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„A m ikor n incs már g y ő ztes, se vétkes"

HELIKON
IRODALMI FOLYÓIRAT S P S S ' S “  **"»*

LÁSZLÓFFY ALADÁR 
Homérosz noteszéből
M int a vak a Braille-paptron: 
ujjhegyemen mini-kép  —  

kikeresem tornyaidon 
szirakúzát, ninivét. 
Romvilágok romtérképe, 
szilánk-tejút: Csabi-rom... 
Folyton tapogatom ép-e 
józan eszem s habiion.
Mikor elakadok  —  hol is? —  

biztos csapda vár reám: 
az utolsó akropolisz 
hirosima-anyagán.
Jó, legyen tabula rasa —  

akkor is felmondom még 
miről szól a hellén haza 
meg a többi semmiség?
Nem kell ide bors és ecet —  

végy egy darab ázsiát, 
végérvényes eposz-recept: 
ne fizesd a gázsiját!
Senki ebben meg nem ingat, 
adja csak megjelenünk 
mindennapi baszkjainkat, 
mindenévi csecsenünk. 
Mindenhová kell egy vak  ír, 
mert a szöveg ott kimúl, 
hol a konfliktus s a papír 
hirtelenül elsimul.

•  Király László versei
•  Csiki László az erdélyi alkotókról

•  Egyed Emese: M esék
•  Páll Lajos versei
•  Fodor Sándor: Félbemaradt interjú
•  Bogdán László: Lassú haldoklások
•  Életem képei: Kovács Zoltánnal 

beszélget Páll Árpád
•  Szilágyi N. Sándor: Nyelvtani kiskalauz

• SERÉNY MÚMIA

SZŐCS ISTVÁN

Az irodalom dramaturgiájáról 
s hasonlókról... I.
Hogy mi a különbség színészet és 

szépirodalom között, erről m indenki 
eleget tud, s gombnyomásra közvetí
ti a meghatározásokat, például hogy 
egy irodalmi m ű egyidejű rezonáló 
közeg hiányában is az m arad, ami, a 
színészed alkotás pedig nem; és így 
tovább.

Kevés szó esik a lényegi hasonló
ságokról, a funkcióbeliekről és a ge
netikaiakról egyaránt, legfennebb 
annyiban, hogy a színház pózokat 
igyekszik átvenni a költészettől: mit 
érdekel a világ vak közönye? a szín
ház öntörvényű, a színház kiválasz
to ttak  ügye... a leselkedővé lefo
kozott néző legfennebb olyan alapo
san és olyan alapról bám észkodhat

bele a színháziak, illetve a főszínhá
ziak dolgaiba, m int ahogy az olvasó 
kíváncsiskodhatik a költő m agán
ügyei iránt; alázatosan, csemcsegve 
és meglihegve. ("A jót bezzeg nem 
tudod m egtanulni tőle").

Az irodalom pedig  egyrészt teat- 
ralizálódik, másrészt, önm agán be
lül, önmaga támadja saját "előadói", 
azaz  megénekló, kiénekló funkcóját. 
(Természetesen, irodalom  alatt most 
csak széppróza értendő, elbeszélő 
költészet nincs, ha volna, anakro
nisztikus lenne;a gúnyvers és párja, a 
dicsóítóvers még a reklámozásban, sőt 
a labdarúgó-rajongók mondókáiban

» > »  folytatás a 12. oldalon

OLVASÓINK A p o s t.i lapterjesztő nyilvántartásában a HELIKON katalógus-szám a 3012
Folyóiratunkra a szerkesztőségben is elő lehet fizetni 10 és 14 óra között FIGYELMEDE! Kolozsvári előfizetőinknek díjtalanul kézbesítjük a HELIKON-t



HELIKON

KIRÁLY LÁSZLÓ 

Nyezvanov kései levele
M int ha egy gondatlan szerelembe 
Ejtőernyő nélkül szállnék...
Akár gáládul szétlőtt medve —
Már nem is ember, nem is árnyék.

Piros is, kék is, szeretkezés is.
Fekete, kínai, japdni, barna.
Életen át a mégsem, a mégis.
Óvna örökké, ölni akarna.
Hallgat a csönd, fenyeget tiltás.
Amikor nincs már győztes, se vétkes. 
Nyírfaerdőben hazahívó tisztás.
Elég-e, s meddig, a túléléshez?

Nóta
A z álmainkért jót úgysem állunk 
Szétverik csapatunk végső álmunk 
Hatezer dsidás ártatlan kozák 
Jöhet százéves csodálkozás
A zt hitted valami gyönyörű hont véd 
Valami azt hitted gyönyörű honvéd 
Csakhogy a szablya mégis kezedben 
Csakhogy a szemed mégis se rebben

Ne hagyj itt bajtárs ne hagyj itt testvér 
Ha már a sasok szolgája lettél 
M int hogyha madár mint hogyha szállna 
M int hogyha tolla mint hogyha szárnya

Micsoda
Micsoda szelídségeken 
Micsoda galádságokon 
Micsoda csend a végeken 
Micsoda rokon nem rokon

Ahol a föld az éghez ér 
Lehetett volna valami 
Suhog susog lent fönt a vér 
Zajgását most is hallani

Mire nem számít senki sem 
A z ember folyton arra vár 
Eljön-e hiszem nem hiszem 
Fekete szárnyú nagy madár

Tovább
A  hadseregek visszavonulnak 
szerte széjjel, mint Napóleon.
Akár az erdők, ösvények, utak, 
akiket csapások vonzása vonz.

Amikor nyár van, amikor őszül, 
és nincsen emlék, nincsen vesztes, 
meghalhatsz őrülten, józan ésszel. 
Követnek mozdulatlan keresztek.

Indul a század, indul az ezred.
Indul a sorsunk, sosem elég.
Indul a rózsád, megy a szerelmed.
Senkit se védünk, senki se véd.

Azték imádság
Mondd meg hová menjek 
Mondd meg kire nézzek 
Kell nékem a fényed 
Nélküled nem vagyok

CSÍKI LÁSZLÓ

"Erdélyi alkotók Magyarországon"
1984. január 29. dél óta élek Magyarorszá

gon. író vagyok, de nem panaszkodom.
Azt mondom most: különbséget kell tenni a 

környező országokból az ilyen-olyan változá
sok előtt és után áttelepültek között. Nyilván, 
más indítéka volt, a román diktatúra elől mene
kültnek, mint az 1990 után ide-érkezettnek. Az 
egyiket inkább a fenyegetettség lökte át a hatá
ron, a másikat inkább az új remény.

Tény, hogy az értelmiségieknél erősebb volt 
a megrontott szülőföld taszítása az anyaország 
vonzásánál. Fontos ez a különbségtevő árnya
lat, sok mindenre magyarázattal szolgál a ké
sőbbiekben is. Akik nem m indent — 
legfőképpen nem a sültgalambot — várva ér
keztek, kevésbé csalódtak; pedig meg volt rá az 
okuk. De ki keveset vár, a kicsinek is örvendeni 
képes.

Az is tény s való, hogy az 1989-es romániai 
fordulat után sem tértek vissza oda — ahogyan 
a háborús Jugoszláviából menekültek sem fog
nak hazatérni, ha "rendeződnek" az állapotok. 
Lélektani okai is vannak mindennek, nem csak 
egzisztenciálisak. Aki végleg szakított valami
vel, nem tér vissza abba anélkül, hogy nagyobb 
sérülést ne szenvedne, mint amekkorát a szakí
tás okozott.

így aztán az áttelepültek java az anyaor
szágra van utalva. Annál érzékenyebben, saját
jaként figyeli és féli az állapotát, a változásait. 
Újabb hazaváltást nehezen viselne el; vagy se
hogyan sem. Inkább itt él, vagy nyomorog. Hi
szen nem csak anyag ilag  kezdte újra a 
semmiből, boldog-boldogtalan őse sincs, akitől 
házat és kapcsolatokat örökölt volna. Néhány 
év alatt kell megteremtenie azokat a körülmé
nyeket, melyeket az őshonosok nemzedékeken 
át alakítottak ki maguknak. Ezek meg joggal 
mondogatják: az áttelepültek mohók. Mohók 
bizony; de emiatt! Főként egy olyan országban, 
ahol a szegénység jellemhibának számít. (Igaz, 
most már a gazdagság is az, a fejlődés nagyobb 
dicséretére.) Ne feledjük ugyanakkor, hogy az 
átköltözöttek nem egészen fiatalok — ahhoz is 
idő kellett, hogy némi nevet szerezzenek ma
guknak, tehát hogy alkotóként szóba jöhesse
nek egyáltalán az úgymond "sikerorientált" 
országban; de legalább a lakáshivatalnál.

Más kérdés, hogy nem lehet (nem ildomos) 
elégtételt kérni s venni itt a máshol elszenvedett 
sérelmekért. Sokan megteszik pedig. S ez hely
zetük abszurditására vall inkább, nem a jelle
mükre. Noha embere válogatja, persze.

A nyomornak mondható kétség azonban in
kább lelki, bár nem szellemi is ugyanakkor. Az 
áttelepültnek itt nincs gyerekkori iskolatársa, 
barátja, márpedig ebben az urambátyám-világ- 
ban ez nem csupán lelki támasz gyanánt szük
séges — inkább a vajhoz a kenyérre. Az 
áttelepültek nagyrésze magányos; az én író is
merőseim legalábbis magányosak. Vagyis írók. 
A sikeresek is. Néhányuk nosztalgiázik — de 
nem települ vissza. Néhányuk mitizálja a szü
lőföldjét és a nyomorát — de leginkább védeke
zésként az itteni világgal szemben.

Sorolhatnám.

Régebben a kisebbség kisebbségének ne
veztem az áttelepülteket egy többségi szemléle
tű, vagyis önmagával eltelt társadalomban. Az 
áttelepültek "kezelésekor" kezd világossá válni, 
hogy a magyar társadalom nem csak nemzeti és 
egyéb kisebbségeit, hanem önnön részeit is ne
hezen fogadja, viseli el. Ha pedig elviseli: elvár
ja, hogy azok meghúzzák magukat, és hálásak 
legyenek. Ha pedig szakmája szerint is kisebb
ségi valaki — író, teszem azt —, nem tehet 
egyebet sértett becsületében, mint hogy ragasz
kodik saját különösségéhez, ezzel együtt a sza
badságához. Az erdélyiségéhez, vagy az 
íróságához. Együtt a kettőhöz. Pompás.

A példák számosak és jelesek.
Páskándi Géza abszurdoidokat írt Románi

ában, s kivívta a hivatal dühét. Magyaroroszá- 
gon, ahol szabadon folytathatta volna a maga 
abszurdoidját, felelős emberként történelmi, 
"összmagyar" drámákat adott közre. Itt ezeket 
nem kedvelték túlságosan. Ennek a nagy írónak 
visszhangos sikerei voltak — de nem igaziak. A 
jelenléte vált abszurdoiddá Magyarországon.

Egy halottat emlegettem. Sokan vannak. Er
kölcsi hulla is jónéhány. A túlzásba esettek, akik 
az önigazolásukat vagy a betevő sikerélményü
ket pártban, jelszóban keresik. Felhasználhatók. 
És akik erdélyiségükből, és nem a tehetségük
ből akarnak élni.

Aztán az elhallgatottak... A szélre kerültek. 
Köztük néhány jelentős író. Akik nem kvadrál- 
tak az erdélyi képbe, nem divatoztak a poszt
modernben, és nem hajdani osztálytársaikból 
verbuválódott klikkek tagjai. Ezer módja van a 
semminek.

1988-ban egy búbánatos és lelkesült estén 
összeszámoltuk az Erdélyből áttelepülteket — 
csak a szépírókat. Hatvan körüli számot muta
tott a leltár. Hányán igazi részei — ha nem is 
jelesei — a magyar, illetve a magyarországi iro
dalomnak? Egy kézen megszámolhatók. Itt vak 
irányzatok és politikai kurzusok— jobb esetben 
szolgálati idő — szerint számolják-sorolják- 
tartják számon az írót, nem feltétlenül a műve 
érdeméért. Ezek meg itteni, leginkább pesti né
zet szerint már csak földrajzilag is periférikus 
témákról írnak. Európa másik feléről . Amit 
úgymond ún már a nagyközönség.

A tetejébe, nincs visszaút. Jónéhányukkal 
szemben, éppen az áttelepülésük miatt, műkö
dik ám a szülőföldjükön maradt jeleseink és 
főként helyfoglaló dilettánsaink ellenérzése, 
m indhiába hivatkoznak emezek arra, hogy csak 
a postacímük változott, ma is Erdélyről írnak... 
Itt is, ott is megvan a "fachjuk".

Változik a helyzet, persze. Lassan. Változ
nak az úgynevezett "elvárások" is. Van már, aki 
a magyar irodalom — és szellem — egyetemes
ségét regionalizmusa sokféleségének egységé
ben látja. Adjon az isten hasonló jókat.

Azzal ámítom magam, hogy rám az efféle 
aggályok, bánatok nem érvényesek. Az én tév
eszmém az, hogy kívül maradtam az efféle nya
valyákon, és nem panaszkodom.

Van azért mindebben valami keserves, 
kényszerű vigasz. Aki kisebbségiként naponta 
érezte-élte át a magyarságát, az magyarként 
már nem veszhet el. Van a pusztulásnak más 
módja ezer. De mindannyiunkat véd különbö
zőségünk tudata.

írói állapot ez, uraim!
Tréfát és annak célját is értő itteni barátaim

nak mégis azt mondogatom: "Mi, idejöttek, fel
esk ü d tü n k  a m agyar a lko tm ányra . Ti, 
őshonosak, nem".

Elhangzott az Erdélyi Szövetség 1997. jan.
25-én rendezett vitadélutánján
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HELIKON

EGYED EMESE

Mesék
(elhallgatott részek)
E rikh thon iosz vagy  G ügész, nevezhe

ted  bárhogy, csak figyelj a föld m elegére, 
ha szántasz; te  csak a vetésedre  gondolsz 
és alig  veszed  észre, m it vet ki a barázda; 
ha lelsz valam it, véletlenségnek h iszed, s 
m ég  le sem  hajolsz érte: a köveket m ajd 
ú g y is  k ih o rd ják  a m ezsg y e  szélére az 
asszonyok. A  szerencséd m ellett m ész el!

A szerencséd m ellett m ész el, fojtottam  
m agam ba a csalódás szavait, h iszen a há
zad b a  lép tem , veled voltam , főztem  ne
ked és terítettem ; ha ü gyetlenked tem  is, 
r e m é n y k e d te m , h o g y  k e d v e d re  v a ló , 
hogy  k ed v ed et tölti a kitetsző szándék. 
C setlettem -bo tlo ttam  az idegen  tárgyak  
között, n éz tem  a h angyák  népvándorlásá t 
a lépcső és a fa lburkolat találkozásától a 
m osdóm edence keretéig: n em  különböz
tek  tő lü n k  sem m iben.

N e m  h ián y zo l!  C sak  a fu tó ró z sá d  
a ran y  lángja a reggeli fényben; a szom orú 
szil árnyéka a kertben , a kerek asztal alatt, 
a repkény. Te m agad  nem  hiányzol: gon
d o sk o d tá l róla, hogy  ne akarjalak  zavarn i 
m ég  a testte len  szóval, a vággyal sem. 
A m ih ez  é rtek , n e v e z z ü k  b á r tán cn ak , 
szem lélődésnek , varázslásnak , segít majd 
fe lépü ln i ebből a gyengeségből; annyira  
le tepert. De itt v an n ak  jácin ttöveim  és 
szép  nö v ésű  évelőim , liliom , sisakvirág; 
itt v an  a szitakö tőnél a lig  nagyobb m ada- 
racska: p róbálja  zö ld  szárnyát, tücsök
hangját a fedelem  alatt; s a partokon  végig 
szívesen lá tn án ak  ism erőseim ; nem  v ad u 
lok el a világtól. C sak a szabadságom ra 
leljek rá ism ét igazán.

N em  hiányzol.

Átköltés
—  A h a z u g sá g  o tt  k e z d ő d ik  m ajd , 

hogy  v érengző  h o rd án ak  titu lá lnak , és 
szövetségeinket, v án d o r csapongásainkat 
egy istennő-form a erd e i lány elpusztítá
sán ak  tö rténe tével tesz ik  fertőzötté: az 
én ek m o n d ó  évszázadokon  keresztül ha
tó, eleven ritm u sai ad n ak  h itelt a ró lunk  
ugyan  lesújtó képet festő, d e  m i tagadás, 
am ú g y  szép  történetnek:

Hosszú palástja pedig sose volt, se hajában
aranydísz,

fedte fejétől tigrisbőr, hátára lelógó.
Gyönge kezével mär gyermekként győzte

a kopj át,
s fője fölött forgatta fonott szíján a parittyát,
styrmoni daroakat és hószínú hattyúkat ölvén.
Hány anya hajtotta pedig, de hiába, menyéül,
tyrrhének fellegváraiban, de Diána s a dárdák,
az hevitette örök szerelemre csak és a szüzesség.
A férfi halkan  m ond ta  egym ás u tán  a 

sorokat, lélegzete szabo tt ritm u st a m on
datoknak ; hangvéte lén  nem  ü tö tt á t sem  
p an asz , sem  h arsány  indulat: kom oly volt 
és lassú. Társa e lsáp ad t a váratlan  és szag
ga to ttságában  is e llenállhata tlanu l köze
ledő  jellegű jóslatra, d e  n em  szólt közbe.

—  A z ének  is az  erősebbhez párto l —  
ju to tt eszébe.

