
szörnyeteggé növesztett bosszúvágya.

*
A csuklyás Katalin képmutató nyájassággal 

fogadja az országló főurakat s a spanyol király 
követeit. Feketében, mint hallgatag holló, koslat 
a néptelen folyosókon; nem titok, hogy olykor 
a föld alatti tömlöcökbe is alászáll (hány száz 
lépcső, kényszerű kanyargás, penészszagú, om- 
ladásos falak, Úristen!) — a kíváncsiság nem 
hagyja nyugodni. Honnan a lelkierő, mely a 
nyomorékká vert, aszott áldozatok szemében a 
fanatikus, gyilkos tüzet életben tartja?!... A kín
zókamrában szólásra bírja az egyik élő kisérie
tet; cafatokban lóg a rab karján a hús, feldagadt 
lila szájából alvadt vér bugyborékol föl a sza
vakkal. A királyné elkerüli a nyílt polémiát, 
szótlanul tér vissza a palotába, az udvaron ke
resztül, ahol a tavaszi olvadás visszfényében 
Guise lovag parádés kivégzést rendez éppen. 
Katalinnak talán egy szavába kerülne csak, egy 
gesztusába, hogy véget vessen a minden lova
giasságot nélkülöző leszámolásnak. Vagy még
sem? Már késő...?

Arannyal, bársonnyal díszített lakosztályá
ban volt alkalma tapasztalni testi-lelki kínját a 
tehetetlenségnek. "Fogoly voltam, nem csupán 
mellőzött..." Az udvari hintó, a reményt elhan- 
toló havazások, a vég nélküli esőzések őrjítő 
unalma! Várta, hogy tüzet gyújtsanak a kandal
lóban, több fényt nem kívánt; valósággal rette
gett az udvaroncok hazug hajbókolásától, a báli 
pompa mögül sunyító, besúgásból élő kegyen- 
cek alattomos lárvaarcától. Fiaival együtt hord
ta ki mentő mosolyát. Megértette, a túlélés 
esélye ez számára: fagyban, máglyatűzben, 
mindig kijárt ezután a világnak e hazug mosoly. 
Akkor még csak azt mérte föl, mit kockáztat a 
befelé fordulással. A nagy veszélynek, a kataszt- 
rófának még kevés jele m utatkozott meg. 
Rosszkedvet, undort lakkozott még csupán ez 
a színlelő, csalárd mosolygás. Nem örökletes 
terheltséget, titokban kevert mérget, nyíltan 
meghirdetett tömegmészárlást.

Erős termetű asszony, telt, pirospozsgás áb- 
rázattal, domborodó homlokkal; beszéde szá

raz, nőietlen. Pedig valamikor költők nyüzsög
tek körülötte, egymással versengve dicsérték 
karcsúságát, kényes ízlését, éles elméjét Egyi
kük (talán szerelmes volt a tizennégy esztendős 
hercegnőbe?) egyszer Szűz Máriához hasonlí
totta. Még jó, hogy nem kiáltották ki eretneknek 
a naiv, ifjú dalnokot Guise herceg és dogmákra 
felvigyázó testületé újabban halállal sújtja azo
kat, akik mérsékelt Mária-rajongóknak bizo
nyulván, a szeplőtlen Szűz túlbuzgó esdek
lőivel szemben egyedül Krisztus közvetítését 
fogadják el Isten és ember közt

"Hát az én közvetítésem kutyagumit ér?! — 
Katalin merev tartásban vonul el a velencei tü
kör előtt, anélkül, hogy képmására pillantana. 
Eszébe jut a so k ig  kegyvesztett tengernagy
nak, a "vastagnyakú" kálvinista Colignynak 
egy csípős megjegyzése: "Nőbálványt imádni 
az Újszövetség nem kötelez." Úgy nézett le úr
nőjére a hugenották délceg, vakmerő vezére, 
mint holmi kiszuperált Szűz Mária-szoborra, 
melyet az új vallás követői kihajigálnak a temp
lomból, összetörve szemétre vetnek. Mintául, 
igaz, rendszerin t korántsem  szeplőtelen, 
ugyancsak vétkező leányzók szolgálnak. A fes
tő szeme, a szobrász keze emitt egy nagy csecsű 
szoptatós dajka, amott egy sápadt képű, bete
geskedő nemeslány avagy éppen egy karikás 
szemű, szeplős orrú cseléd eredetijére hibázik 
rá;a nagyurak, a papok pedig felvigyáznak a 
rendre, a napi nyomorúságba megmártózkodó 
lélekre, nehogy elmulasszon a szobor előtt elha- 
dami egy Üdvözlégyet, holott jól sejtik, hogy a 
bibliabeli leányasszpny, Mária is csupán esz
közként szolgált az Úrnak, a Fiú elhivatottságá
ban és áldozatában nem volt szerepe — hiszen 
még hosszú út vala hátra a keresztfáig, hát még 
a kollektív hitvallásig.

S mekkora út vezetett a Katalin kényszerű 
imádatáig?! — ki mondja meg. Ha lustaság 
vagy mélabú rabjaként, puha ágyában, jó me
legben heverve vészeli át férje halálát, ellenfelei 
meghunyászkodását, vagy netán feladott volna 
mindent, hogy a francia udvar örömére, mint 
tál levében a vadnyulat, kicsontozva lássák?!... 
Ehelyett ő, a Medici-ivadék mindent megtett 
azért, hogy elnyerje apósának a tetszését, férfi 
módra ült a nyeregben, szellemes kísérőnek és 
társalgónak bizonyult a vadászatokon is, nem
csak a táncteremben. Jóllehet hűvös vérmésék- 
letről tett tanúságot egész további életében. 
Ama perctől fogva, hogy hűtlen királyura utol
sót sóhajtva bandzsalul az árnyékvilágra me
redt és ő, az özvegy visszakövetelte gyönyörű 
vetélytársnőjétől, Diane-tól a koronaékszere
ket. Nem azért, hogy hivalkodjék velük az ud
varoncok előtt, hanem hogy a maga és a fiai 
érdekeit szolgálják. Vajon a krónikás mit fog 
ebből az utódok orrára kötni? Azt, hogy "az 
olasz nő" bőségesen ömlő könnyeinek forrása 
nem a férje halála miatti bánat volt, hanem a 
mostoha sorsával dacoló elégedetlenség? Vagy 
a bosszúért szűkölő szukavágy?!...

Diane, verseiben később, a Henrikkel töltött 
üde reggelekre, derűs, szerelmes vadászsétákra 
emlékezett; Katalin viszont még derékig döly- 
fös hatalmaskodásban, nyakig aranyban dús
kálva is azt érezte minduntalan, hogy: "meg
fulladok!"

Ködöt kiszellőztető télutókon, látszólag 
gondtalan tavaszvárásban nyulak, vaddisznók 
nyomait követte a lombtalan erdei ösvényeken, 
de szívében ott őrizte a megaláztatás éveinek 
megfeketedett, megkövesedett hófoltjait. Sem
min sem látszott csodálkozni. Azon sem, hogy 
kedvenc tornyát Amboise-ban az 1560-as esz
tendő márciusának egész havában hugenották 
levágott s szuronyra tűzött fejével rakták körül 
a hivatalos vallás könyörtelen katonái. Stuart 
Mária nagybátyjai, a Guise-ok a kastély udva
rán a nemesurak és hölgyek szórakoztatására 
egész családokat lefejeztek; a Loire vize vörös- 
lőtt a benne úszkáló fejetlen asszony-, férfi- s
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gyermektestek vérétől. Katalin méltányolva 
egy öreg lencsekászítő buzgólkodását, kezdet
leges látcsövével messziről bámult a torony irá
nyába; ha jól emlékszik, még egy levélben is 
kifejezte — nem méltatlankodását — csodálko
zását. Félelmet érzett volna? Részvétet semmi
képp nem (írhatná a krónikás a folytatást), hisz 
idegenekről volt szó, mások életéről, érdekéről, 
nem az övéiről. Utálta ezt az egész zavaros kort 
Az urak cipőin az ormótlan rózsás csatokat, 
melyek alatt akár egy patás láb is elfért volna; a 
buggyos ujjakat, merev gallérokat (a spanyolok 
meg ne tudják!) Az asztalnál nem kapsz levegőt, 
halcsontos derekad is vonaglik, ha torkodon 
keresztben áll meg egy szálka — s a széles, 
buggyos, mártással "paszpólozott" ruhaujj aka
dályoz meg, nem az illem, hogy segítő kezeddel 
belenyúlhass a szádba.

*

A Szajna-part felől égett hús szagot hoz a 
szél. Vagy ez is csak lázálmában történik? Leg
utóbb a kíséretében levő udvarhölgyek és fegy
veresek egymás után hulltak el a hőségtől. Most 
is látja maga előtt a hullahalmot Valóságos volt. 
Nem mint a szerencsétlen (a csatában hátból 
lelőtt) Condé herceg rémlátomásai az égen csa
tázó csapatokról: véreső hullott a magasból, 
franciák ontottak francia vért — spanyol sugal
latra. Az áruló boszorkány, jól tudja, csak ő 
lehetett abban a hagymázas hugenotta-képzel
gésben.

Mi más fegyvere lehetne Medici Katalinnak, 
mint a képmutató nyájasság ott, ahol derék 
alattvalók, niggadt katonák helyett a pallost tar
tó izmos karok és a herezacskók egyaránt hős 
leszámolásról áhítoznak. Vérre szomjúhoznak 
egy új, barbár kereszténykultusz nevében.

A tárgyalóterembe készül. Mikor egyszer, 
vacsora után kíváncsiságból a férje után lopako
dott, Henrik zavarában meghajolt előtte, s mint 
aki táncra kéri partnerét, néhány balek mozdu
lattal kivezette őt a komor gyülekezetből. Vé
g igszaladva a folyosón, felindultságában 
mindegyre a háta mögött érezte Henrik szerető
jének a tekintetét. Hátrapillantva, egy vakító 
nyakon gyémántok csillogtak, s mintha elfoj
tott, gúnyos nevetést is hallott volna. "Ő a ki
rálynő, nem én!" — gondolta Katalin. Akkor 
kellett volna elmenekülni. A titkos csókváltás — 
nem az ingerült, kihívó szóváltások idején. Az 
illatfelhőbe bódult fejjel kirohanni a világba. 
Akkor még egyedül ő, az olasz nő volt az áldo
z a t Ebben a nagy, buja francia olvasztótégely
ben, melyben ördögi paktumok köttetnek és 
degenerált, holdkóros trónörökösök születnek.

Emlékezik egy (talán még a reneszánsz kor 
előtti) versre:

"Azt hiszem, ha halni térnék 
s kínjaimmal elnyugodna 
ez a vágy,
véget érne minden érzés, 
szerelem nélkül maradna
a világ..."
Felkacag. Méghogy szerelem! Józan eszével 

idejében megértette a hivatását Sosem engedte 
kicsordulni lelkét. Könnyeit is legfeljebb takti
kázásból. A pompás fogadásokhoz szokott spa
nyolok a csuklyás n6 színe előtt zavarba jönnek. 
Nem ájtatosság vezeti a Katalin hangját, mely 
hajlékony, de mint mindig, fegyelmezetten célra 
törő.

Fanatikus? Vagy nagyobb benne a ravasz
ság? — a követek elbizonytalanodva összenéz
nek. V ecsernyére h ivatalosak , böjtre 
számítanak; s vért pezsdítő borok és magukat 
kellető szépségek, zsírban sült vadászínyencsé
gek várják őket.

A "sűrű" titoktartásba nem árt egy kis ke
délyt vegyíteni. Különben a sivár valóság, a 
világi rítusok a vallás szigorán is túltesznek. 
Hogyan is mondta volt az apósa nővére, a kö
rülrajongott Navarrai Margit? "Az unalom gyó- 
g y ítn a ta tlan  betegség." K atalin  tü n te tő

nyájassága a legbiztosabb fegyver, hogy föl ne 
fedezhessék igazi szándékát Mint amikor késő 
éjszaka a katolikusok "triumvirátusát" fogadta; 
tudta, hogy a hír viharsebesen eljut az ellenfél 
táborába. Bármekkora erőfeszítésébe került is 
az a nyugodt mosoly, de megérte. Aki a nyugal
mat uralja, azé az ország. Felmorajló indulatok, 
fölös gesztikulálás, fegyverek zaja. Ki ne rob
banjon megint idő előtt a botrányos igazság, 
amit Fülöp spanyol királlyal terveznek! Erre 
figyelmezteti a követeket A gyanakvás, a hűt
lenség vádja nem csupán Katalint sújtaná, ha
nem a soron levő, habókos, habozó ifjú királyt 
is, aki a horoszkóptól elvakultan hadd higgye, 
hogy a csillagok kormányozzák az életüket.

Sokak szerint azon az esős, hideg nyáron 
kezdődött minden rossz, a hugenották elárulá
sa, midőn II. Henrik a megözvegyült II. Fülöp- 
pel megkötötte a "mindenárori'-békét. Ónként 
átengedte Bugey-t, Bresse-t, Savoie-t Spanyol- 
országnak. Fülöp feleségül vette a Henrik le
ányát, Erzsébetet; a király húgát, Francia Margit 
kezét pedig a szavojai hercegnek ajánlották föl. 
Most már elkezdődhetett a vadászat a más hitet 
valló saját alattvalók ellen. Még szerencse, hogy 
az ifjú Montgomery gróf kopjacsonkja a király
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szemébe fúródott a bajnoki viadalon. Henrik 
előrebukott lován, a kopjavégtől felütött sisak
rostély alól ömlött a vér. A haldokló király 
(fél)szeme előtt zajlott nővérének és leányának 
tervbe vett lakodalma.

Katalin vastag orra mindent megszimatol. 
"Mit keresel itt?" — kérdezte serdülő korú gyer
mekét boldogult atyja könyvtárszobájában. A 
kis Ferenc (a II.) talán még befolyásolhatóbb, 
betegesebb fiú volt, mint öccsei, el akart futni. 
Katalin tudta, mit dugdos anyja elől: apja bibli
áját

A régensasszony mindig büszke volt arra, 
hogy ő mindent lát (fentről, mint Gábriel arkan
gyal). Irigyelné Gábrielt, ha nem tudná, hogy az 
ő reinkarnációjaként él és cselekszik a Földön. 
Korántsem angyali körülmények között, né
melykor kényelmetlen helyzetben — szabad, 
büszke szárnyalás helyett fojtott indulattal és 
energiával, mint aki egy vasrúdon lebeg, amelyen 
éppen csak megvetette a libát.

Nem mindegy, hogy milyen befolyás éri fia
it, milyen haszontalanság olvasmány vagy hit 
métely ezi meg kiforratlan lelkűket Arisztote

lészt is csak azért lapozta fel, hogy elejét vegye 
a trónörökösök korai erekciójának. A görög 
bölcs szerint ugyanis főként a sok articsóka, 
paszternák, fA é r  répa, spárga, cukrozott 
gyömbér okozzák az erekdót A gyöngyhagy
máról, tengeri kagylóról, muskotályban porrá 
tört makkról nem is beszélve.

A gyermek szervezete, akár a puskaporos 
szelence. Ha el lehetne kerülni az olyan alkal
makat, mint például a legutóbbi affért, midőn a 
király (ezúttal a tizenéves DC. Károlyról van szó) 
kezet fogott Colignyval. A Tengernagy magá
ra'vessen, amennyiben esetleg éppen ezzel a 
vakmerőségével hívta ki maga ellen a bámész
kodó, önérzetes párizsiak hugenotta-gyűlöle
tét. Néhány napra rá egy muskétás rálőtt 
Colignyra. A merénylet akkor még csak egyik 
ujjába került, hogy aztán Guise hercegék felbu j- 
tására a svájci "pikások" végezzenek vele.

Ez volt a jel a teljes leszámolsára. Tíz-, húsz-, 
egyesek szerint hatvanezer ember meggyilko
lásával ért véget Szent Bertalan éjszakája.

Vagy még most is tart?
*

Katalin a Tuileriák díszkertjében, a magas 
fenyőbokrok között. Lopva lépked a pázsiton, 
szinte szemérmesen, mint aki legszívesebben 
az üde gyepszőnyeg alá seperné sebtében a 
felkavart szennyet

"Álba herceg, a Fülöp király megbízottja 
szellemes példázatba foglalta sugallatát »Egy 
lazac feje felér ezer békáéval.« Most aztán mos
ni szeretné kezeit, mondván, hogy én, a francia 
anyakirálynő vagyok a lélek nélküli gyakorlat 
megtestesítője. Károly fiam dühkitöréseit leg
alább olyan nehéz megfékezni, mint a tömeg
m észárlást. Irigynek , léhának  ism erte 
környezete; a hisztéria most végletekbe sodor
ja. Félelmében aláírta a hugenották halálos íté
letét. Mégis azt üvöltözte zokogva, hogy 
megbosszulja Coligny halálát. Másnap aztán a 
Louvre ablakából szakállas puskával, mint jó 
vadászhoz illik, egymás után vette célba a me
nekülőket...

Lucrezia Borgiáriak (titkos eszményképem
nek) a címerkép-medáliáján láng lobogott. Az 
aranyba vésett tűz állhatatos. Oda se neki! ha 
elhamvasztja a világot — ha az én lelkemet 
elemésztette a keserűség. Akinek a szíve kris
tályból van, vagy agyagból (az kevésbé hival
kodó), nem vesz rajta erőt a forróság, a 
fölösleges szenvedély — még a máglya közelé
ben sem... A nők fecsegni szoktak, sokszor nem 
is tudják, mit beszélnek. Az imádságot is úgy 
fújják legtöbbször, hogy oda se figyelnek. Az 
igazi megszenvedett méltóság, az igazi szent
ség olyan, akár a ki nem mondott szándék, mint 
a visszavonhatatlan vád.”

Most már tudja, miért kellett legyőznie ma
gában a szívet, testet gyengítő szenvedélyeket. 
Katalin útja az el nem pazarolt hit, a halállal 
szövetkező erő példája. Csak álmában viszont 
ne lássa gyönge, ingatag fiait IX. Károly, akiben 
egy esztéta érzékenysége veszett el, különös 
övezetet talált abban, hogy éjnek idején nemes
urak ágyához lopakodott, és megkorbácsolta 
őket Utána mégis rajta vett erőt a szűkölő fé
lelem.

Megfeketedett, zsír- (vagy vér?) pettyes 
tölgyfaasztalnál hajlékony, nyúlánk árnyak ül
nek; halott gyermekei. Szomjúság gyötri őket; a 
palackok nyaka mind letörve. Kicsapongó, pa
rázna népség követi gyilkos tekintettel a király
nőt. Álszent komomák, kapzsi, kielégíthetetlen 
zsoldosok, s a Bastille éhező nyomorultjai.

"A mélázás, vagy akár a féktelenség köny- 
nyen vesztedet, halálodat okozhatja!"

Leselkednek a percek, tolonganak a csonka 
napok. S az önhitt szív az útonálló évszázadba 
karolna tébolyultan. Nem hiszi, hogy amihez 
hozzáér, halott

1996. IX. 23.

5



HELIKON

BOGDÁN LÁSZLÓ

Baziliszkus, esőben
— B. tábornok elvtárs m ajd megvédi őt

— motyogja Hutera elbizonytalanodva.
— Én azért ebben sem lennék olyan biz

tos. Veres róka, veres ló, veres ember egy se
jó- ,

— Es maga? — vált a m aga számára is 
váratlanul Hutera. — Mit akar Boticselli ú r
tól?

— Azt akarom — veresedik el a vadász 
—> hogy vegye le rólam a "rontást"?

— Miféle rontást?
— Tegnapelőtt este a vacsoránál bűvölt 

el. H utera úr, én azóta nem vagyok a régi.
— Milyen szempontból?
— Semmilyen szempontból — süti le a 

szemét Poór. — Ideges vagyok, fáj a fejem 
(nekem, akinek akkor se fájt, legalábbis így, 
ilyen elviselhetetlenül, am ikor negyvenöt re
m énykedő tavaszán Somogybán egy m usz
ka fejbevert), állandóan az az érzésem, áll 
valaki a hátam  mögött — pördül m eg várat
lanul a vadász, m utatva, hogy azért a péntek 
esti szeánsz és szellemidézés teljesen nem 
változtatta meg, robbanékonysága m ég a ré
gi! —, s hangosan nevet rajtam. Azóta, ha 
csak elkoppan a szemem, azt álmodom, egy 
torony tetején kerengek, megcsúszok, zuha
nok lefele, utolsó erőmmel m ég elkapom a 
párkányt, de akkor váratlanul jelenik meg, 
fölém  tornyosulva egy fekete köpenyes, 
álarcos alak, s botjával addig veri az ujjaimat, 
míg csak el nem  engedem kínomban, az el
viselhetetlen fájdalomtól üvöltve, a torony 
perem ét Aztán csak zuhanok, zuhanok a 
mélybe, s ennek a zuhanásnak nem  akaró- 
dzik véget érni.

— Nem  értem  — ingatja a fejét Hutera.
— Ö dön bácsi nem  csinál ilyeneket.

— Albu alezredes elvtárs és a doktor elv- 
társ vették rá — hajtja le a fejét Poór. — Elkezd
ték, hogy ha m ár mindenki látta itten az 
ördögöt, ők se akarnak látványa nélkül elmen
ni innen, és most aztán megmutathatja végre 
Ödön von Boticselli is azt, hogy mit tud.

— Es m egm utatta?
— Meg. Én pedig ellenkeztem vele, a 

m arha fejemmel, ami m ost úgy fáj, mintha 
nem  is az enyém lenne. M intha elcserélte 
volna Ö dön ú r a fejemet.

— Ellenkezni? — hökken m eg Hutera, és 
gyanakodva bám ul a reszkető vadászra. — 
Hogyan?

— M eg voltam  győződve, hogy engem ő 
sem tu d  elhipnotizálni.

— És eb ten  miért volt olyan biztos?
— Egyszer,néhány esztendje, Brassóban, 

egy cirkuszban m ár volt ilyen élménye — 
motyogja elkeseredetten Poór. — Egy tálján 
hipnotizőr jelentkezőket keresett m utatvá
nyaihoz. ő  ki szerette volna próbálni magát, 
akkori szeretője előtt is "tündökölni" akart, 
m eg se gondolván a dolgot, jelentkezett. A 
bűvész kihívta maga mellé, a pódium ra, ó  
megállt mellette s egyre egyik vaddisznó-ka
landja képei jártak előtte. Egy idő után az 
összenőtt szemöldökű, gyilkos fekete szemű 
tálján  csa lódo ttan  bocsáto tta  el, "maga, 
uram , nem  megfelelő személy", magyarázta, 
m egunván  kísérleteit, amelyek másoknál 
villám gyorsan "eredményre", vezettek; az 
egyik óriás term etű delikvens letérdelt a lá
baihoz s szerelmet vallott a cipőjének, egy

Mindenkit elvarázsolt az öreg. A többieknek, 
Albu alezredes elvtársnak, a doktor úrnak jó, 
mert ők legalább nem emlékeznek semmire. 
Neagu is csak nevetett rajtam, ő se tud sem
miről, mintha elfújták volna a fejéből azt az 
estét, mintha kitörülték volna.

— Ödön bácsiról mit mondtak?
— Amikor szóba hoztam, csak bámultak 

rám, mint bomyú az új kapura. Azt mond
ták, itt nem volt se péntek este, se soha sem
milyen illuzionista. Együtt ittunk, ahogy 
barátok között szokás, de úgy látszik — ezt 
a főnököm mondta, nea Marin —, telik az 
idő, már én se vagyok a régi, nem bírom úgy 
a bort, mint eddig.

— Nem tudja, mit mondjon — ingatja a 
fejét a borbély. — Boticselli úr nemigen megy 
bele efféle mókákba. Elég zárkózott ember, 
teljesen visszavonultan, magányosan él a há
zában, s csak néha, hosszas kérlelésre jelenik 
meg bálokon, pardon elvtársi összejövetele
ken, s ha jó kedve van, bemutat egy-egy 
kártyatrükköt, de ezt se mindég. Amikor 
nincs kedve, csak ül a nagy társaság kellős 
közepén is magányosan, mint egy tatár kán 
a sátra előtt és hallgat.

másik úgy csinált, mintha viharos tengeren 
ülne egy süllyedő csónakban!...