(Vedd e tegezt, húzz bosszúló vesszőt ki belőle; 
s bárki lesz az, ki a szűznek szent testén sebet

ejtsen,
trósz-italus: veikéért végy vérén neki vámot.
Én pedig elragadom, le nem oldott harci mezében 
Felleg ölén a szegény tetemet, honi földbe

takarván

— Szól majd a hősének jövendőm ondó 
istene; a ty rrén  n im fát egyszerűen  átiga
zolja a la tium i táborba, az ellenfél vérta
nújává teszi A ttis késő unokáját, nevétől 
előbb m eg kell fosztani: nem  B, Bégoé 
hanem  C: Cam illa; és a fehérből jó ének
szerző is bárm ikor könnyen  hoz létre fe
ketét...)

Ó be kegyetlen e harc, melyet kezd vívni
Camilla!:

d e  m ost rólad kell szólnom ; m eghalsz 
m ajd, m in t lovas m utatványos vagy fegy
veres futó a Trója-játékokon; íjad o tt po r
lad a földbe ép ített fegyvertárban. M ert 
hát em lékezés és jövőbelátás (álom ban 
vagy  csak révületben) együ tt jár, legtöbb
ször m eg sem  különböztethető . E lérhet
ted  volna m ég, ha ki akarod  nyújtan i a 
kezed, a m enedéket jelentő cölöpöt; de 
nem  ez történt, nem  te voltál a szarm aták  
legügyesebbje; igaz, hogy m egfontoltsá
g o d a t, n y u g a lm a d a t so k an  csodá lták . 
A lanus —  m ondták , s nem  áru ltad  el ne
kik a nevedet, A lanus, idegen: m ég m a
radj a közelben, édesek  a te szavaid.

Majd, mikor egymáshoz már dárdavetésnyire
jutnak

áll meg a két sereg, és kurjantva kitörnek
azonnal,

szítva szilaj lovaik: hull mindenhonnan a dárda, 
mint sűrű hó, hogy a menny magasát beborítja

homállyal!

A költő M astam a leszárm azottja lesz 
és éppen  azért írja, am it ír, hogy ne kelljen 
bánnia vérbefúlt vagy e lo lvad t őseit. A 
d árd ák  esője, az am azonná lett nim fa: ez 
kedvesebb képzeletének, m int az  árvaság  
kijelentése.

Hogy pedig ó zord szúz, kit vert le vasad
legelőször,

vagy kit utóbb? És hány hős hullt le halotton
a porba?

Hát legelőször is Eunaeus, Clytius fia halt meg, 
hosszú fenyőgerelyed belevágtad nyílt kebelébe, 
és lezuhan, hány vérpatakot, mardossa

a mocskos
földet, s ott fetreng önnön vérében, aléltan.
—  a m i harcosunk haláláról így szól

m ajd a nem zeti ének. N e  félj, Bégoé: m in 
d ig  kell lennie n agynak  és a lan tasnak , úgy  
forog a szó a szájban, hogy  előbb-utóbb 
hitelét veszti: ak i sokat hallgatja m ajd a 
véres tetteket, szánn i k ezd i a gyöngét, 
szom jazni a békességet.

M icsod a  törvén y
A  legtöbb dolog, am it tö rvény  szerin t 

ig azság o sn ak  ta rto to k , e llenségesen  áll 
szem ben  a term észettel. E tö rvényeket 
ugyanis a szem  szám ára  hozták , hogy  
m egszabják, m it kell és m it n em  szabad  
látnia. A fül szám ára hozták , hogy  m eg
szabják, m it kell és m it n em  szabad  halla
n ia . A  n y e lv  s z á m á ra  h o z tá k ,  h o g y  
m egszabják, m it kell és m it n em  szabad  
m ondania. A láb szám ára hozták , hogy 
m egszabják, hova kell és hova nem  sza
bad  lépnie. A z érte lem  szám ára hozták, 
hogy m egszabják, m ire kell és m ire nem  
szabad vágyakoznia.

A term észet szám ára sem m ivel sem  
kedvesebb vagy term észetesebb az, am it 
a tö rvényeitek  tiltanak az em berek  szám á
ra, m in t am it parancsolnak.

Mi a szándéko tok  a h írm ondókkal?, 
m it ír errő l a törvénytár, m it jelez a m ad a
rak  röpülése?

(Majd Lírist, azután Pagasust üti porba az úrnő;
azt, ahogy épp sebzett ménjén kapkodta

a kantárt,
ezt, amikor fut a földre bukót felfogni kezével,
hogy lehanyatlik mindkettő!)
Id é z e m , a m it n y ilv á n o ssá  te h e te k  

vagy szavakba foglalhatok egyálta lán , de  
egyre bizonyosabb, hogy  regösök nevet
séges m ondókája lett a szájam on a hír, 
n incsen ellenőrzésére írás —  sem  m egerő
sítésére férfisereg, eleven családok  soka
sága...

H ol a nem zetségem ? Ü gy o ld o tták  szét 
kévéjét az  évszázadok , és ú gy  sepri el 
m ost nyom át a szél, hogy az ered en d ő  ok  
valam i végzetes tévedéshez válik  hason
latossá; e ltűn ik  az  A m o  forrása k ö rü l a 
gyenge hó; d e  ugyan  m i ta rt örökké?

de megölte Amastrus-
Hippodatést is, sőt nyomon űzi

dzsidája-szegezve
Démophoónt, Téreust, de Chromist is

Harpalycussal;
s szűzi kezét valahány kelevéz elhagyta kiszállva,
annyi esett el phríg harcos...
—  el kell hinnem : a tö rzs és neve is 

e lpusztu l, m in t a ph ríg ek  b irodalm a!
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FODOR SÁNDOR

Félbenmaradt
interjú
Közel huszonhat esztendeje, két évvel el

ső londoni utam  után, kedves barátom, Siklós 
István m eghívására — akkoriban a BBC 
m unkatársa, '56-os emigráns volt, majd pe
dig a szabad M agyarország első londoni kul
túra tasséja, aki néhány évvel ezelőtt halt meg
— feleségestül Londonba látogattam.

Első utam at — annak idején — m ondhat
ni a szerencse ejtette az ölembe. És a "szocia
lista" bürokrácia, de ezt most nem ragozom. 
Arra igen jó volt ez a hathetes kint-tartózko- 
dás, hogy nagyszerű emberekkel ismerked
jem meg, Cs. Szabó Lászlótól, Szabó Zol
tántól, H atár Győzőtől kezdve, egészen a fia
talokig, Czigány Loránddal, Siklós Istvánnal 
és (a m ár akkor angolul író publicista) Neu- 
burg Pálig. M egtudtam , hogy Londonban 
tartózkodik (és emlékiratait írja) egykori leg
m agasabb katonai parancsnokom, Dálnoki 
Veress Lajos vezérezredes is. Felajánlották, 
hogy összehoznak vele, de tudva, hogy a kö
vetség rajtam tartja a szemét, nem mertem 
vállalni a találkozót: nem  m agamat féltettem, 
hanem  azoknak a társaimnak a lehetőségeit, 
akik m ég esetleg Londonba látogathatnának
— m int ahogy látogattak is.

Két év m úlva — 1971-ben— azonban már 
túristaútlevéllel utaztam.

Indulásom  előtt Balogh Edgárnak emlí
tettem, hogy valószínűleg találkozom majd 
Dálnoki Veress Lajossal is. "Nagyszerű! Inter
jút készítesz vele a KORUNK-nak!" Szívesen 
vállaltam.

S iklóstó l nyom ban  m egérkezésem kor 
m egkaptam  a tábornok telefonszámát. Már 
az első vagy m ásodik napon fel is tárcsáztam, 
hogy mielőbb szerét ejtsük a beszélgetésnek: 
"Tábornok ú r — bem utatkoztam  —, egykori 
katonája, alázatosan jelentkezem!". Nevetett. 
’T udok rólad, fiam. — Nyilván Siklósék érte
s íte tték .— De azt nem tudtam , hogy kato
nám  v o ltá l. H ol szo lg á ltá l?"  M ondom . 
Elismerő "Tyűha!" volt a reagálás, aztán meg
m ondtam  neki, hogy amennyiben egyetér
tene, in terjú t készítenék vele. Úgy, hogy 
beszélgetés közben jegyeznék (akkoriban az 
"interjuhászok" m ég nem nagyon jártak m ag
nóval), m ajd pedig megírnám és odaadnám  
neki: O  természetesen belátása szerint kihúz 
belőle, vagy kedvére kiegészíti az általam le
jegyzetteket.

Ebben m aradtunk — és m egállapodtunk 
közeli találkánk időpontjában, helyében. Mi
vel — am int m ondta — lakását nehezen talál
n ám  m eg , a S ik ló s  Is tv án  o tth o n á h o z  
legközelebb eső metróállomás, a West End 
Lane peronján találkozunk.

Tudtam  m ár az angliai leckét: a késés a 
legnagyobb illetlenségek közé számít. Öt 
perccel előbb — az itt m ár egyébként külszí
nen futó — földalatti állomása előtt sétáltam. 
Egy perccel a kérdéses időpont előtt lemen
tem a peronra. Éppen befutott egy szerel
vény.

A kijáratnál álltam, a lépcsők tövénél, 
szűrtem  tekintetem m el az érkezőket. Ala
csony, friss m ozgású, idős férfi jött felém. 
Kabáthajtókáján apró, szentkoronás címer. 
Mosolygott.

— M indjárt megismertelek. Katonaember 
pontos.

(Civilizált ember is pontos — teszem hoz
zá most.)

B e ü ltü n k  egy k ö z e li c u k rá sz d á b a , 
presszó-félébe.

M iniszoknyás, kedvesen mosolygó an
gyalka perdült az asztalunkhoz.

— Uraim?
— Adhatna nekünk olasz kávét?
— Természetesen.
Első utam  (egyik) tapasztalata: "olasz ká

vénak" hívták (hívják, lehet mindmáig) a jó 
presszó-kávét. Ha a vendég csupán kávét kér, 
angol ízlés szerinti, igencsak teaszerű gyenge 
fekete italt hoznak. Az öregúr is rábólintott: 
Jó lesz a kávé.

— Milyen jól beszélsz angolul — jegyezte 
m eg elism erően, bár nem  beszéltem épp 
olyan jól, csupán a kiejtésem volt aránylag 
elviselhető. M ondtam is: Ugyan, hisz négy 
éve, negyvenéves koromban kezdtem el an
golul tanulni!

Legyintett.
— En hetvenévesen tanultam meg.
Jött a kávé, és néhány szót ő  is váltott a 

kiszolgáló angyalkával. Sokkal jobban be
szélt angolul, m int én — bár érezhetően m a
gyaros kiejtéssel. A kkor m ár tizennégy- 
tizenöt éve élt A ngliában, ötvenhat után 
emigrált (remélem, pontosan emlékszem, ezt 
ugyanis elm ulasztottam  lejegyezni — de

Murvai Ervin fotója

m ajd unokaöccse, Veress Dániel barátom  
helyreigazít, ha tévedtem volna), — és a Ki
rályi Lovarda vagy Istállók főnöke lett (nem 
valami trágyahordói beosztás ez, hanem főú
ri hivatal), onnan ment nyugdíjba. Mindezt 
kávészürcsölés közben mondotta el magáról, 
elöljáróban.

— És most... mivel foglalkozik, tábornok 
úr?

— Az emlékirataimat fejezem be. Hamaro
san nyomdába adhatom. Meg aztán, mint a 
Kormányzó Úr által kinevezett "Homo Regi
us", a jogutód, én vagyok a Szabad Magyarok 
Világszövetségének (lehet, hogy az elenvezés 
nem pontos, ezt se jegyeztem le) az elnöke. A 
vüág magyarjainak a dolgát intézzük...

Önkéntelenül mosolyra rándult a szám, 
de csak alig.

Észrevette.
— Igazad van, fiam. Tudom, hogy sóhiva

tal. De nézd: Magyarországról, tőletek, a szom
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széd országoktól, ide téved egy-egy mene
kült, arról gondoskodni próbálunk, munkát 
keresünk neki. Hogy ne kallódjék ugye...

Egy kicsit elszégyelltem magam iménti 
fintoromért.

— Kérem, bocsásson meg, tábornok úr!
— Semmi, fiam. Hiszen tudom  én azt jól: 

úgy igaziból semmi lényegeset sem tehetünk. 
Értetek se sokat, amikor azok a bocskorosok 
Kolozsváron...

Hűha.
— Tábornok úr, nem  kívánok vitatkozni 

Önnel, de úgy vélem, talán bölcsebb a törté
nelem döntéseit tudom ásul véve m egtalálni 
a m agunk m odus vivendijét az új körülm é
nyek között.

— Igazad van. De nem tudok belenyu
godni abba, hogy Kolozsváron azok a...

— Engedje meg, tábornok ú r — vágtam  a 
szavába, hogy eltereljem a beszélgetést, mi
előtt ismét a rom án-m agyar testvériség gon
dolatánál horgonyoznánk le —, úgy tudom , 
úgy emlékszem leglalábbis, hogy Ön 1944. 
március 19. után a IX. hadtest élén ellen akart 
állni az akkori M agyarországot megszálló 
németeknek.

— Megbocsáss: akkor már az újjászerve
zett második hadsereg parancsnoka voltam. 
Nem "akartam" — ellent is álltam. A Kor
mányzó Úrral történt megállapodás szerint, 
az Ó parancsa értelmében. Nem engedtem át 
a németeket a Tiszán huszonnégy órán át.

— És nem lőttek?
— Nem. A felszólításra megálltak. Azután 

rejtjeles parancsot kaptam  a Kormányzó Úr
tól. Erre átengedtem őket. Nézd: lehet, hogy 
rosszul tettem. Lehet, hogy az eredeti elkép
zelés, azaz terv szerint partizánharcra kellett 
volna berendezkednem  a hegyek között. 
Csakhogy én — a Kormányzó Úrra tettem 
esküt. Katona voltam, nem condottiere. Bár, 
ha az eszemre hallgatok, akkor Kolozsváron 
ma nem  azok a...

M egint bejött.
— Értem, tábornok úr. De ha így van, 

néhány hónappal később, szeptember elején 
miért szaladtunk le Tordáig? Tán "előre az 
ezeréves határokig" — jelszóval?

— Ugyan, édes fiam. Ne nézz hülyének. 
Gondold meg: nekem akkor m ég utánpótlás
sal kellett ellátnom Székelyföldet. És várha
tóan gondoskodnom  kellett a kiürítéséről is: 
hogyan vállalkozhattam volna erre, ha az el
lenség (mert Románia ugye a kiugrás után 
már annak számított) úgyszólván pisztollyal 
lő be a vonatablakon!? Arcébb kellett hát tol
nom őket Felekről.

(Ez, így már érthető. M int katonai lépés. 
Politikai következményeit tekintve azonban 
trag ik u sn ak  b izonyu lt, d e  ez t m ár nem  
m ondtam  neki, különben is indult az újabb 
barátság-nyilatkozat):

— Képtelenség belenyugodni abba, hogy 
Kolozsváron azok a...

— Bocsánat, de úgy hiszem, tábornok 
úron múlt, hogy Kolozsvárt nem  lőtték rom
má... hogy nem deportáltak románokat... és 
az is, hogy a politikai foglyok, köztük kom
munisták is, szabadlábra kerültek.

— Erre nagyon vigyáztam. Tudtam már: 
a háború nagyjából eldőlt, hát mentsük, ami 
menthető. A politikai foglyokat el akarta vin
ni a Gestapo. Gyorsan utasítottam  az em be
reimet, legyen gondjuk rá, hogy szabadlábra 
kerüljenek.

1 — Hiszen ez m ár nem  annyira katonai,

» » » » » »
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mint politikai döntés volt!

— Igaz, de itt m ár m inden rajtam múlt. A 
Korm ányzó Úr egyébként teljhatalommal 
ruházott fel, hát termem kellett. Még ha szá
m oltam  is azzal, amibe azóta se tudok bele
nyugodni, hogy Kolozsvárra bevonulnak 
azok a...

— Elnézést, tábornok úr. De nem járha
tott volna el ebben a szellemben a továbbiak 
során is? Miután a Kormányzó Urat letartóz
tatták és internálták a németek?

— H isz' azt akartam, fiam, egyébként 
részletezem  is az em lékiratom ban. Csak
hogy nyom ban az első világháborút követő
en igen súlyosat hibáztunk — am inek a levét 
a m ásodik világháborúban ittuk meg: a volt 
osztrák-m agyar hadseregből válogatás nél
kül átvettünk m inden vezérkari és törzstisz
tet, tábornokot. Olyanokat is, akiknek semmi 
közük sem volt a m agyar néphez. Engem 
például — am ikor lépésre szántam el m a
gam, m ielőtt parancsot adhattam  volna —, 
tulajdon segédtisztem tartóztatott le. Azt hi
szem, részben ennek is köszönhető, hogy 
Kolozsváron m a azok a...

Letettem a ceruzát.
— Tábornok úr, ne haragudjék meg érte: 

nem  tudom  elkészíteni ezt az interjút. Tábor
nok ú r szavait-gondolatait nem másíthatom, 
nem  csonkíthatom meg. Még csak vitába se 
szállhatok velük, m ert egyik-másik kijelenté
se, ism éte lt szó lása-gondo lata  m ifelénk 
szentségtörésnek számítana: akár az egész 
szerkesztőséget lecsukatná érte a cenzúra, 
akár egyetért az interjúkészítő az Ön gondo
lataival, akár nem.

Bölcsen, megértőén mosolyodott el.
—Édes fiam, megértelek. Ti tudjátok... de 

én se tehetek róla,ha nem tudok belenyugod
ni, hogy...

— Jól ismerem Tábornok úr unokaöccsét, 
Veress Dánielt. Megbecsült pályatársam.

Elbeszégettünk Daniról. Sokmindent tu
dott róla-felőle, azt hiszem, akkor már leve
leztek. (A következő évben-években ki is 
jutott hozzá látogatóba,) Faggatott életünk
ről, m egvitattuk szegény M agyarország 
helyzetét (akkor még szovjet megszállás 
alatt volt, mi meg "függetlenek" — úgy
mond). Aztán lekísértem a földalatti peron
jára . A m in t k ö ze led e tt a szerelvény, 
búcsúképpen kezet nyújtott. Úgy éreztem, 
mintha legalább Bronz Vitézségit kaptam 
volna tőle.

— Isten veled, fiam! Isten veletek!
— Isten áldja, tábornok úr!
Belépett a kocsiba, becsukódott mögötte 

az ajtó, a szerelvény elindult. Álltam és néz
tem, míg a hosszú vonat el nem tűnt a ka
nyarban, vagy be nem bújt a föld alá — már 
nem emlékszem pontosan.

Dálnoki Veress Lajos — sajnos —"csak" 
katona volt. Amikor államférfi lehetett vol
na. De — katona volt. Tetőtől-talpig. Népe 
ügyének — és mindenekfölött annak, akire 
esküt tett — elkötelezett katona.

Akinek az órája azonban megállt 1944 
őszén. Talán akkor, amikor nyilas segédtiszt
je letartóztatta.

Vajon — egy kicsit ó  is csalódottan vált 
el tőlem?

*
Úgy éreztem, ezekkel a sorokkal tarto

zom emlékének. Tudom: ha soraimat olvas
hatná, megértő, bölcs mosollyal nyugtázná 
azokat: "Megértelek, édes fiam."

PÁLL LAJOS VERSEI
Szived sötét...
Szíved sötét rózsa, de ha béka ül 
lepke-lesre pilláid alá, 
kínos csendje válik itallá, 
kékje mint a jég, s az álom elkerül.

Csodás délszak elmerül. Kopár sziget 
táncol át a fekete vízen, 
egy sirály üszkös ágat viszen 
át az acélszín égen; hát béke lett.
Ennyi a részem, bár még lázadoznék, 
kőomlásként zúduló szavak, 
nem tűrik el a fegyelmet, a mérték

rejtőzködő isteni anyag
sohasem szikrázott közöttünk itt még,
—  képzelt alakod rózsa marad.

Nem virág...
Nem virág ez! Fojtja szellemed, 
és hízol tőle, no lám átka ért el, 
így ha díszítenek is drága vérttel, 
gyanakvásod ingét le ne vedd.
Ködön, kenyéren, kőből csavart 
vízen; így soványabb a száj vonala, 
kívánnád, mindenből panaszod szólana, 
a tenger eltűnt, mocsár a part.

Sejtetted? ne ismerd el soha,
"nem igazság " — zokogja, mondja, 
fölszakadt sebed itt nem lehet tanú,

mint végdalába némult ama hattyú, 
elmondtad lám a lehetetlent, 
aki figyelt, nem hallgat veled.

Késő őszi vers
Tudom, verseimből disznót nem ölök, 
jobb lesz, ha máshoz fogok, 
a versláb illan, nincsen csülök, 
érte nemesül az ok.
így minden kényszer gyűlölete tömjén,
ámításhoz nem elég,
hódító füstje az Urat gyötörvén,
— mására formált az ég.

Bár így volna ez, de hét kicsi ördög, 
amit tehetnék, az ellen sündörög, 
láttukra meg nem esik

gyilkos Apolló valahány múzsája, 
csak ámulok a szembeszélre, tájra 
s holddal járok hajnalig.

Jobb, ha...
jobb, ha tőlem halljátok meg, 
egy évem van hatvanig.
Sem nagyapám, sem a dédem, 
ilyen magas kort nem vitt.
Kit a fegyver nem ért utói, 
érte letűszerú nap, 
vakon szemelget az Isten 
télvégére kit elkap, 
tavaszra a búsúlásból 
rak vagy két átalvetőt, 
ereszkedik le a Súgón, 
hívja, kit megszegődött.
Idézem Sófalvi Jóskát;
6 már régen besorolt, 
háza helye málnás sebfolt, 
ami volt, csak egyszer volt.

Korszelllem
Milyen is a korszellem 

Korondon,
Táncol az kit bűne nyom, 

Azt mondom,
Ki a nyakát behúzva 

sántikál,
Duplán elkel tőle már 

minden tál.
Ezért ki dicsekedik, 

annak adj,
Ha sír - világ vége lesz;

ott ne hagyj.
Lám ez az im- és export 

korszellem,
Kakukktojás? de kikelt 

a szívekben.

H elyzet
Harag most a tanácsadó, 
ha ezzel beéri,
meggömyeszt a tonnás adó, 
ezt is ki kell bírni.
Öt rendőr sétál utánam 
szombat délután, még 
azt az egyet is utáltam, 
ki megsajnált nemrég.
Bún nélkül jött, kegyelemből, 
háborog a gyomrom, 
fogatlan, de mondja, böjtöl, 
rúg a szemétdombon.
Nem jó ez sem, ez meg hazug, 
pisis minden szilva, 
árverésen kelt faluzug, 
ez is meg van írva. 
Szegódetlen kikiáltó 
poros vesztest ámít, 
ami m it, mind behajtandó, 
megvagyunk idáig.

Ha már azzal...
Ha már azzal vigasztal, 
hogy ésszel föl nem érhetem, 
szorgalmas mésztapasszal 
cinke-gondom képtelen

oldószer, kételkedés, 
beszáradt, nem használható, 
hollószó, kész hitszegés 
az ág, ringó hintaló.

Várhatnék szép havazást, 
ráérősét, napig tartót, 
rámcsukná a menny az ajtót,

míg a táj szebb ruhát vált, 
mit a váró soha nem lát, 
évreszólót, látnék csodát.
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BOGDÁN LÁSZLÓ

Lassú haldoklások
Am ikor késő délután cseperegni kezd az 

eső, s ő arra gondol, hogy ideje lenne m ár 
hazam enni, mielőtt bőrig ázna, de pillanat
nyilag semmi kivitelezhető ötlete nincsen, ő 
itt »vendég«, engedély nélkül nem  m ehet el, 
m ég elkezdenék keresni! — lépéseket hall a 
sűrűből.

Felugrik, megmarkolja fegyverét s észre
veszi a feléje siető Poór Sanyit.

— N a m i van? — kérdezi a szokatlanul 
sápadt, idegesnek tűnő vadász. — Élünk? 
Élünk?

— Mi m ást tehetnénk? — kérdez vissza 
Hábé kevélyen. — Elfelejtve és elhagyatva.

— Jöjjön — ér melléje Poór és cigarettával 
kínálja. — M ost m ár bagózgat is, Hutera úr. 
A m ókának vége.

— M ik történtek? Meséljen! Annyit lö
völdöztek, hogy ő m ár-m ár azt hitte, megér
keztek a törökök.

—  De kíváncsi lett egyszerre, Hutera — 
tér ki kérdése elől kedvetlenül Poór, s előha
lászva egy skatulya gyufát is, mogorván tü
zet ad.

H utera engedelmesen indul utána, m é
lyen leszívja és karikákban fújja ki a füstöt. 
A régóta sóvárgott cigaretta ismerős íze kissé 
m egnyugtatja. Az eső erősödik, a fák között 
fel-feltünedeznek a homály gomolygó, fu
rábbnál furább alakokat formázó szobrai, 
összeállnak, hogy szétessenek, azután m int
ha m i sem történt volna, összeállnak megint. 
Az ázó avar illata szomorúsággal tölti el, s 
nem  tudja, m iért juttatja megint eszébe a dán 
asszonyt. Igen, Barbarával sétáltak így eső 
után a dán erdőkben, az avarban megbúvó, 
fehér kalapú gombák után kutatva.

—  Hutera úr — áll m eg váratlanul Poór 
és feléje fordul, érzi savanykás leheletét, 
megcsapja a félelem semmivel össze nem 
téveszthető szaga. — Lenne egy kérésem.

— Ki vele — lép hátrább a borbély és 
bátorítóan rákacsint. — Ha m ódunkban áll, 
segítünk, ahogyan a régi királyok m ondhat
ták a hozzájuk kérésekkel fordulóknak. De 
akkor is seg ítünk— tréfálkozik tovább, noha 
látja, hogy a vadász m ár remeg az idegesség
től —, ha nem  áll m ódunkban. Avval leg
alább, hogy meghallgatjuk. — Figyelmesen 
vizsgálja Poór remegő, sápadt arcát s rájön, 
ez az em ber valami olyasmitől retteg, amit 
nem  ért, tehát szavakba sem foglalhat.

— Ismeri maga Boticselli urat, a bűvészt?
— ... és az öt világban ismert és csodált,

h írh ed ed  illuzionistát? — erőlteti tovább 
H utera, noha világos, hogy a m ásik tényleg 
bajban van , hum orérzékét (ha volt neki 
egyáltalán) m ár régen elvesztette, nem »ve
vő« idétlen, góbéskodó szövegeire, bűzlik a 
félelemtől, a keze is reszket — egy vadász
nak a Központi Bizottság »felhajtó« brigád
jából! —, s beszéd közben sem néz rá, nem 
mer, nem  akar, nincs is tudatában ennek, de 
ide-oda »fut« a szeme, m intha ismeretlen 
tanúkat keresne Hábé háta mögött, akiket 
b á rm ik o r citá lhat, fe lkérhet igaza bizo
nyítására, előhívhatja őket a semmiből, kö
rülbelül úgy, olyasformán, ahogy Ödön von 
Boticselli virágos pillanataiban fekete cilin
deréből a nyulakat vagy galambokat. Egy
szer, számolták, kilenc nyulat és tizenhárom 
galam bot varázsolt elő egymásután, a nyu-

lak ott futkároztak a lába körül, a galambok 
ott kerengtek fölötte a levegőben.

— Ismeri — könyörög a nem is olyan 
régen m ég rátarti és büszke vadász, s Hábé 
rájön, a hum orérzék is a hatalmi hierarchiá
ban elfoglalt hely függvénye; amíg valaki 
elég erősnek, támadhatatlannak érzi magát, 
szívesen röhög másokon, vagy mások rová
sára, ami majdnem ugyanaz, de am iután he
lye m egrendül s rajta kezdenek nevetni vagy 
az ő rovására nevetnek, m ár egyáltalán nem 
képes felfogni a viccek amúgyis eseüeges 
célzásait, nem tud együtt nevetni a tréfálko- 
zókkal, reménytelennek érzi törekvéseit és 
m eg van győződve arról — ő, aki azt hitte 
m ég a tegnap, hogy mindenkivel jóban van, 
a világ a lába előtt hever, csak meg kell hódí
tania! —, hogy mindenki ellene fordult s 
nem tudja folytatni játszmáját irigy ei áskáló- 
dásai, idétlen humorizálásai közepette, noha 
szíve legmélyén azért még meg van győződ-
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ve arról, hogy győzni fog, hiszen győzelemre 
született, ő, a nap fia, mégha most borús is 
az idő s végeredményben bármikor jobbra 
fordulhatnak a dolgok, feléje fordíthatja su
nyi arcát a kárörvendő szerencse.

— Ismeri? — ragadja meg a karját a va
dász.

— Felsőtáborban mindenki ismeri a bű
vész urat. S korántsem csak itten!...

— Össze tud hozni vele? — kérdezi izga
tottan Poór, és észre sem veszi, hogy a kör
m ére ég a Plugár.

— Ha ez az óhaja... Miért ne?!
— Mikor?
— Akár m a is, ha el tudunk innen szaba

dulni.
— Hát ez az — ingatja fejét csalódottan a 

vadász. — Ez most bajos lesz, a tábornok 
elvtársak nagy ünnepséget terveznek, a le
lőtt disznók torát üljük meg, a lakomáról 
nem hiányozhat senki, legfőképpen mink, 
akik így vagy úgy, de részesei vagyunk a 
nem  m indennapi sikernek. Innen mostan 
aligha fogunk tudni elllógni!...

— Ha ketten nem is — néz a szemébe 
m egnyugtatóan Hutera —, maga, kedves 
barátom, egyedül m indenképpen.

— Dehát hol keressem? — hadarja Poór.

— Maga nélki J  semmi esélyem, hogy meg
találom.

— Mért ne találhatná meg, elárulom a 
címét — nevet Hutera.

— De hát ő nem is ismer engem. Szóba 
sem áll velem. Nem érti, hogy maga nélkül 
semmi esélyem!...

— A felszegen lakik. 507 szám alatt. De 
mindenki ismeri Velencében.

— Velencében? Miket beszél maga, em
ber?! — hökken meg a vadász. — Megzava
rodott maga is?!

— így hívják itten a Felszeget — magya
rázza türelmetlenül^ Hábé. — De mindenki 
ismeri a faluban. Útba igazítják majd, ne 
izguljon. Csak semmi pánik!...

— Most már csak ürügyet kell találnom 
a lelépésre — hadarja csillogó szemekkel Po
ór, az önáltatások magyar bajnoka, s türel
metlenül, szinte rohanva indul meg az 
ösvényen, a tisztás felé, ahol már bizonyára 
gyülekeznek a többiek.

— Azt mondja majd, hogy megy elren
dezni a kutyákat. Ez a legtisztább indok. 
Maguk, vadászok, mégiscsak szabadabban 
mozoghatnak, én nem mozdulhatok az asz
tal mellől — húzza el a száját Hábé, s ott 
gomolyognak előtte áttekinthetetlenül az éj
szaka rémei —, egyfelől, mert B. miniszter 
elvtárs hívott meg, személyesen, s ki tudja, 
kit kell ma még hirtelen megberetválnom, 
másrészt N. tábornok is ki akar hallgatni, 
ahogy erre már többször célzott a nap folya
mán.

— Micsoda? — áll meg Poór megint, s 
elképedve, piciny, titkolt, de azért jól észre
vehető tartózkodással bámul Huterára. — S 
én még magát irigyeltem, ember!

— Miért? Mi rajta az irigylésreméltó — 
fordul el kedvetlenül Hábé.

— És ezt ilyen nyugodtan mondja, drága 
Hutera úr? Tudja maga egyáltalán, hogy ki
csoda ez az N.?

— Sejtem.
— El sem tudja képzelni. Én a maga he

lyében hanyatt-homlok menekülnék innen, 
ameddig nem késő. Bárhova, csak innen el. 
Minél távolabb ettől az áskálódó, közveszé
lyes baziliszkusz-tól.

(Igen, bármennyire is meglepő, a kissé 
kótyagos, kétségbeesett vadász a bazilisz
kuszhoz hasonlította a patkányembert, ő  
megjegyezte magának a szót, bár akkor még 
fogalma sem volt, mit jelent, rémlett neki 
valami sárkánykígyószerű rémséges állat, 
de semmi nem volt vüágos. — Hutera sóhajt, 
egy pillanatig önkéntelenül is az éneklőkkel 
kezdi dúdolni azt a dalt, amit a »szürkék 
hegedőse« egy részeg társaságnak már har
madszor kezd el: "Egy Jóska van a faluban, s 
az is csak a világ csavargója", majd tévedhe- 
tetlenül kanyarodik vissza a baziliszkusz
hoz. N éhány nap múlva felkereste egy 
éjszaka, a sötét utcákon árnyékként suhanva 
Antal atyát, hogy megkérdezze tőle. Kopog
tatott, de a pap lépéseit csak későre, többszö
ri megismételt kopogtatások után hallotta 
meg. "Ki az?" — kérdezte erőtlen hangon 
Antal atya, s ő akkor rettenetesen elrestellte 
magát, rádöbbent, szegény öregember azt 
hiszi, mégiscsak érte jönnek, hogy letartó z- 
tassák, hogy mártír püspöke sorsában osz
tozzon. "Ne féljen, atyám - suttogta. — Én 
vagyok." "Ki az az én?" — kérdezte vissza 
türelmetlenül a pap. "Én!" — ismételte ő 
bambán, mire a pap emeltebb hangon, felhá
borodva mondta "De ki az az én? Ezt akárki
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mondhatja?" "Hutera Béla" — m utatkozott 
be idegesen körülkémlelve ő, m ég a végén 
Szikszay, Cristea őrm ester vagy valamelyik 
közism ert besúgó észreveszi, hogy a parókia 
körül ólálkodik, s bűiúajstroma újabb adalé
kokkal bővül. Egyéb vád nem  is hiányzik, 
m int az, hogy református létére a katolikus 
reakció helyi korifeusaival szűri össze a le
vet.