— De Ödön úr erősebb volt magánál, 
kedves Sándor?

— Erősebb — legyint a vadász tehetetle
nül. — Neki sikerült az, ami akkor a talján- 
nak  nem , ped ig  ö m ost is az akkori 
vaddisznó-kalandra gondol: jön feléje a seb
zett vad, zúdul feléje a több mázsás tömeg, 
csattognak az agyarak, ő megcsúszik, fenék
re ül, a többiek nem mernek lőni, utolsó 
erejével emeli fel fegyverét, lő s továbbhen- 
geredik, hogy ne zúzza össze a vad teteme. 
No, most nem tudott lőni, hirtelen feketedett 
el előtte az új világ, és azóta, mint említette, 
már nem a "régi".

— És ezért akarja megkeresni?
— Higgye el, drága Hutera úr, beszélnem 

kell vele. Én bármilyen áldozatra hajlandó 
vagyok, ha visszacsinál ugyanolyanra, ami
lyen voltam. Fizetni is hajlandó vagyok 
azért, hogy vegye le rólam a rontást.

— Hivatkozzon nyugodtan rám. És be
széljen vele, mint férfi a férfival. És a többi
ek? — folytatja váratlanul Hutera, kíván
csiságának engedve, a kérdezősködést. — 
ó k  megúszták?

— Egy francot! Nem úszta meg senki.

Kiérnek a tisztásra, a hajtok m ár m egér
keztek, ott tolonganak pohárral a kezükben 
a lelőtt vaddisznók teteme fölött szónokló, a 
vadakat búcsúztató, lelkűkért imátkozó B. 
tábornok körül, és áhítattal, nevetgélve, szo
morkásán (ki-ki vérmérséklete, kedve, han
gu lata  szerin t) hallgatják . N. tábornok , 
tisztjei körében, törpe Napóleonként kissé 
távolabbról szemléli a furcsa, m ár-m ár álom
szerű eseményeket, a vadászok a tisztáson 
nyugtalan bóklászó kutyáit hívogatják, pó
rázzal a kezükben, H artm ann őrnagy és az 
orvos az erősödő eső elől m ár bemenekültek 
a terepjáróba, és észrevéve őket, hevesen 
kezdenek integetni.

Hutera elérti a dolgot s szaporán indul 
feléjük.

— Nem  oda, Buda! — esik ki szerepéből
B. tábornok. — Hiszen ez a mi Figarónk. 
Hova indul, kedves barátom?

Hutera megáll, újra lehetetlenül érzi m a
gát, a poharukat szorongató falusiak hango
san nevetnek.

— Na hogy van, hogy van ?— érdeklődik 
szíves szóval a tábornok. — Lőtt valamit?

— Bakot — tárja szét a karját kissé szín
padiasán Hábé, és arra gondol, ha valami 
m egm entheti m a ezeknek a szeszélyeitől, 
csakis a bohóckodás lehet. — De látom, a 
tábornok elvtársékhoz kegyesebb volt a va
dászszerencse!...

— Ne búsuljon, barátom  — nyújt feléje 
egy kotyogó bütyköst a k ip iru lt, v idám  
minszter. — Következőkor majd komolyan 
próbára tesszük magát.

— Vigasztalhatatlan vagyok — néz szét 
Hábé. Egy asszsony elérti m ozdulatát és fe
léje nyújtja üres poharát. A borbély szembe
néz vele, nem  ismerős, mennyi ismeretlen 
arc, gondolja, megköszöni a poharat, tölt 
m agának a bütykösből. — Egészségére, m i
niszter elvtárs — mondja rekedt hangon.

— Ugyan miért!? — szól bele kihívóan N. 
tábornok is, aki fölé a készséges Ipu hadnagy 
tart egy hatalm as békebeli fekete esernyőt, 
imigyen oltalmazva im ádott-rettegett főnö
két az esőtől.

— Hogy miért kíván nekem egészséget? 
— jön indulatba B. — N a vajon? M ár ezt se 
szabad? Maga, N., kezdi elveszíteni azt a 
csepp eszét is, ami még...

— Félreért, miniszter elvtárs — kezdi he
begve N., s olyan sebesen indul m eg B. felé, 
hogy Ipu nem tudja tartani a lépést, lem arad
va csetlik-botlik az óriási ernyővel, am it 
szinte kicsavar kezéből a feltámadó szél. — 
ó  arra gondolt — magyarázza N. —•, hogy 
Hutera vigasztalhatatlan, s érdekelné, mi
ért?

— Hát nem hallotta? — kacag B. — Mert 
bakot lőtt, azért!...

— És megígértem a "mlndrulijamnak", 
hogy ha lövök egy vaddisznót,töltünk szalá
mit.

— Olyan biztos benne — nevet kihívóan
N. —> hogy lesz ideje szalámit tölteni. És 
abban is, hogy maga zabálja fel?

— M ár miért ne lenne? — kérdezi csípő
sen B. tábornok, — beosztó ember a mi Figa
rónk, az idő pedig olyan, m int a nő, jut is 
belőle és m arad is, főként ha okosan gazdál
kodunk vele. Amellett a maga áldásos tevé
kenységének a jóvoltából, holnaptól ösz- 
szehasonlíthatatlanul kevesebb kuncsafjta 
lesz, m int eddig, nem  fogja m agát túlságo
san kifárasztani.

— De az is lehet — replikázik idegesen, a
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dühtől elvörösödve N. —, hogy továbbra is 
a régi megbízható kuncsaftjait fogja borot
válni.

Hábé elfehéredik, kiissza a poharát. Jól 
sejtette a szagából ítélve: cujka, nem is túlsá
gosan erős, de most mégis jólesik.

— Maga állandóan m eglep engem, ked
ves N. — B. tábornok felemeli poharát. — A 
disznók leikéért — mondja csengő hangon, 
és iszik. — Na, mondja el nekem is, kiket fog 
b o ro tv á ln i a m i F igarónk? Az o sz tá ly 
ellenségeket? Ha m aga vagy a pribékjei, par
don, a "tanítványai" nevelik át őket, aligha 
fog kiserkenni a szakálluk

N. elfordul, rohanva sétál tovább az eső
ben. A gólyalábú Ipu hadnagy, tapicskolva a 
sárban, a fűcsomókban meg-megbotolva, 
lankadatlan szorgalommal és kitartással kö
veti, oltalmazón tartva föléje a nagy fekete 
ernyőt s néhány lépésnyire ott baktat Albu 
"ales" és Verestóy százados is.

— N o lássuk — néz a dühösen ide-oda 
kóválygó, indulatosan magában fortyogó N. 
után, nem  is titkolt elégedettséggel B. tábor
nok, a felsőtáboriakhoz intézve a szót. — 
Tudnak-e m ég errefelé székely népdalokat?

(így történik, hogy miközben a felbőszült 
N. nyom ában készséges, parancsait leső, 
m inden óhaját buzgón túl is teljesítő aláren
deltjeivel sértetten ide-oda kószál az esőben 
ázó tisztáson, állandóan kisikulva az őt m a
kacs kitartással üldöző Ipu hadnagy óriási 
fekete ernyője alól, a pálinkától és az érzel
m ek rátörő , visszafojthatatlan  roham ától 
mámoros hadügyér m agyarul kezdi énekel
tetni a kissé becsiccsentett, vállalkozó szelle
m ű felsőtábori hajtókát, akik nem gondol
nak  a rajoni székhely celláiban didergő, 
összevert rokonaikra, kitartóan, teli torokkal 
fújják, hogy 'kihajtom  a libám a rétre!”...

Az eső egyre erősödik.
H utera arcán végigfolynak az esőseppek, 

kellemesen hűsítik, de m ost nem ér rá az 
esővel is törődni, ném i m alidéval figyeli, 
hogy N. el meri-e hagyni a tisztást. Körözései 
során néhányszor a várakozó terepjárója kö
zelébe ér, vívódik, beüljön-e, nem-e, de nem 
m er átm enni "aktívba", nem  meri vállalni a 
nyűt szakítást.

ó — m agyarázza Hutera a Golgotában — 
m eg is érti: helyzetében senki nem válogat
hat, m ég a rom án börtönök átnevelő m unká
jának m egszervezője, a rettegett N. sem  
engedheti m eg magának, hogy ujjat húzón B. 
miniszterrel.

Igen! B. tábornok elvtárssal se azelőtt, se 
akkoriban, se azután nem  tanácsos ujjat húz
ni. Nem is annyira kiváló moszkvai kágébés 
kapcsolatai m iatt — bár kétségtelen, hogy 
ennek mélységét derm edten megsejtve, még 
maga a simlis sapkás, makacs első titkár elv- 
társ is tart tőle —> inkább az éppen uralgó 
konstelládó okán-jogán.

Hogy ezt nem  érti a történet lejegyzője?
Hutera elégedetten vigyorodik el. Ezen ő 

a m aga részéről nem  is csodálkozik. Pedig a 
helyzet egyszerűbb, m int bárki hinné, noha 
kétségtelenül, bonyolultabb már nem is le
hetne? M ert miről van szó? Moszkvában ak
koriban kezdődnek a zsidó orvosok perével 
a párt újabb, m inden szintre kiterjedő zsidót- 
lanítási hullám át elindító vad és könyörtelen 
antiszemita célzatú "tisztogatási akciók", s 
ennek a szele m ár a Kremlre ilyen szem pont
ból m indég is buzgón figyelő bukaresti párt- 
székházig is elér. N. tehát egyáltalán nem 
érezheti biztonságban magát. A különben

m ak u lá tlan , tö b b szö rö sen  b ö rtö n v ise lt 
besszarábiai pártm unkásnak  pontosan a 
szárm azása az Achillész-sarka, s ezért is 
mozdítják el végül fontos állásából s nem 
azért, mintha különösebben utálnák a börtö
nökben folyó kegyetlen átnevelő munkát, 
ahogy nem egy akkor felelős beosztásban 
lévő elvtársunk, jóval később, bukása után, 
bizonyítványát magyarázva állítja.

M indez egy közm ondás igazát bizo
nyítja: a nyulat is bokrostól lövik!

Hutera elégedetten kortyol rumjából, s 
ismét visszakanyarodik a vadászat elhagyott 
eseményeihez.

Ismét felidézi a felejthetetlen képet, az 
esőben ázó tisztást, a székelyek danolászása- 
it elégedetten, ellágyulva hallgató B. tábor
nokot és a sértetten rohangáló N.-t

Az utóbbi esztendőkben — így Hábé, bi
zalmasan közel hajolva a lejegyzőhöz, mint 
aki hosszas tétovázás után vall, m ást szeret
ne tenni! —, ha szom orú valamiért, ha nem 
m ennek a dolgai, ha valamiért végérvénye
sen megint és újult erővel reménytelennek 
érzi törekvéseit, elég ha felidézi ezt a jelene
tet, s máris jobban érzi m agát

Először m indég az ide-oda bóklászó N. 
patkányképe tűnik fel előtte, majd az őt eső
től oltalmazó fekete esernyő, aztán a véres, 
kiterített vaddisznók megüvegesedett sze
me, s az eső paskolta véres tetemek. A vér 
rózsaszínűre festi a vaddisznók körül a zöld 
füvet, mennyivel másabb ez, mint reggel a 
mosogatóvíz habjai által fehérre pingált fű
csomók.

Végül butykosával a kezében, egy kacki- 
ás menyecskével csárdásozó, kivörösödött 
arcú B. tábornok is feltűnik, miközben kissé 
távolabb a felszabadult és becsiccsentett fel
sőtábori hajtok, nem gondolva a falu szeren
csétlenségével, nem gondolva a gonddal — 
kánonban éneklik, hogy a csizmámon nin
csen kéreg, elrágta a patkányféreg.

ő  akkor — emlékezik elfulladva Hutera 
— óvatosan hátrálva, pálinkáspoharát kezé
ben szorongatva, eléri a kocsit, beül a hátsó 
ülésre, a sápadt, beteges kinézetű doki mellé 
s félig telt poharát a mosolygó Hartm ann 
őrnagy szolgálati bádogpoharához érintve, 
kiissza a keze érintésétől kissé felmelegedő 
cujkát.

— Körtét kér? — fordul hátra Hartmann, 
s ahogy ügyeskedik a szűk helyen, váratla
nul hozzáér a dudához.

Csend lesz, m indenki megdöbbenve for
dul feléjük, belemerevedve a vicceket tör
vényszerűen követő félmosolyba. Hirtelen 
minden átmenet nélkül kezd sötétedni és 
lesz nyomasztóan valószerűtlen az egész je
lenet, magában hordozva végzetét...

Akkor éjszaka még, a baziliszkuszról m a
gyarázva — a középkorban a vitéz lovagok 
is féltek szembeszállni vele, ha lándzsájukkal 
meg is szúrták, a méreg, felszivárogva a lán
dzsán, őket ölte meg — Antal atya elmondja 
azt is, hogy a kilencvenegyedik zsoltár tizen
harmadik versében utalás történik Jób köny
vének ötödik részére is, a 22-ik versre, mely 
szól ekképpen: "A pusztulást és drágaságot 
neveted, és a fenevadaktól sem félsz.” Ameg- 
illetődőtt atya búcsúzóul m ég elolvas neki 
egy idézetet Plinius nagy művéből; termé
szetesen nem tudja kívülről, de még megvan 
az a noteszlap, amelyre Antal atya, az ő ké
résére, szálkás betűkkel felírta ezt a passzust 
s melléje egy hasonló szellemről 

árulkodó latin idézetet.

HELIKON

BÍRÓ LÁSZLÓ FERENC 
A z énekmester képei
Ha
tüzérségi lőtér
kráterei közt átfutó
játékos rókanyomként felporzik a szó
és észrevétlen az alvadt napok szövetébe
mint vér a homokba beeszi magát
a zárótüzek szünetében
hogyan is elóásni amit ütem
napok megfüüedt hordaléka
iszaposodó szürke kéreg alól?

nyulcsorda ami volt: terelhetetlen 
nyulcsorda ami volt: szerethetetlen 
mitől merednek fel a tények 
míg az emlékezetnek alkonyul?

bizonyítékként mindörökre:

elszürkült irattartóban mélyen 
egy halom fénykép hangszalag 
szenvedélyünkből aszalt diétás anyag 
s a dobozon ott a felirat:
ZÁROLVA
eléggé — nem segít könyörgés 
harag csel kérvény érték

ki tojásrakásra képtelen
ülsz — nézegetsz ocsmány képeken
kórlapom köpetem mosodacédulám

vizsgálgatod
lélegzetemben alszol el míg hallgatod 
amint karakolok amint szeretkezek 
feromcmjaim bágyadt lenyomatától felizgulva 
akár a hangya
Tisztelt belügyi DOLGOZÓ!
csak azt 
csak azt a képet
küld el hol állok Vele kéz a kézben 
— itt bárki ellágyulna s rózsaszínben 
látná az egészet —
szeretnék elmerülni benne még mielőtt 
elhagynám agyonhasznált testem 
tapintani szeretném míg van mivel 
és mit fogjak és miért

a kurva képi

Hol minden épp olyan még épp elbírható 
csúcspont után s épp szakítás előtt : 
hol kizökkent időnk épp megállni készül 
valami repedés csigázza fel zsibbadt 
velőnk és mindent helyre hozni kész!

itt
beragasztható — kis áldozat
olcsó kis trükk — így, olcsón gyógyulónák

Hábé sóhajt s bánatosan olvassa: "Hihető 
tehát, hogy az istenek az emberi dolgokra is 
gondot viselnek, és az élet tapasztalata is azt 
mutatja, hogy a rossz cselekményeket — ha 
nagy és sok gondjuk m iatt néha megkésve is 
— m egbüntetik és sohasem törődnek hiába
valóságokkal. A latin közm ondás pedig — 
pillant fel szomorkásán Hábé, szól ekkép
pen: "Lento gradu ad  vondictam  divina pro- 
cedit ira, séd tarditatem  supp lid i gravitate 
compensat." Azaz m agyam l: "Az istenek 
megtorló haragja lassú léptekkel közeledik, 
a büntetés késedelmét azonban ellensúlyoz
za annak súlyossága."

Vajha megérjük? — néz fel a m ennyezet
re komoran Hábé a Golgotában, 1988 süly- 
lyedő őszén.)
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ha majd minden rabszolga nép sze rke sz ti:  f
járm át megunva olajra lép F ekete Vince y  /

BALÁZS IMRE JÓZSEF VERSEI
Bábel zavarában
a levegő réseit betömték 
alvatlan estékre virradó 
valószerűtlen hangok 
és jöttek udmurt éjszakák 
hallgattuk Japánt s a messzi Kenyát 
a forgószéllel így vegyült el 
az észt tenger partjainál 
Hortobágy Ohio Fethiye 
s így került tenyérnyire 
Moszkva s Madagaszkár

a függönyök mögött 
már ismét egy a nyelv 
a dala csönd a duruzsold s 
s ha közénk hullana se volna más

csak egy vándor veszi foszlott köpenyét 
s halkan lépdel fel ne sértse 
egy réshang a fények szövetét

Arcok a homályból
tégy úgy mintha bánat csalna meg 
szúrni vagy szúrni egyre megy talán 
ha lépteidbe kín vegyül szaván 
kell fognod öt majd eleresztened

ha hullnál hát csakis felfelé 
de mélységed korgással jelezd 
s ha élne tán mondhatná ugyanezt 
disznóid ne hányd a gyöngyök elé

Ha elnyel a bozót
hidd el most nem lépek a fűre 
s nem zavarom a források vizét 
arcmásod sem keresem bennük 
hisz jól tudod ismerem a törvényt 
istennőt nimfát tilos érinteni 
és utána osonni és egyáltalán

ha elnyel a bozót majd szarvassá változom 
s akkor szeretlek igazán

A gyökerekbe
nyakad hajlatába suttognak a fák 
kezedre fenyőtű szédül 
s mintha remegés a csukló vonalán 
mintha körökbe épül 
mintha tépett ívbe torpan 
feszül vékony erekbe

míg belénk nő az aljnövényzet 
vagy mi növünk a gyökerekbe

Szemlélődés
Csak a kéz nyűik s csukódik egyre. 
Csak a nap ér tova s legtovább.
Csak a szem. S a gyúló fény az arcon 
hazatérőn onnan valahová.

Villanyoltás előtt 1.
csukott szemmel is 
szemhéjam alá 
mellőlem messzire 
belőlem sehová 
kizárt tényékért lezárt 
héjakért nyomozón 
még villanyoltás előtt

most kapkodni nem 
lépni csupán 
egy dologért más után 
s lekérni az energiák 
eredetijét
hogy ezt elalvás elóttre még
előbbre még
utoljára
hogy az időt oldalamra 
megégett égető érkező 
parazsak közé

Villanyoltás előtt 2
messzire tévelygek mostan épp indulok 
túlzottan folytonos nem lehetek így 
mégsem méltatlan ez az állapot 
és mégsem építhetek erre

tevékeny részt vettem a mai sorozatban 
őrizkedtem persze túlzott s vélt léptektől 
csak semmi kifogás most semmi melléfogás 
edények és ruhák őrizzék kéznyomom •
házias tárgyakkal kissé vonakodó 
testtartásban itt az ágy tetején 
várok még cetlik közt kutatok 
őrizgetve összes útvonalam 
mint a fehér mosdótálig surranót

Villanyoltás előtt 3
sok-sok szemet nézni
s egyet látni csupán
így múlott el a nap
megérne tán egy-két boncolgatást
a költészet mélyéig s utóbb
elvarmi a szálakat
óvatlanul is akár

az ifjúság fél egészség
semleges a szám
ötödik a személy
csak hogy oldódjon a hangulat
csak hogy csipkedd még magad
s a történet keretes legyen

A Létbe partján
Szótlanná tett a tél.
A mélyben küzd a kétség 
szűkülő torokkal.
Nem igaz most a lehelet 
s a csendből 
részegen integet 
egy celofán angyal.

Úton falak mentén
képekké lesznek a képek 

s a csönd 
kopár keretté 
fakul tűnik egyre 
hajadból

a naplemente

úton falak mentén 
csatornákba fogódzva 
a tekintet

a permet
után
csorogna

Korhadt hídon
korhadt hídon törpevonat 
aruszolgat 
talpfától talpfáig 
átnyikorog beleszisszen a 
túlnani éjbe

s a híd árnya alatt a lomha 
csöppekből már zápor sem 
csak csöpp csöpp hátán 
volt hátán volt

Poszt-Phaetón
távol a fold s a nádkunyhókat 
fekete emberek lakják 

csak szemfehérjük villan néha 
értem ilyenek mondják

nem lazul a gyeplő szíja 
horkantás sincs s mindennap 

a napraforgó arca felé 
járom végig utamat

Szón didergő
ha madár ha lépne szállna 
ha magam ha szél ha vágna 
harapás ha féktelenre 
havazás ha még ha lenne

égve dús avarba tájba 
érni nyúló félhomályba 
hajolva ha égre vállra 
szón didergő kismadárra
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GYÖRGY ATTILA

Rulett
Mit meg nem teszen 
az ember a fehémépé'
M e't örökké csak a fehémép. 