A pap  végül is kitárta az ajtót s meg- 
könnyebült sóhajjal engedte be őt. 'Te vagy, 
gyermekem; és én arra gondoltam, hogy..." 
De nem  fejezte be, teljesen nyilvánvaló volt 
m indkettőjük előtt, hogy m ire/k ire  gondol
hatott. "Ezekben a nehéz időkben talán leg
jobb, ha az ember ki sem m ozdul házából..."
— m ondta m ég a pap  s kibotorkálva a kony
hába egy m etszett zöld üveggel tért vissza. 
"Diópálinka" — magyarázta. Töltött, koccin
tottak és ittak. "Ez jót fog tenni" — m agya
rázta az öreg pap, és figyelmesen nézett rá. 
"Atyám, egy kérésem és egy kérdésem lenne
— nézett vissza ő, szájában forgatva a pálin
kát. — Melyikkel kezdjem?" — "A kéréssel"
— nézett vissza rá pillátlan szürke szemmel 
a pap. "Van-e lexikona a tisztelendő úrnak?" 
"Micsoda? — kérdezett vissza a pap, m int 
aki nem  hall jól. — Hogy mim van-e?" — 
"Lexikona" — m ondta ő rendületlen ko 
molysággal. "Hát hogyne lenne, barátja az 
erénynek — m osolyodott el végül az atya. — 
M egvan a Pallas, a Révai Nagylexikon, az Új 
Idők Lexikona. Nem az én érdemem, előde
imtől örököltem, a parókiával együtt, s ez 
idáig m ég nem  vitték el!..." — "Kopogjuk le 
— m osolyodott el Hutera. — Bal kézzel, alul
ról fölfelé..." "S most m ondhatod a kérdésed 
is, fiam!" — "El szeretném kérni a B betűs 
kötetet, atyám  — magyarázta zavartan H u
tera. — A B betűs kötetre lenne szükségem." 
—"Mit akarsz tudn i?— nézett rá kutatkodva 
a pap. — Hátha segíthetek?" — "A bazilisz
kusz érdekelne" — motyogta Hutera, s most 
bevallhatja — néz a történet lejegyzőjére, 
rum jából kortyolva —, hogy emberi arcon 
azokban a zaklatott, sorsüldözött, nehéz na
pokban olyan m eglepetést nem  látott, m int 
az A ntal atyáén, aki dadogva kérdezett 
vissza: "Hogy mi-mit a-akarsz tudni, é-édes 
fiam?" ő ,  am ennyire tudta, nyugodtan ismé
telte meg: "A baziliszkusz érdekelne." — 
"Dehát miért? — hökkent m eg a pap. — 
Éjnek évadján tört rád  a tudásszomj, édes 
fiam? Pont most, sürgősen kell tudnod, mi is 
az a baziliszkusz? H át nem tudom  — nézett 
újra rá sajnálkozva, s reszkető kézzel töltötte 
tele m ásodszor is a poharakat a rejtelmes ízű
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diópálinkával. — Csak nem jelent meg előt
ted is az ördög?..."— "Nem, nem — nyugtat
ta ő meg, m ásodszor is fenékig hajtva a 
poharat. — De még a vadászaton valaki N. 
táronokot baziliszkuszhoz hasonlította, s őt 
azóta nem hagyja nyugodni ez a hasonlat." 
— "S miért nem ” — nézett rá kutakodva a 
pap. "Főként azért — sóhajtott ő, ujjai között 
forgatva az üres poharat —, m ert pillanat
nyilag fogalma sincsen arról, m i is ez a bazi
liszkusz, és főként el sem tudja képzelni, 
hogy nézhet ki?" — "Kölcsön nem adhatom, 
fiam — lett szigorú, már-már rideg az öreg 
pap hangja. — Még a végén pontosan N. 
tábornok, vagy az ő emberei vádolhatnának 
azzal, hogy tiltott irodalmat terjesztve teszek 
kísérletet a népi demokrácia rendjének meg
zavarására, de ha m ár annyira izgat, tanul
m á n y o z d  á t itt."  F e lá llt, á tm e n t a 
könyvtárszobába s egy nagy könyvvel tért 
vissza. "A Révai Lexikon — magyarázta. — 
A keresett kötet. A második: Arányi — Béke. 
Ebben lesz." Lapozni kezdett s diadalmasan 
nézett Huterára. "Felolvasná, atyám?" — 
kérte ő komoran, kissé ijedten, hogy ám lám, 
legmerészebb álmai is milyen ham ar valóra 
válnak. "Baziliszkusz — kezdte az öreg pap 
remegő hangon. — Képzelt lény. Kígyó, A 
Gonosz megszemélyesítője. Szimbolikus áb
rázolása, amint Krisztus eltapossa, igen gya
kori a középkori művészetben, főleg ka
puzatok faragványai közt. Forrása a 90. Zsol
tár 13. verse: »Super aspidem et basiliscum 
ambulabis, conculcabis leonem et draco- 
nem«" "Ezt ő nem érti" — suttogja Hutera és 
megborzong. — "Benne lesz a Bibliában — 
mondja biztatóan Antal atya, és az asztalról 
felemelve a Szent Könyvet, ide-oda lapoz. "A 
lexikon hibás — mondja végül. Ez, ahogy 
sejtettem, a 91. Zsoltár 13-ik verse, s hangzik 
magyarul a Károli Gáspár fordításában ek
képpen: »Oroszlánon és áspiskígyón jársz, 
m egtaposod az oroszlánkölyköt és a sár
kányt.« Ez az a zsoltár — teszi hozzá magya
rá z ó ig  az öreg, amelyik az Istenben bízók 
bátorságáról és reménységéről szól... De ha 
jól értettem, fiam, téged a baziliszkusz kiné
zete is érdekel. Van nekem egy könyvem — 
megy át izgatottan a könyvtárszobába, s egy 
hatalmas fóliáns-szerű könyvvel tér vissza. 
No, ebben több minden lészen a »kígyóki- 
rály«-ról, mondja biztatóan. Ha nem tudnád, 
a szó eredetileg a görög basileus=király szó
ból származik. A baziliszkuszról a bátorító 
emlékezetű Hildegard von Bingen ekképp ír. 
Bocsánat, te nem értesz németül, fiam, meg
próbálom neked most hirtelen magyarítani: 
»amikor a varangy vemhes lett, kotolni kez
dett egy kígyótojáson, míg vüágra nem jöt
té n e k  k ic s in y e i. Ezek e lp u s z tu lta k , ő 
azonban rendületlenül kotlott tovább, m íg a 
tojásban újra meg nem m ozdult az élet, ame
lyet hatalmába kerített a paradicsomi kígyó 
ereje. A fióka erőszakosan törte szét a tojás 
héját, kibújt belőle és lehellete olyan volt 
máris, m int a lángoló tűz, m indent megsem
misített, amit a hatalmába kerített, vagy ami 
útjába állott...« Most, ahogy utána gondol — 
sóhajt az öreg pap —, emlékszik rá, hogy régi 
természetbúvárok, öreg állatkönyvek gyak
ran ábrázolják a baziliszkuszt kakasfejjel, 
tollal, négy pár lábbal, s kihangsúlyozzák, 
hogy leheletétől a többi kígyó és minden 
élőlény elpusztul." "Érdekes — sóhajt kissé 
csalódottan Hutera, de még mindég nem 
érti, miért hasonlította Poór ehhez a szörny- 
szüleményhez N. tábornokot?” Aggályaira
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LÁSZLÓFFY CSABA 
Már nem sietősen

"...köröskörül 
sietősen siettek és haltak”
(Tadeusz Rózewicz: Sietősen)

Vasárnap délután volt, régen 
(mint most) és te könyvet olvastál 
egy alig ismert közép-európai 
városban — a derűs nyár 
kilopózott szobádból észrevétlen.

Harangoztak, majd tisztán hallani 
lehetett a haragvó Isten cifra 
robbanásait. (0 , tizennyolc éved!
Tudtad: csalódottságodnak nem ez a titka.) 
A  gajdolva igyekvő népet, 
mint jószágot a marharépa, éppolyan 
fanatikus ösztön hajtotta.

Sok elszánt férfi! Nyugtalan 
alvástól kuszáit haj s marokra 
fogott összefüggések. A z álmok ibolya- 
színű árnyékára lesújtó láthatatlan.
Böllérkés (különben én abban a 
háborús évben születtem) —

velóscsont-kátyúk, 
hurokheveder! A  világ 
mennyi mindenre nem emlékszik.

Ájult,
fehér délutánon visszanézel a kitárt 
ajtón át a gyermekkor tájképére: 
az első bún hava elolvadt, s mintha 
mégis egyvégtében vacognál -r— a bukott 
idő ha rést nyit az emlékezésre!
A  fagyos emberben nincs líra.

Mindenki megjön előbb-utóbb, 
mondják (mindegy, hogy a hamut 
hova szórták). Mint gyermekünk, 

élénkbe fut
sok ismeretlen s ismerős 
igazolni valami régit. Ós- 
eró s nehéz illat a levegőben.
Körbefognak. Már csak a rossz tél.

Mit ér a leeresztett sisakrostély?

1996. IX. 8.

diadalittas hangon válaszol, szinte azonnal, 
az öreg pap: "Azért, barátja az erénynek, 
m ert ahogyan egy régi, tizennyolcadik szá
zadi bécsi m onda is kimondja, legalábbis a 
nagy és utánozhatatlan búvár, Wolfgang La- 
zius feljegyzése szerint, hogy egy, csakis 
egyetlen m ódon lehet elpusztítani." — "Ho
gyan?" — lesz kíváncsi váratlanul Hábé, és 
forogni kezd körülötte a szoba. "Nem is kép
zelnéd, édes fiam — mosolyodik el az öreg
ember. — Ha tü k rö t ta rtanak  eléje!" — 
"Hogyan?" — "Jól értetted. Amikor fémtük
röt tartanak eléje, elpusztul!" — "Dehát mi
ért?" — "Nem is gondolnád. M ert nem bírja 
elviselni saját tükörképének látványát." — 
"Vajha N. tábornok elé tart-e, tarthat-e valaki 
egyszer tükröt?"— búcsúzott el ő az öregem
bertől.

S ezt kérdezi ma, 1988-ban is; egyre re 
ménytelenebbnek tűnik ugyanis, hogy az ál
lító lag  m ég m a is élő N. nyugalm azo tt 
belügyes tábornok elé tükröt tarthatna bárki
is...

Hutera sóhajt, és odaintve a »szürkék he
gedősét« kellemes bariton hangján kezdi el, 
hogy "deres m ár a határ, őszül a vén betyár, 
rá se néz m ár sohase a fehémép...")
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i 'E R É N V  M Ú I M I I I 83
ha majd m inden rabszolga nép  
járm át megunva olajra lép

sze rke sz ti:
F ekete Vince 97

ORBÁN JÁNOS DÉNES VERSEI
Tószt

Elődeimnek, őszinte irigységgel 
Ha Hellászban, és akkor, Orfeusz 
kitelt volna belőlem, hogyne, húsz, 
lehettem volna hell-ász, 
kit elkap a heveny láz.
(Ó, nem lehet, hogy az, ki most magának 
tósztol,
levettetett volna a Taigetoszról!)
Minden mondatomér' 
lettem volna Homér
—  tény és való —,
kinek szava a közöny várát 
szétromboló faló.
A z emberélet útjának felén 
lehettem volna Dante éppen én. 
Pannóniában lettem volna fánusz, 
a pannón poézis 
épülő trónusán 
a fölszentelő ánusz, 
az első kép a pannón.
S ha nyolcvan éve, Pesten,
—  nem szerénylem el ezt sem — 
lettem voln' Kosztolány,
igen, a lágy Dezső, 
színfolt a pongyolán, 
egy sárgászöld mezó, 
s lefőztem volna richtig 
Karinthyt.

Igen, lehettem volna
Helikon-helikán, ___
nem pedig ezredvégi 
deltában pelikán, 
midőn meder és téma 
kiszáradt, s a poézis 
elérte rég a tengert, 
a szent nagy Óceánt,
6, bizonyára én is 
lehettem volna Ember, 
ki telketekbe szánt.

Jolán
Ki tiltja meg, hogy jövet-menet 
elmondjam, mi bánt?
Nagyon szeretném agyba-fóba gyakni 
Jolánt.
Szeretném, ha velőig szopna, és
— hová nem lát be férje, gyermeke — 
hétköznapjában lenne néha rés,
mit berendeznénk, a Jolán meg én
—  egy kétszereplős obszcén kisregény, 
hétköznapok résében szűk lakás,
ahol a négy fal az idő, 
és a tető 
a hallgatás,
s a közrezárt tér változó, 
hol szúk, hol tágasabb, 
néha egy röpke kávé, 
néha egy munkanap.

Ki megtiltaná, nem tudja milyen 
ez az állapot.
Ó, nyalnám, falnám becézném, 
úgy ütném, verném 
akár egy állatot, 
és vergelődne boldogan Jolán 
aztalra, fűtőtestre 
terített pongyolán.
Egy futó ebéd, kávé, egy baszás, 
két főszereplő, a Jolán meg én, 
hétköznapok résében szűk lakás, 
Isten-rajzolta obszcén képregény.

Ha m it még 
hátrahagynunk

ha nem is értitek 
mint hómezőn a vadlúd 
ha mit még hátrahagynunk 
fakuló képeket 

Kányádi Sándor
mint hómezőn a vadnyúl 
a kép s a képkeret 
a foltos képzelet 
ha mit még hátrahagynunk

mint hómezőn a vadnyúl 
ha megfehéredett 
a fehér négyzetet 
ha mit még hátrahagynunk
mint hómezőn a vadnyúl 
a gyáva képzelet 
ha mit még hátrahagynunk 
egy üres képkeret

Vigasz: vidéki város, 
honnan csak én, ha én, 
biztosít mészkő-szobrot 
panelnegyed terén, 
ahol az arra járó 
fölöttébb szórakozhat, 
ahogy a mészkő-gnómnak 
megadják épp a rangot 
a rászaró veréb, 
rá sem szaró galambok.

Segíts szavadra  
lelnem
Ó, dzsukel beköpő, 
vamzer masnikötő — 

balhéztam, markecoltam! 
Sosem lettem ajser: 
kapcarej, /assz, kajfér, 

ganef, hímrinyó voltam, 
brancsban mindig vatta. 
Hesszül leszívatva 

kaptárba sóheroltak.

Ó jaj, görény téglák 
haknink mószerolták, 

beviríttottak minket! 
Kampec házerbalhé — 
deklik, fő-meg alhé; 

de csak rám vertek cinket. 
Tyurmában ki lötyög, 
megint vagyok köcsög, 

csicskázok genny csóringert.

Ó, mázsa van olló!
Micsa gimyó pondró 

leszek ha tré a hajiak!

Hangosfőzeléktől 
slis szer éktől, léttől 

majd hogy herótot kapjak! 
Jaj, brunyálom mind le, 
tdakolok blindre! , 

Zsarvak felhőre raknak.

Recrementum:

test börtönébe' lelkem 
nem tudni égi zsargon 
segíts szavadra lelnem 
a törvényt újravarmom

Téged hogy 
abbahagyni
érzemény
a hold ma sápadt procelán 
körötte égi gallér 
szint’ elfedné de fénye lám 
eléri még az allét 
csillagjegyek ó hangja gyúl 
az ében ég a kotta 
és fénylő partitúra hull 
egy ondolált kokottra 
pezsgővel nyitható lakat 
önzetlen bolt a mellén 
úgy feszül rám az éjszaka 
mint könnyű gyapjumellény

hajamba túrni halk szelet 
ó fáradt szürke masni 
hogy nem tudom hogy nem lehet 
téged hogy abbahagyni 
a párfőmöt lám elnyeli 
nyáladzó száj a hónalj 
s a lelkem gázlánggal teli 
mit meggyújt most az óhaj 
és utcalámpa két szemem 
de mégsem észrevettem 
hogy nem tudom hogy mégse nem 
bár hosszabb mint szonettben 
a férj a ház már mind vakon 
szemén hályog roléta 
az óra üt s a balkonon 
most koccan épp a létra

szerelmem mint a vackor 
érzelgek ó be kásás 
hogy érted most ha akkor 
ha már a szívbe ásás 
nehogy maradna magnyi 
ó kérlelérhetetlen 
téged hogy abbahagyni 
e hosszabb mint szonettben

a hold ma pállott porcelán 
de éri még az allét 
és gázláng ég a szemben ám 
a lélek lába ballép 
ébred a szél nyakamba tép 
ó fojtó durva masni 
és nem tudom és nem ma még 
téged: hogy abbahagyni
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HELIKON

DEMÉNY PÉTER

A találkozás
elkerü lhetetlen
Orbán János Dénes m ásodik kötete igazi 

"nagy dobás". Kiderül belőle, am it m ár a Hü- 
meriáda sejteni engedett, ám  ez a könyv két
ség te lenné tett: hogy költője rendkívüli 
kifejezőerejű tehetség, akinek versei Adytól, 
József Attilától, Rejtő Jenőtől és ki tudja meg
m ondani, ki m indenkitől tartalm aznak szó 
szerinti vagy m egváltoztatott idézeteket, aki 
Salamon királlyal, Daniéval és Borgesszel 
bratyizik, s bár e gesztusok kétségtelenül 
bosszantóak, be kell látnunk,hogy OJD állja 
a sa ra t nincs m egilletődve a klasszikusoktól, 
és nincs is m iért megijednie — tehetsége bár
m it m egenged neki. Fantasztikus könnyed
ségge l haszn á lja  a k ü lö n fé le  form ákat, 
terdnát éppoly lazán ír, m int szabad- vagy 
hosszúverset, s a párosrím  éppúgy a kisujjá
ban van, m int a szonett szabályai.

A  költőnek két nagy témája van: a város 
és a szerelem. A Judit-ciklus első versében, 
m ely ezt a címet viseli: "Azt a szép bálna
asszonyt, azt a kétarcú várost" (9. o.) ezt ol
vashatjuk:

"És festeni próbálom e két behemót testét,
bár az eszközöm hitvány: a szó csak

gyenge festék.
S miközben ezt a kettős testet lihegve mászom,
fölsejlik régi énem a vers mögötti vásznon."

A két fő téma tehát összeolvad: a szere
lem  a város lakója. OJD nem  idealizálja sem 
egyiket, sem másikat, de nem  is viselkedik 
úgy, m int aki m eg van győződve róla, hogy 
városánál rosszabb nem létezik a földtekén, 
és a szerelemnek sincs nagyobb vesztese ná
la. Ha mégis így gondolkodik, akkor elég sze- 
pegős-giccses vers az eredmény, például a 
N em  fognak visszatérni című az 51. oldalon.

Ez azonban tényleg kivétel. Az előbb föl
sorolt klasszikusok közül Rejtő Jenő hatott a 
leginkább Orbánra — vigyorgó pofával írja 
át A dyt és a többieket. "Az élet olyan, mint a 
füst. Elillan, mielőtt m ég igazán boldog vol
tál." A 74. oldalon található Rejtő-idézet töké
letesen jellemző erre a költészetre, s talán 
ezért érzem  a sok álarc közül Vanek úr 
m aszkját OJD igazán találó álarcának. Ennél 
a költőnél az élet és az irodalom könnyed 
semmibevétele jelenti azt a jelmezt, amely
ben csodálatos dolgokat képes produkálni. 
Úgy érzem, a legjobb darabokból Vanek úr 
hangját hallhatjuk, m ég akkor is, ha nem  a 
neki ajánlott ciklusban vagyunk. így például 
A  város is hordoz csodákat című verset is mint
ha a mafla magán titkár dalolná, aki tökélete
sen elégedett a várossal, hiszen "szürkesége 
csalóka látszat", és egyáltalán mindennel elé
gedett, m ert nem  képes elégedetlen lenni. 
Gyakran szomorkodik, mindenféle megesik 
vele, egy ízben m ég dühös is, "hölgyem, Ön
nel a fasz kivan", mondja a folyton gyakorló 
énekesnőnek, de nem lázong, m ert nem az a 
típus, és m ert nem  is tudja, ki ellen lázong
hatna. Vanek úrral "megesnek” a dolgok, ez 
kapcsolja össze a többi lírai énnel, akikre 
hernyótalp-ajkú, kupola-em lőjű és egyéb

vonzó tulajdonsággal rendelkező amazonok 
rontanak. Ennek ellenére a megénekelt eroti
ka sohasem ízléstelen, mert az invendózus 
képek ellensúlyozzák a naturalista jelenete
ket, kipofozzák, enyhítik, művészivé teszik 
azokat. OJD átírja az Énekek énekét, és az em
ber azt gondolja: igen, csakis így nézne ki az 
újabb változat. Ebben a környezetben egy
szerűen nincs helye másiknak, sem ájtatos- 
kodónak, sem obszcénnak.

Pedig a helyszín nem a legvigasztalóbb. 
Az ágy  sz é ttö r t (sőt, szé ttö rö tt), ”sző- 
nyeg,/szekrény — semmi." Mint egy lerob
ban t kü lte lk i lakás. És m égis "belefért 
egyetlen szobába/m inden, mit az élettől kér
tem." Lehetne szomorkodni, hogy hát igen, 
ennek a generádónak m ár ez is öröm, mek
korát zuhantak az igények. De OJD-től távol 
áll az efféle botcsinálta tudományoskodás. 
Egyszerűen leírja, ami van; igaz, ezt botrá
nyos eredetiséggel és erővel teszi.

Nem akarom azt a látszatot kelteni, m int
ha e költészet csak nevetni tudna — bár ez 
semmit sem vonna le értékéből. Jelezni sze
retném egy igen m arkáns líraiság meglétét 
egy-egy olyan, igazán szép versben, mint az 
Sz. R. kisasszony emlékkönyvébe (34. o.), vagy 
A z elcserélt rózsa (94. o.) Különösen az utóbbit 
tartom figyelemreméltónak. A költő itt két 
könyvoldalon keresztül használja a páros rí
met, föltámasztva tehát a hosszú verset, ha 
nem is éppen úgy, ahogy Nagy László meg
álmodta. Talán m anapság nem is lehet any- 
nyira hosszú verset írni olyan szin ten— nem 
tudom. Nagyon meglepett, hogy valaki tör
ténést ír le, méghozzá hosszú történést, tehát 
hosszan, és közben úgy bánik a saját maga 
által választott szabályokkal, hogy minden 
fontosat közöl, és mégsem válik unalmassá. 
És a giccset is elkerüli, pedig annak lehetősé
ge m ár a címben is benne rejlik, s nem volna 
nehéz "kibontani".

Végül hadd kedveskedjek a klasszikus 
költészet kedvelőinek is: ÓJD minden bi
zonnyal úgy gondolja, ahogy ők: a vers szép
sége elsősorban a képeken múlik. Ebben a 
kötetben gyönyörű képekkel találkozhatunk 
— egyik-másik örökre megmarad az ember
ben:

"A villamos a szívben dübörög,

és síneket fektet a vérerekben, 
száguld és csönget, üvölt szüntelen.
S a szem csak bámul, órákig, meredten, 
egy állomást, hol kutyatej terem."

(Költőnk és tora, 24. o.)
"Kilép a térre, és a fény 
véresre karcolja homlokát."

(Séta, 55. o.)

"Az ajtó nyitva, és a lány arcán ott ül
a súlyos álom,

bíbor rózsát szorít kezében, s a pőre mellen
és a vállon

szerelmes csillag fénye csorg. A z ajkát
összemarta szörnyen 

álmainak ragadozója, szerelme titkos,
drága szörnye."

(Az elcserélt rózsa, 94. o.)

Aki ilyen könnyedén cserél jelmezt, és 
ennyire könnyedén tud hiteles lenni bárme
lyikben, az nagy költő, és amit művel, nagy 
költészet.

Orbán János Dénes: A találkozás elkerül
hetetlen. Erdélyi Híradó, Kolozsvár, 1996.

POLGÁR ANIKÓ
Pedig cukoríze van
Szeretem hallgatni a dübörgést. 

Kuporgok a feljáró alatt és bám ulom  
a padlás tetejét. K ielégületlen va
gyok, m int egy köteg beporosodott, 
o lvasásra  váró papír. N éha á tfu t 
ugyan egy egér a testemen, de leszé
dül rólam, ha megkóstolja a szám ból 
kifolyó rózsaszínű ragacsot. Pedig 
cukoríze van. U ndorodom  a meg
m érgezett állatoktól, de ha arrébb 
megyek, belegabalyodom  ebbe a sű
rű, hússzagú hálóba. Igyekszem in
kább hozzászokni.

Akkor sem  mérgelődöm , ha a lép
csőről lerúgnak egy üres virágcsere
pet. Engem egyáltalán nem  zavar a 
potyogás. Csak a jeget nem  szeretem, 
m ert az gyengébb, m int én. Beleol
vad a hajamba, aztán m eghunyász
kodva csöpög le a lábam  elé. H a 
megsajnálom és beletoccsantom a lá
bam, könyörögve szökik fel a combo
mig. Nem  bír ott m egragadni, hát 
visszafolyik, végigsim ogatva a lá
bam. Ha lehajolok, hogy belenézzek, 
remeg a közelségemtől. Aztán bele
nyúlok, felkavarom benne az összes 
lerakódott szennyet, ami pim aszul rá 
fog ragadni az ujjamra, befészkeli 
m agát a köröm  aíá, felbátorodva a 
kielégületlenségtől.

Ha m egkavarom  a bőröm, bele 
kell ugom om  a tóba, hogy rám nehe
zedjen a tisztító víztömeg. Szeretem, 
ha a víz fölveszi testem  alakját, be- 
lémszivárog, betapasztja a póruso
kat és lyukakat a bőrömön. Ilyenkor 
úgy érzem, teljes vagyok, nem  pedig 
féligkész forma, kitöltetlen részek
kel. Ha m egtöltött a víz, kidob magá
ból, de m ég egy darabig  ringat a 
felszínen, m egm utatva nekem  a min- 
denséget, ami fölöttem van, kéken és 
üresen. Néha elm ozdul előlem, aztán 
visszabillen. Ilyenkor szom orú lehet
nék, ha azt hinném , a fekete nihilt 
takarja el előlem, amire jutalomból 
csillagforró lelkeket tűztek ki. Ne
kem is lehetne ilyen életem, ha egy 
isten kihalászná fölpuffadt testemet.

De talán mégis fönnakadok egy 
jámbor, a vízbe leérő ágon, amely 
m egalázkodik és egyre süllyed m iat
tam, hogy együtt ringatózhasson a 
bölcsőmmel. Igazán felesleges ez az 
erőfeszítése, belőlem m ár úgysem  le
het kifésülni azt a rám pottyant, vi
rágcserép nagyságú mindenséget.
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HELIKON

KÖRÖSI ZOLTÁN

Az az eset az 
Erzsébet híd közepén
Az elmondások szerint Budapesten is tör

tént egy különös eset. Azon a fülledt augusztusi 
szombat délutánon, amikor nem mozdul a le
vegő, és nem mozdul semmi, és olyan kihalt tud 
lenni a város, mintha egy titkos parancsra nem 
csak az emberek és az autók tűnnének el az 
utcákról, de még a verebek is mindenhol a po
ros lombú fákról, és a sirályok is a Duna fölül, 
és csak valahonnan egészen távolról hallatszik 
valami mormogásféle zúgás, valami zaj, amiről 
nem is lehet tudni, honnan ered, vagy mit jelent, 
azon a délutánon az Erzsébet hídon áthaladó 
hetes számú busz motorja felmondta a szolgá
latot. A nagy, csuklós járművön alig néhányan 
üldögéltek csak, s ehhez mérten nem is fogadta 
különösebb felzúdulás, amikor a busz, egyre 
lassulva, de még dohogó motorral felkapaszko
dott ugyan a híd ívének közepéig, ott azonban 
egyszeriben elcsöndesedve megállt. Sőt, az uta
sok még akkor is csendesen várakoztak, amikor 
a vezető kinyitotta a fülkéje ajtaját, eléjük állt, 
és a homlokát törölgetve elmondta, a motornak 
valami hibája lehet, ő már szólt is a központnak, 
persze ki tudja, mikor érnek ide, elvégre a sza
badságok ideje van, arról aztán nem is beszélve, 
hogy ki mondhatná meg most, vajon mekkora 
a baj. Csakhogy ez az átizzadt ingű, kopaszodó 
férfi szinte még be sem fejezhette a mondandó
ját, amikor valami egészen furcsa csikorgás re- 
megtette meg a fülledt levegőt. A legtöbben arra 

ondoltak, talán egy figyelmetlen autós fékez
etett a busz mellett, azonban a hídon se közel, 

se távol nem is látszott más jármű. Viszont még 
egy perc sem telt el, és a különös nyikordulás 
újra felhangzott, s ezúttal már kétség sem fért 
hozzá, hogy igenis a busz belsejében kell keres
ni a forrását. Mi több, az a hang harmadszor is 
megszólalt, de most már úgy, mintha nem is 
akarná abbahagyni. Még a busz ablakait is meg- 
megzörrentette ez az átható vijjogás, ami tagad
hatatlanul az egyik hátsó kettős ülés felől jött, 
onnan, ahol csak egyetlenegy utas ült. Egy sző
ke hajú, kék szemű, törékeny, fiatal nő, fehér 
bőrű, szív alakú arcán a rémület és a csodálko
zás. És amikor aztán ez a nő lassan felállt, és 
kilépett az ülések közül, az utasok azt is látták, 
hogy az a nő terhes, úgy domborodik a hasa, 
mintha valami strandlabdát rejtene ott, a kezét 
azért szorítja a sárgavirágos ruhájára. Igen, és 
az utasok azt is hallották, hogy az a különös 
vijjogás, az a nyikorgás, az a szűnni nem akaró 
csikorgás a nő hasából jön, onnan a virágos 
ruha alól.

És amikor az a nő csak állt ott, a két üléssor 
között, a keze a hasán, és a többi utas pedig csak 
szótlanul bámulta őt, akkor a buszvezető las
san, mintha maga sem hinné, amit tesz, vissza
ült a fülkéjébe, és újrapróbálta az indítást. És az 
a motor úgy mordult fel, mintha aznap reggel 
először indulna a remízből, és a busz is megló
dult, könnyedén gurult át a hídon, nagy ívben 
lekanyarodva a dunaparti útra.

Talán megszívta magát, hajolt ki a fülkéből 
a vezető, és a szabad kezével legyintett is, mu
tatva, ugyan, ki értheti ezt.

És ahogy a nyitott ablakokon át meglódult 
a levegő, és vízszag csapott be a folyó felől, az 
a virágos ruhás szőke nő is visszaült a helyére, 
mert egyszeriben abbamaradt a vijjogás is. Bi
zony, szinte zümmögve gurult a busz a követ
kező megálló felé. Es akkor már a hetes busz 
utasai is előrefordultak, nézték a Cellért-he- 
gyet, a Dunát, szemközt a házakat, aztán pedig 
leszálltak, ment ki-ki a dolga u táa

A szentesi eset
Már azt is igencsak nehéz volna megmon

dani, vajon mikor kezdődött ez a különös ügy, 
elvégre még a napvilágra kerülés körül is máig 
számos felderíthetetlen, homályos részletecske 
akad. Maradjunk annyiban, hogy a hivatalosan 
elfogadott történet szerint a tavalyi nyáron für- 
dőzők bukkantak a Szentes melleti Tisza-part 
homokjában azokra furcsa, hatalmas csontok
ra, melyekről eleinte hallgattak ugyan, később 
azonban bejelentést tettek a város múzeumá
ban. Állításuk szerint szokott fürdőhelyüknél, 
valójában teljességgel érthetetlen módon, a 
máskor oly makulátlan homokból tűntek elő a 
csontok, annak ellenére, hogy az előző napon 
erre még semmi, de semmi nem utalt. Ezek után 
a meglehetősen kelletlenül, s csupán néhány 
nap múltán megkezdett hivatalos vizsgálat azt 
már az első helyszíni szemlével kizárta, hogy a 
leletek, amint valójában gyanították, valamely 
vágóállat elásott teteméből származhatnának. 
Sőt, a feljegyzések szerint a vizsgálatot végző 
muzeológus szájából már ekkor elhangzott az 
a mondat, miszerint ezek akár emberi csontok 
is lehetnének, persze csak ha volna akkora em
ber, mint egy emeletes ház. Mindenesetre a kö
vetkező napokra egy földm ozgató gépet

rendeltek ki a fövényre, és alig egy hét elteltével 
már egy hiánytalan és ép csontvázat állíthattak 
össze a tíszaparti munkagödörben. Ekkor már 
félreérthetetlen volt az óriás csontváz szerkeze
tének az a különössége, ami a végtagok, a test 
és a fej arányában megmutatkozott. A laborató
riumi vizsgálatok aztán igazolták is a mindad
dig képtelenségnek tűnő sejtést: igen, az a 
tiszaparti homokból előkerült hatalmas csont
váz minden bizonnyal egy kisgyerek, mi több, 
talán egy hihetetlen méretű csecsemő lehetett. 
És hogy mikor és hogyan kerülhetett egy több
méteres csecsemő a szentesi homokba? Hiszen 
a víz nem sodorhatott el egy ekkora testet! De 
ha mégis, hát ugyan miképpen juthatott fel oda, 
a domboldali buckák alá? Erre persze senki 
nem adhatott választ.

Hozzátartozik e különös ügyhöz azonban 
az is, hogy az ásatás és a vizsgálatok során 
mindvégig akadtak kételkedők is. Szerintük, 
mint kifejtették, teljességgel kizárható, hogy ek
kora méretű emberi egyedek valaha is éltek 
volna. Az pedig, tették hozzá, már a mesék 
világába tartozna, ha a feltárt csontok ráadásul 
egy gyerek csontvázát alkotnák. Egyébként is, 
mutattak rá, a csontok állapota szerint a tetem 
alig néhány éve kerülhetett csupán a homokba, 
vagyis arról az óriási csecsemőről terjesztett 
nevetséges elképzelés már csak emiatt is elfo
gadhatatlan.

Nos, talán az ellentmondások nagy száma, 
az egész lelet érthetetlen együttese, s ráadás

ként állítólag bizonyos indulatok felforrósodá- 
sa vezetett aztán oda, hogy a vizsgálatokat ha
marosan felfüggesztették. A csontokat a helyi 
múzeumba szállították, ott is helyezték el, per
sze csak úgy, ahogy a méretek miatt ezt meg 
lehetett tenni.

De egy-két darab állítólag még ma is ott van 
a raktárban. Ha valaki arrafelé jár, és nagyon 
akarja, hát meg lehet nézni.

A váci eset
Valójában ez az eset nem is Vácott történt 

meg, hanem valahol ott Vác és a szentendrei 
sziget között, a Duna közepén. Szürkület, vagy 
inkább este volt már, az utolsó komp indult a 
váci révből. Az a fajta későnyári alkonyat, ami
kor nem mozdul semmiféle szél, a hirtelen tá
madt hűvösségben gőzölögni látszik a víz, és 
szinte összeolvad a folyó és a hamar érkezett 
sötétség; néhány lépésnyire láthat csak az em
ber, s aztán már az áthatolhatatlan homály, be
lefárad a szem.

Lassan, pöfögve, a reflektorokat is felkap
csolva igyekezett át a komp a szigeti partra. 
Autósok, gyalogosok, biciklisták bámulták a 
vizet, várták a kikötést.

És ahogy mondják, egyszercsak a komp 
jobb oldaláról, valahonnan élőiről felharsant 
egy kiáltás. És hogy akik odanéztek, s aztán már 
a többiek is, akik ezután tódultak a vaskorlát
hoz, azt látták, hogy fentről, a folyásirányból 
valami fény közeledik a víz alatt. Sőt, ahogy 
egyre közelebb ért, már azt is észre lehetett 
venni, nem is egy, de több világosság lehet az, 
valami különös, sárgászöld imbolygások, szét
válva, aztán újra összetapadva, nem is igen 
lehetett megszámolni őket. És amikor már egé
szen a komp közelébe úsztak, és már mindenki, 
még az autókból kiszállt sofőrök és matrózok is 
a korláthoz hajoltak, akkor hirtelen egészen vi
lágosan látszott, hogy azok a fények ott lent 
nem valami lámpák vagy csillagok visszfényei, 
és nem is valami csalóka tükröződések, igen, 
látni lehetett, hogy azok a fények ott a víz alatt 
élnek és mozognak valóban, csakhogy nem ha
lak ám, nincsenek pikkelyek és uszonyok, ha
nem csecsemők, bizony, valóságos ember
gyerekek lebegtek, ficánkoltak és sodródtak, és 
nem elég, hogy a víz alatt, de ráadásul belőlük 
sugárzott az a sárgászöld fény, közelebbről ta
lán inkább kékes, kicsi, egészen kicsi emberek, 
akár egy csapat különös hal. És amikor azok a 
csecsemők elérték a kompot, és elmerültek a 
fenék alatt, az utasok és a matrózok átszaladtak 
a túloldalra, hogy lássák, mikor bukkannak elő 
majd ott, de közben a döbbenettől egy szót sem 
tudtak szólni, csak bámulták a gőzölgő vizet, 
nézték, hogy már ott is vannak, volt, amelyik a 
hátán úszott, és így azt is láthatták, hogy nyitva 
a szeme, sőt, még mosolygott is, és mintha a 
kezével intett volna, kicsi fiúk és kicsi lányok, 
ruhátlanul, és a bőrük világított, úgy, hogy még 
a víz is ragyogott körülöttük.