Egyéb se jár az eszedbe, monta 
Isten nyugtassa nagyanyám , s ő 
téleg jól üsm ert, m e' nála gyer- 
mekeskedtem , s m á gyermekko
romba es erőssen kíváncsi vótam 
reik, s húzódtam  a fehém épek 
felé, sokszor órákat tuttam  hall- 
gatkozni a küszöbön, ha estefelé 
b é g y ű lte k  a k o m a assz o n y o k  
szomszédolni, s osztották a sem
mit, m eg beszélték, ami a faluba 
történt, főleg egyik-másiknak a 
házaséletit, m ondom , m á' akkor 
rossz gyermek vótam, vót nagy 
kacagság, m ikor eccer szénacsi- 
náláskor a szom széd leánkával 
bébúttunk az odorba, a m egm u
tatta, hogy neki mije van, nem ő 
akarta, én m ontam  neki, hogy 
m u tassa  m eg, s azétt es gaz- 
emberebb vótam, m ert én nem 
m utattam  m eg neki, igaz nem  es 
k é r te , d e  k éső b b  e lm o n ta  az 
annyának, hogy m ü az odorba 
mit jácottunk, s az osztán tovább- 
m onta édesanyám nak; nem  es 
szittak m eg erőssen, inkább ka
cagtak rajtunk, na de a szégyen! a 
szégyen  sz in te  m egölt, p ed ig  
m ég kicsi gyermek vótam, akko
ra lehettem, m int ez az asztal, na 
szerusz komám, hajcsuk bé evvel 
a pohárral es, legyen m eg aminek 
m eg kell hogy legyen, na de én 
m á akkor m egtanultam , hogy vi
gyázzak a leányokkal, s ha lehet 
ne  tudóggyon ki, na pedig  most 
es kitudódott, milyen bolondság 
es az em ber term észetje, hogy 
m eg tud  bolondulni egy fehém ép 
m iatt, s m égse lehet ezt abba
hagyni, pedig ez es lejár eccer, 
ahogy M ard  bá' m ondogassa, fi
atal kqrában m indent odaadott 
vóna egy ekkorka pináétt, s most 
otthon akkora van, m int egy bun
dasapka, s ha utánavetik se kell, 
na de az öreg es bolondos életű 
vót, emlékszem eccer, az iskolá
nál dógozott akkoriba, de hát üs- 
m ered te es az öreget, szóval eccer 
o t t  a le á n y o k o t fo g d o s tu k  a 
fásszín mellett, m á siheder legén- 
kék kéz tünk lenni, az öreg csak 
biztatott, s villogott a szeme, ec- 
cer-eccer mé ő es odakapott, ak
kor a leánkák m á formások vó- 
tak, jobban fejlőttek abba a korba 
m int mü, egyik-másik m ár szőrö- 
södett es alul, erőssen izgattak 
m űnket, s akkoriba fedeztük fel, 
hogy a pisilőnk nemcsak arra va
ló, hogy kitegyük am it megit
tunk, na szerusz, töccsed a mási- 
kot, ne pillogtass, úgylehet akko
riba egy évvel vótál alattam az 
iskolába, a Julis pedig kettővel, 
egy év választ el csak tüteket es, 
há akkoriba nem  láccott rajta ni-

csa egy leány lesz belőle, istenem
— azé akárhogy es vagyunk, nem 
mindenkinek van ilyen fehémé- 
pe, a legszebb a három lökön, 
csudálkozole hogy idáig juttunk, 
na de  ha eccer ő se tud  határozni, 
soha nemes tudott a fehém ép, 
nem nekivaló a bíráskodás, azt 
csak így ne, férfiak között, na sze
rusz! m ég egyet igyunk meg, el- 
hiszede komám, hogy nem bá
nom ezt az egészet, akármi es lesz 
a vége, aszondom megérte, pedig 
sok bolondságot csináltam én má 
a fehém épek miatt, de ilyet eccer 
se, m ég egy tarhavasi leány miatt 
szinte m egüttek eccer, ahhoz já- 
rogattam vót, s örökké éjjel kellett 
menni, hogy meg ne lásson senki, 
m e' m eg esü ttek  vóna a tarhavasi 
rományok, ha meglátnak a leány 
mellett, na de az a leány es oan 
vót, hogy három hónapot jártam 
hezza, szinte m inden éjjel elgya
logoltam, jó tíz kilométer, s haj
nalba m ég vissza, le es vótam 
szerdve úgy, hogy azt hitték va
lami bajom van, na de eccer, em
lékszele amikora fődrengés vót, 
na az engem eppe a leánynál ka
pott, megjedett mindenki, feleb- 
redt a falu, ugattak a kutyák s a 
leán apja es világot gyújtott, úgy
hogy én egy szál gatyába ki kel
lett szökjek az ablakon, s ahogy a 
kerteken csaptam ától, hogy meg 
ne lássanak egy helyen még a ku
tyák es esszerágtak, na de én töb
bet nem  es m entem  vissza, ké
sőbb osztán a leány egy vénem
bertől visszakütte a gunyámot, 
de a kicsi bőrbekecsem az ott ma- 
ratt, montam, annyit meg es érde
m elt, osztán  hallo ttam  férhez 
ment, eccer láttam m ég csak az
óta, pont a Julissal beszdgettek 
egy bálba, úgyhogy inkább nem 
m entem  oda, mit es kerestem vó
na ott, inkább elmentem a veres
hez egy félliter pálinkával, ejsze 
azon a veresen tanult meg baszni 
a fél falu, te es, ne tagadd, na ugye
— szerusz, igyál, szinte aszontam 
az Isten éltessen — na de az a ve
res azé nem vót semmi, szerette 
erőssen, de értette es a dógát, s 
hálistennek tiszta vót, vigyázott 
magára, s nézd meg, ha az es fér
hez nem  ment, aszongyák a vá
rosba látták, má gyermeke es van, 
valami vasutas vette el; na meg 
ne haraguggy, m ost má ügyes 
mindegy, a vasútról jut eszembe, 
hogy én a Julist a vonaton csókol

tam m eg először, eccer az alagút
ba, de az m ég azelőtt vót, hogy 
esszeálltatok vóna, utána nem es 
vót semmi, m á' akkor se, csak ül
tünk nagy elveresedve ahogy ki
é rtü n k  a v ilágosságra, de má 
akkor megjegyeztem magamnak, 
csak há' akkor m ás vót, s osztán 
ahajt reá egy évre jöttél te es, járni 
keztél héza — na vigyázz, me el
öntőd a pálinkát, na igyad, me én 
má megittam — akkor má erősen 
irigyeltem tőled, de ti erősen jól 
vótatok s én nem akartam bajt 
csinálni, meglett az úgy es, s csi
náltam  m ég m áshol es, nálam  
többet a fehém épeknél ejsze má 
csak Gyárfás bám, olyant es csi
nált az öreg, hogy a fia szereteji- 
vel, m enye lévendővel fekü tt 
essze, m eg es fogta a fia, s jól 
esszeverték ott helybe az ablak 
alatt, az öreg es addig m ind m ent 
a fehém épek u tán , hogy eccer 
csak addig-addig, hogy a tejsze
dő nem  megtötte-e a bicskával, 
héjába na, az öreg nem bírta a 
szeszt, isten nyugtassa, na de m ü 
még bírjuk! Mennyi lehet ez a po
hár, van vaj két ded , na, fenékig! 
lássuk mi lesz belőle, én a katona
ságnál tanultam meg inm, s szi- 
varazni es; hej, egyeb-egyeb, de 
fehém ép nélkül nehez vót az élet, 
alig vártam  hogy hazajöhessek, 
még a féregliktól es felállt, aszon
tam, ha hazajövök m ég a vén
asszonyok se m enekednek ba- 
szatlan, úgy hogy tudom  nefélj, 
neked es milyen lehetett, s hogy 
közbe ad d ig  itth o n  a Julissal 
esszeálltam míg odavótál, na lá
tódé, de azé' m á nem csak én va
gyok a hibás, ha ecce' nem vótál 
itthon, s én es kellettem neki, na 
de imá eldől, hogy lesz, akárhogy 
es, esszesógorosottunk, valamit 
ejsze énekelni es kéne, de az tot 
most inkább ne, énekeljen az em
ber jókedvibe vagy bánatába, de 
ne ilyenkor, na komám, ügyel- 
gess csak me koppan le a fejed, 
má alig kapaszkocc a bicskába, 
még jó hogy jól beléütted az asz
talba, én es az enyémet, de azé ki 
tudom  húzni, úgy  hogy  csak 
ügyelgessünk, na szerusz, igyuk 
meg m ég ezt es itt, s haliám m ég 
m elyik bírja, s m eddig, te ko
mám, nem es tudom  érdemes-e 
ilyet csinálni egy fehémépétt, na 
jó, a Julisétt m indenképpen érde
mes, ammá csak az egyikünké le
het, s ügyes egész életembe egyeb 
se járt a fejembe csak a fehémép, 
imá' ejsze lassan ideje vóna meg- 
komolyoggyak es, s ahogy téged 
elnezlek komám, meg es fogok, 
me' te má kidőltél hálistennek, 
úgyhogy ha a börtönből kijövök, 
megházasodok, s ember leszek, 
elveszem a Julist, ha megvár, s ha 
nem há' leszúrom azt es, amelyik 
hezza m ert nyúlni, úgy mint té
ged itt most, komám, az istene
det, na így ne, s még eccer, itt es 
én vótam a legén, nem  te.

KUN ÁRPÁD 
K r iz a n té m
A krizantém  erős virág, 

nincs is illata, csak növény
szaga. Ez a szag m ár nem 
repül, ott m arad a levelek 
között. Még szaga sincs a 
k r iz a n té m n a k , csak  na
g y o n  so k  sz irm a  v an . 
Anyám legombozta, sűrű 
bokrairól a fal tövében le
csippentette  a bim bókat, 
hogy nagyobbra nőjenek a 
m egm aradtak. A m egm a
rad tak  novem ber elsejére 
sű rű  pom ponok. Jönnek 
arra a sárga fal mellett a 
halottak , m egérkeznek a 
téli hideggel. Ok is le van
nak hűlve, de jókedvűek. 
F o jto tta n  n e v e tg é ln e k , 
amíg közelednek az eresz 
alatt, hangjuk m int az avar
ban tévelygő patak. Hosz- 
szú  so rban  jönnek , leg 
utoljára Kuszi, akit a nyár 
elején tem ettünk . Kettőt 
Toppantott rajta a szom 
széd rossz fogú kutyája. 
M ásnap hajnalban m ég a 
lefetyelésre ébredtem , és 
délelőtt m ár gödröt ástam. 
Pár hét m úlva egy nyári zi
vatar előtt dögszag terjen
g e tt a m eggyfa a la tt. A 
légnyomás kisajtolta a bűzt 
a földből. E m lékezte tett 
bennünket, hogy akit sira
tunk, nagyban rohad. A- 
nyám  jött a hírrel, m iután 
meglátogatta szépen hajtó 
krizantémjait. Kuszi elro
hadt, mégis, amikor oda
szóltam neki h o g y : "Kuszi, 
hozzám!" és füttyén tettem, 
még m egm ozdultak a rö
gök hónapokkal később is. 
A halott Kuszi összeszedte 
minden erejét, hogy enge
delmeskedjen, de nem  si
k e rü lt nek i. És m ost itt 
zárja a sort a halottak mö
gött. M ég nincs gazdája, 
csak csapódott a társaság
hoz. Lógatja a nyelvét, kö
veti a súlytalan lépteket. 
November-illata van a kri
zantém nak, de csak ók tud
n ak  ró la . K örbeállják  a 
p o m p o n o s  b o k ro k a t és 
isszák a nehéz szagot. Ku
szi közben kiszúr m agának 
egy párás, nehezen lengő 
lelket és pitizni kezd. Ott 
leng a vetem ényeskert vé
gében szag és lélek. Anyám 
legombozta m ég október
ben a krizantémokkat.
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LAKATOS MIHÁLY

GONDOLATOK A KASTÉLYRÓL I.
Kafka halálának a 72. évfordulóján
Talán meglepő a 72-es szám az 

ajánlásban, de mi lenne illendőbb a 
Mesterhez, mint hogy nem egy szok
ványosán és hagyományosan kerek 
évfordulón (melynek "kereksége" 
amúgy is megkérdőjelezhető, hiszen 
mennyivel "kerekebb" mondjuk a 25 
vagy 75, mint a 72, és ha közmeg
egyezéssel annak is nevezzük az előb
bi kettőt, az csakis a tízes számrend
szerre érvényes...), hanem ellenkező
leg, egy jelentéktelen szám kapcsán 
emlékezünk m eg róla, feltételezve, 
hogy ó  — a logikátlanság, az esetle
gesség alapelvén működő ironikus 
hangvételű szövegek szerzője, szük
ségszerűen nem értene egyet velünk. 
Vagy legalábbis teljes egészében nem.

Valahogy úgy vagyunk A  k a stä y -  
lyal, mint űrkutatóink a Marssal: noha 
számtalan információt begyűjtöttünk 
róla, még mindig nem vagyunk bizto
sak benne, hogy létezik-e, létezett-e 
élet rajta, bár kétségtelen, hogy erre 
utaló nyomok, jelek vannak. Amint
hogy az sem tisztázható egyértelmű
en, hogy egy valahol az őshomályban 
szendergő mítosszal vagy pedig a mo
dem ember léthelyzete által motivált 
vízióval van-e dolgunk, melyből csa
takos pizsamával és ziháló tüdővel 
ugyan, de lehetséges a felébredés. 
Egyszóval: a regény nyitott a különbö
ző interpretációkra, de elzárkózik az 
egyetlen előL Ez a szöveg nem mumi- 
fükálható, merthogy: éL

A filozófus hajlamos az emberi 
élet abszurditására vonatkozó tézisé
nek visszaigazolását látni benne, nem 
egészen alaptalanul. "Minden nagy 
költő valamit érthetővé tett az életben, 
olyat, amit előtte^ senki nem látott 
olyan érthetőnek. És mi vált érthetővé 
Kafkánál? Az élet érthetetlensége."1 

(Max Brod) Campus szerint Kafka, 
mint a legnagyobb modem írók és 
gondolkodók, "föllázadt a Semmi" el
len, az élet értelmetlensége ellen, és 
megpróbált "reményt ébreszteni egy 
reménytelen világban", míg Wilhelm 
Emrich úgy látja, hogy: "Az ember 
rabszolgasorsának, kiszolgáltatottsá
gának a legélesebb kritikusa lett a né
met irodalomban, az élő emberben 
tudatosította, hogy úgyszólván még 
nem ember, hogy eltorzult, látszóla
gos, valótlan élet, hazugság veszi kö
rül, melyben nem tud lélegzetű." 2

Ám az irodalmár nem hajlandó 
ennyiben kiegyezni. Tagadhatatlan, 
hogy az említett aspektusok jelen van
nak a regényben, hogy a hivatali bü
rokrácia elembertelenítő mechaniz
musára hasonlító jegyek felfedezhe
tők benne, ám a viszony— szerintünk 
— fordított jellegű. Nem a kafkai világ 
az, amely hasonlít akár a századelő, 
akár napjaink hatóságának összefüg
géseiben átláthatatlanul szövevényes 
ügyintéző rendszerére, hanem ez 
utóbbi az, amely a kafkai világgal ka
cérkodik. A lényeges különbség pedig 
a mimeszisz hiányában rejlik: a kafkai 
szöveg nem utánoz, nem ábrázol, ha
nem teremt és megszüntet. Esszenciá
ja a kafkai nyelv teremtő erejében 
rejlik, mely immanensen tartalmazza 
az általa létrehozott világ attribútu
mait, melyet aztán a lényegüeg hozzá 
tartozó kijelentések terem tő/m eg- 
szüntető dialektikája kelt életre és tart 
mozgásban. Irodalomelméleti szem

pontból ez egybecseng a szöveg jelen
tésének a hiányát hangoztató tézissel, 
mely szerint nem egy előzetes, inten
cionális jelentés kigöngyölítése, meg
fejtése a dolgunk, mivel üyen nincs 
C A sokszintű szövegben minden kibo
gozandó, de semmi sem megfejtendő.'' 
Barthes)3, hanem a számunkra és 
csakis általunk feltárulkozó jelentések 
csomópontjainak "kibogozása" vagy 
legalábbis megkísérlése. Jutalmunk 
pedig nem más, mint a felfedezés örö
me.

Anti-Robinson 
avagy kudarctörténet
Globálisan tekintve felvetődik a 

kérdés, hogy mi is a regény szüzséje, 
müyen történet, illetve minek a törté
nete A  k a s tű y l  Már kezdettől fogva 
adva van egy K. nevű főhős, aki meg
érkezik egy hóborította faluba, mely 
egy bizonyos várkastély lábánál terül 
el. Ez a történet kiindulópontja, a to
vábbiakban pedig azt követhetjük 
nyomon, hogy miként nem sikerül K.- 
nak elfogadtatnia magát az itt talált, 
tömören csak "kastélyának nevezett 
közösséggel. Ennyiben tehát egy si
kertörténet ellenpárja. K., mint egy 
modem Robinson vetődik erre a tájra, 
mely hétköznapi értelemben (márpe
dig semmi okunk sincs feltételezni, 
hogy K. máshonnan, mint a hétközna
pi életből érkezik) egy felfedezetlen, 
felderítetlen vidék (mint a régi térké
peken az "itt oroszlánok laknak"-dm- 
kével jelölt régiók), amennyiben a 
hagyományos értékek és törvények 
errefelé ismeretlenek, és mint később 
kiderül, egyben működésképtelenek 
is. Arra utaló jelzést, hogy itt valóban 
két külön világról van szó, már az első 
lapon találunk, hiszen: "K. sokáig állt 
ifa h íd o n , mely az országútról a faluba 
vezetett, és fölnézett a semmibe"* (ki
emelések tőlem). Hogy a híd  hagyo
mányosan minek az archetípusa, az 
nyüvánvaló, akárcsak az, hogy K. sze
mélyében maga a Lét néz farkas
szem et a Sem mivel. Ez egyelőre 
izgalmas, hiszen földi halandó számá
ra mi lehet nagyobb kihívás, mint 
szembesülni a Semmivel, mely nem 
kevesebbel kecsegtet, mint a világte
remtés az im itatio  D ei lehetőségével. 
Ez serkentőleg hat K.-ra is, ám a kas
télyt nem sikerül megteremtenie. 
Márpedig ahhoz, hogy létezzen az ő 
számára, K-nak empirikusan is meg 
kellene tapasztalnia, nem csak az oko
zatok alapján következtetnie a létére. 
A kastély azonban ellenáll minden ha
sonló próbálkozásnak, míg K  tulaj
donképpen az ő kreatúrája: az, amivé 
a kastély teszi. Az ő tragédiája egyben 
a legnagyobb és legnemesebb emberi 
tragédia is: a teremtmény kísérlete, 
hogy Teremtője helyébe lépjen, az ér
telem heroikus próbálkozása, hogy 
önmaga Ősokára leljen. A vállalkozás 
szükségszerűen bukásra van ítélve, az 
olvasót pedig a csodálatnak és szána
lomnak olyan keveréke keríti hatal
mába, mely közel jár ahhoz, amit a 
nagy görög katarzisnak nevezett.

K.-nak mindvégig nem sikerül 
domesztikálnia ezt a környezetet, 
egyszerűen azért, mert nem jut szó
hoz. És mi másban lehetne bizodalma 
a kafkai hősnek, mint a nyelv, a szó

mágikus erejében?! A teremtő Igében, 
mely azonban közvetlenül hat, nem 
pedig az értelmezések deformáló szű
rőjén keresztül. K. helyzete alapvető
en abban különbözik a Robinsonétól, 
hogy őneki nem egy potenciálisan lé
tező vüág struktúráit kell megalkotnia 
erre a célra eleve adott, de kaotikus 
állapotban létező elemekből, hanem 
egy jól szervezett, de ismeretlen tör
vények szerint működő világ testide
gen elemeit kellene felhasználnia 
olyan célra, melyre — mint utóbb ki
derül — ezek tökéletesen alkalmatla
nok. Robinson környezete ember
barát környezet, mely elfogadja domi
náns elemként az embert, amennyi
ben ez utóbbit az értelme alkalmassá 
teszi erre, míg K.-nak épp ellenkező
iéig: idomulnia kell egy domináns 
környezethez, miközben értelme tel
jesen alkalmatlanná teszi erre a sze
repre. Kafka állítólag megemlítette 
Max Brodnak, hogy miként képzelte 
el a regény befejezését K., a számtalan 
kudarccal járó próbálkozás után, vé
gül meghal. A mostani befejezés, érzé
sünk szerint legalább egyenértékű, ha 
nem jobb, az eredeti elképzelésével. 
Hiszen az a tény, hogy K. elfogadja 
Pepi ajánlatát, miszerint költözzön le 
a szobalányok földalatti, sötét odújá
ba, szimbolikusan és erkölcsileg is a 
hős halálát jelenti. Akastély, K. vágya
inak célja, a hegytetőn van, f áradságos 
munkával kell törekednie feléje. És 
ahelyett, hogy a csúcsra jutna, a gróf 
(vagy legalább a tisztviselők) közelé
be, a pincébe kerül, a szobalányok tár
saságába.

Akastély titokzatos némasága, el
érhetetlensége és a mégis lépten-nyo- 
m on érzékelhető jelen léte (bár 
feltevődik a kérdés, hogy egyáltalán 
létezik-e, nem csupán egy, az idők ho
mályába vesző mítoszról van-e szó, 
melytől az adott közösség eredezteü 
magát és melyet fétisként tisztel...), ü- 
letve az a tény, hogy ezzel meghatá
rozza (igaz: csak áttételesen) K. sorsát 
— a regény azon elemei közé tartoz
nak, melyek utat nyitnak a vallásos 
értelmezés felé.

Dráma vagy regény?
A kérdés nem csak retorikai, hi

szen a regény szövege túlnyomórészt 
dialógusokból áll, melyekhez képest 
az epikus elemek meglehetősen hát
térbe szorulnak. Elképzelhető a szö
veg jelenetekre való tagolása is, úgy 
mint: kocsmai jelenetek, az elöljáró 
háza, Bamabásék háza, iskolai jelenet 
stb. (Az más kérdés, hogy a drámai 
feszültség fokozása érdekében végre
hajtott eseüeges tömörítés jelentős 
veszteségeket okozna a kafkai szöveg
nek, viszont tény, hogy nem állna el
lent egy színpadi feldolgozásnak.) 
Mintha maga a szerző is szem előtt 
tartott volna bizonyos dramatikai 
szempontokat: a történet jelenében le
játszódó cselekmény megfelelően kar
csú ahhoz, hogy ne igényeljen túl
ságosan bonyolult színpadi manőve
reket, a hangsúly inkább a szereplők 
dialógusaiból kibomló előtörténeten 
van, mely méhében hordja a későbbi 
kibontakozás perspektíváit, a színpa
di mű esetében nélkülöz’ «tetlen drá
mai feszültség elemeit ugyancsak a

párbeszédek hordozzák, viszont az 
a do ct cselekm ény fonál m egfelelő  
mozgalmasságot is szolgáltat ahhoz, 
hogy a darab ne fulladjon a végeérhe
tetlen párbeszédek monotóniájába.

Érdekes, hogy magában a szöveg
ben is gyakran találunk színpadi jele
netre utaló megjegyzéseket: pL a két 
kocsmában lezajló párbeszédeket a 
némán figyelő parasztok tömege kö
veti, nemritkán gyűrűt vonva a sze
replők köré, betöltve ezáltal a színházi 
közönség funkcióját, mely érzéseiben 
azonosulhat a hősök némelyikével, de 
ténylegesen nem avatkozik/avatkoz- 
hat a cselekmény menetébe. ("Városi 
ruhás, színészies arcú, szűk szemű, 
erős szemöldökű fiatalember állt mel
lette, meg a vendéglős. Ott voltak még 
a parasztok is, egyik-másik megfordí
totta a székét, hogy jobban lásson és 
halljon.5" "A parasztok is mind föláll
tak, és bár a kocsmáros igyekezett 
visszaszorítani őket, a készülékhez tó
dultak, és félkört formáltak K. körül.6" 
"De mintha csak komédia lett volna az 
egész, és lassan a parasztok is abba
hagyták a tolongást.7” "Alighogy K. 
belépett, a parasztok is mind fölálltak, 
hogy közelebb kerüljenek hozzá; már 
egészen rászoktak, hogy mindig köré
je tóduljanak.8" "Látta őket, ahogy ott 
ülnek, ki-ki a helyén, egy árva szót 
sem váltanak egymással, nincs köztük 
semmi látható kapcsolat, és csak az 
köti össze őket, hogy mindannyian rá
merednek9  (...)" stb. Jelenlétük érzé
kelteti, hogy van egy másik valóság, 
másik világ, másik elet, mely ugyan
abban az időpontban jelen van, de tel
jesen kívülálló, közömbös, sőt: in
kompatibilis a szereplők világával, hi
szen nincsenek kapcsolódási pontok, 
nem hatnak egymásra. K. számára ez 
a vüág csak annyiban létezik, ameny- 
nyiben érkeznek belőle olyan embe
rek, akik valamiféle szerepet játsza
nak a közte és a kastély közti viszony- 
rendszerben. De ezek azonnyomban 
levedlik előző minőségüket és K. vilá
gának válnak a komponenseivé. Tette
iknek o tt tú l nincsen rezonanciájuk, 
hiszen a kastély például nem reagál 
arra, hogy Frida K. társává szegődik, 
Fridára nézve ennek nincsenek követ
kezményei, sőt: amint úgy dönt, hogy 
visszakozik, átmenet nélkül visszafo
gadják és a visszatért Frida egyenér
tékű a K. érkezése előtti Fridával. 
Barnabást K. megérkezése teszi kül
dönccé, távozásával a korábbi állapot
ba kerülne vissza.