És akkor már egyre messzebb úsztak az 
árral, egyre távolodtak a komptól, nem lehetett 
kivenni a körvonalakat, aztán már csak a fé
nyük látszott, megint sárgászölden az a külö
nös imbolygás a víz alatt, de mindjárt már az 
sem, maradt a párás levegő, a sötét folyó, és a 
komp motorjának a püfögése, ami mintha fel- 
hangosodott volna ebben a csendben, és a két 
reflektor, amiket hiába fordítottak arrafelé, nem 
mozdult ott semmi.

De mégsem volt, aki megszólalhatott volna, 
csak amikor már kikötött a komp a szigeti rév
nél, és a leeresztett vaslapon át kigördültek az 
első autók, akkor mondta valaki, hogy ki tudja, 
talán már Pest előtt járhatnak. És hogy vajon 
meddig úszhatnak le. Még az is lehet, hogy a 
tengerig. Vág)' ott is tovább, merthogy talán 
megsem állhatnak.

És aztán elment az utolsó utas is, és este is
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volt már, kisütött a Hold, és fent talán valami 
szél elfújhatta a felhőket, mert már csillagok is 
látszottak, csak a folyó, a Duna maradt sötét, 
itt-ott, a parti kövek felől hallatszott csupán 
egy-egy csobbanás.

Az óbudai eset
Óbudán, ahol erről a történetről sokat me

séltek egy időben, már túl a strandmedencéken, 
az árnyékos Ernőd utca Duna felé futó végében 
áll az a bizonyos ház, s körötte az a bizonyos 
kert. Máskülönben talán az arrafelé sétáló nem 
is találna ott semmi különöset; hámló, barna 
vakolat, megszürkült cseréptető, kicsi, szögle
tes tomyocska a padlás felett, s az ablakokon 
még azt se látni, van-e függöny odabent, csak a 
tükrös homály, fény aztán sehol, mozdulatlan
ság, a fából ácsolt verandán meg barna, töppedt 
levélcsomók, kopott söprű a lépcsőfeljáróhoz 
támasztva. És hát persze ilyen a kert is: tarackos 
a fű, itt-ott még a föld is elővásik, az elvadult 
bokrok a rozsdás dróthálóra nőttek, és a fák is 
úgy egymásba gabalyodva, akár valami elha
gyott erdőszélen.

Mégis, abban az időben a környéken egyre 
többen kezdtek arról a házról beszélni. Estén
ként az Evezős étteremben például egy bizo
nyos Köves Ádám  nevezetű  férfiú, fog
lalkozására nézve pincér, többek fülehallatára 
állította, hogy ő már úgy van, hogy az éjszakán
kénti hazafelé jártában soha el nem mulasztja a 
kopott kerítésnél való álldogálást, mert oda
bent, abban a kertben olyan furcsa dolgok tör
ténnek, melyeket a szóbeszéd alapján úgysem 
hihetne az ember. Aki pedig kételkedik, menjen 
oda maga, higgyjen a szemének. A strandon, a 
melegvízű medencénél, ráadásul a legfénye
sebb napsütésben, pedig már afféléket is lehe
tett hallani, hogy semmi kétség, elvadult lelkek 
költöztek abba a házba, csakis tőlük származ
hat a sok sírás és nyivákolás, a különös csoszo- 
gások és szuszogások, az éjszakát háborító 
mindenféle motozgatás és össze-vissza zörgés.

Hát igen, így terjedtek a hírek. Azt viszont 
nem tudni, hogy a rendőrséget ki hívta ki elő
ször. A jegyzőkönyv megemlékezik ugyan 
egyes lakossági bejelentőkről, akik a csend 
megzavarása miatt fordultak a hatósághoz, sőt, 
még azt is megemlíti, hogy bizonyos kísértet- 
históriás tévképzetek is lábra kaptak az óbuda
iak között, ám az ügyet a kert alapos átkutatása, 
s a nyomok megvizsgálása után mint a kóbor 
macskák okozta felesleges riadalmat könyvelte 
el, s a maga részéről persze ezzel azonnal le is 
zárta. Van a bűnüldözőknek elég gondjuk enél- 
kül is.

Ám alighogy a rendőrök elmentek, igen, 
még azon az éjszakán, így mondják, abból a 
kertből és attól a háztól már nem csak sírások 
és nyivákolások hangzottak fel, de nevetések és 
gurgulázások, és persze a mindenféle különös 
kiáltozások is. Márpedig, macska ugyan akad a 
környéken éppen elég, bólogattak még a hitet
lenebbek is, de olyan négylábúval még nem 
találkoztak, hogy a nevetéseket és emberi ki
abálásokat rá lehetett volna fogni. Igaz, addigra 
már ezt a macska-dolgot a rendőrökön kívül 
nem is hitte senki. Sőt, mind többen tudni vél
ték, mi történik éjszakánként abban a kertben. 
Hogy alig száll le a sötét, és már mocorogni 
kezdenek a bokrok. És alig jelennek meg az első 
csillagok, és már mintha valami zsongás volna 
a magasra nyúlt fű között. És alig csendesedik 
el az utca, amikor ott, abból a kertből, a bokrok 
tövéből, a fűszálak közül, a fák lombjából igen
is, mindenféle hangok hallatszanak. És aki nem 
hinné, hogy azok bizony kicsi embeigyerekek 
hangjai, az ő nevetésük, az ő gügyögőük, nyi- 
vákolásuk és gurgulázásuk, az csak menjen 
oda. Menjen oda, és lássa, hogyan hajlanak szét 
az ágak, hogyan reszketnek a levelek, hogyan 
gurulnak és másznak elő a mindenféle fehéi
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ruhácskákba öltözött apró gyerekecskék a ho
mályból, rózsaszínes és barna, sárga és fekete 
bőrű gyerekek a halovány fényben, négykézláb 
és hason csúszva, az ágakba kapaszkodva, min
denféle csecsemők.

Igaz, az a pincér Köves Ádám még arról is 
tudott, hogy azért a rendőrök sem hagyták 
annyiban a dolgot. Odabent a Margit kórház
ban megkeresték a ház gazdáját, egy bizonyos 
Wébemét, hogy őt kérdezzék a rejtélyes hírek 
felől. Csakhogy hiába, hiszen azzal a vénasz- 
szonnyal már nem is igen lehet beszélni. Azt 
mondták, alszik csak folyton. Alszik, és az ál
mában beszél. És ha felébred, akkor meg foly
tonosan csak arról mesél, hogy odahaza járt a 
kertjében. Sütöttek a csillagok, sötét volt, és ő 
kifeküdt a fűre a bokrok között. És hogy alig 
várhatja már, hogy újra aludni tudjon. Mert ott 
könnyű volt a teste, és mintha minden ezüsttel 
leöntve, úgy csillogott. És így ébren is, a gondo
latai egyre csak ott vannak. Bizony, akárha ő 
tudna, csúszni-mászni, röpködni a bokrok kö
zött.

Persze nem volt mit tenni, a rendőrök is 
odahagyták. Az ügy is elfelejtődött, elment a 
nyár, történt sok minden más.

De jó, ha tudjuk, hogy még most is vannak, 
akik azt terjesztik, hogy ott, Óbudán, az Ernőd 
utca Dunához futó végében azért fel-felbukkan 
egy-egy különös éjszakai árnyék. Odalopódzik 
egy rozsdás drótkerítéshez, és úgy bámul befe

lé, mint aki lát is valamit a sötétben. És hogy 
egyesek arra jártukban még nappal is mintha 
hallgatóznának. Éppen, mint akik várnak vala
mire.

Ki tudja? Lehet, hogy igaz, úgy, ahogy 
mondják. Meglehet, hogy nem.

A szolnoki eset
A történet szerint Szolnok városában, a Ti

sza partjához közel, az ártér és a sínek között, 
ahol hajnalonta úgy ül meg a harmat a hosszú 
szálú füveken és a fűzfák levelein, mintha az a 
nedvesség már valahonnan a homokból, a gyö
kerek felől szivárgott volna fel, hogy aztán a 
súlyos cseppek még a forró délelőtti napfény
ben is csak csillogjanak, de el ne tűnjenek, ott, a 
gát zöld dombjától takart Horog feliratú utcá
ban lakott egy bizonyos Fényes László neveze
tű vasutas & a felesége.

Ahogy mondják, azt a sárga keramitkoc- 
kákkal kirakott utcát, és azt a kétablakos kicsi 
házat mindenki ismerte a környéken. De talán 
nem is annyira a házat, mint a léckerítéssel 
körbefogott kertet. Hiszen már azt sem nagyon 
lehetett érteni, miképpen lehet meg egy földecs- 
ke hagymák és répák, krumplik és zöldségek 
nélkül; ki látott már olyat, azok a vasutasék 
egész nap a növények között szöszmötöltek, de 
ha a főzéshez kellett valami, hát a piacra mehet
tek válogatni. Ráadásul az a kert igazán olyan

volt, mint egy nagy virágágyás: sehol egy szál 
gaz, még egy aprócska fű sem, csak a párhuza
mos gereblyecsíkok a földön, az apróra vágott 
göröngyök, a tenyérnyi széles utacskák, a bejá
rat mellett egymásra épített kövek, virágokkal, 
mint egy apró sziklakért, a ház sarkánál meg 
egy műanyag fenekű tavacska, rejtett vascsö- 
vön folydogált a víz. És a gondosan nyírt kis 
bokrok és a visszametszett fácskák tövénél, 
mintha mindenütt egy-egy kicsi tányér várná 
az öntözést, olyan gondosan volt elegyengetve 
a föld. És nem is volt az utcában, aki ne hallotta 
volna már, olyan kert ez, ahol nincsen szükség 
órára, hiszen maguk a kibomló és becsukódó 
virágok mérik az időt, alig kel fel a Nap, amikor 
az első kelyhek kinyílnak, és a Hold fényére 
éled meg az utolsó haloványszínű szirom, bi
zony, ez a legpontosabb menetrend, szokta 
mondogatni Fényes László, ennél több már 
nem is kellhet, ez a legpontosabb, ami csak 
létezik, mert nem lehetnek módosítások, és 
nem történhetnek balesetek, olyan, akárha egy 
nyílt pályán csakis a saját tetszésükre önműkö
dően utazgatnának a vonatok. És hogy még a 
mozdonyon is, ha szolgálatban van, hányszor, 
de hányszor jut az eszébe, ennyi és ennyi óra 
van, akkor most vajon melyik virág nyújtózik a 
fényre. És ha hazaér, hát az ajtónál leteszi a 
táskát, és rögtön azt keresi, nem támadt-e vala
hol egy alattomos vakondtúrás, akadna-e bár
m iféle e ltéved t fűszál, h ívatlan  gyom. 
Merthogy ez a kettő, ami a fontos: a kert, és a 
kicsi gyerek, aki már nődögéi a felesége hasá
ban. Mert az is olyan, mint a virág, ami abból a 
szemmel alig látható magból lesz, és még akkor 
is csodálatosképpen érthetetlen, amikor csak 
leül és a maga szépségében bámulja az ember.

Úgy mesélik, hogy ott a Horog utca környé
kén tudta azt mindenki, hogy a Fényesék au
gusztusra már hárman lesznek.

De hogy abban az évben viharokkal, hirte
len esőkkel, villámlásokkal jött meg a nyár. És 
hogy még a június sem múlt el, amikor sziréná
zó mentőautó jött a vasutas feleségéért. És még 
akkor is június volt, hogy az az asszony haza
került. Csütörtök lehetett, gyalogolt végig az 
utcán, a kezében meg csak valami lapos szatyor.

És hogy akkor már olyan volt az a nyár ott 
a Tisza mellett, sütött a Nap, forróság, elmúltak 
a viharok. De a Fényesék leeresztették mind a 
két ablakon a redőnyt. És két egész napon át ki 
sem mozdultak otthonról, a kertre sem néztek. 
A Fényes is talán szabadságot kérhetett, hiszen 
még a szolgálatba se ment.

Es hogy szombat reggelre, ott a Horog utcá
ban, a fényes sárga keramitkockák között, mint
ha csak valami borosta tört volna fel, a kövek 
rácsából mindenfelé kis füvek, bozontos toklá
szok és vastag levelű, húsos gyomok kezdtek 
felnőni. És hogy vasárnapra, bármilyen hihetet
len is, azok a gazok már térdmagasságig nyúl
tak. Igen, akárha zöldesszürke víz hullámzott 
volna az ablakok alatt, ha megmoccant a leve
gő. És valamitől az a sok levél úgy csillogott, 
mintha egy acéllemezre esne a fény.

De nem volt senki, hogy levágja őket, pedig 
szinte lépni sem lehetett.

A legérthetetlenebb azonban mégis az volt, 
hogy a kertekben viszont semmi nem változott. 
Például még a Fényesék léckerítése mögött is 
éppen úgy nyíltak és csukódtak a virágok, mint 
azelőtt, és semmi más, csak a gonddal húzott 
gereblyenyomok.

És azt mesélik, hogy amikor aztán három 
nap múlva az a sok gaz egyetlen éjszaka alatt 
elszáradt, de úgy, hogy már csak a megbámult 
szálakat, a töpörödött leveleket kellett össze
gyűjteni, hogy a gát oldalában tüzet rakhassa
nak, hát azok a mindenféle érthetetlen gyomok, 
azok a különös növények olyan hirtelen lob
bantak el, hogy még azt az utánuk maradt ke
véske szürke hamut is csupán egy pillanat alatt 
fújta szét a Tiszáról feltámadó szél.
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Az irodalom dramaturgiájáról...
folytatás az 1. oldalról

is nagyon szórványos, ha van, a 
k e ríté s-k ö lté sze tn é l is alacso
nyabb színvonalra szállt le, a kor- 
lá t-v e rs  ra n g já ró l a b u d ia j-  
tó-versig, sőt ez utóbbiak helyén 
ma inkább csak rossz angol nyel
vű szlogenek vagy nyitottságra 
felszólító apróhirdetések olvas
hatók; a dalköltészet helyét átvet
te a dalszöveggyártás; persze 
"többnyire" (vagy akár: "egyesek
nél", "tisztelet a kivételnek" stb.).

Legfőképpen pedig  a sajtóri
port vette át a nagy, szenzációs, 
különleges, borzalmas, iszonyta
tó vagy nevetséges események 
megéneklését, s ezekből ritkán lesz 
ballada. (Bár előbb-utóbb, a te
m é rd e k  m ag isz te r-fo k o z a to s  
rossz íráskészségű ifjú kutató lét
rehozza a sajtótudományon belül 
a r ip o rt-e lm é le t, r ip o rt-ren d 
szertan, riport-unesztétika, me- 
ta r ip o r t-o n to ló g ia  s z a k te v é 
kenységi köreit; m ert korszerűt
lenné válik csak az irodalom rá- 
gicsálásából megélni.)

Ugyanaz megy végbe itt is, 
m int a m odem  élet m inden más 
területén; az egységbe szervező
dő  v ilággazdasággal szem ben 
kis regionális együttműködések; 
az egye tem ességgel szem ben 
provincializm us; a világpolgár
sággal szemben a klub-soviniz
m us; azaz a m inél nagyobbal 
szemben a minél kisebb; a nagy
ban m inél öntörvényűbbel szem
ben a kicsiben m inél m anipu- 
láltabb...

A teatralizálódás jele a sok 
író-olvasó találkozó — tavalye
lőtt egy jó hírnevű költő például 
száztizennégy alkalommal talál
kozott h ű  olvasóival;— vagy pél
d á u l  az  ö n k é p z ő k ö rö sd i k i
terjedése a tulajdonképpeni iro
dalm i életre: az író szerepel; és 
m ár fontosabb az, hogy hogyan sze
repel, m int az, hogy m it ír. Egy
részt örvendünk, hogy vendégül 
láthatjuk  körünkben, virágcso
kor, jobb esetben szavaló lányok, 
fuvola vagy vonósnégyes, dedi
kálás és vacsora, ivás, másrészt 
kellemes és könnyű nézni, hall
gatni az el sem olvasott, esetleg 
m eg sem vásárolt könyv szerző
jét; és ezáltal m egadni az iroda
lom nak a magáét.

M ár évtizedekkel ezelőtt fel
tűnt, hogy az úgynevezett irodal
mi körök közönsége és megszó
lalói szemében sem az irodalom 
ügye érdekes, hanem a szereplés; 
jól szerepel az, aki m eg tudja rö- 
högtetni a jelenlévőséget; m ind
egy hogy mivel, azaz az irodalmi 
m űhely kabarévá alakult, vagy 
álm odik arról legalábbis, hogy 
azzá alakulhat.

U g y a n a k k o r és m ásrészt! 
Vannak olyan "még nyugati kö
rökben is" csak suttogva kimon

d o tt  ré m te ó r iá k , m isz e r in t, 
ahogy Hitler történelmi feladata 
az volt, hogy a nemzeti szocializ
must, a Sztáliné pedig, hogy az 
in te rn a c io n a lis ta  k o m m u n iz
must, egyes skandiná vöké pedig, 
h o g y  a sz o c iá ld e m o k rá c iá t 
kom prom ittá lják , ugyan így  a 
marxista esztétika elemzése és ér
tékrendszere (irodalmi alkotás és 
társadalm i helyzet összefüggé
seiről) végleg lejáratta az elköte
lezett, e lh ivato tt "közhasznú" 
v a g y  "k ö zé rd e k ű "  iro d a lo m  
ügyét.

"Az író és a költő célja nem 
lehet az önmegvalósítás az írás 
révén, hanem a szolgálat"; és ezt 
a n n y iszo r m o n d tu k , ann y ira  
e rő sk ö d v e  és m in d en  egyéb  
összefüggésbe bonyolítva hajto
gattuk, hogy ma már az olyan 
egyszerű vágy mint "a valóság 
ábrázolása”, avagy "tükröt tarta
ni a valóságnak" — ósdi, lábsza- 
gú, dogm atikus, terrorista jel
m ondatnak hangzik.

Pedig ezt éppenséggel nem "a 
Párt", hanem valóban "a nép", a 
"tömegek" szerették volna. Igen
is, az emberiség szereti, ha a kü
lö n leg es, m eg rázó  stb . ese
ményekről nemcsak száraz tárgyi
lagossággal, hanem színesen, ün
n ep é ly e sen , a kellő  erkö lcsi 
tanulságokkal fűszerezve értesül. 
Ez az érdeklődés teremtette Ho
mérosz műveit, a walesi bárdokat, 
az igriceket, az Igor-éneket, Tinódi 
Lantos Seberstyént, a polgári rea
lizmust és a naturalizmust.

Mai nyelven szólva: az embe
rek elvárják, hogy az információ- 
áramlás szórakoztató is legyen, 
beleélésre módot adó, borzonga
tó, megható és bölcs. Mint ezt oly 
nagyon m egízleltük, az önké
nyuralm ak egyik legfőbb hata
lo m g y ak o rló  eszk ö ze  az in 
formáció-szűrés. Úgyhogy nyu
godtan ki lehet mondani: ahol in
formáció-szűrés van, ott elnyo
m ás vap; Lem egyik regénye 
(Éden) arról szól, hogy egy boly
gón emberszerű lények a tudo
m ányosan  politizáló inform á
ciószűrés következtében bamba 
tapírokká változnak át.

Tehát azért, mert annak idején 
előírták, hogy a valóságot kell áb
rázolni, azért ma ez helytelen, ti
los, vagy csak esetleg dilettán
soknak való lenne?

(Az ötvenes években, amikor 
a legszigorúbb tilalmak kialakul
tak, nemcsak témák, hanem szó- 
használat terén is, és nemcsak 
bizonyos dolgokat nem volt sza
bad, de m ásokat kötelező volt le
írni, jelzőket használni, küzdve a 
burzsoá objektivitás ellen, nem 
lehetett úgy fogalmazni, hogy 
"Tito helytelen nézetei", csakis 
úgy, hogy az imperializmus lán
cos kutyájának vonítása; függet

len attól, hogy ez utóbb igaznak 
is bizonyult, stb. Szóval akkori
ban volt egy találkozó a legmaga- 
sabb  p á r tv e z e té s  és az  író k  
között, s egy kom m unista író, aki 
már az illegalitásban is a Párt bi
zalmi embere volt, ha jól emlék
szem , Jianu , eltá jo lta  m agát; 
felállt, és azt mondta, hogy ne 
kényszerítsék az irodalm at to
vább hazudozásra, mert elég volt 
már a sok... — s akkor felugrott 
az akkori főtitkár, Gheorghiu- 
Dej, és valóban félelmetes harag- 
v ássa l le c sa p o tt: S zóval h a 
zudtál? Szóval hazudtatok, ho 
lott a párt m indég azt mondta, 
írjátok a valóságot! M utass ne
kem egyetlen pártdokum entu
mot, amelyik azt állítaná, hogy 
nem az igazat kell írni; ha az iro
dalom hazudik, az csakis az ő 
hibája, nem másé! És Jianunak 
ugyancsak nehéz volt átvészelni, 
ami ezután rákövetkezett).

Az irodalomkritikának m ind
ég is megnehezítette a helyzetét 
— de hát ez végül is csak neki fájt, 
és senki m ásnak —, hogy a köny
vek kelendőségét, sőt — ma is ki

kell m ondanunk, m ert ma m ég 
jobban vitatják — az irodalom 
hasznosságát nemcsak az írásm ű
vészet terén felmutatható értékei 
hozzák létre, hanem  egész sor 
m űvészeten kívüli tényező is. 
M indenekelőtt az inform áció- 
tartalom, és az információ-közlés 
módja; sőt ezen túlmenőleg, még 
az unalmasan közölt információ 
is értéket, a megjelenést igazoló 
argumentumot ad az írásnak, ha 
— amint m ondani szoktuk — do
kumentum értékű. "Dokumentálja 
korunk életét", stb.

Az utóbbi hónapokban egész 
sor regényt olvastam, közelmúlt 
és közeljövőbeüt, többnyire kéz
iratban (van, ami m ár kinyomtat
va), am it egy igényes iro d a 
lombírálat — ha lenne — min
denképpen elmarasztalna a stí
lus k im űveltségének , a vere
tességnek hiánya miatt; az egye
netlen színvonal miatt; a kurió
zum ok hajszo lása, zsu rnaliz - 
musok, a valóság nyers, emész
tetlen tálalása miatt; de amelyek

sokkal többet m o n d an ak  ko
runkról (és "helyi viszonyaink
ról"), m int akárhány nívósabb
fikció.

Sőt, m ég az is igaz, hogy irt
ott íróiatlanok, netán ízléstelenek 
is, éppen a veriditás, a valóság- 
hűség érdekében. Ám mégsem 
ez a legfőbb gyengéjük, hanem 
az, hogy bizonyos ízlésbeh-szer- 
kesztőségi-kritikai nyomás elhá
rítása  céljából, m egpróbálnak  
"íróiabbakká" lenni. Irodalmias- 
kodnak. Irodalmi formát akar
nak adni olyan információknak 
vagy nézeteknek, amelyeket jobb 
volna m ondjuk közvetlenül röpi- 
ratban megfogalmazni. Vagy ér
tekezésben. Viszont korszako
kon át kialakult a megszokás, 
hogy am iről nem lehet elég nyíl
tan beszélni — ma például nem 
politikai okok, hanem  érzékeny
ségek (lásd a személyiség védel
me), vagy akárcsak terjedelem 
m iatt sem, azt át kell transzpo
nálni irodalom ba, ném i formai 
ékítményekkel rangosítva, illet
ve fiktív adatok és nevek által 
ügyvédileg bebiztosítva.

Ma ez az irodalom — értve ez 
alatt irodalm unkat — főproblé
m ája: inkább  jó m o n d a to k a t, 
csattanós, esszéizáló bekezdése
ket és sem m itm ondó egészeket 
elfogadni? Vagy — akár rossz 
m ondatok és zötyögős bekezdé
sek ellenére — tartalmas, eredeti 
közléseket?

Vissza kell sírnunk nem a ré
gi, hanem a m ég régebbi időket, 
amikor a könyvkiadók művelt, 
érzékeny és — gráfomén szerecse- 
neket alkalmaztak, akik nyikor- 
gó -nyekergő  íráso k a t is m eg 
tudtak menteni tartalm uk kedvé
ért. (Ez az eljárás nem  azonos az
zal a különösen Amerikában és 
talán Olaszhonban divatozó eljá
rással, hogy jelentéktelen tehet
ségek nevét egy egész m unka- 
közösség pum pálja fel a világhí
rig; egyik társszerző bölcselmi 
vonásokat, a másik mesepergést, 
a harm adik korszerű információ
kat adagol az írásba.)

Valahol, valahogy szembe kel
lene nálunk is nézni e kérdéssel.
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HELIKON

NE LÓGASD A NYELVEDET HIÁBA!
N yelvtan i kiskalauz felvételizőknek  — 10.
Azt ígértem neked, hogy most azt fogjuk 

együtt megfigyelni, hogyan történik a predika- 
tív viszony jelölése olyankor, ha az igének nem 
igei, hanem névszói állítmánya van. Ha megfo
gadtad, amit az előző rész végén tanácsoltam 
neked, akkor most előre vagy: talán magad is 
rájöttél már a dolog nyitjára.

Emlékszel rá, hogy az előző részben az 
alany és (igei) állítmány közti viszony jelölőjét 
nem igei szem élyragnak neveztük (pedig 
amúgy az), hanem általánosabb néven predi- 
katív viszonyjelölőnek (PVj.). Ez ott nem oko
zott zavart, de igazi hasznát csak most fogod 
megérteni.

Azt mondtuk, minden magyar mondatra 
általánosan érvényes a következő szerkezet: 

ALANY — >  PVj. <—  ÁLLÍTMÁNY 
Nézzük hát, mi lesz akkor, ha az állítmány 

nem ige, hanem például melléknév. Ha mond
juk a macskáról olyasvalamit akarok állítani, 
amit melléknévvel lehet kifejezni (pl. azt, hogy 
kíváncsi), akkor a mondat általános szerkezete 
szerint az alany ez lesz: a macska, az állítmány a 
kíváncsi, és kell még hogy legyen a mondatban 
egy PVj. Ennek kiválasztásában az előző rész
ben megállapított szabályt alkalmazzuk: mivel 
az állítmány itt nem ikes ige (hiszen ezúttal nem 
is ige), az általánosan érvényes PVj.-sorozatból 
kell a megfelelőt kiválasztanunk, mégpedig az 
alany személye és száma szerint. Itt az alany 
egyes számú főnév, tehát az E3-Ű ragot választ
juk ki. Ez pedig nem más, mint régi jó ismerő
sünk: a raghiány, vagyis a -0. Mondatunk tehát 
így fog összeállni:

A macska — >  -0  <—  kíváncsi.
Ha azonban nem a macskáról akarom állí

tani, hogy kíváncsi, hanem magamról, akkor a 
mondatba a macska főnév helyett az én névmás 
kerül alanyként. Ehhez pedig, mint már tudjuk, 
nem a -0  (E3) PVj. tartozik, hanem a -k (Ei). A 
mondat tehát így alakul:

Én ---->  -k < — kíváncsi.
Csakhogy itt bajba kerültünk: itt már mu

száj egy ragot is bevinnünk a mondatba. A PVj. 
funkciójú ragnak azonban igen szigorú szabá
lya, hogy csakis igéhez kapcsolódhat (ezért is 
hívjuk igei személyragnak). Ha nem így volna, 
most egyszerű volna a dolgunk: végigragozhat
nánk a melléknevet úgy, ahogy az igét szoktuk, 
a szép melléknevet például így: én szépek, te 
szépsz, 6 szép, mi szépünk, ti széptek, 6k szépnek. 
Egyébként -  ha hiszed, ha nem -  csakugyan 
vannak a világon olyan nyelvek, ahol ez ponto
san így történik. A magyarban azonban nem így 
van, mi az ilyen ragot csak igéhez kapcsolhat
juk  Ha pedig nincs a mondatban ige (mert az 
állítmány névszó), akkor azon úgy tudunk se
gíteni, hogy kizárólag e grammatikai probléma 
megoldásának lehetővé tétele végett beviszünk 
egy igét a mondatba, ez az ige rendszerint a van. 
Ennek a mondatban nincs is egyéb szerepe, 
csak az, hogy kisegítsen bennünket a bajból, 
ezért is hívjuk segédigének.

A m ondat tehát így alakul: Én kíváncsi 
[vagyjok. Ami szögletes zárójelben van, az nem 
azért van úgy, mert el is maradhatna, hiszen 
tudjuk, hogy nem hagyhatjuk el, hanem azért, 
hogy ezzel jelezzük: a vagy- ige(tő) ebben a 
mondatban amolyan "ejtőernyős": nem tartozik 
igazán a mondathoz, csak szükségből szerkesz
tettük bele. Segítségével most már könnyedén 
el tudjuk helyezni a mondatban a PVj.-ket, bár
milyen személyű legyen is az alany: 

én kíváncsi vagyok,
te kíváncsi vagy [értéke szerint a vagy = 

van + -szj,
őkíváncsi -0 -  ide azért nem kell segédige, 

mert nincs mit hozzákapcsolni.

A többes számú alanyokkal szerkesztett 
mondatokban érdekes dolgot figyelhetsz meg: 
a mi kíváncsiak vagyunk és a ti kíváncsiak vagy
tok mondatokban kettős jelölése is van a predi- 
katív viszonynak: az egyik a szám, a másik a 
személy szerinti egyeztetés (s a személy szerinti 
egyben szám szerinti is):

I----- személy 1
(—szám—!

mi kíváncsiak vagyunk

Ez a kettős jelölés érdekes tulajdonsága a 
magyar mondatnak. Nem minden nyelvben 
van így, angolul például így mondják: we are 
happy' vidám (ak) vagyunk' (tehát nem happiesl), 
de itt igazából még a személy szerinti egyezte
tés sincs meg olyan pontosan, mint a magyar
ban. (Ha azonban a névszói állítmány főnév, 
akkor az angolban is megvan a szám szerinti 
egyeztetés: we are students 'diákok vagyunk'.)

Többes szám harmadik személyű alany ese
tén ilyen mondatot kapunk: ők kíváncsiak -0. 
Ide meg azért nem kell segédige, mert a magyar 
mondat alanya alapértelmezés szerint harma
dik személyű, s mivel a mondatbeli viszonyt a 
számbeli egyeztetés kielégítően jelzi, a sze
mélybeli egyeztetés jelölése a névszói állítmány 
esetében elmaradhat. *

Remélem, most már érted, hogy az állítmá
nyok osztályozásának nem a legpraktikusabb 
módja az, ahogyan azt az iskolában szokták 
tanítani. Te ezt úgy tanultad, hogy van (1) igei 
állítmány, (2) névszói állítmány és (3) névszói- 
igei állítmány. Jobban meg fogod ezt érteni, ha 
úgy gondolod el, hogy a magyarban igazából 
(1 ) igei meg (2 ) névszói állítmány van, s a név
szói állítmány a mondatban névszói-igei állít
mányként (vagyis "névszó + segédige" for
mában) jelenik meg, ha valami (az eddigi pél
dákban az első vagy második személyű alany 
megkövetelte PVj.) szükségessé teszi a segédige 
bevezetését. És most már az is világos, miért 
nem lehet segédigével szerkesztett névszói-igei 
állítmánya egyetlen olyan mondatnak sem, 
amely (a magyar mondat alapértelmezés sze
rinti értékeinek megfelelően) kijelentő módú és 
jelen idejű, alanya pedig harmadik személyű.

Az előző mondatban azért van ott a meg
szorító értelmű "segédigével szerkesztett", mert 
van néhány ige, amely nemcsak azért kerül a 
névszói állítmányú mondatba, hogy legyen mi
hez ragasztani valamit (például a személyra
got), hanem mert csakugyan jelent is valamit. 
Például ebben a mondatban: A sportoló sokáig 
fiatal marad. Ha jól meggondoljuk, mit is jelent 
ez, észrevesszük, hogy ez van benne: a sportoló 
(most) fiatal (ezt egyszerű névszói állítmánnyal 
tudjuk kifejezni), és ez az állapota még el fog 
tartani egy darabig. Időbeli kiterjedést hoz be a 
marad ige, de ezen túl egyebet nemigen jelent, 
ezért is tud olyan szerepet betölteni a mondat
ban, mint az egyszerű jelen idejű mondatban a 
segédige.

Most pedig lássunk valami mást, mert a 
névszói-igei állítmány megértéséhez annyi 
még nem elég, amennyit elmondtunk, két fon
tos dolgot kell még tisztázni. Az egyik a mód, a 
másik meg az idő. Te valószínűleg úgy tudod 
róluk, hogy ezeket a mondatban az ige szokta 
hordozni, sőt az igére leginkább az jellemző, 
hogy módja, ideje, száma és személye van. 
Azért gondolod így, mert elemzéskor mindig 
ezeket kellett róla elmondanod.

Ha így gondolod, akkor próbáljuk ki, így 
van-e csakugyan. Vegyük példának ezt a mon
datot (mert hogy tél van éppen): Éhesek a mada
rak. Ha azt kérdem tőled, szerinted ez milyen 
módban és időben van, biztosan rávágod rög

tön (éspedig igen helyesen), hogy ez bizony 
kijelentő módban van, és jelen időben. Az én 
kérdésem akkor a következő: honnan tudod te 
ezt? Hiszen egy fia ige sincs benne! Ha tehát 
mégis van neki módja és ideje, akkor bajosan 
lehet az igaz, hogy a mód és idő az igéhez 
tartozik.

Nézzük hát meg közelebbről, mi is az, hogy 
jelen, múlt és jövő idő. A fenti mondattal nem
csak azt akartam kifejezni, amit éppen gondo
lok a m adarakról, hanem azt is tudtodra 
akartam adni, hogy ez nem akármikorra szóló 
örök igazság, hanem arra a pillanatra érvényes, 
mikor mi ketten beszélgetünk. Vagyis kettőnk 
beszélgetésével egyidőben van az is, hogy ma
darak éhesek. Ettől (= ezért) van ez a mondat 
jelen időben. Ha beszélgetésünk idejéhez ké
pest korábbi az, amiről beszélek, akkor rögtön 
jelzem neked a mondatban, hogy ezt ne a mos
tani pillanatra értsd, hanem egy múltbelire. 
Úgy jelzem számodra, hogy beviszek valamit a 
mondatba, ami nincs benne, ha jelen idejűként 
mondom: a múlt idő jelét.