A hősök lelkiéletük eseményei, az 
ezekhez fűződő gondolataikat, értel
mezési altlematíváikat szinte shakes- 
peare-i módon a dialógusokban fejtik 
ki, nyűt színen előtárva (beszélgető
partnernek és hallgatóságnak egya
ránt) az őket foglalkoztató legégetőbb

{>roblémákat. A két segédben egy pü- 
anatra felvillan előttünk a XVU. sz-i 

francia drámákban oly divatos "confi
dent" alakja, mígegyformaságuka ko
médiákban közkedvelt "qui pro quo” 
módszerét idézi. (Igaz: ez lényegtelen 
vonás a kafkai műben, csak futólag él 
a helyzet kínálta tehetőséggel.) De a 
szereplők sokasága nem téveszthet 
meg bennünket Különösebb semati- 
zálás nélkül kijelenthetjük: lényegé
ben két szereplővel van dolgunk Az 
egyik K., a másik a kastély, mely idő t- 
ként álarcot cserél és hol Fridakér.t, 
hol Barnabásként, hol elöljáróként stb. 
jelenik meg, anélül, hogy az eszköz
ként használt szereplők jelleme tetteik 
vagy a szóhasználatuk alapján meg
nyilvánulna. Mindannyian ugyanan
nak a c szkurzusnak az alkotóelemei.
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térbeli pozíciójuknak megfelelően  
más-más megvilágításban. Sőt, ilyen 
szempontból látszólag maga K. sem 
különbözik tőlük, hiszen ugyanazon 
fogalomrendszerrel operál, csupán 
más argumentációt használ fel célja 
elérésének érdekében. Hogy ennek el
lenére miért csak látszólagos az azo
nosság? A válasz a regény alapkon
fliktusát tárja fel előttünk; K. és a kas
tély képviselői nem is érthetik meg 
egymás beszédét, mert a szavak, me
lyeket használnak, ugyanazok, de sze
mantikájuk eltérő. Más szóval: K. és a 
kastély más-más diszkurzus képvise
lői. A két diszkurzus pedig inkompa
tibilis. .lehet, hogy ezek a gon
dolatok érvényesek abban a messze
ségben, ahonnan jött — mondja a 
kocsmárosné az egyik jelenetben —, 
itt azonban teljesen értelmetlenek”) * 5 6 * 8 9 10 II 

Ha csak ellentétesek lennének, nem 
lenne minden veszve, mert az, amiben 
ellentmondanak, egyben kapcsolódá
si pontot is jelentene, fennállna az 
összebékítés, a kompromisszum lehe
tősége. De így elsiklanak egymás mel
lett, ami azt jelenti, hogy a konfliktus, 
mint üyen a kettő közt létre sem jöhet 
Ha van konfliktus egyáltalán, az a hő
sök lelkivilágában van, oka pedig egy 
bizonyos diszkurzus mindenhatósá
gába vetett hit megrendülése, a nem
értés és a meg nem értettség okozta 
kettős megrázkódtatás.

Visszatérve a "dráma vagy re
gény" kérdésére, nem azt akarjuk 
mondani, hogy Kafka "A kastély"-t 
könyvdrámának szánta, csupán any- 
nyit szerettünk volna jelezni, hogy a 
szöveg szokatlanul sok olyan elemet 
tartalmaz, mely drámai kompozícióra 
utal, illetve hogy az említett tulajdon
ságai alapján nyitott az effajta megkö
zelítésre is.

A kastély világa
A kastély a lábainál elterülő falu

val hermetikusan zárt közeget alkot 
Hogy ezt a szinte tökéletes rendszert 
mégiscsak belső ellentétek feszítik, ar
ra K. megérkezése a legjobb bizo
nyíték. A földm érő m egérkezése 
ugyanis főként egy Brunswick neve
zetű ember mesterkedésének az ered
ménye, akiről az elöljáró azt állítja, 
hogy "talán nem is rossz ember, csak 
buta és képzelgő", de ha kizárhatnák 
őt a községből, jóformán valamennyi
en boldogok lennének De a kastély
ból kizárni valakit — állapítjuk meg 
m i— épp annyira leheteüen, mint oda 
befogadni. Brunswicknak talán épp 
akkora szerepe van a kastély működé
sének fenntartásában, mint az összes 
többi hivatalnoknak együtt. Hiszen ha 
egyéb nem, az bizonyossággal állítha
tó, hogy K. jelenléte Brunswick érde
me, tálát az is, hogy a kastélynak le
hetősége van arra, hogy önnön létezé
sét ismételten megtapasztalja, tör
vényeit megmérettesse, identitását 
meghatározza. Axióma, hogy ebben a 
világban minden csak a kastély vi
szonylatában értelmezhető, az tölti 
meg a legcsekélyebb tartalommal is, 
nélküle puszta formák, sémák rende
zetlen tömegével állunk szemben. Az 
itt működő törvényszerűségek épp 
úgy kivédhetetlenek, mint egy műal
kotás belső törvényszerűségei: ha ré
szese akarsz lenni az élménynek, el 
kell fogadnod őket. Arra azonban fel
figyelhetünk, hogy fura mód, ezek a 
szabályok úgy működnek, hogy min
dig a kastély hatalmasainak szárma
zik előnye belőlük Mostmár csak az a 
kérdés, hogy ők hozták-e eme tör

HELIKON
vényeket vagy a törvények helyezték 
őket a piedesztálra? A pórnép minde
nesetre nem kérdőjelezi meg a dönté
seket, sőt, a maga során lovat ad alá
juk, mert ellenkező esetben nem job- 
bulásra, hanem katasztrófára van ki
látás: konszenzus nélkül ugyanis a 
kastély összeomlik, ők pedig senkik- 
semmík lesznek (más szóvá: szaba
dok), elvesztik  identitásukat. A 
szabadság felelősségének réme foly
tonos éberségre serkenti őket. Az 
idenütástuda t pedig nagyon erős ben
nük: 'Mi ezzel szemben maga? (...) — 
kérdezi az elöljáró egy adott pillanat
ban K.-tól — Nem való a kastélyból, 
nem való a faluból; egyszerűen sem
mi.11" Hogy ez az öndefiniálás meny
nyire tudatosan és szándékosan egy 
másik létező világ ellenében történik, 
az Frida K-hoz intézett szavain is fel
mérhető: "Én tudom, másutt, másféle 
embereknél ugyanez a viselkedés os
tobának és visszataszítónak számíta
na, nálunk azonban nem így van.12 13 *”

Már maga a tény, hogy K., mint 
földm érő  érkezik a faluba, felér egy ki
sebb rebellióvaL Hiszen a fogalom egy 
olyan állapotot feltételez, mely rend
szert, szabályozást, mérést, racionali
zálást igényel és egyáltalán: a változás 
perspektíváját villantja fel. A kastély 
ezen a stádiumon már rég túl van, K. 
érkezése tehát nem a strukturáló érte
lem diadalát jelenti a káosz fölött, ha
nem a fennálló rend megkérdőjele
zését! K. visszaminősítése iskolaszolgá
v á  (tehát a helyi entellektüelek kiszol
gálójává !) nem csak azt a célt szolgálja, 
hogy a jövevényt megalázzák, sokkal 
inkább óvintézkedés a kastély részé
ről. Hogy mennyire biztos alapokon 
nyugszik ez a világ, az is bizonyítja, 
hogy K.-nak egy pillanatra sem sike
rül fölényét megtörnie vagy magabiz
tosságát, akár átmenetileg is, meg
ingatnia. "...látszólag értelmetlenül 
működik, akár a szél, távoli, idegen 
irányításra, amibe sose nyerhetünk 
bepillantást" — mondja K. a kocsmá- 
rosnéról, de ugyanez érvényes a kas
tély világára is. "Egyelőre nem látszik, 
mintha beavatkozott volna a dologba, 
(ti. a kastély, sz. m.) Amit eddig el
mondtál, nem volt egyéb, mint az em
berek meggondolatlan félelme (...)" — 
magyarázza K. máshelyütt Olgának, 
és ez elgondolkodtató. Mert valóban: 
a kastély hatalma csak hatásaiban ér
ződik, de úgy, hogy akár az emberek 
gondolkodásmódjának immanens ki
sugárzásaként is értelmezhető. És 
akár végig is vihetjük a gondolatme
netét létezik-e kastély valójában vagy 
pedig egy konszenzuson alapuló me
tafizikai konstrukció?

A főnév vágya 
a köznevesülésre
K. nevéről csak' annyit kell tud

nunk, hogy K-val kezdődik, ezzel 
minden lényegeset elmondtunk róla. 
A regény cselekményének a gerincét 
K. arra irányuló törekvése alkotja, 
hogy beolvadjon a kastély világába. 
Ha a magyar fordítás nyújtotta lehető
séggel egy kicsit játszadozni akarunk, 
a regény szüzséjét röviden úgy is 
összefoglalhatjuk: K. kísérlete, hogy 
k-vá legyen. Vagy: a főnév tragikus vá
g ya  a köznevesülésre. Ez K.-nak nem 
sikerülhet mert a K után ott van a., 
mint egy jegyzőkönyv, mely egyszer s 
mindenkorra rögzíti 4  befejezettség 
tényét. K. soha nem olvadhat be a 
k(astély)-ba, mert K. nem létezhet 
másképp, csak mint K.

Mégis: mi motiválja K. törekvését, 
miért akar mindenképp része lenni a 
kastély világának, milyen külső inger 
hat rá? Talán a gömb tökéletes gömbö- 
lyűsége, a kikezdhetetlenség, maga a 
lehetetlen? Nincs rá magyarázat. 
"Azért jöttem ide, hogy itt maradjak 
Itt is maradok" — mondja K. Fridá- 
nak, majd — mintegy a maga meg
nyugtatására — hozzáteszi: "Mi 
csalhatott volna erre a sivár vidékre, 
hacsak nem az a vágy, hogy itt marad
jak?" A cél és az ok azonosságával be
zárul a kör. Ez a paradoxon a regény 
gyújtópontja. Hiszen K. egyébként 
szabad ember, nyugodtan hátat for
díthatna a kastélynak és mehetne 
olyan vidékre, ahol könnyebben bol
dogul. Aminthogy Frida fel is ajánlja, 
hogy vándoroljanak ki Spanyolor
szágba vagy Dél-Frandaországba. 
Megjegyzendő, hogy csupán e két 
földrajzi név hangzik el a regényben, 
mint olyanok, melyeknek konkrét re
ferenciájuk is van. Frida az ajánlatára 
a fenti választ kapja, mely látszólag 
nem magyaráz meg semmit, de csak 
látszólag, mert az, hogy e két tájegy
ség annyira idegenül cseng ebben a 
szövegkörnyezetben, mintha egy tá
voli galaxis bolygóiról lenne szó, tulaj
donképpen mindent megmagyaráz.

K. akkor szenvedi el az első vere
séget, amikor egy telefonbeszélgetés 
során nem meri megnevezni magát a 
kastélybeli hivatalnoknak, a másodi
kat pedig akkor, amikor megállapítja, 
hogy Barnabás személye rögtön "fa
kóbb" lett a számára, amint kiderült, 
hogy nem a kastélyban lakik, hiszen 
ezzel öntudatlanul is a magáévá tette 
a kastély értékrendjét. Hogy ezek 
mennyire jelentős veszteségek, azt a 
következményeken lehet lemérni, 
azon, hogy K. lába alól kicsúszik a 
talaj, identitás-zavarba kerül és ő ma
ga is felteszi a kérdést: "Hát akkor ki 
vagyok?" K. nyugtalansága valóban 
egzisztenciális nyugtalanság — a re
gény francia értelmezői jogosan tekin
tik őt az individuum önmagától és a 
világtól való elidegenedése mintaké
pének

K. képtelen kiismerni, hogy mi
lyen törvény működteti ezt a világot, 
holott kívülálló számára nyüvánvaló 
az alaptörvény: a kiismerhetetlenség. 
A kölcsönvett értékrendből és az örö
költ logikai konstrukciókból keletke
zett hibrid az, am ely m inden  
igyekezetét elgáncsolja. "(..) ez a bele
egyezés már-már arra indíthatta vol
na, hogy elálljon kérésétől: nem sokat 
érhet, amibe üyen könnyen bele
egyeznek"18 — gondolja K. egy adott 
pillanatban, hiszen mindennek az érte 
kifejtett erőfeszítés a mértéke. Reális, 
hétköznapi gondolkodásmód — de 
nem illik ebbe a világába. Az önmagá
val vívott csatában is alulmarad: "Ol
ga halkan, szinte bizalmasan beszélt 
IC-val, jó volt vele menni, majdnem 
olyan jó, mint a testvérével. K. véde
kezett ez ellen a jó érzés ellen, de azért 
érezte.19" ő t, a be nem fogadottat, bár
mennyire is tiltakozik ez ellen, ösztö
nei minduntalan Olgáék, a számki
vetettek társaságába viszik, s amint az 
önkontrollja lanyhul, rögtön olyasmit 
tesz, ami csak erősítheti ezt a kapcso
latot: pl. meghívja Olgát és Amáliát 
magához, majd észbe kapva azonnal 
visszavonja a meghívást.

Mindaz, amit a kastély jelent szá
mára, észrevé len Klamm (aki tulaj
donképpen e f y  jelentéktelen tisztvi
selő a tisztvisi >ők jelentős számú tö
megében — szembeötlő értékvesztés, 
hiszen a gróffal való találkozás többé

szóba se kerül) személyében összpon
tosul, s végül itt is bekövetkezik a vég
zetes csere: a cél az ok helyére kerül. 
Míg a kezdeti törekvés arra irányul, 
hogy a Klamm-mal való találkozás so
rán a helyzetét tisztázza, később már 
magának a találkozásnak a ténye vá
lik elsőrendű céllá, hogy minden más 
törekvést könyörtelenül maga alá ren
deljen. Kijelentésünket — többek közt 
— Frida éles szemű megfigyelése is 
alátámasztja, amikor K. szem ére 
hányja, hogy a környezetéből min
denkit eszközként használ fel célja el
érésére: "(...) úgy véled , bennem  
megbízható eszközt találtál ahhoz, 
hogy valóban és hamarosan, sőt fölé
nyesen eljuthass Klammig. (...) Rész
vevő szavaiddal megnyerted ma
gadnak a fiú nem valami könnyen 
megnyerhető bizalmát, s akkor aztán 
egyenest nekivágtál a célodnak me
lyet egyre inkább felismertem. ' K. 
empirikus tapasztalatokra vágyik  
’közvetlen közelről akarom látni, az
tán hallani akarom a hangját"21, tehát 
csupa olyasmire, ami ebben a vüág- 
ban nem is annyira tiltott, hanem in
kább értéktelen, értelmetlen annál 
fogva, hogy a törvényszerűségek me
lyek ezt a világot igazgatják elsikla
nak fölötte. Klamm alakját a fluiditás 
jellemzi, nem konkretizálódik min
denki másnak látja, sőt feltételezhet
jük — kafkai stílusban —> hogy ő ma
ga sem tudja, hogy Klamm-e egyálta
lán vagy sem, mert egyfelől igaz 
ugyan, hogy mindenki annak tartja a 
maga külön-külön szemszögéből, de 
másfelől mi a bizonyíték arra, hogy 
ezeknek van közös alapja, hiszen csak 
szolgákról, alattvalókról van szó, akik 
nem mernek egyeztetni, miként is 
mernének hiszen ahhoz össze kellene 
gyűlniük ha csak egy futó pillanatra 
is, ami rögtön összeesküvés látszatát 
keltené, még ha erről szó sincs és vé
gül ha létezik is az a közös alap, mi
lyen szükségszerűség alapján utalna 
az egyértelműen Klammra?!

K. (akárcsak a többiek) soha nem 
szembesül a kastéllyal (és itt nem csak 
az építészeti fogalomra gondolunk), 
mint áttekinthető Egésszel, mindig 
csak bizonyos szegm entum aival. 
Ezekből próbálja — sikertelenül — 
felépíteni a maga számára. De K. szá
mára a kastély nem nyilatkozik meg. 
Amiként lényegében a kastély számá
ra sem létezik a K. nevű földmérő.

Hivatkozások
1 — Franz Kafka: A kastély, Gene

rál Press Kiadó, Bp„ 343. o.
2 — uo, 344. o.

5 — uo. 5. o.
6 — uo. 25. o.
I — U 0 . 2 7 . 0 .
8 — uo. 31. o.
9 — uo. 31. o.
10 — uo. 93. o.
II — uo. 57. o.
12 — uo. 154. o.
13 — uo. 130. o.
(befejező rész következik)

Szőcs Andrea rajzai

14 — uo. 222. o.
15 — uo. 151.0.
16 — uo. 151.0.
17 — uo. 27. o.
18 — uo. 38. o.
19 — uo. 39. o.
20 — uo. 172. o.
21 — uo. 96. o.
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SZŐCS ISTVÁN

Az irodalom dramaturgiájáról s hasonlókról...!!.

-------------------HELIKON------------------------------------------------------------------------ --------------

Amint a színházi előadás ren
geteg mozzanata sem művészi jelle
gű, úgy az irodalom ban  sem 
m inden — irodalom; az írónak 
azonban ezt nehezebb beismernie, 
mint a színházi rendezőnek. Igaz, 
léteznek olyan művek — s ilyen a 
nagy művek többsége —, amelyek
ből csak utólag rágicsálható elő fi
lológiai m ódszerekkel "a nem 
írásművészeti vonatkozások" tö
mege. (Utólag: — ezt úgy értve, 
hogy a szerző írás közben, tudato
san, biztosan nem is gondolt rájuk).

Az író úgy nagy általánosság
ban három dologra szokott tekin
tettel lenni: az írás minőségére, a 
világra és— önmagára. Legyakrab- 
ban azonban kialakul egy kétsarkú- 
ság: az írás, ső t az írn itu d ás 
büszkesége, rangja által az író min
denekelőtt önmagát akarja nyújta
ni; az írás neki magának a szín
pada, az előadásnak ő a főszereplő
je; a külvilág, legfennebb, háttérül 
és statisztériául szolgál. A másik 
gyakori változat az író a világra 
összepontosít, és — az eredmény 
szempontjából — talán teljesen 
mindegy, hogy milyen szándékkal: 
el akarja-e adni a világot? kiárusíta
ni a megfigyeléseit? avagy hozzá is 
akar nyúlni a világhoz? Hol népta
nítói indulattal, vagy erkölcs-csősz
ként, hol szenvedélyes kutatóvágy- 
gyal vagy drámai messianizmus
sal.

(A költő akár "belül saját önma
gában" kutathatja a világot, de 
hadd hirdessünk többéves morató
riumot a költészetre; túl sok van 
belőle; egyre inkább a szellem- 
i gyorsvendéglő akár menetközben 
is fogyasztható hamburgereinek a 
kiosztására vállalkozik.)

Jelenleg "minálunk”, az irodal
mi — ismétlem: szépprózai — je
lentkezések túlnyomó többsége az 
utóbbi változatot vállalja. Inkább 
nem írni "veretesen", nem hajszolni 
a stílus és a kompozíció finomsága
it, hanem gyorsan közölni; jelen 
lenni a nagy információ-vásáron, 
versengeni az új élethelyzetek kí
nálta témákban! Általam vagy, 
mert meg én látalak; legalább is itt, 
minálunk. Akik még komolyan ve
szik az irodalmi értékek kultuszát, 
az ilyen írói programot legjobb e- 
setben is a zsurnalisztika vagy a 
riport körébe szeretnék átutalni, a 
világjavító szándékokat pedig a 
népnevelési szervezeteknek, meg
váltói vagy legalábbis megmentői 
alapítványoknak; legjobb esetben: 
az ifjúsági irodalomnak osztják ki.

Émígy vagy amúgy nézve, a 
törhetetlenül igényeseknek igazuk 
is van: ennek ellenére én magam 
mindég szenvedélyes olvasója vol
tam és leszek a "mai tárgyú", sőt a 
legeslegmaibb bárgyú írásoknak, 
akkor is, ha a bevett irodalom mér
tékadói tartózkodva félrekapják 
pillantásukat. Ha el tud az ember 
tekinteni attól, hogy olvasás köz
ben állandóan kritizáljon, legalább 
olyan hasznos olvasmányok, ezek

is, mint a ponyvaregények. Arról 
beszélnek tudniillik, ami van. Ami 
most van és jön. Ami, hogy stíluso
san szóljak, a dolgok kerekét hajtja 
és — keni.

Az író, amikor színpada számá
ra nem tartja saját magát alkalmas 
főszereplőnek — még esetleg nar
rátorként sem —, kénytelen a túl
buzgó dramaturg műfogásaihoz 
folyamodni: felvonultat sok tarka, 
rikító figurát, érzelmes és közked
velt zeneszámokat huzat melléjük, 
a szereplők mindegyre leülnek, fel
állnak, a szín egyik végéből járkál
nak a másikba; és célozgatnak 
közismert anekdotákra, ha nem ép
pen újként próbálják elsütni őket

Szerintem mindez nem is baj: 
inkább ezt tegye, inkább kopírozza 
a vidéki színházat, minthogy újra 
és újra megfuttassa magát (mint ló
vásáron) nagy elődei magára öltött 
kényes járásával. Magyarán, le
gyen az a könyv akármilyen, de 
legalább szóljon valamiről; ha más
ról nem, legalább egy kis újdonsá- 
gos szenzációról.

Nem mintha azt akarnám mon
dani, hogy például Kozma Mária 
legújabb regénye, a Márványkáosz, 
amit mostanában olvastam együl- 
tömben végig, az akármilyen köny
vek közé tartozik. Vannak kimon
dottan szépírói, igazi regény-kvali
tásai, még ha nemis ezek töltik ki 
egészében.

A legmeglepőbb benne az idős 
kontingensek számára, hogy azok
nak a fiatal embereknek az életvite
léről és lelki belvilágáról, szellemi 
szintjéről szólva, akiknek saját élet
regényük más A Nagy Változás 
után kezdődött, már új múltat tud 
felmutatni; hitetlenkedve érzi az 
idős olvasó, hogy azóta ezeknek már 
saját korszakuk telt el; hogy ez az 
alig öt-hat év nem az előzőek utó
rezgése, nem viszonyulnak állan
dóan előzményekhez; sőt, nem is 
nagyoan érdeklik már őket vissza
emlékezések, és főleg összehasonlí
tások nem; és a régi értékek és 
értékrendek sem. Az a tény, hogy a 
megbukott rendszer még ha formá
lisan is, még ha felületesen is, de 
próbálta annakidején akár öncico- 
mázásul, akár önmentegetésül az 
"egyetemes" és "örök" erkölcsi érté
keket meglovagolni, ezzel nem 
hozta azokat közelebb e generáci
óknak "legalább valamennyire" se, 
hanem örökre idegenszerűvé és 
unalmassá tette őket számukra.

Régen azt mondogatták, a fiák 
megtagadják apáikat és nagyapáik
hoz akarnak hasonlítani. Az új re
gények felállásában azonban már 
vitatkozási kedv nélkül, egyszerű
en unják szüleiket, nagyszüleiket 
éppenséggel exotikus kerti törpék
nek tekintik, vagy — mulatságos, 
szánalmas előhulláknak. Akik úgy 
tesznek, mintha még élnének.

Az apák és fiúk motívuma helyett 
Kozma Máriánál azonban az Anyák 
és leányaik-viszony uralkodik. Több 
régebbi írásában már, például A jó

ság síró vágya című regényben az 
anya-lány kapcsolat — amely a 
lány oldaláról nézve mindég nyers, 
sokszor rosszindulatú elfordulás, 
az anya felől pedig csalódás, meg 
nem értés és mentegetés —, szóval 
a "nőnemzedék-váltás" ábrázolása 
az írás gerince, ezek a legjobb 
passzusok a Márványkáoszban is 
(mint ahogy a fónöknó és a beosztott 
né-viszony is mindég jól elkapottan 
felskicceit az írásaiban), viszont a 
nagyanya, vagyis az anyán túli nem
zedékek gyakran valamilyen idea
lizált hősnő — vagy inkább női hős? 
— típusában bukkannak fel, mint 
rendfőnöknő, javasasszony, hasonló: 
vagyis — a jó boszorkányban.

Legtöbbször élesen, sokszor 
szúrósan vázolódnak fel a barátnői 
viszonyok is. Azonban a férfi ala
kok legfennebb akkor kapnak némi 
pregnanaát, vagy legalábbis észre
vehető színpadi jelenlétet, ha torz- 
rajzok, vagy — önmagukban is 
torzfigurák.

A "tulajdonképpeni rendes fér
fi" alakok vagy üres sémák — első 
vendég, második vendég, harma
dik katona, negyedik közbeszóló 
—, vagy több-kevesebb érzelgős
séggel idealizált jófiúk.

Ez nem zavarna, ha a férfi sze
replőket csak nőalakok tudatán, 
szemén át látnánk, sajnos megje
lennek saját mivoltukban, élő köz
vetítésben is, és lerí róluk, hogy 
anyás, női kéz öltöztette őket, túl 
sok a gomb, a csokor, a zipzár, és a 
majonéz, túl kevés alattuk a valódi 
húsosszendvics.

A Mdrványkáoszba n — nem sze
rencsés cím, mintha nyelvgyötrő 
mondóka lenne: "Ádám pávát lát
ván" — az anya az elmúlt szocvilág 
neveltje; de akkor sem volt híve, 
most sem nosztalgiázik utána, de 
élni tudott vele és benne, saját, ódi
vatú, kispolgári szülei ellenében is; 
materialista, akit idegesít a mai 
nagy templomjáró divat, zavarban 
van, amikor egy pappal találkozik, 
lehetetlenségnek érzi, hogy ilyenek 
a mai modem világban még van
nak; a lánya viszont egy sátánista 
szektába keveredik. Az anya nem is 
képes a tényállást felismerni, ezt 
majd a vallásos nagyanya teszi 
meg, az viszont inkvizitori indulat
tal.

A lány azonban még nem igazi 
elrugaszkodott, mint az ördög
diszkó tulajdonosa és a sátánista 
praktikák fő terjeszője az ifjúság 
körében; s amikor egy kis jósággal— 
vagy síró vágyával — találkozik 
kortársi szinten, meg tud térni. Sőt, 
kiderül, hogy a gonosz fiú, aki élő 
emberáldozatot akar felhajtásból 
bemutatni, sem igazán sátáni, csak 
nehéz gyerekkora volt, elváltak a 
szülők, és fejletlen az izomzata stb.

A szerző azért, e sematikus fér
fialakok ellenére, meg tudja éreztet
ni a téma félelmetességét is, azt, 
hogy az ember — ez esetben a fia
talság — ellenőrizheted en és vég
zetes befolyás alá kerülhet, s a

szülők a legtehetetlenebbek és leg
kiszolgáltatottabbak e helyzetek
ben. Amikor azonban jó rémre
gényírói tem póben közeledik a 
végkifejlet felé, belenyúl kézzel a 
saját meséjébe és igazít az alako
kon, erréb-arréb taszigálja őket, 
aminek eredményeképpen végül 
úgy-ahogy győz a jó. Áz igazi tra
gédia s az igazi megrázkódtatás el
marad, mert a torz fiú kénytelen 
önmagát feláldozni a váratlanul át
rendezett színpad kuliszái mögött.

Az, hogy győz a jó, nem kifogás 
és nem lemosolygás; mert valóban 
őszintén várná az olvasó, hogy 
igenis győzzön. Ám attól lenne re
gény a regény, ha kemény, szívós, 
vad harcban győzne, vagy legalább 
szellemesen vagy agyafúrtan, de 
nem véletlenszerű nagyranövésé- 
vel a mellékfiguráknak.

(A regény férfi főalakja egy nap
lót író természetgyógyász; ő lesz a 
végén a főhősnő idvezítője is; ha 
nem a saját, nagyon iskoláslányos 
naplójával mutatkozna be, akkor
— elképzelhető alak lenne; mert az 
olvasóra lenne bízva, hogy saját 
anyagából kitöltse a kontúrt; így 
azonban? Nem tudom. Lehet, nőí- 
vasókra jó hatással van az ilyen fi
gura is.)

A regény sok információt vagy 
figyelmeztető jelzést hoz arról a bi
zonyos Szép Új Korszakról, New 
World-ről, azaz Age-ről, külön érté
ke, hogy olyan helyi vetületen át, 
mint a székelyföldi diszkófiatalság
nak régóta sokak által rettegve fi
gyelt, valóban démonikus kor-a
nekdotái. Hogy ennél sokkal nem 
több, annak a dramaturgiai követ
kezetlenség az oka: a szerző elide
genítő effektusokkal dolgozik — 
eleinte. Tulajdonképpen nincsen 
egyetlen személy, aldvel az olvasó 
azonosulni tudna, s ennélfogva 
nem a hősnőkért, hanem sajátma- 

áért izgul, (pl. azért, hogy el tudja 
erülni a közvetlen szembenézést 

az iszonnyal) ez különben gyakran 
vissza-visszatérő esemény a szín
házban is. f'Hős kell nekem, ki déli 
verőn nézi a rémet".) A szerző azon
ban, úgy látszik, nem biztos benne, 
hogy a könnyes tragédiával olvasói
— vagy akár ő maga? — szembe 
szeretnének igazán nézni; ezért ma
gát a tragédiát idegeníti, távolítja el.

A végére természetesen nem 
marad más, mint a nászinduló. Lel
künk mélyén örülünk neki, de saj
náljuk, hogy nem szemtől szembe 
láttuk magát a Rémet, ami pedig 
meg volt ígérve... Csak a színfalak 
mögül hallatszott be sikoltozás...

(folytatjuk)



NE LÓGASD A NYELVEDET HIÁBA!
N yelvtan i kiskalauz felvételizőknek  — 11.
Most pedig mutatok majd neked valamit, 

aminek az Atlanti-óceánig nincs párja: környé
künkön csak a magyar nyelvben van meg.

Ezt azonban messzebbről kell kezdeni. Ki
rándulás közben az a kellemes meglepetés ér, 
hogy találsz egy labdát. Kicsit puha, de nem baj, 
majd otthon felfújod. El is meséled aztán az 
iskolában: Képzeljétek d, találtunk tegnap egy lab
dát, csak fd  kell fújni, aztán játszhatunk vde. Úgy 
mondod: egy labdát, határozatlan névelővel. 
Másnap már így újságolod el a folytatást: Fdfúj- 
tuk a labdát. Most már az a határozott névelőt 
használod. Ha elgondolkozol rajta, miért lehet 
ez így, akkor egy elég érdekes dologra jöhetsz 
rá. A határozatlan és határozott névelő kétség
telenül része a nyelvtannak, és mégis: haszná
latának szabályát hiába keresed a gramma
tikában. Semmiféle nyelvtani szabály sem 
mondhatja meg pontosan, mikor kell egyiket 
vagy másikat használnod. Pedig kell hogy le
gyen szabálya, hiszen ezt az egyet még véletle
nül sem szoktad elvéteni. Az tehát a kérdés, 
hogy milyen szabály szerint jársz el ilyenkor.

Nézzük meg egy kicsit közelebbről. Először 
azt mondod: találtunk egy labdát. Nem azért 
mondod így, hogy a többiek nehogy kettőre 
gondoljanak (az egy szót nem is ejted nyoma
tékkai), hanem azért, mert tudod, hogy ők még 
nem tudnak erről a labdáról, most hallanak 
róla először. Mikor tudod, hogy már tudniuk 
kell róla, hiszen éppen te mesélted el nekik, 
akkor már így mondod: a labdát. Ha nem így 
mondanád, hanem határozatlan névelővel -  
Fdfújtunk egy labdát - , akkor abból félreértés is 
lehetne: azt hinnék, ez egy másik labda, nem az, 
amelyikről tegnap szó volt. Ennek tehát fontos 
szerepe van abban, hogy jól értsük egymást.

De milyen természetű a szabálya? Talán lá
tod már: nem mondatbeli, hanem beszédhely- 
zetbeli. Ha máshonnan nem jönnénk is rá, 
éppen a névelőhasználat szabályának termé
szete biztosan rávezetne bennünket arra, hogy 
beszéd közben mi nemcsak az agyunkban mű
ködő nyelvtani szabályokat használjuk (no meg 
persze a szánkat és a fülünket), hanem a memó
riánkat is: gondosan észben tartjuk, hogy (1) 
kinek mit mondtunk már el, és (2) ki mit mon
dott nekünk, és beszéd közben mind beszélő
ként, mind hallgatóként számítunk arra, hogy 
a másik is így csinálja. Ez nagyon fontos ahhoz, 
hogy eredményesen tudjunk egymással szót ér
teni: ettől tud a szöveg csakugyan szöveg lenni, 
így tud egyik mondat a másiknak folytatása 
lenni, ezért tudunk olyan könnyen rövidíteni. 
Ha folyton elfelejtenénk, kinek mit mondtunk 
már el, akkor mindig elölről kezdenénk mon
danivalónkat, és sohasem érnénk a végére.

Itt van például az előző bekezdés. Figyeld 
csak meg az első mondatát! Valaminek a szabá
lyáról van szó. Nem mondtam meg, hogy mi
nek, hiszen arra gondoltam, hogy ismered már, 
ami előtte van, és tudni fogod, hogy a névelő
használat szabályaként kell értened. Arra szá
mítottam tehát, hogy te mint hallgató együtt 
fogsz velem működni, észben tartod, amit 
mondok, és megértés közben kiegészíted az én 
rövidítéseimet Azért mertem rövidíteni.

A névelő használatának szabálya pedig 
azért olyan érdekes, mert ez világosan mutatja, 
hogy mielőtt egy főnevet beépítenénk a mon
datba, először ki kell magunknak alakítanunk 
valahogy egy hipotézist arról, hogy mi lehet a 
hallgató fejében: ismerheti-e vajon, tudhatja-e 
azonnal azonosítani azt a konkrét dolgot, amit 
a főnévvel meg akarunk nevezni? Az ő fejébe 
azonban nem látunk bele, ezért jobb híján a 
magunkéban kezdünk ilyenkor kutakodni: fel 
idézzük beszélgetésünk előzményeit, és ellenő

rizzük, hogy beszéltünk-e már neki éppen erről 
a dologról. Ha igen, akkor úgy vesszük, hogy 
tudnia kell, miről van szó.

Ez a hipotézis nem arra vonatkozik, hogy 
vajon ismeri-e az illető például a labda szót, 
hiszen ez nem kérdés. A kérdés az: tudni fogja- 
e, hogy ha én ezt a szót használom, akkor a 
millió labda közül éppen melyikre gondoljon. 
Ha okom van rá, hogy azt higgyem: tudni fogja, 
akkor úgy veszem beszéd közben, hogy amiről 
beszélek, az határozott, ha meg nincs, akkor 
úgy veszem, hogy határozatlan. Éppen ezt jelö
löm meg a határozott, illetve határozatlan néve
lővel. Ha tehát te mint hallgató azt hallod tőlem: 
egy labda, akkor ez számodra olyasmit jelent, 
mintha azt mondtam volna: ne is próbáld kita
lálni, hogy melyik, mert én tudom, hogy úgy
sem volna honnan. De ha azt hallod: a labda, akkor 
rögtön érted, hogy énszerintem neked tudnod 
kell, melyikre kell gondolnod, tehát nyomban 
elkezded keresni emlékezetedben, hogy mikor is 
beszéltünk mi erről a labdáról, és mi is volt vele.

A határozottság vagy határozatlanság tehát 
nem olyasmi, ami a beszédhelyzeten kívül is 
volna, hiszen ez legtöbbször attól függ, hogy ki 
beszélget kivel, és hogy kettejük közt korábban 
miről esett már szó. Legtöbbször, mondom, de 
nem mindig. Ha például este sötétedés után 
egyszer csak azt mondanám neked: Feljött egy 
hold, azért biztosan megnéznének. Pedig a hold
ról nem beszélgettünk mostanában. Mégsem 
mondom, hogy egy hold, hiszen abból csak egy 
van, tehát megvan rá az okom, hogy azt higy- 
gyem: nem fogsz egy másikra gondolni. Ezért 
választom a határozott névelős formát. Ugyan
így teszek akkor is, ha általában beszélek vala
miről: A kés nem játék. Ezzel meg azt jelzem: 
mindegy, melyikre gondolsz, mert mindegyik
re áll, amit mondtam. Máskor meg a szöveg- 
összefüggés olyan, hogy a beszélő biztos lehet 
benne: abból ki lehet találni, mire kell gondolni. 
Petőfi például így kezdi Arany Lacinak c. versé
nek meséjét: "Volt egy ember, nagybajúszos. /  
Mit csinált? Elmentő kúthoz." Erről az emberről 
most hallunk először, ezért az egy. A kútról sem 
hallottunk eddig, de a költő éppen a határozott 
névelővel figyelmeztet rá bennünket, hogy ezt 
egy kis jóindulattal azonosítani tudjuk magunk 
is: hiszen nyilván nem akármelyikhez ment az 
az ember, hanem ahhoz, amelyre naponta ví
zért szokott járni. Majd így folytatja: "De nem 
volt viz a vederbe', /  Kapta magát, telemerte." 
Pedig vederről sem esett még szó, de a kút 
alapján tudni lehet, hogy az ahhoz tartozó ve
derre kell gondolni, nem másra.

Beszéd közben tehát a főnév lehet határo
zott vagy határozatlan, attól függően, hogy a 
beszélő számít(hat)-e arra, hogy a hallgató 
azonosítani tudja az éppen megnevezett dol
g o t A mondatban ezt a határozott, illetve hatá
rozatlan névelővel jelöljük. A névelőhasználat
nak tehát egyszerű a szabálya: ha a főnév hatá
rozott, akkor határozott névelőt kapcsolunk 
hozzá, ha meg határozatlan, akkor határozatlan 
névelőt vagy semmit. Az azonban, hogy a főnév 
maga határozott-e vagy határozatlan, nem a 
mondatban dől el, hanem a beszédhelyzetben. 
Hogy a főnév amúgy a mondatban éppen mi
csoda, az mindegy: alanyként, tárgyként, hatá
rozóként vagy birtokos jelzőként is lehet 
határozott vagy határozatlan. Például:

Alany: Volt egyszer egy halász. (...) A halász 
reggelente kijárt halászni.

Tárgy: Egy nap fogott egy aranyhalat (...)Haza 
akarta vinni az aranyhalat.

Határozó: Beletette egy ócska vöd Írbe. (...) 
Egyszer csak hangot hallott a vödörből.

Az eddigiekben igazából még nincsen sem
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mi rendkívüli, hiszen éppen a beszéd termé
szetéből következik, hogy a főnév a legtöbb 
nyelvben ugyanúgy lehet határozott vagy hatá
rozatlan, mint a magyarban. Ami a magyarban 
mégis párját ritkítja (legalábbis Európában), az 
az, hogy ha a főnév tárgyi szerepben áll, akkor 
határozottsága, illetve határozatlansága nem
csak a névelőhasználatban mutatkozik meg, 
hanem a predikatív viszonyjelölő (PVj.), vagyis 
az igei személyrag megválasztásában is: ne
künk külön predikatív viszonyjelölőink van
nak arra az esetre, ha az igei állítmányhoz 
határozott tárgy is kapcsolódik. Határozatlan 
tárgy esetén viszont egyszerűen az általános 
személyragokkal élünk. Például: Kérek egy ce
ruzát, de: Kérem a ceruzát!

Ezeket tárgyas személyragoknak nevezzük 
(PVj.tJ, az ilyen ragozást meg tárgyas ragozás
nak. Ennek is egyszerűen leírható a szabálya: 

PVj. — >  PVj.t, /  Tárgy: határozott 
Ez úgy olvasandó, hogy: ha a tárgy határo

zott, akkor (és csakis akkor) PVj.-ként a PVj.t, 
sorozatot választjuk, és minden más esetben a 
PVj. sorozatot (hacsak -  mint korábban már 
láttuk -  az ige ikes volta miatt nem kell egy 
másik szabályt is alkalmazva a PVj^k sorozatot 
választani helyette). Persze a tárgyas személy- 
ragok is azért személyragok, mert kiválasztá
suk az alany személyétől függ:

PVj.t, — -(o)m /  Alany: Ei 
PVj.t, — >  -(o)d /  Alany: E2 
PVj.t, — >  -ja, -i /  Alany: E3 
PVj.t, — >  -juk, -jük /  Alany: Ti 
PVj.t, — ^  -játok, -itek /  Alany: T2 
PVj.t, — ^  -ják, -ik /  Alany: T3 
(Vagyis: látom, látod, látja, látjuk, látjátok, 

látják.)
A tárgyas ragozás pedig azt is megmutatja, 

hogy nemcsak a határozott névelős főnév lehet 
határozott tárgy, hanem egyéb is. Például: 
Mindet megoldottuk. Itt a tárgy a mind névmás. 
Hogy ez is határozott tárgy, azt éppen az ige 
tárgyas ragozása bizonyítja. Ezt jól jegyezd 
meg: hogy a tárgy határozott-e vagy nem, azt 
mi éppen onnan tudjuk megállapítani, hogy 
megnézzük, milyen az ige ragozása.

A tavalyi felvételin volt is egy ilyen feladat: 
azt kellett megmondani, hogy a megadott mon
datokban határozott-e a tárgy, vagy nem. Sajnos 
nagyon kevés volt a hibátlan megoldás. Legtöb
ben a tárgy alapján próbálták kitalálni a helyes 
választ, pedig úgy nem mindig lehet. Annál a 
mondatnál például, hogy: Valamdyiket csak meg
oldják, valahogy így okoskodhattak: a valamelyik 
elég határozatlan jelentésű, tehát határozatlan 
tárgy. Pedig ha az igealakot nézték volna, annak 
ragozása megmutatta volna, hogy akármit je
lent is, tárgyként bizony határozott (Ami mel
lesleg nem is olyan abszurdum, hiszen ha azt 
mondom: valamelyik, akkor tudhatom, hogy te 
mint hallgató pontosan ki tudod találni, mire 
kell gondolnod: csakis valamdyikre gondol
hatsz, nekem meg mindegy, hogy melyikre.)

Találtunk egy labdát, másnap fdfújtuk. Ho
gyan elemeznéd ezt? A találtunk alanyi ragozá- 
sú, mert az egy labdát határozatlan tárgy. A 
fdfújtuk viszont tárgyas ragozású, mert van egy 
határozott tárgya. Ha nem volna neki, akkor 
nem lehetne tárgyas ragozású. De hol az a 
tárgy? Sehol. Már nincs a mondatban. Pedig 
mikor a felfújtuk ragját megválasztottuk, még 
biztosan megvolt, hiszen különben nem kap
csolhattunk volna az igéhez tárgyas személyra
got. Hogy hová lett? íme: Találtunk egy labdát, 
másnap fdfújtuk a labdát. Érted már, ugye: mi
után kialakítottuk a mondat szerkezetét, rövi
dítettünk. A labda másodszori előfordulását 
elhagyhattuk, mert ott maradt a nyoma a tár
gyas személyragban. Ez a nyom pedig elég ah
hoz, hogy ha én elhagyom is azt, hogy a labdát, 
te akkor is értsd hozzá az elhangzó mondathoz.

SZILÁGYI N. SÁNDOR
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A verselemző Szilágyi Domokos
Szilágyi Domokos életéről sok mindent 

megőrzött a kortársi emlékezet, ám semmit 
sem olvashattunk arról, hogy milyen volt a 
költő-diák a katedráról nézve. Be kell valla
nom, nekem, a kezdő tanársegédnek akkori
ban nem kis izgalmat okozott a tudat, hogy 
az óráim menetét nagy figyelemmel követő 
nyurga diák saját művészi gyakorlatában 
játszi könnyedséggel kezeli azt a stilisztikai 
eszköztárat, amelynek az elméletével a sze
m inárium okon foglalkoztunk. De fölös
leges volt aggódnom, mert nyoma sem volt 
benne semmi gáncsoskodásnak, ellenkező
leg, hasznos észrevételekkel, lényegláttató 
hozzászólásokkal járult hozzá az órák egye
temi színvonalának a biztosításához, akár
csak legjobb barátai, Nagy Kálmán és lib ád  
Levenete.

A szemináriumok a Szabédi László előa
dásaihoz tartoztak, a magyar irodalmi nyelv 
történetének menetébe illeszkedve összpon
tosítottak jelesebb íróink, költőink stílusá
n ak  a v iz sg á la tá ra . A kk o r is, am ikor 
1959-ben Szabédi László öngyilkosságát kö

vetően Szabó Zoltán vette át a diszciplínák 
Szilágyi Domokos ekkor negyed-, illetve 
ötödéves magyar szakos diákként élte a böl
csészek gondterhelt m indennapjait A poli
tika vörös ördögét messziről elkerülvén, ő  az 
értékek megőrzésén és teremtésén fárado
zo tt Tudatosan készült pályájára. Máskép
pen miért vállalkozott volna sok munkát 
igénylő szemináriumi dolgozatok és hozzá
szólások készítésére? S hogy amit elvállalt, 
azt igyekezett színvonalasan, a kérdésben a 
szakirodalmat is megvallatva teljesíteni, arra 
máig kéziratban, ismeretlenségben leledző 
novella- és verselemzése a megcáfolhatatlan 
bizonyíték. Mindkettőt az én szemináriuma
imon mutatta be. Az előbbit, Nagy Lajos Há
rom éhenkórász című novellájának az elem
zését egy nem sokára m egjelenő  tanul
mánykötetben olvashatja majd az érdeklő
dő, az utóbbival először itt ismerkedhet meg 
az olvasó. Ez Zsemlyéi János kollégám jóvol
tából maradt meg.

JÓZSA NAGY MÁRIA

Vajda János két verse
1. A  k ö ltő  és a kor
Vajda Jánosról halála után kezdtek ér

dem ben beszélni; életében főként szerelmi
házassági botrányairól. — Pesszimista költő 
— m ondja Riedl1; az utolsó rom antikus és az 
első m odem  — állítja Kun ez Aladár2; Ady 
emberileg közelíti m eg a költőt, s alkalmasint 
neki van leginkább igaza:

Sokáig várta szegény a Halált,
Pedig magyarul s nagyon szépen hívta
S vén haláláig hiányzott neki
Dárius kincse: azaz száz forintja.

(Néhai Vajda János)
M ert pesszimizmus-optimizmus: leegy

szerűsítő fogalmak, részlet-jelenségek; a tel
jesség, a realizm us — tehát a realitás is — 
m in d e n t  m a g á b a  fo g la l. A z iro d a 
lom történeti kategóriák pedig — ezesetben 
rom antika és m odernség —többnyire para
dox eljárást követelnek: egyrészt oly általá
nosak, hogy elvész bennük az egyéni, a 
sajátságos; m ásrészt pedig a költői egyéniség 
oly sokrétű, hogy a kategorizálás: egyszerű
sítés is. És harmadrészt: igen sok esetben 
tisztázásra szorul, illetőleg vitatható a meg
nevezés fogalmi tartalma is (pl. modernség).

Vajda roppant nagyravágyó egyéniség, s 
épp  ezért végtelenül csüggedő is. Ez a végle
tesség kétségtelenül romantikus, de nem in
dokolatlan: a kor, a költő élete magyarázza. 
A világosi fegyverletétel, a Bach-korszak, po
litikai rágalmak, irodalm i mellőzöttség, a Gi- 
na-tragédia, Vajda szerencsétlen házassága: 
annál súlyosabb bajok, minél többre töreke
dett a költő. Ezt a föl-le játékot tükrözi

2. m ű vészete
Móricz szerint Vajda "valaki, aki küép a 

létezésből. Lábai a csillagokon járnak és útja 
a végtelen”2 3 *. Képalkotását főként a fönséges- 
re, nagyszerűre való törekvés jellemzi* ó  
m aga így vall:

Hogy éledek, hogy áradok!
Egyszerre nőni kezd a féreg;
Azt gondolom, az égig érái,
S Uram bocsá'l - Isten vagyokl

(Csillagok)
Komlós helyesen mondja, hogy Vajda 

nincs otthon a földön5: m ert a Bach-korszak

vagy — irodalmi vonatkozásban — Gyulai 
Pál országának földjén csakugyan nincs ott
hon, s a nagyra törekvő költő nemcsak saját 
hajlandóságából, hanem kényszerűségből is 
kiszorul a kozmoszba, ahol legfönnebb iro
dalomtörténeti valutában kapja meg ama bi
zonyos száz forintot, s azt is későn.

Ilyen összefüggésekben tekintve, Vajda 
elemzendő verse — a Húsz év után és a 
Harminc év m úlva — nem jellemző teljes 
mértékben: összegező versek, a lecsendesült 
szenvedély, a m egnyugvás versei.

3. Verselésérol
keli szólnunk még. A kor, melyben élt, a 

m agyar verselés hőskora volt (Arany költé
szete), melyben Vajda verstechnikája bűnnek 
számított. A Polgárosodásban mondja, hogy 
nem híve az akadémiailag szabályozott rí
m eknek. H anyagul kezelt jam busai, sok 
disszonáns árnyalatú ríme (pl. egyszótagos 
nőrímek) — tehát mindaz, ami azóta egyre 
inkább teret hódított és hódít a magyar ver
selésben —: ez volt az oka, hogy ráfogták: 
nem  tud bánni a formával. Ugyanezt m ond
ták előtte Petőfiről, utána Adyról. — Vajda 
nem volt hajlandó árnyalatnyit sem áldozni 
a gondolati tartalomból zeneibb hatások el
éréséért. De nem igaz, hogy került m inden 
zeneiséget vagy éppen képtelen volt üyesmi- 
re. Ez a versek elemzése során is kidéiül.

4. A H úsz év  m úlva
alcíme: Gina emlékkönyvébe; 1876-ban 

írta, 188o-ban jelent meg. (Komlós megjegy
zi, hogy az első strófa harmadik sorában a 
központozás az eredeti szerin t Csöndes szí
vem; többé nem  ég.6)

Két részből áll a vers (2-2 strófa), a gon
dolat dialektikus fölépítése szerint. M ond
h a tn é k  ú g y  is, h o g y  sz im m e tr ik u s  
fölépítésű, m ég hozzá a szimmetria tökéle
tes.

M onumentális hasonlattal indít (Mint a 
Montblanc csúcsán a jég), s ezzel mindjárt 
kettős hatást ér el: a tartalom nagyszerűsége 
és a szó idegen hangzása tökéletes hangula
tot teremt: a vers belső vüágának hangulatát 
(ne feledjük: m indjárt az indításkor). A mo
num entalitás természetesen nem csak a ha
sonlító elem nagyszerűségében rejlik, hanem

hasonlító és hasonlított viszonyában: 
Mint a Montblanc csiícsán ajég,

Csöndes szívem... (ez tehát praedikatív szer
kezet, nem jelzős!)

Ez a puszta hasonlat, a két alapvető elem: 
hasonlító (Montblanc csúcsa) és hasonlított 
(csöndes szívem). A szakasz többi része: a 
két elem kifejtése, magyarázata, külön-kü- 
lön, saját világának logikája szerint:

hasonlító: Mint a Montblanc csúcsán a jég, 
kifejtés: Minek nem árt se nap, se szél,
hasonlított Csöndes szívem, 
kifejtés: többé nem ég;

Nem bántja újabb szenvedély.
A kifejtés szerepe: az átmenetet, a fogal

mi jegyek összekapcsolását könnyeddé, ter
mészetessé és főleg: indokolttá tenni. Hiszen 
a puszta alapelemek összehasonlítása nyel
vileg szokatlan és indokolatlan (minden ha
sonlat sántít!), a versben azonban (a jó 
versben!) a fönt leírt m ódon teszi indokolttá 
és szükségszerűvé a költő.

A második szakaszban a hasonlat tovább 
fejlődik, a két elem azonosul, a hasonlat me
taforává válik, mely az előbbi állítást nyomó- 
sítja (és új metaforával is bővül: Körültem 
csülagmiridd/ Versenyt kacérkodik, ragyog).

EÍzzel lezárul az első rész. Bóka László 
szerint az első két strófában a sok tagadás 
(négy nem, két se) sejtteti, hogy a költő m int
egy önm agát biztatja, nyom ósán tagad, s ez
zel elárulja, hogy a dolog tulajdonképpen 
nem így van7 Vizsgáljuk m eg közelebbről ezt 
az állítást.

A költő szándéka a vers mondanivalójá
ban, a költői állításban ölt teste t Ez részlet-ál
lításokból, fogalmi állításokból épül föl. Egyes 
részlet-állítások ellentétben állhatnak a köl
tői állítással (de nem  művészileg, csupán 
fogalmilag!), s ez is m űvészi eljárás: legegy
szerűbb formája az ellentét (erre épül föl ez 
a vers is). Ilyen esetben az ellentett fogalmi 
állításnak az a célja, hogy a költői állítást 
meglepőbbé, erőteljesebbé és érzékletesebbé 
tegye. Bóka szerint ebben a versben az ellen
tett fogalmi állítás célja: kifejezni, hogy a 
valóság és a megfogalmazás ellentétben áll egy
mással, ez végeredményben tehát irónia len
ne — amelynek semmi köze ehhez a vershez. 
A vers különös m űvészi megjelenítő erejét
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éppen az adja, hogy az ellentett fogalmi állí
tás hordozza azt a képanyagot, mellyel a 
költő kifejezi az első rész tartalmával ellen
tétes m ondanivalót.

A m ásodik rész eleje, a harm adik strófa 
új képanyagot hoz és egyben új költői hely
zetet, s m indkettő ellentétes az előbbivel; 
vessük csak össze a feleselő strófákat

De néha csöndes éjszakán 
Elálmodozoa egyedül — 
Múlt ifjúság tündér taván 
Hattyúi képed fölmerül.

Körültem csillagmiriád 
Versenyt kacérkodik, ragyog 
Fejemre szórja sugarát 
Azért még föl nem olvadok.

Tehát álmodozás, emlékezés — egyfelől; 
magány, hidegség — másfelől. Képekben: 
kacérkodó csillagmiriád — és: a régi kedves 
hattyúi képe m últ ifjúság tündér taván. Bóka 
helyesen jegyzi meg, hogy a szokatlan kép
zésű hattyúi kép különös erőt ad. Ugyanígy: 
tündér tó: ez a m űvészi jelző emeli az egyéb
ként meglehetősen kisszerű és múlt ifjúság 
tava m etaforát (azonosítást jelentő birtokos 
jelzős szerkezet).

Majd az utolsó strófában visszatér az első 
képanyaga, ellentétes értelemmel, így válik 
erőteljessé. G yönyörűen  m egkom ponált 
vers: gondolatok belső ritm usát a képek kül
ső ritm usa érzékelteti. N ézzük m eg a másik 
két feleselő strófát:

És ekkor még szívem kigyúl, 
Mint hosszú téli éjjelen 
Montblanc örök hava, ha túl 
A fölkelő nap megjelen.

Minek nem árt se nap, se szél 
Csöndes szivem; többé nem ég, 
Nem bántja újabb szenvedély.

Tükör-vers, ha szabad így mondani: az 1. 
strófa szim m etrikus megfelelője a 4., a 2-é a 
3, sőt a strófákon belül is: az első szakasz két 
első sorának ellentettje az utolsó szakasz két 
utolsó sora; az első strófa 3-4. sorának meg
felel az utolsó szakasz l-2.sora és így tovább.

Technikailag: négyes jam busú sorok ke- 
resztrím es strófák (a b a b). Álljon itt a kezdó 
strófa ritmizálása:

^  o l L  
Mint a
tí  — | i/

Minek nem

. ^  - I *  M
Montblanc csúcsán a jég,

I u
árt se ~  I V ^  Anap, se szél, b

JL - I  A  ~ \  l - l  v
Csöndes szívem; többénem ég, a

— U. 1 v  J í l_  JL | i/ — A
Nem bántja újabb szenvedély. b

(hímrímek)
Az első sorban csak az utolsó versláb 

jambus; egy trocheus, két spondeus előzi 
m eg. A m ásodik sor hibátlan ritm usú; a 
hangsúly is csak az első jam busban esik a 
rövid szótagra; a harm adik sor újra döcögős: 
három  spondaeus, egy jambus; a negyedik 
sorban: spondeus — jam bus — spondaeus 
jambus.

5. A  H arm inc év  után (1892)
A vers megértéséhez idézzük, amit Riedl 

m ond a keletkezési körülményekről8 (Vajda 
szavai nyomán): "... Bécsben vagyunk, egy 
kopott külvárosi házban. Az udvarba belép 
egy m agas öreg ú r félénken; feltűnően nagy, 
kékszem ű úr, fehér, kissé kopott cilinderben. 
Maga körül tekintget, mintha gonosz ember

től vagy ellenségtől félne. Rossz, m a
gyaros kiejtéssel kérdezősködik né
metül valami nő után. M egmutatják 
neki, hogy az udvarban egy zugban 
van az öreg asszony, a házmestemé, 

sőt csak viceházm esterné. Öreg, elhízott 
asszony: meglátszik rajta a pálinka élvezeté
nek a nyoma. Most a viceházmesterné és az 
ú r egymásra bámulnak, egymást nézik bam 
bán, de nem  a szellemi tehetségek fogyaté
k o ssá g a  m ia tt,  h an e m  a fá jd a lo m tó l. 
Egymásra néznek, majd beszélgetni kezde
nek. Vajda János, a költő, beszélget költésze
tének  örök id eá ljáv a l, G inával. Ez le tt 
Gúlából, aki betöltötte egész életét, aki ennek 
a jelentékeny költőnek a képzeletét folyton 
izgatta, aki ránézve nem szerelmi emlék volt, 
nemcsak szeretett nő, aki Vajdára nézve m o
nománia volt. Olyan volt ez számára, m int 
egy vízió, amely lázálomban tűnik fel előt
tünk. De nemcsak olyan volt, amely fel- és

Mint a Montblanc csúcsán a jég, e ltű n ik , han em  o lyan  volt, 
- -  - - amelyben m egvan a vízió m in

den borzalmassága, de állandó 
és nem tűnik soha el."

Hárm as tragédia: a költőé, 
Gináé és a szerelemé — m indez ebben a 
versben összegeződik. Kevésbé m űvészi, 
m int a Húsz év múlva. Képek nélkül, mintegy 
egyszerűségre törekedve, a gondolatok és 
érzések őszinteségével hat. Ezzel terem t 
hangulatot; az esemény gyászos hangulatát 
általános jellegű kijelentéssel vezeti be:

Mi hátra mit még, elkövetkezett.
E földi létben gyász sorunk betölt.
Nem fölkiáltás, puszta bejelentés, keserű 

és lemondó: minden elmúlott végérvénye
sen; ez a találkozás az utolsó, s ez minden 
reményt szétfoszlat.

Hittem, hogy lesz idó, midőn megösmersz,
S helyet cserél bennünk a fájdalom —
ezzel a szép megszemélyesítéssel fejezi 

ki.
A következő két strófa gondolati tartal

mát - a költő emlékezete megőrzi a régi Ginát 
(itt egy nagy-szerű hasonlat: A múltból föl
m erült egy pillanat,/ Mint óceánból elsüly- 
lyedt sziget;/ És látom újra ifjú arcodat stb.) 
— hol banális, hol m egkapó sorok tolmácsol
ják. Lapos pl. az "E lélek a te Veszta-templo- 
mod" — metafora; d e  utána mindjárt egy 
szép gondolat:

Mi vagyok én neked, most már tudod:
Ha majd e földi élettói megváltam,
Imába, dalba foglalt szemem 
Örökkévalósága a halálban...
S utána ismét egy banális sor:
Az ég, ládd, mégis eljegyzett velem!
Az első három strófa alkotja a költemény 

első részét; a gondolat ívelése ez: az utolsó 
találkozás földi reménytelenségéből ki a 
végtelenbe, amely megőrzi az ifjú Ginát és az 
ifjú szerelmet (a költő itt újra kilép a földi 
méretekből).

A vers mondanivalója ezzel le ú  zárult; 
az utolsó két strófa nem hoz megold 1st, csak 
föloldást: egy konkrét helyzetrajzzal (és itt 

/uAj- egy ellentét: Tekintetünkben hajh! nem az

elveszett,/ Az el nem nyert éden fájdalma 
van), majd az utolsó strófában egy gyönyörű 
hasonlattal:

így ül a hold ádáz vihar után 
Elcsöndesült nagy, tornyos fdlegen,
És néz aid a méla éjszakán 
Bánatosan, de szenvedély télén,
Hallgatva a sírbolti csöndességet 
A rémteli sötét erdő alatt,
Amíg a jakról nagy, nehéz könnycseppek 
Hervadt levélre halkan hullanak...
Aköltemény keserű hangulata, a gyászos 

intonáció itt oldódik föl véglegesen, a meg
nyugvás békéjét árasztó képben, a vers mu
zsikájában, az utolsó sor lágy hangjainak (1, 
r, n) és alliterádóinak zenéjében.

A bánatos tartalom aláfestésére szolgál
nak a hosszú, ötjambusos (vagy hatodfeles) 
sorok. Rímképletük: a b a b c d c d  — azaz 
két keresztrím. A rímek nagy többsége hím
rím; itt-ott előfordul egy-egy— nem egyszer 
egyszótagos - nőrím is. Az utolsó strófa rit
mika ja-rímei:

— v  I v -  | -  ~\% í- | ő —
így ül a hold ádáz vihar után a hímrím
-* - \ v - \  *  - t  -  ' *  v -
Elcsöndesült nagy, tornyos fdlegen b
-  - \ v  \v - \V ~ \  V -
És néz alá a méla éjszakán a "
-< V  —  I 1/ — | l / —
Bánatosan, de szenvedélyt den, b

- \ U  i f l - ' - l  tí -  !— -  I —A 
Hallgatva a sírbolti csöndességd .  c nőrím
V — — \— -  I ü -
A rémteli sötét erdő alatt, d hímrím
I / - I I / - I -  ~  I U -  1 -  -  l -A
Amíg a fákról nagy, nehéz könnycseppek c 

nőrím (egyszótagú)
I

Hervadt levélre halkan hullanak... d hímrím
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HELIKON

Életem képei
Kovács Zoltán festőművésszel
b eszélget Páll Árpád

Nagybányán
Krizsán
tanítványa
voltam
(folytatás előző
szám unkból)
— Hálás vagyok,hogy életed nagybá

nyai szakaszának s a festőiskolában töltött 
idő fiiidézéséhez támpontul kölcsönadtad 
Réti István: A nagybányai művésztelep 
című kitűnő könyvét. Az a kép, amit a 
század elejének Nagybányájáról felvázol, 
rokonvonásokat mutat a zilahi emlékeid
del s ugyanakkor sajátosságként érzékelte
ti a különös vonzóerőt, amivel a vidék a 
telepet létrehozó festőművészekre hatott. 
"A fiatalság itt is mulatozott, cigány ozott, 
táncolt és házasodott. Az öregurak kár
tyáztak, az öreg hölgyek pedig megtár
gyalták a fiatalabbak dolgát. Agazdákmeg 
mindig elégedetlenkedtek az időjárással". 
Amit a továbbiakban a festők vallomása
ként rögzít, az már a különbségekre utal. 
"Eközben a hegyek haragosan zöldelltek, s 
az ég olyan kék volt, mint Nápoly fölött, a 
déli napfény fehéren szikrázott, mint Af
rikában, és nyári alkonyatákon a felhők 
olyan ünnepi pompában vonultak fel, 
mint sehol a világon."

— Biztos vagyok benne, hogy 
•  Hollósy Simonban a gyermekkori em

lékek, a szülőhelyén, Máramarosszi- 
geten és az Avas vidékén szerzett 
élmények elevenedtek meg, amikor 
gondolatban a festői elképzeléseinek 
legmegfelelőbb tájat kereste. Az itteni 
hegyek, a szelíd domhajlatok, völ
gyek, a hatalmas erdők, a sustorgó 
patakok ás a napfényben fürdő tisztá
sok. Ekkor fújta meg Münchenben a 
harsonát és adta ki a hazatelepedésre 
szólító jelszót. Egyéniségének szug- 
gesztív erejét, amelyet mindenki 
hangsúlyosan kiemel, én nem ismer
hettem közvetlen tapasztalatból, de 
számomra elég sokat mond, hogy el
képzeléseihez olyan művészeket sike
rült a telep alapítóiként megnyernie, 
mint Ferenczy Károly, Thorma János, 
Iványi Grünwald, a Nagybányán szü
letettek közül Réti István. Ezeknek a 
művészi rangja egyben a kezdemé
nyezés tartósságának, folyamatossá
gának és a szakma felé gyakorolt 
vonzóerőnek is biztosítéka volt. S eb
ben az esetben is beigazolódott, hogy 
aki bátran vág bele valamibe, ahhoz a 
szerencse is társul szegődik. Hollósy 
olyan kitűnő, széles látókörű városve
zetőséggel találkozott, amely megfe
lelő területről és épületekről gon
doskodott s általában is mindenben 
segítségükre sietett, ami a telep létre
hozásához és zavartalan működésé
hez szükséges volt.

— Te hogyan kerültél Nagybányára 
és mit tudtál minderről, amikor odakerül- 
tä?

— Még a zilahi éveim alatt láttam 
a Wesselényi Kollégiumban egy nagy 
kiállítást a nagybányaiak munkáiból s

azt én jól megnéztem magamnak. 
Úgyhogy nemcsak olvasmányokból, 
hanem személyes tapasztalatból is is
mertem azt, ami a húszas évek végére 
már többé-kevésbé kialakult általános 
vélemény volt: a nagybányaiak a mo
dem magyar képzőművészet fő vonu
latát képviselik. Pontosan tudtam te
hát, hova megyek, hol akarok mester
séget tanulni. Es nem csak úgy magá
nyosan, sündörögve jelentkeztem a 
művésztelepen, mintha véletlenül té
vedtem volna oda. Engem Nagybá
nyára Zilahi Nándor, a Szilágyság 
szerkesztője vitt el, hogy beajánljon 
úgy, ahogy illik.

— Züahi Nándor a lap főszerkesztője 
volt?

— A főszerkesztő Nagy Sándor 
volt, a Wesselényi Kollégium kitűnő 
tanára, aki hajdanában Ady Endrét is 
tanította, s akihez én inasként a lap 
korrektúráját hordtam. Zilahi Nándor 
a lap művészeti írója és szerkesztője 
volt.

— Ezek szerint gondosan előkészítet
ték a nagybányai utat...

— Mielőtt útnak indultam volna, 
felmentem Pestre és kiköveteltem 
nagybátyámtól örökségem egy részét. 
Nagyanyám után mi gyerekek fejen
ként 1500 pengőt örököltünk. Ez nagy 
pénz volt akkoriban. Elmentem a Cor
vinba és tetőtől talpig felöltöztem. 
Vettem magamnak feltúrt karimájú 
Eden-kalapot, csokomyakkendőt és 
fiber bőröndöt. Nagyon előkelőnek 
éreztem magam, amikor Zilahi Nán
dorral Krizsán Jánoshoz bekopogtat
tunk.

— Hogyhogy épp Krízsánhoz kerül
tél?

— Az iskola vezetése "sorosan" 
ment. Egyszer Thorma, egyszer Miko
la, aztán Krizsán. Én a Krizsán-kor- 
szakot fogtam ki.

— És jól fogtad ki?
— Nagyszerűen. Krizsán János 

feleségével. Csikós Antóniával együtt 
nagy szeretettel fogadott. Egy gyö
nyörű műteremlakásban éltek a mú- 
vésztelepen. Visszavonultan, szelíd, 
szeretetteljes családi légkörben. Kri
zsán János nekem is mindjárt szállást 
kerített egy kis utcában, a művészte
lep közelében, özvegy Kádáménál. 
Ott voltam kosztban, szállásban, on
nan jártam be a telepre. Az iskolai 
nagy műteremben Thorma János fes
tette véget nem érően a nagynak, mo
num entálisnak tervezett Talpra 
magyart, mi meg a kis műteremben 
dolgoztunk.

— Miért mondod többesszámban?
—Velem együtt tanult Krizsán Já

nosnál Thorma felesége. No és ne fe
lejtsem, hogy velem együtt volt 
Nagybányán Feier Péter is...

— Egy régebbi interjúban azt mond
tad: Krizsán Jánosnak, a nála tanultaknak 
köszönheted, hogy felvettek a budapesti 
Szépművészeti Akadémiára...

— Én ott nem mesét hallgattam, 
hanem egy szakembernek a nagyon 
hozzáértő és szakszerű előadását. Kri
zsán János tanított meg azokra az 
alapfogalmakra, amelyek nélkül nem 
megy ez a mesterség. Vagyis az alak

rajz lényegére: hogyan kell a papírra, 
a félíves rajzlapra rálátni azt a jelensé
get, amitle akarok rajzolni. Úgy hívják 
ezt, hogy lapra helyezés. Aztán ho
gyan kell kezelni egy fejtanulmányt, 
majd később aktot. Hogyan kell mér
ni, méricskélni az arányokat, az anató
mia nyers alapjait. Olyan végtelen 
egyszerűséggel magyarázott, ahogy 
csak az tud, aki tökéletesen ismeri a 
dolgokat. Én Krizsán Jánostól úgy 
megtanultam a rajz szerkezettanát, 
hogy abból a tudásból meríthettem 
egész életemen át.

— Hogyan korrigált Krizsán?
— Megállt, nem ült le, és nem 

nyúlt bele semmibe. Néhány lényegre 
tapintó szóval mondta, hogy jobbra, 
vagy balra mit csináljak, mire legyek 
figyelmes. Soha nem mondta ki, de 
csalhatatlan biztonsággal éreztük: 
azért olyan szűkszavú és szigorúan 
csak a lényegre szorítkozó, mert akit 
tehetségesnek tart, azt ő hagyja, hogy 
menjen a saját útján. Annak nem mű
vészeti előadásra van szüksége, ha
nem egy kis útbaigazításra, hogy 
minden a maga helyére kerüljön. 
Hogy az az akt "álljon a talpán", hogy 
az a portré jól legyen felépítve.

Krizsán annyira figyelmébe és 
szeretetébe fogadott, hogy amikor 
másodszor voltam Nagybányán, fes
tőállványt csináltatott nekem sajátjá
nak a mintájára. Ma is megvan. 
Nagyon jó, összecsukható tábori áll
vány, tájképezésre kiváló. Ó tanított 
meg vásznat alapozni. Nagy tudo
mány az! Mert a nyers vásznat, legyen 
az zsákvászon, sárgavászon vagy jó 
lenvászon, meg kell alapozni, a kréta 
alapot el kell készíteni. Krizsán saját 
kezűleg mutatta meg, hogyan kell azt 
csinálni s én olyan tökéletesen megta
nultam, hogy később neki is alapoz
tam. Ennél nagyobb elismerést el sem 
tudtam volna képzelni. Krizsán János 
sokkal többet érdemel, mint amennyit 
a nagybányai festőművészet, a festő
iskola, a festőtelep múltjának feltárása 
során kapott. Mert kevés azt mondani 
— véleményem szerint —, hogy "ő 
érezte át legmélyebben a hegyi motí
vumok jellemét és hangulatát". Azt is 
hozzá kell tenni: mindezt a legna
gyobb mesterek színvonalán, a legna
gyobb mesterek felfestéséhez hasonló 
módon valósította meg.

Nem hiszem, hogy elfogult vol
nék Krizsán Jánossal szemben, bár 
nyilvánvalóan nem tudom feledni azt 
a szeretetet és a megbecsülést, ahogy 
azokban az években hozzám viszo
nyult Ahhoz a fiatal lélekhez, aki előtt 
a festészet ott lebegett és lobogott, s 
aki végre eljutott Nagybányára. Szá
momra akkor ő és a körülötte látható 
sokféle szépség testesítette meg 
Nagybányát Azóta azonban sok év 
telt el, sok mindent láttam, sok min
dent tapasztaltam, de bármilyen ma
gasra emeltem is a mércét, nincs okom 
megváltoztatni a Krizsáriról és művé
szetéről alkotott véleményemet. Alka
lom igazán lett volna, hiszen az eltelt 
idő során rengeteg írás jelent meg, 
amely jobbra-balra forgatta Nagybá
nyát, a nagybányaiakat. Engem azon
ban ezek is, meg a különböző históriák 
is csak arról győztek meg, amit az elején 
is mondtam: kevés az, amit erről a csen
des szavú, szerény, de nehéz fajsúlyú 
emberről írnak, mondanak.

— Abból, amit olvastam, úgy tűnik, 
hogy te Nagybányának egy csendesebb, 
kiegyensúlyozottabb korszakát fogtad ki. 
Többek szerint ugyanis az első időkre, a 
múlt század végére és század' mk elejére— 
azt írják — rányomta bélyegéi Hollósy

Simon művészgőgje és Ferenczy Károly 
arisztokratizmusa. Gyakoriak voltak a 
végsőkig kiélezett és nem is mindig a leg
lényegesebb kérdéseket érintő viták. Pél
daként általában Hollósy sokszor és sok 
helyen tárgyalt s ma sem egészen tisztá
zott szakítását szokás felhozni, amelyben 
meglehetősen szeszélyesen kavarogtak a 
művészeti és a személyes okok, indokok és 
ürügyek. Vagy felhozzák az egészen más 
jellegű második válságot, amit Iványi 
Grünwaldnak és csoportjának kiválása és 
a kecsegtetőbb lehetősigekü kínáló átkli- 
tözése jelentett. Attól kezdve, hogy 1917- 
ben Thorma János vette át a Nagybányai 
Festők Társaságának elnöki tisztét és a 
telep vezetését — mondják —, kiegyensú
lyozottabb korszak kezdődött seza hangu
lat megmaradt akkor is, amikor Thorma 
már nem egyedül vezette a telepet, hanem 
többekkel megosztotta a teendőket.

— Ami Hollósynak a kiválását il- 
leti, amennyire én tudom s amennyire 
a körülményeket megítélhetem, nem 
sértődékenységről és nem művész
gőgről volt szó, hanem egyszerűen ar
ról, hogy ő, aki a mozgalmat elin
dította, aki lelke és gyakorlati megte
remtője volt a művésztelepnek, egy
szerűen emberi és vezetői mivoltában, 
önérzetében érezte sértve magát. 
Ezért szakított, és Iványi Grünwald- 
dal ellentétben ezért nem tért soha 
vissza a telepre, nem kereste a kapcso
latot az ottmaradottakkaL Ennek a jel
lemnek, ennek a magatartásnak a 
megnyilvánulását vélem felfedezni 
egyes késői munkáidban is, mert sze
rintem egy művész jellemének lénye
ge, legigazibb arca az, ami műveiben 
tükröződik, ami műveiből érzékelhe
tő és megragadható. Nos, ha összeha
sonlítom például a Kukoricahántást a 
Rákóczi indulóról készült vázlatok
kal, akkor a következőket modhatom: 
a közismert és nagyon értékelt fest
mény témamegragadása azonban 
meglehetősen konvencionális (gon
dolok itt az udvarló legény heves 
mozdulatára, ahogyan a leányzóval 
incselkedik) s az egészet túlságosan is 
kinyaltnak, kicsinosítottnak tartom. A 
vázlatok ezzel szemben — igaz, hogy 
csak vázlatok maradtak — de frisseb
bek, nyersebbek, erőteljesebbek. Ezek 
a müncheni stílusnál messzebbre mu
tatnak. Bennük ugyanazt a jellemet, 
ugyanazt a férfiút érzékelem, aki egy 
új korszakot nyitott a modem magyar 
művészetben, s aki — számomra leg
alább — még azt is bizonyítja ezekkel 
a vázlatokkal, hogy csak részben, 
vagy még részben sem igaz, leg
alábbis nem minden munkájára vo
natkoztatható az időskori ellankadás, 
amit sokan emlegetnek.

Hogy Thorma Jánossal egy csen
desebb, nyugalmasabb, kiegyensú
lyozottabb korszak vette kezdetét? 
Igaz, ami a művésztelep hangulatát, 
belső viszonyait illeti. Legalábbis arra 
a korszakra, amit én is ott töltöttem, 
amikor Krizsán János volt a soros te
lepvezető. De ez a belső nyugalom 
nem magától alakult ki és vált jellem
ző vonássá. Thormának nagyon szí
vós belső harcot kellett megvívnia és 
nagyon keményen a kormányrúd 
mellé állnia mindjárt elnökségének el
ső szakaszában, a háború végén, a tri
anoni tragédiát követően, amikor 
sokan otthagyták Nagybányát. Ami
kor olyan nagyságok, mint Szőnyi Ist
ván, Patkó, Aba-Novák (egy időre a 
mi Nagy Imrénk is) átmentek Kecske
métre, illetve Szolnokra. Ez a harma
dik válság, amit nem a belső viszo
nyok, a művészek különböző jellegű 
és különböző irányú tájékozódása, tö-
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rekvése, credója s nem is ilyen vagy 
olyan anyagi érdekek robbantottak ki, 
hanem politikai okok, az államhata
lom változása — ez az előzőknél sok
kal mélyebb és megrázóbb volt. És 
nem csak egy hirtelen robbanáshoz 
hasonlított, ami nagy megrázkódta
tást vált ki rövid időre, s aztán a dol
gok visszatérnek a maguk medrébe. 
Nagybányát akkor egy más szellem 
ostromolta s tán egy ideig el is öntötte, 
vagy legalábbis nagy hullámokat zú
dított rá, és Thormának és társainak 
ilyen körülmények között kellett az 
értékeket megvédeniük, a szabadis
kola jelleget megőrizniük, a további 
működés feltételeit biztosítaniok. És 
Thorrna vezetői képességeire, adott
ságaira jellemző, hogy miniszterek
kel, vezető beosztású férfiakkal is 
sikeresen tudott tárgyalni.

— Most, hogy ismét Thorma került 
szóba: szerinted miért készült olyan 
hosszú ideig (állítólag több mint két évti
zedig) a párját ritkítónak, monumentális
nak szánt mú, a Talpra magyar?

— Az — véleményem szerint — 
egy tragikusan hibás elképzelés miatt 
kudarcra ítélt vállalkozás volt Thor
mának volt régebben egy kiválóan si
került nagyméretű alkotása. Az aradi 
vértanúk. Ez egész életének legneve
zetesebb műve. Amikor idősebb korá
ban (bár ötven-hatvanéves korában 
nem feltétlenül idős az ember, mond
jam tehát így: viszonylag idősebb ko
rában) a Talpra magyarhoz hozzá
kezdett, mögötte volt már nagybányai 
neoimpresszionista stílusban festett 
táblaképeinek döntő többsége. Az új 
művet először is óriásira méretezte — 
meg merem kockáztatni: túlméretez
te. Másodsorban úgy látszik túlságo
san modorává, szinte azt mondhatni: 
vérévé vált a táblaképek levegős neo
impresszionista stílusa. Nem számolt 
a nagy felületek törvényével, amit ké
sőbbi mesterem, Aba-Novák Vilmos a 
főiskolán így foglalt nekünk össze: 
megkomponálom azt, amit festeni 
akarok, először kicsiben, de már tu
dom, hogy mit akarok. Tehát nem egy 
kisméretű valamit nagyítok fel óriás 
méretre. Felfestem az első próbálko
zást, formában és színben is vázlatot 
készítek. Ezek a kis vázlatok — ez 
nagyon fontos — már magukban 
hordják a nagynak az ígéretét. A szín- 
és formavázlatról nagyítom fel a képet 
a választott mérethez számított szín- 
és formaerővel, különben az egész 
összeroskad. A művet nem lehet a 
vázlatról egyszerűen lemásolni, azt fel 
kell fokozni, a kompozícióval állandó
an együtt élni, annak megfelelően kell 
felfesteni és a festői előadásmódot is 
ezekhez kell viszonyítani.

Mi Nagybányán a kis műterem
ben hallottúk és figyeltük Thorma 
mozgását, később láttam a képet ere
detiben is, reprodukcióban is. Sajnos, 
a fény-árnyék hatások, a levegős neo- 
impresszionisztikus előadásmód tö
redezetté tette az egész felületet.

— Nagybánya nagyjai, jeles mesteri 
között szakiad emlegetni Börtsök Samut 
is, a Rétivel állandó kapcsolatot tartó és a 
monográfia megszületéséhez jelentősen 
hozzájáruló művésztársat, személyes ta
lálkozásotokra azonban ahogy számolom, 
nemigen kerülhetett sor. Börtsök 1931- 
ben halt meg egy budapesti kórházban, épp 
abban az évben, amelyben te Nagybányá
ra kerültél. Meg kell mondanom, hogy a 
különböző írásokban, emlékezésekben 
megjelent értékelések nem nagyon vágnak 
egybe a te vélekedéseddel. “Nem tartozott 
a nagybányaiak legfénylőbb tehetségei kö
zé — mondja róla maga Réti, s mintha

kissé enyhíteni akarná a szigorú ítéletet, 
hozzáteszi..., hanem amit az adott körül
mények között képességeivel a művé
szetnek s a kolóniának használhatott, azt 
megtette." Akad újabban olyan is, aki epi- 
gonnak tartja.

— Nem tudom, honnan veszi és 
mire alapozza bárki is, hogy Börtsök 
epigon lett volna. A tájképei nagyon 
jellegzetesek, rendkívül sajátosak és 
szuggesztívek. Visszatérő motívumai: 
a nagy zöld pázsit, a szénaboglyák. 
Hollósy is nagyon jól festette a boglyá
kat, de a Börtsökéi egészen mások. Az 
ő boglyái szépek, szinte azt lehet mon
dani: bájosak. Nem véletlen, hogy 
fennmaradt a neve. Ha képei nem vol
nának sajátosak, elfelejtették volna őt 
is, mint sok-sok más festőt.

— Thormán és Krizsán Jánoson kí
vül, ha jól tudom, ott volt még a telepen 
abban az időben Ziffer is.

— Ziffer Sándor nem volt a koló
niában, hanem a Zazar partján lakott, 
ott volt a műterme is, a híd mellett. A 
telepen Mikola volt még abban az idő
ben, Rá ez meg Pirk János, Thorma 
kedvenc tanítványa, nagy jelentőségű 
művész volt, befolyása a nagybányai 
művésztelepre és az iskolára is kiha
tott. Ó egyfajta "ellen-Nagybányát" 
képviselt. A század elején járt Mün
chenbe, Czóbel hozta Nagybányára,

aztán együtt mentek Párizsba és egy 
év után ismét visszatértek. 1910 körül 
feleségül vett egy jómódú német nőt, 
aki Nagybányán festegetett, együtt 
mentek Berlinbe. Ziffer 1918-ban 
visszatért. Ekkor már nem Matisse és 
a francia fauve-ok hatása érződött 
művészetén, amit a továbbiakban csi
nált, az a német expresszionizmus 
egyik válfaja volt Ismét hangsúlyo
zom: igen rangos festészet az övé, de 
művei messze elütnek a nagybányai
akétól

Ettől kezdve az összes valódi és 
talmi újítok körülötte gyülekeztek. 
Mindazok, akik szakítani akartak 
mindenfajta hazai hagyománnyal, 
Ziffert nemcsak a művészi tájékozó
dás különbsége távolította el Thormá- 
tól Rétitől, Mikolától és a többiektől 
hanem összeférhetetlensége is, jelle
mének paranoid vonásai.

— Hogyan határoznád meg a Thor- 
ma-Réti-fae nagybányaisdgot?

— Kezdem Hollósy Simonnal és 
Ferenczj Károllyal (aki mellesleg 
szintén egy külön nagy fejezetet érde

mel a festőtelep történetében), és foly
tatnám Thormával Rétivel és Kri- 
zsánnal: ők valamennyien a termé
szetelvű művészei a természetelvű 
piktúra hívei, akik minden normális 
festői szándékot elfogadtak, nem pró
báltak sem témában, sem kifejezés- 
módban valamiféle korlátot felál
lítani, közös vonásokat érvényesíteni. 
Elfogadtak és bátorítottak minden 
egészséges, egyéni hajlamot, egyéni 
megnyüatkozást.

A magyar képzőművészet egésze 
természetelvű különben nagy vonula
taiban. A kecskeméti iskola és a szol
noki is az, de még a római iskolát is 
annak mondanám. A különbség fő
ként abban mutatkozik meg, hogy a 
Révész által vezetett kecskeméti in
kább komponáló, a történelmi kom- 
pozícók irányába elmozduló irányzat, 
és természetelvű a szolnoki is, amely
hez olyan ragyogó mester tartozott a 
húszas évekből, mint Aba-Novák Vü- 
mos. Aromái iskola már bonyolultabb 
és árnyaltabb elemzést kíván, ezért 
most itt csak annyit jegyzek meg, 
hogy a kecskeméti iskola híveként is 
számon tartott Szőnyi Istvánt például 
a római iskola is magáénak vallja. Sok 
itt az átfedés, ha jól megvizsgáljuk a 
dolgokat. Azt azonban nagyon hibás 
és rendkívül sajnálatra méltó dolog

nak tartom, hogy újabb esztétáink e- 
gyike-másika épp a természetelvűség 
miatt elmarasztalja a magyar képző- 
művészetet, maradinak, üyen-olyan- 
nak mondja. A kísérletező korsza
kokat rendszerint a nagy visszatéré
sek követik, s a maradandóbb értéke
ket rendszerint az utóbbiak produ
kálják. Legalábbis: ezek leginkább.

— Mit értesz normális festői szándé
kon és egészséges egyéni hangon?

—Hogy az impresszionizmus be
lefér a természetelvűségbe, az termé
szetes. Nagybánya egész művészete 
kapKsolódik és érintkezik az impv 
resszionizmussal, ha nem is cövekel le 
ott, és nem tekinti azt egyetlen lehet
séges kifejezési módnak. De belefér az 
expresszionizmus is a kifejezés hatá
sának felnagyítása, fokozása a mon
danivaló hangsúlyozása érdekében. A 
kubizmus már nem fér bele, a szürrea
lizmus is esik hellyel-közzel, s az 
absztrakt méj annyira sem. Én nem 
vetem el egyixet sem, különösen ha 
olyan mesterek csinálják, mint Picas
so, de hívéül s an szegődöm egyiknek

sem. Nem tekintettem soha követen
dő útnak a magam számára.

— És mit nevezel egészséges egyéni 
hangnak, és mit ellentétének?

— Azt a magatartást nevezném 
egészségtelennek, amely az élet min
den jelenségét gyászba öltözteti, 
amely tagadja a világnak mindenfajta 
szépségét, amely mindent szétszed 
ízeire, elemeire és mindent eltorzít 
Azt a magatartást nem tartom köve
tendőnek, hanem egyenesen elveten- 
dőnek, amely mindenben a csúnyát 
keresi amelynek állandó jellemzője a 
fintorgás vagy a fanyalgás.

— Azt mondod, hogy a nagybányaiak 
természdelvúségébe belefér az expresszio
nizmus, és természetes, hogy ezt mondod, 
hiszen valamivel később, budapesti főisko
lás éveidben a te művészeted alakulására 
is erőteljesen hatott ez az irányzat. Sőt, a 
háború utáni bukaresti kiállításodról a ro
mán sajtó egyenesen úgy írt, mint kifeje
zetten expresszionista kiállításról. Éppen 
ezért hadd kérdezzem meg. miért érezted 
— és érzed alighanem most is — úgy, 
hogy Ziffer művészete nem fér bele abba 
az irányzatba, amit nagybányai iskolának 
nevezünk?

— Ziffer művészetével kapcsolat
ban nem egyszerűen expresszi oniz- 
m ust em lítettem , hanem német 
expresszionizmusról beszéltem, ó  
nem egy új színét vagy egy új árnya
latát akarta képviselni a nagybányai 
irányzatnak, vagy az expresszioniz- 
mussal felfrissített nagybányai irány
zatnak, ő és néhány társa robbantani 
akart. Iványi-Grünwaldot egyesek 
szintén ide sorolják, de szerintem ő 
csak félig-meddig tartozik ide. Ha a 
magatartását nézem — a robbantók 
közé sorolható, sőt a korai csoportos 
elvándorlóknak egyenesen ő volt a ve
zére. Ha a kezdő Iványi piktúrájára 
vetek egy pülantást, ugyanazt az 
irányzatot ismerem fel, amit Ferenczy 
Károly is képvisel annak egyik válto
zatát. Meg kell nézni azokat a naple
mentéket, azokat az erőteljesen 
megfestett magyar históriai vonatko
zású tábla képieket. Nagybányán a ple- 
in-airrel kísérletezik, s bár elköltözése 
után festői tematikája és modora is 
változik, nem lehet azt mondani hogy 
teljesen szakít és következetesen meg
tagadja Nagybányát Inkább arra tö
rekszik, hogy a modem festői irány
zatok közül minél többet próbáljon íd, 
minél többnek az erdményeit vegye át 
és igyekezzék belőlük valamilyen sa
játos szintézist kialakítanL Nem alap>- 
talan az a kijelentése, ami közel másfél 
évtizeddel Nagybányáról való távo
zása után, 1975 január 11-én jelent 
meg az Est dmű lapban: "Nagybánya 
tett bennünket azokká, akikké let
tünk." Czóbelt viszont szintén a rob
bantók között tartom számon, bár őrá 
nem a német expresszionizmus ha
tott, hanem főként a francia festészet, 
ő inkább Rouoltra emlékeztet. De ő is 
a szakítást és a tagadást képviseli 
meglehetősen egyértelműen. Hogy az 
új törekvések érvényesüléséhez nem 
kellett szükségszerűen robbantani, 
szakítani és szembefordulni, arra pél
daként Nagy Oszkárt hozom fel aki 
volt olyan újító, mint Ziffer vagy Czó
bel és mégis izig-vérig nagybányai 
Nagyon sajátos Nagy Oszkár szín- és 
fénykezelése, sem elődei sem kollégái 
és utódai közül senki nem hasonlít 
hozzá, ó  egy egészen új pikturális 
irányzat elindítója. Vakítóan fehér 
házzal fekete vagy mélykék ég, hatal
mas kontrasztok. S mégsem tagadja a 
nagybányaiak szépségeszményeit,

folytatás a 18. oldalon

-1 7



HELIKON

folytatás a 17. oldalról
csak más, sajátos kifejezésmódot 
használ.

— Te szigorúbban és aligha nem elfo
gultabban ítáed mega dolgokat, mint má
sok. Ziffert és társait eleinte gúnyosan 
titulálták neósoknok, később a csúfondáros 
íz elmaradt, a művészettörténészek, mű
vészeti írók a kölünbséget abban kezdték 
felismerni, hogy az alapítók érzelemgaz
dag festői stílusával szemben a neósok, a 
"modernek" a főhangsúlyt az új forma- és 
térfelfogásra, mega felfokozott színvilágra 
helyezték. Nem húztak már merev válasz
tóvonalat a hagyományokhoz ragaszkodó 
nagybányaiak és a neósok közé, nem közö
sítettek ki senkit, ellenkezőleg, úgy ítélték 
meg a dolgokat, hogy ezek a modernek, 
újítók (idézőjellel vagy idézőjel nélkül) ér
demeket szereztek a szélesebb látóhatárok 
felvillantásával, új kapuk nyitogatásával.

— Lehet, hogy esetleg igazságta
lan vagyok, bár hangsúlyoztam és új
ra hangsúlyozom: igen nagyra tartom 
Ziffer és a többi neós művészetét. De 
soha nem szerettem, ha valami szépet, 
ha művészeti életünk valamilyen ne
mes hajtását lemetszik, letépik, össze
zúzzák, felrobbantják. S hogy a nagy
bányai iskolát nem kellett robbantani, 
hogy az robbantás nélkül is elég tág 
teret, elég széles pályát biztosított, azt 
az én szememben elég meggyőzően 
bizonyítja, hogy századunk magyar 
képzőművészeti életének számos 
nagyja Bemáth Auréltól, Aba-Novák- 
tól és Szőnyi Istvántól kezdve Csók 
Istvánig, a Ferenczy-nemzetségig és a 
mi Szólnaynkig, meg számos más je
les alkotóig mind megfordult Nagy
bányán. Sőt nemcsak megfordultak 
ott, hanem egyikük-másikuk művészi 
fejlődésének, alkotó munkásságának 
jelentős állomásaként emlékezik meg 
a művésztelepről.

— Amikor te ott voltál, beszéltél Zif- 
ferrel, vannak vele kapcsolatos személyes 
áményeid?

— Nagybányáról nincsenek Több 
mint harminc évvel később, amikor 
benne voltam a képzőművészeti szö
vetség országos vezetőségében s kü
lönböző nyugdíjkéréseket tárgyal
tunk Bukarestben, az övét, az Ács Fe- 
rencét és sok mindenki másét, akkor 
találkoztunk, beszélgettünk és termé
szetesen segítettem ügyének méltá
nyos elintézésében.

— Mondtad, hogy Krizsán figyelmé
be és szeretetébe fogadott. A szakmai kér
déseken kmül tárgyaltatok, beszélgettetek 
másról is?

— Sokat beszélt nekem a százade- 
leji művésztelep hangulatáról, a közös 
kirándulásokról, összejövetelekről, 
vacsorákról, s ennek során mesélt egy 
Flórián nevű különc figuráról is. Ott 
élt, ott festegetett, nyomorgott és kü- 
lönlegeskedett ez a Flórián. Arról volt 
híres, hogy rettentő mennyiségeket 
tudott megenni és meginni. Az ős
nagybányaiak szerették őt, a közös va
csorákon jól megvendégelték, és 
élvezték, hogy mekkora adagokat ké
pes eltüntetni, bekebelezni. Egy idő 
múlva kiment Párizsba, s azt mond
ják, híres ember lett. Rájött arra, hogy 
a hazai különlegeskedéseknél ott na
gyobb különlegeskedést kell produ
kálnia, ha azt akarja, hogy felfigyel
jenek rá. Festett egy önaktot.

- önaktot?
— Igen, vannak, akik csinálnak 

ilyeneket, a legtöbben persze megma
radnak az önarcképnél. Rettentő nagy 
feje volt és hatalmas, férfiúi jelképe. 
Elkészült az önakt, és nemi szervét 
eredeti szőrzettel ragasztotta körül.

— Megvették a képet?
— Arról már nem mesélt Krizsán, 

de emlékeztetlek, hogy idéztem már 
Bemáth Aurélt, aki megírta: Párizs
ban minden extravaganciára akad ve
vő.

— És te hogyan érvényesültél Nagy
bányán az Eden-kalappal meg a csokor- 
nyakkendővel?

— Nemcsak előkelőnek, hanem 
gazdagnak is éreztem ott magam. Ká
véházba jártam, a fogadott koszt mel
lett gyakran ebédeltem vagy 
vacsoráztam az Istvánban, a város e- 
lőkelő vendéglőjében. Egyszóval köl
tekező életmódot folytattam. Úgy 
akartam élni, ahogy a nagy festőkről 
olvastam.

— Feier Pétert, akiről említetted, 
hogy veled egyszerre volt Nagybányán s 
akit közel két évtizeddel később megfimtiü 
a Magyar Művészeti Intézetbe tanárnak, 
nem láttad vendégül néha? Elmondtad 
egyszer, hogy 6 bizony nyomorgott Nagy
bányán...

— Néha meg-meghívtam ebédre 
vagy vacsorára. Péter Hunyad me
gyéből jött és roppant kevés pénzből 
tengődött. A nagyapja segítette úgy, 
ahogy tudta, de főként adományok
ból élt. Volt egy kis kamrája, ott a kö
zelemben. Nekem bútorozott szobám, 
neki fáskamraszerűsége. Egy küó ke
nyeret evett naponta s vizet ivott rá. 
Gyertyával világított, de azért rajzolt, 
festett, vidám ember volt. Hogyne 
hívtam volna meg. Nagyon összeme
legedtünk. Péter szemet vetett egy kis 
zsidó lányra, hegyes, begyes teremtés
re. Együtt jártunk a Rozsályra, Ke
reszthegyre, a megszokott nagybá
nyai kirándulóhelyekre. Én elöl, Péter 
meg a leányka a nyomomban. Pedig 
Péter volt az idősebb.

— Igen, de te már a családban, a 
testvéreid között is vezérkedtél, pedig ott 
is te voltál a csikó-korú.

— Később a hegyes-be gyes leány
kával is összemelegedtünk. Valami 
oknál fogva inkább velem foglalko
zott egy idő után. Pedig Péter nagyon 
szép egyszálbél, törékeny fiú volt, 
szép barna. Én meg ronda, szeplős, 
veres.

Egy nagy szerencse érte Pétert 
Nagybányán, akkor még én is ott vol
tam. Vendégségbe érkezett Ghica her
ceg, a fejedelmi család sarja, aki maga 
is festegetett Tanulni akart, érdekelte 
őt a nagybányai iskola. Csikós Antó
nia vállalta, hogy bevezeti őt a festé
szet titkaiba. Krízsán-korszak volt, ő a 
feleségére bízta az előkelő tanítványt. 
Később kiderült, hogy a herceg meg 
akar tanulni portrét festeni. Nem tu
dom, mire vitte... Mindenesetre Csi
kós Antónia és Krizsán beajánlotta 
hozzá Feier Pétert. Elérték, hogy a sze
génysorú, nagyon tehetséges kolléga 
rendszeres támogatásban részesüljön. 
És Péter igazán megérdemelte. Sajnos 
nem az lett belőle, ami lehetett volna. 
Sokkal többet ígért., a háború, a tüdő
lövés keresztülhúzta a számításokat...

— Hogy-hogy nem tudod, mire vitte 
a herceg a portré-festésben?

— Az első nagybányai tartózko
dásom akkor már a végét járta, a köl
tekező életmód miatt fogytán volt a 
pénzem. Készültem visszavonulni Zi- 
lahra nagynénémhez, hogy ott dol
gozzam Id életem további szakaszaira 
a megfelelő stratégiát és taktikát, s on
nan lendüljek neki a további teendők
nek.

(folytatjuk)

a

Áprilisi évfordulók
I - 300 éve született Antoine-Francois Prévost d'Exiles

francia író
- 190 éve halt m eg Révai Miklós tudós

2 -  60 éve halt m eg Tormay C édle írónő
3 -  75 éve halt m eg A ugusts Deglavs lett író

- 90 éve halt meg Tóth Béla író
- 240 éve született Verseghy Ferenc költő

4 -  1600 éve halt meg Szent Aambrus római költő
- 25 éve halt m eg Fenyő Miksa amerikai író
- 80 éve született Gáli Ernő romániai m agyar szociológus 

5 - 175 éve született Paolo Ferrari olasz író
- 160 éve született Algernon Charles Swinburne angol költő 

6 - 9 0  éve született Eszterhás István amerikai m agyar író
- 60 éve halt meg Juhász Gyula költő

7 - 225 éve született Charles Franqois-Marie Fourier 
francia közgazdász

- 120 éve született Osvát Ernő író
8 - 140 éve született Jósé Verissimo brazü író 
9 -1 6 0  éve született Henri Becque francia író 
10 - 110 éve született Pavel Golia szlovén író

- 100 éve született Eric Knight amerikai író
- 650 éve halt meg William of Occam angol filozófus

II - 125 éve született Asdreni albán költő
- 90 éve halt meg Simion Florea M arian rom án folklorista
- 20 éve halt m eg Jacques Prévert francia költő
- 225 éve született M anuel Jósé Q uintana spanyol író 

12 - 120 éve született Pásztor Á rpád író
1 3 - 6 0  éve halt m eg Ilf orosz író

- 80 éve halt m eg Janis Jansons-Brauns lett író
- 125 éve született Alexander Roda Roda osztrák író
- 100 éve született Aurélien Sauvageot francia nyelvész

14 - 80 éve halt meg loan Botez román író
- 100 éve halt meg Jámbor Pál író
- 80 éve halt meg Ludwik Zamenhof lengyel nyelvész

15 - 200 éve született Louis-Adolphe Rhiers francia történész
16 - 170 éve született Octave Crémazie kanadai költő
17 - 375 éve született Henry Vaughan walesi költő

- 100 éve született Thom ton Wüder amerikai író
18 - 75 éve halt meg Beöthy Zsolt irodalomtörténész
19 - 130 éve született Roberto Jorge Payró argentin író
20 - 140 éve született Herm an Joachim Bang dán író

- 125 éve halt m eg Ljudevit Gaj horvát író 
21- -
22 - 290 éve született Henry Fielding angol író

- 100 éve halt meg loan Ghica román író
- 375 éve halt m eg Kaspar M iaskowski lengyel költő

23 - 150 éve halt meg Erik Gustaf Geijer svéd költő
24 - 90 éve született Barát Endre író

- 50 éve halt m eg Willa Cather amerikai írónő
- 20 éve halt meg Nagy István író
- 80 éve halt meg Tömörkény István író

25- 175 éve született Edward Dembowski lengyel filozófus
- 75 éve halt m eg Király György irodalomtörténész

26 - 75 éve született ßtefan Agustin Doina^ román költő
- 20 éve halt m eg Olosz Lajos romániai m agyar költő
- 210 éve született Ludwig Uhland ném et költő
- 90 éve született Theun de Vries holland író

27 - 20 éve halt meg Camil Baltazar román költő
- 260 éve született Edward Gibbon angol történész
- 125 éve halt meg Ion Heliade Radulescu rom án költő 

28- -
29 - 290 éve halt meg George Farquhar ír író
30 - 150 éve született Jac Ahrenber finnországi svéd író
? - 525 éve halt m eg Leon Battista Alberti olasz hum anista
- 590 éve halt m eg Pedro López de Ayala spanyol költő
- 350 éve halt meg Grigore Ureche rom án krónikás
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DOBOS LÁSZLÓ
In tézm én y esíte tt an yanyelv -véde lm et
Négy évvel előtti bizakodásunk szinte minden részletére 

rácáfolt az idő. Azóta a m agyarság majd m inden területén 
lem enő ágban van anyanyelvűnk helyzete. M agyarország 
szomszédai, Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia a nem zet
állam jogrendjével, korm ányok diktatúráival, az erőszak sok
féle form áival naponta gyengíti, zsugorítja, megalázza a 
m agyar anyanyelv használatát. M ondhatnánk úgy is, hadüze
net ez a határon túli kisebbségi nyelvnek. Nyelvháború: a 
kisebbségeket megfosztani anyanyelvűktől. Nyelvfosztás XX. 
századi m ódra. Az európai demokrácia árnyékában példátlan, 
agresszív nyelvpusztítás. A demokráciára való hivatkozással 
jóságosnak és gondoskodónak m utatott állam hazudozásaival 
próbál m agyarázkodni és önigazolást keresni. Az elmúlt év 
júliusában a debreceni Nagytemplom ban tisztán fogalmazó
dott meg: a határon kívüli m agyar közösségek anyanyelve 
létveszélyben van. S m ár nem  hátrálhatunk. Debrecen az anya
nyelvet ért sértések okán kiáltás volt, s üzenet e konferencia 
számára is.

A világ szórványm agyarságának anyanyelvhasználata is 
aggodalom ra ad  okot. A volt emigráció elöregszik, s a második 
nem zedék anyanyelvismerete és használata gyérül, gyengül, 
roham osan kopik. Az anyaországi nyelvhaszálat, az informá
ció áramlása, a kereskedelem, a reklám, az amerikanizálódás 
áram latában nagym értékben felhígul. Talán így pontosabb: 
züllik. Szerintem a nyelvújításhoz hasonló helyzet és feladat 
előtt áll a m agyar nyelvtudom ány és nyelvpolitika. A mai 
helyzet sok m indent m eghaladott. Ma m ár nem elég a magyar 
nyelv szépségének, gazdagságának dicsérete. Nem elég nagy 
költőink s hazafiaink klasszikus m ondásainak újra- és újraidé- 
zése anyanyelvűnkről. Nem elég a rossz példák, az anyanyelv
használat drám ai helyzetének bizonygatása. Határon kívüli 
nyelvészeink felmérő m unkája ma m ár sokszorsan bizonyítja 
anyanyelvűnk rom lásának állapotát. A diagnózis, a látlelet 
adott.

Korszakos feladat áll előttünk: a nemzetiségi területeken 
m egállítani az anyanyelvtől való megfosztás folyamatát.

— Megállítani, befolyásolni a világ szórványmagyarságá
nak anyanyelv-vesztését.

— Törvényileg is befolyásolni a magyarországi nyelvrom
lás folyamatát.

Szerintem át kell alakítani a m agyar nyelvpolitikát, nyelv- 
művelést, a nyelvápolást. A helyzet, a kényszer máshová tette 
a hangsúlyokat. Elsősorban a nyelv védelmére, a nyelv értel
mi, fogalmi tisztaságának őrzésére és a nyelv művelésére. Ki 
kell alakítanunk a nyelv pusztítása káros folyamatainak ellen
tételeit, ellenerőit. (...)

Ránk kényszerítik a nyelvháborút Ha komolyan gondol
juk a m agyar anyanyelv romlását, vesztését megállítandó 
szándékunkat, az Anyanyelvi Konferencia szerepét fel kell 
rangosítani. Olyan intézm énnyé alakítani, mely megfelel a 
helyzet követelményének. Tudom, neves intézmények foglal
koznak a m agyar nyelv helyzetével és bajaival. Nem lebecsü
lésként, de ism erve a m agyar nyelvtudom ány m alm ának 
járatait, lassúnak tartom  a tudom ányos intézetek reflexeit

A mai helyzetben nemcsak értekezésekre, hanem cselek
vésre, cselekvési program okra van szükség. Intézményesíteni 
kell az anyanyelv védelmét. (...)

A m agyar nyelvpolitika kialakításának alapjául ajánlom az 
alábbi gondolatokat:

A m agyar anyanyelv védelme és művelése nemzeti ügy.
A szellemileg, lelkileg egyesülendő nemzetnek, M agyaror

szágnak vállalnia kell a m agyar anyanyelv-használat gondját 
s gondjainak felelősségét a világ m inden m agyar nyelvterüle
tén.

— M agyarországon a határon kívüli magyar közösségek 
területén és a világ m agyar szórványainak területén kialakíta
ni a nyelvvédelem  és a nyelvm űvelés gyakorlatát.

N yelvünk és kultúránk  94-95. szám (1996. augusztus).
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Amikor a tér kitágul
egyszerűbb kísérlet a zárt tér
hangzások kinyitására. M anap
ság alig vásárolnak már mono
készüléket. A térhatás, a tér meg
ny itásának  kezdeti vágyából 
igény lett, majd századunk végére 
követelmény.

A megelőző századokban is 
benne lappangót a tér m eghódí
tása iránti emberi szomjúság. A 
repülés m eghódítási kísérletei is 
a térbe vágyódásból születtek. De 
ide tartozik a templomok belső 
terének kidolgozása is. A gótika 
felfelé nyitott, a végtelen tér felé. 
A barokk inkább  vízszintesen 
nyitotta m eg a hangzásteret, ezer
nyi kisebb-nagyobb belső térrel 
gazdagítva a hanghullám ok ter
jedésének , v isszav erő d ésén ek  
sokféleségét. Az orgonamuzsiká
lás m ár régen alapoz a sztereoha- 
tásokra: a kettős orgona és ennek 
mintájára a kettős kórus évszáza
dok óta ismert, kedvelt térhang- 
zás-jelenség . Az o rg o n a-zen e  
m indig is figyelembe vette a tér
hatást. De m indez a fizikai térha
tás területére tartozik. Van egy 
másik: a LELKI TÉRHATÁS.

M indenki, aki m ások előtt be
szélt, szerepelt, tudja, hogy fi
g y e lm e  m e g s o k sz o ro z ó d ik , 
mintegy KITÁGUL. Olyan zajo
kat, finom neszeket is érzékel, 
am elyekre rendes körülmények 
közepette semmi esetre sem fi
gyelne fel. A m űvészi teljesít
m én y  fe le lő sség én ek  fokozó
d á s á v a l  ez a figydem-témyitás 
rendkívül felfokozódik. A m ű
vész egyszerre úgy érzi, hogy a 
zárt tér falai levegő-könnyűvé 
változnak, a közönség a végtelen 
messziségbe zsugorodik, a pro
dukció kozm ikus térhatásúvá nö
vekedik. A m uzsikusra ez m ég 
fokozottabban érvényes, hiszen 
zenei anyaga m ár önm agában is 
kozm ikus term észetű, eredetű. 
Az előadóm űvészt m ég csak le
foglalja a "munkájával" járó izom
m ozgásra való figyelése, a tech
nikai m egoldások ezernyi problé
mája; ez a valósághoz is láncolja: 
hideg fővel kell bejárnia a szédítő 
magasságokat. De az alkotót, m ű
ve hallgatása közben, m ég ennyi 
sem köti a valósághoz. A zene
szerző szám ára kinyíló szellemi 
tér fan ta sz tik u san  n agyra  n ö 
vekszik. Szinte elviselhetetlenné 
válik, válhatik. A legkisebb m oz
gás, a legkisebb zaj, egy hirtelen 
felm erülő arcéi stb. o lvadt-érc 
forróságával égetődik be tudatá
ba és, am i m ég ennél is kíno
sab b ... e m lék e ze téb e . SZEL
LEM VILÁG—JÁRÁS EZ, A ME- 
D IT Á C IÓ  LEGM AG ASABB 
FORMÁJA.

TERÉNYI EDE

A droghatás leírásaiból tud
juk, hogy az egyik közös vonása 
mindenféle halludnádó t előidé
ző szem ek az, hogy kitágul a tér 
és az individuum  benne lebeg.

Egész századunkra jellemző a 
tér kitágításának gondolata. Ha
talm as kongresszusi term eket 
igyekeztek építeni vüágszerte. 
M ind nagyobbra nőttek a sport
stadionok is, igazi méretüket csak 
légifelvételről tudjuk igazán mél
tányolni, no m eg a befogadott 
embertömeg számszerű mennyi
ségéből. A nagy terek kiképzésére 
is gondot fordítanak a m odem  
építészek. Egyáltalán: m inden
ben dominál az óriási távlatok ke
resése, kialakítása. Az újabban 
divatossá váló szintetizátor-ze
nék is a zene térbeli hatására össz
pontosítanak; lebegünk az óriási 
zene-térben. Azt hiszem, ez a si
kerük titka is. Emlékszem, hogy 
egy régebben sugárzott term é
szeti filmsorozat bevezetőjéül az 
angol-amerikai szerkesztők Bar
tók ze n ek a ri CONCERTÓJÁ- 
NAK u to lsó  tételéből v á lasz
tottak egy rövid, de nagyon hatá
sos részletet. Az égbolt végtelen
ség é h ez , a te n g e r  h a ta lm a s , 
megtestesülő erejéhez, a ragyogó 
napkoronghoz méltán társították 
Bartók hatalm as távlatokat idéző 
hangzásait. A kárhányszor lát- 
tam -hallottam  ezt a bevezetőt, 
m ind ig  k ü lönös erővel h a to tt 
rám. Az űrbe készülő emberiség 
hatalmas távlatokat akar nyitni itt 
a FÖLDÖN is.

A sztereofónia m inden fajtája 
is ebbe a kívánalomba sorolható. 
Kezdetben egy-két hangszóró su
gározta be hangerejével a terme
ket, ma m ár nyolc, sőt ennél sok
kal több hangszóró is "behálóz
hatja" a teret. Itt nemcsak a hang
erő a cél — m int ahogyan ez kez
detben megnyilvánult —, de sok
kal inkább a sokirányú hangköz
vetítés. Ez különösen alkalmas 
arra, hogy kitágítsuk, sokszorosá
ra növeljük az adott zárt teret. A 
technikai eszközökkel előállított 
mesterséges visszhang egyik leg-
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M árcius 9—15 között zajlott Kolozs

váron a Romániai Magyar Zenetársaság 
rendezésében a Kodály Zoltán Emlékna
pok rendezvénysorozata. Nagy zeneköl
tőnk halálának 30. évfordulója alkalmából 
—Kodály Zoltánné Péczely Sarolta, Ujfa- 
lussy József akadém ikus és a Magyarok 
Világszövetsége Erdélyi Társasága véd
nöksége alatt koncertekkel, operaelaődá- 
sokkal, tudományos értekezlettel, Kodály 
pedagógiai tevékenységét bem utató előa
dásokkal emlékeztek a világhírű magyar 
alkotóra. Jeles személyiségek és megbe
csülésnek örvendő kórusok, köztük hazai 
meghívottak szerepeltek a hét során. A 
rendezvénysoroazat házigazdája Demény 
Attila volt.

A  Korunk fölhívása: Kedves munkatár
sunk, kedves barátunk, a Korunk szerkesz
tősége a M ikszáth-évfordulót nem a 
szokványos módon szeretné megünnepel
ni, inkább a mikszáthi habitusról kívá
nunk  együttgondolkodni, olyan kér
désekről mint: — Milyen mértékben és ho
gyan lehetséges a társadalom belső bírála
ta? — M ikszáth hogyan tette ezt? — 
Milyen a magyar úriember? Milyen volt, 
milyen lesz? — Mennyire jellemző a mai

m agyar társadalom ra az önreflexió? — 
Mivel társítaná Mikszáth Kálmán nevét a 
korabeli kortárs világirodalomban? A lap
szám unk munkacíme tehát: A magunk re
víziója. Az írások  m űfaji jellegét nem  
kívánjuk korlátok közé szorítani, jónéven 
veszünk prózát, verset, esszét, kritikát, ta
nulm ányt stb. Kiindulópontként álljon itt 
két Mikszáth-idézet: "Csak a jogcímek vál
toznak az időben, de az áldomás, az nem 
változik soha, ahhoz m indig van pénzünk 
és lelkesedésünk" (A Tisztelt Ház)."... m int
ha m inden pom pásan el volna igazítva a 
világon, és egyéb se hiányoznék, csak még 
a kram pam pulit kell behozni az asztalra" 
(A fekete város).

A  budapesti Bolyai Egyetem Barátainak 
Egyesülete és a Szent László Akadémia febru
ár 26-án nyilvános ünneplésen köszöntöt
te 75. szü letésnapja alkalm ából Incze 
Miklós történészt, a Bolyai Egyetem volt 
tanárát és Faragó József kolozsvári folklo
ristát, a Magyar Tudományos Akadémia tisz
teleti tagját. Az ünnepségen Incze Miklós 
Magyar történet- és történelemtudományi 
műhelyek a kolozsvári magyar egyetemen 
(1940—1949), Faragó József pedig Sinka 
István balladái címmel tartott előadását.

M árcius 10. és 22. között a budapesti 
Marczibányi téri Művelődési Központban tar

tott nyitva Finta Edit grafikus és festőm ű
vész költői esttel egybekötött kiállítása. A 
megnyitóbeszédet Kocsis István mondta.

A  kolozsvári Dávid Ferenc Egylet janu
ár 19-én tartott felolvasó ülést az Unitárius 
Egyház dísztermében. Dr. Faragó József 
akadémikus A z unitárius Sándor József Ist
ván a székely néprajz feledésbe merült úttörője 
címmel tartott előadást. Műsoron: Bartók 
Béla Kontrasztok. Előadja Liviu Gócán (kla
rinét), Doina Mangra (hegedű) és Valentin 
Ivanov (zongora). Szavalt Albert Júlia 
színművésznő, a Kolozsvári Állami Magyar 
Színház tagja.

A  Hitel 2. számában Gerliczki A ndrás 
A könyvtár újraépül dm  alatt ír tanulmányt 
Lászlóffy Aladár költészetéről.

M egjelent a Magyar Újságírók Romániai 
Egyesületének idei első száma. M éray Ti
bor Párizsban élő író, újságíró, az Irodalmi 
Újság főszerkesztője díjat alapított ifjú er
délyi m agyar újságíró-tehetségek számá
ra.

M árcius 9-én Kolozsvárott elhunyt 
Páll Árpád színikritikus, színháztörté
nész.

-MI

Nem tudom
Tompa László versének két sorát idézzük a 

vízszintes 1. és függőleges 40. számú sorok
ban.

VÍZSZINTES: 1. Az idézet első sora (zárt 
betűk: Y, Ö, K, S). 15. Törökországi város 
(Isparta). 16.... diákok, Áprily Lajos-vers. 
17. Sárosi Ödön. 18. Sír. 19. Habsburg-ház- 
beli osztrák főherceg (1864-67 között Me
xikó császára). 21.... hártya, a szem fontos 
része. 22.... Francisco, EA-beli nagyváros. 
23. Vásárt m egelőző egyezkedés. 25. 
Észak-olaszországi folyó. 27. Arai egyne
mű hangzói. 28. Európai főváros. 29. Tel
lur és urán vegyjele. 30. Eset, történet. 33. 
Textília-hulladék, névelővel. 35. Hazai. 36. 
Hangtalanul vasaló. 38. Dublini. 39.0 . E. 
40. József Attila nővére. 41. R. 1.42. Vallá
sos tiszteletben részesített növény vagy 
állat a természeti népeknél. 43. Dicíc... Ver
ne-kapitány. 45. Rajztinta. 47. Az étkezés 
tárgyaira, eszközeire, körülményeire vo
natkozó előírásoknak megfelelő (az izrae
lita vallásban). 48. Néha ilyen szó is esik.
49. Olasz és máltai kocsik betűjele. 51. 
Egyhangú. 53. Könyörög. 54. Kétjegyű 
mássalhangzó. 55. Világtalan. 57. Sunyin 
meghúzódik, meg... 58. Fonetikus mással
hangzó. 59. Kiszed a közepén! 61.... Tibor 
nemrég elhunyt marosvásárhelyi főisko
lai tanár. 63. Gyümölcsfa, románul. 64. 
Csodálkozik. 66. Olaj, angolul. 67. Énekes.
69. Szigligeti személyneve. 70. Líbiai és 
holland kocsik nemzetközi betűjele. 72. 
Ágnes-változat. 73. Még egy fonetikus 
mássalhangzó. 75. Mennybolt. 76. L. R. 78. 
Föld, németül. 79. Pusztakamarási írónk

névbetűi. 80. Fémipari szakmunkás. 83. 
Gyilkol. 85. A. A. M. 86. Sérülés. 87. Öt- 
százegy római számmal. 88. Zajzon romá
nul. 91. Skálahang. 92. Csemege. 95. A 
tetőre siet.

FÜGGŐLEGES: 1. Kései... József Atti
la verse. 2. Borotvapenge. 3. Erdélyi Piros
ka. 4. Férfinév. 5. Lármás fölfordulás. 6. 
Táplálkozni. 7.... Vegas, ÉÁ-beli város. 8. 
Azonos magánhangzók. 9. Dinári egyne
mű hangzói. 10. Szerencséje van a lutrin.
11. Spanyolországi város (Yecla). 12 Friss. 
13. Liba "beszéd". 14. Csoportnyelv. 20. 
Öregember. 22. Szelén és nitrogén vegyje
le. 24. Keres. 26. Megold, gyógykezel. 28. 
Egyik magyarországi megye lakója. 30. 
Ki..., nyeremény tárgy at odaítél. 31. Maga
tok. 32. "Az új..." Tóth Árpád verse. 34. 
Feljegyez! 37. Sütő. 40.Az idézet második 
sora (zárt betűk: V, O.. M, Y). 42 ...-faktum, 
mindenes. 44. Baku központjában áll! 46. 
U. M. 47. Zörget. 48. Kétjegyű mással
hangzó. 50. Erős, édes spanyol bor. 52 
Csillagunk. 53. Ausztrália majd kétméte
res címermadara. 54. Színpadi előadásra 
szánt mű. 56.... Király István, író, a Romá
niai Magyar Könyves Céh elnöke. 58. Ma
gasba lendít. 60. Rendre. 62. Szilárd 
csapadék. 64. Juttat, régiesen. 65. Azonos 
mássalhangzók. 68. Ruhakészítők. 69. Én, 
latinul. 71. Latin kétjegyű magánhangzó. 
74. Dísz. 75. Csiga-féleség. 77. Száraz ág. 
80. Kén és dnk vegyjele. 89. Pillanat része.
90.... Catavencu (Caragiale-figura). 93. Az 
író a hadak útján c  mű írójának névbetűi.
94. Alá. 95. Vas. 96. Luxemburgi és belga 
kocsik nemzetközi betűjele.

KOVÁCS A N D R Á S

A HELIKON 5. számában közölt Ú tm utatás d m ű  
rejtvény megfejtése: Ha arra vársz, hogy ne gyűlöljenek, / 
Uralkodj és Ítélj, — magad felett.
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