A magyar mondat alapértelmezés szerint 
jelen idejű. Ez nemcsak annyit jelent, hogy a 
jelen időnek nincs semmilyen jele, hanem azt is, 
hogy ha valami időtlenül érvényes dolgot állí
tunk, azt is jelen idejű mondattal mondjuk. A 
mértankönyved például jelen időben van írva, 
pedig ami ott van, az már évezredekkel ezelőtt 
is érvényes volt, és nyilván ezután is az lesz. A 
háromszögről például ez áll a könyvben: A  há
romszög szögeinek összege 180°. Nem azért van 
jelen időben, mert ez csakugyan jelen idejű, 
hanem mert az állításnak nincs idő-relevanciá
ja, s ilyenkor a magyar mondat alapértelmezés 
szerinti idejét használjuk. (A mértankönyv szö
vege úgy mindenestül áttehető múlt időbe, 
igazságai akkor sem változnak, de mivel eltér
ne az alapértelmezés szerinti időtől, rögtön 
olyasmit sugallna, amit nem kellene. Ha példá
ul azt olvasnád, hogy: A háromszög szögeinek 
összege 180° volt, az első gondolatod biztosan ez 
lenne: és most vajon mennyi lehet?)

Ha gondolkoztál közben, akkor már érted 
is: nem az igének van ideje meg módja, hanem 
a mondatnak! (Sőt személye és száma sincs az 
igének, mert az meg az alanynak van.) Az igé
nek ezekhez annyi köze van, hogy ha a mondat 
eltér az alapértelmezés szerinti (kijelentő) mód
tól és (jelen) időtől, akkor azt valamilyen (mód
vagy idő-)jellel jelöljük, ezeknek meg szintén az 
a tulajdonságuk (akárcsak a PVj.-knek), hogy 
szigorúan csak igéhez kapcsolódhatnak. Ha te
hát a mondatnak igei állítmánya van, akkor 
semmi gond sincs vele, hiszen kéznél van az 
ige, hozzá lehet kapcsolni a mód- és időjeleket. 
Ha azonban olyan mondatot teszünk a jelentől, 
illetve kijelentőtől eltérő időbe vagy módba, 
amelynek névszói állítmánya van, megint a se
gédigéhez kell folyamodnunk, így a névszói- 
igei állítmányok újabb esetei jönnek létre: A 
madár éhes -  A madár éhes volt -  A madár éhes lesz 
-  A madár éhes volna -  A madár ne legyen éhes.

A magyar nyelvtankönyvek furcsaságaihoz 
tartozik, hogy az ún. ható igék -hat, -hét végző
dését a képzők között tartjuk számon, nem a 
módjelek között, pedig ez bizony úgy viselke
dik, mint akármely rendes módjel. Hogy a ma
gyar mondatnak igenis lehet ható módja, azt az 
mutatja, hogy a -hat, -hét a névszói állítmányú 
mondatba is beleszerkeszthető: A madár éhes 
lehet. Különlegessége csak annyiban áll, hogy 
egyéb módokat keresztezve, azokkal kombiná
lódva is beépülhet a mondatba: mehet, mehetne, 
mehessen. (Biztonság okáért a vizsgán jelezd, 
hogy tudod, minek minősül a -hat, -hét a nyelv
tankönyvekben; ezt a bekezdést meg ne úgy 
vedd, hogy csak a te összezavarásodra került 
ide: azért van itt, hogy értsd meg, miért lehet a 
ható ige is a névszói-igei állítmány igei része.)

SZILÁGYI N. SÁNDOR
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----------------- HELIKON________________________________________________

Adalék a világirodalom történetének hazai kutatásához
Egy olyan vállakózás tervezetéről szeretnék hírt adni a hazai 

kutatóknak, amely — megvalósulása esetén — egyedülálló lett volna 
a m aga nemében. 1967 tavaszán történt, hogy három jóbarát — 
m indhárom  az 50, sőt egyikük a 40 alatt — hosszas előzetes megbe
szélések, igényes szakmai viták után elhatározta, hogy megírja a 
világirodalom történetét. Azért írom, hogy "egyedülálló" m unka lett 
volna, m ert tudom ásom  szerint az összeshasonlíthatatlanul jobb kö
rülm ények közt dolgozó többségi szaktársaink berkeiből nem hallot
tunk ilyenszerű kezdeményezésről. Hogy végül semmi sem lett 
belőle? Gyengülő memóriám nem  tud  eligazítani abban, hogy milyen 
választ kaptunk a Kiadótól; az is lehet, hogy az akkori légkörben már 
szóbeli jelentkezésünkre elutasító választ kaptunk, tudniillik a birto
kom ban levő tervezet ném másolat, hanem eredeti gépelt példány. 
Ennek a szövegnek a közzétételét egyben tiszteletadásnak szánom a 
két felejthetetlen barát emléke előtt. ím e tehát a szöveg:

J A V A S L A T
A VILÁGIRODALOM TÖRTÉ

NETE kiadására, három kötetben, 
1970-ben.

A lu líro ttak , DEÁK TAMÁS 
(Kolozsvár), OLÁH TIBOR (Ma
rosvásárhely) SZABÓ GYÖRGY 
(Kolozsvár)

ezúton javasoljuk az Irodalmi 
Könyvkiadó Magyar Szerkesztősé
gének A VILÁGIRODALOM TÖR
TÉNETE kiadását három, egyen
ként húsz szerzői ívnyi terjedelmű 
kötetben. Mindhárom kötet — el
gondolásunk szerint — egyszerre je
lenne meg, 1970-ben. A teljes mű 
kéziratát a szerzők 1969. július 1-én 
átadnák a Kiadónak.

E javaslat megfontolásakor a 
következő elgondolásokat tartot
tuk szem előtt:

1.) Szerb Antal A világirodalom 
története című, a maga nemében 
rendkívül sikerült művének megje
lenése óta (1941) több mint negyed
század telt el. Szerb Antal művének 
újabb kiadása nem változtat a té
nyen, hogy a magyar ajkú, iskolá
zottolvasó n é p s z e r ű  formában 
k ö zh a szn á la tra  szán t hasonló 
könyvhöz azóta sem jutott. Időköz
ben megváltozott az eleven világ- 
irodalom állaga, mégpedig nem
csak a modem irodalomban, ha
nem a klasszikus művek értékelé
sének természetszerű hullámzása 
fo lytán; m egváltoztak a világ- 
irodalm i k u ta tás  tudom ányos 
m ódszerei, m ind a szocialista, 
mind pedig a polgári irodalomtu
dományban; megváltozott az olva
sók tö rtén e ti tap asz ta la ta  és

fondolkodásmódja, s ennek követ- 
eztében az érdeklődése és az ízlé

se is. A második világháború óta 
eltelt hosszú esztendőkben meg
változott a z  e g é s z  XX. századi 
irodalomról alkotott felfogás, s az 
eladdig kialakult értékskálában je
len tős m ódosulások történtek. 
Elég, ha arra utalunk, hogy Marcel 
Proust és Thomas Mann kivételé
vel, az újabb irodalomra döntő ha
tást gyakoroló régebbi írók (Franz 
Kafka, Robert Musil; James Joyce, 
Bertolt Brecht, Hermann Broch stb.) 
a két világháború között jószerint 
ismeretlenek voltak, vagy nem gya
koroltak a fogalom általunk felfo
gott értelem ében világirodalmi 
hatást. A világirodalom története 
megírására ezért mindhármunkat a 
hazai könyvpiac reális szükséglete

ösztönöz, s nézetünk szerint egy 
ilyen mű rendkívüli érdeklődést 
keltene az olvasók m i n d e n  ré
tegében.

2. ) K önyvünket a világ- 
irodalom, nem pedig az egyetemes 
irodalom történetének szánjuk. A 
világirodalom fogalmát Goethe ál
tal körvonalazott s azóta is az iro- 
dalom tudom ány m unkásainak 
túlnyomó része által elfogadott ér
telmében használjuk: kizárólag azt 
tekintjük világirodalomi alkotás
nak, ami h a t á s a  szerint világ- 
irodalminak bizonyult, tekintet 
nélkül arra, milyen nemzeti irodal
mak terméke. Éz azt jelenti, hogy 
adott esetben még a minőségi 
szempontok is óhatatlanul háttérbe 
szorulnak. Nem hiányozhat a vi
lágirodalom történetéből például a 
rémdráma, a detektívregény vagy a 
science fiction hatásának ismerteté
se a magasabb irodalomra, de vi
lágirodalm i hatás híján, kim a
radnának belőle olyan, a nemzeti 
irodalom keretében feltétlenül ma
radandó életművek, mint a bolgár 
Hriszto Botevé vagy a finn Tavast- 
jemáé. Könyvünk nem a nemzeti 
irodalmak párhuzamos története 
lenne, hanem a mozgásában meg
ragadott áramlatoké, amelyeknek 
szellemi tartalmát — eltérően az 
irodalomelméleti művektől — nem 
a priori absztrahált alakjában, ha
nem a m ű v e k  elemzése során is
mertetnénk.

3. ) A három kötet beosztásában 
elvi, s nem terjedelmi szemponto
kat követnénk. Úgy találjuk, hogy 
egy ilyen alaposan elgondolt be
osztás 20-20-20 szerzői ív keretébe 
szerencsésen beilleszthető. Eredeti 
elgondolásunktól eltérően, megbe
széléseink során arra a kaövetkez- 
tetésre jutottunk, hogy mind a mű 
egységes jellege, mind pedig a 
m unkam ódszer célszerűsége 
szempontjából tervünk csak úgy 
valósítható meg, ha a különböző 
köteteket e g y  szerző írná.

Az ókortól a középkorig (bezá
rólag) terjedő I. kötetet Szabó 
György írná.

A reneszánsztól a XIX. századi 
realizmusig terjedő II. kötet írója 
Oláh Tibor lenne.

A modem irodalom történetét 
napjainkig felölelő III. kötetet Deák 
Tamás írná.

A teljes mű főszerkesztője Deák 
Tamás lenne. Ő írná a mű bevezető

tanulmányát is és — teljes egyetér
tésben mindkét szerzőtársával — 
gondoskodna a szempontok, mód
szerek, a stílus stb. egybehangolá
sáról.

4. ) Szerzők feltett szándéka va
lóban e r e d e t i  alkotást létrehozni 
— bizonyos megoldások vitatható- 
ságának tudatos kockázatával. A 
mű, természetesen, felhasználna 
minden elérhető megfelelő forrás
munkát, de nem mondana le sze
mélyes jellegéről. A kronológia 
kritériumát például, formásán ki
alakított' elképzelésen belül, más
képpen alkalmazná, mint a hasonló 
művek a múltban. A második-har
madik kötet határvonalát például 
nem bizonyos évszám, hanem esz
mei tartalmú megfontolás alakíta
ná ki. A harmadik kötet tárgyalná a 
modern irodalom fontos előzmé
nyének értelmezett életműveket, 
akkor is, ha szerzőik közel vagy ép
pen száz évvel ezelőtt hunytak el, 
mint Baudelaire (megh. 1867), vagy 
Poe (megh. 1849). Ezzel szemben a 
második kötet tárgyalná Ibsent 
(megh. 1906), Tolsztojt (megh. 
1910) vagy Galsworthyt (megh. 
1933). Az első és a második kötet 
határvonala szintén eszerint ala
kulna ki, lezáró vagy előre mutató 
életművekkel van dolgunk.

5. ) Könyvünk mindhárom köte
te szervesen beágyazná a világ- 
irodalmi jelenségeket a történelem
be és bizonyos kitekintést adna az 
irodalom kialakulására elhatározó 
befolyást gyakorló területekre, így 
a filozófiára, az esztétikára és az 
irodalomtörténetre. Mindez azon
ban úgyszólván mellékesen jelenne 
meg — nem külön fejezetekben, ha
nem a műveket firtató szöveg ré
szeként. Elsőrendű fontosságot 
tulajdonítanánk a világirodalom 
mű v é s z i  változásainak,az i r o 
d a  1 m i eszmék fejlődésének, 
amely korántsem egyidejű m i n d  
i g a filozófiai, társadalmi, vallási 
eszmék különböző fejlődés-mozza
nataival. Az irodalomtörténet való
ban dialektikus felfogása mozgé
konyabban érvényesülne tehát, 
mint a tudományos kézikönyvek
ben.

6. ) Gondosan kerülnénk min
den olyan adat-halmozást, amely a

könyv olvasmányosságát veszé
lyeztetné. Nem közölnénk sem 
jegyzeteket, sem bibliográfiákat, 
pusztán név- és tárgymutatót, a 
gyors, kényelmes használhatóság 
kedvéért. A z  írók életrajzát csak ab
ban a mértékben ism ertetnénk, 
amennyiben világirodalmi hatású 
műveik szempontjából fontosnak 
látszana. Viszonylag részletesen is
mertetnénk például Dosztojevszkij 
vagy Madame de Staél életét; nem 
időznénk hosszan azonban Horati
us vagy Flaubert életrajzánál.

7. ) Nincs szándékunkban tá
madhatatlan, óvatosan latolgató 
kompendiumot írni, hanem teljes 
személyes felelősséggel, bátran ér
tékelő ízlést tükröző és ízlést kiala
kító munkát. Szeretnénk a mi ko
runkra jellemző világirodalomtör
ténetet írni, amely nem kíván meg
bújni m egkopo tt vagy felül
vizsgálásra szoruló banalitások 
védelmében. Jóelőre kijelentjük: 
amily szívesen vesszük majd a Ki
adó körültekintő, s lehetőleg folya
matos segítségét, oly határozottan 
zárkózunk el bármilyen olyanszerű 
b eav atk o zástó l, am ely érték
ítéleteinket vagy az ezeket tükröző, 
általunk elképzelt arányokat erő
szakosan módosítaná.

8. ) Mivel roppant idő- és ener
gia-befektetést megkövetelő fel
adatra vállalkoznánk, elvárnánk, 
hogy a Kiadó méltányolja igénybe
vételünk mértékét, s ennek megfe
lelően a könyv előkészítése k ö z - 
b e n is biztosítsa anyagi támogatá
sát. Megállapodásunk szerint, a 
szerzők részesedése — elvben — 
30-30%-os volna a könyv honorári
umából, a fennmaradó 10% Deák 
Tamást illetné meg különleges fel
adatáért. Term észetesen, vala
mennyiünk részesedését az általa 
megírt szerzői ívek mennyisége ha
tározná meg.

Méltányosnak vélnénk, ha a 
rendkívüli vállalkozásra való te
kintettel, a Kiadó— a szerződésben 
jogilag lehetséges megállapodáson 
túlmenően — megtalálná a módját 
szerződéskötéskor a maximális 
szerzői díjazás biztosítására.

9. ) Ahhoz, hogy könyvünk az itt 
ajánlott 1969. július 1-i határidőre 
elkészülhessen, feltétlenül sürgős 
válaszra van szükségünk.

Kolozsvár, 1967. május 9.
Deák Tamás sk Oláh Tibor sk 

Szabó György sk

Ennyi a szöveg, amelyen csak 
annyit változtattam, hogy a 6. fe
jezetről az eredeti a 8. fejezetre 
ugrik, és így m egy tovább, ezt 
kügazítottam . Úgy érzem, ku 
darcunk ellenére érdemes közzé- 
tennem  ezt az anyago t, m ert 
am int P ro p ertiu s m ondja, "In 
magnis et voluisse sat est", vagyis 
"Nagy dolgokban a szándék is 
érdem". S hátha a fiatalabbak kö
zül egyeseknek ösztönzést ad  e- 
lődeik kezdeményezése!

SZABÓ GYÖRGY
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A Barabás Miklós Céh kiállítása
1. Am ikor 1929-ben Kós Károly létrehoz

ta a Barabás Miklós Céhet, a m agyar m űvé
szek  egy  olyan  egyesüle tét képzelte el, 
m elyhez tartozni rangot jelent, mely szerve
zőerő, segíti tagjait értékeik felmutatásában, 
s tájékoztatja a közönséget, hogy kik azok a 
m űvészeink, akikre figyelni kell.

2. Az 1994-ben újjáalakult CÉH az új kö
rülm ények között nagyjából átvette nagyne
v ű  e lőd je sze rep k ö ré t. Egy id e ig  saját 
dolgaival volt elfoglalva, elérni a bejegyzé
sét, tehát hivatalos státust kapni, s elsősor
ban a m űvészek felé elismertetni önmagát. 
M ert a negyvenöt éves tiltás— nincs magyar 
m űvészet — bem ent a tudatokba is. Sokan 
nem  érzik át: m iért van szükség egy önálló 
m agyar művészeti szerveződésre, hiszen "a 
képzőm űvészet nyelvezete univerzális”; te
hát fölösleges a nemzeti alapon való elkülö
nülés. M eg úgysincsenek anyagi eszközök a 
Céh birtokában, melyekkel a legkevesebbet 
is tudna segíteni, előremozdítani. Ezek a fel
fogások, s a belőlük fakadó viták a háttérben 
folynak, s ideig-óráig akadályozzák, hogy a 
m agyar m űvésztábor valóban egységessé 
válhasson.

Pedig többek között ez- a kiállítás is iga
zolja, hogy a közös fellépésre m ennyire 
szükség lenne. Bizonyítja m ár azzal is, hogy 
a szervezőknek milyen kihívásokkal kellett 
szembenézni. Kolozsvárott, az erdélyi m a
gyar szellemi élet központjában, Kolozsvári 
Tamás és a Kolozsvári testvérek városában. 
Kós Károly, Szolnay Sándor, Nagy Albert, 
N agy Imre városában, ahol jelenleg is a m a
gyar m űvészek egyik legerőteljesebb közös
sége él, akiknek a m űvei ennek a kiállításnak 
is a gerincét adják, hivatalosan nem  adatott 
hely a Barabás Miklós Céh tárlatának. Nem  
adatott hely a Bánffy-palotában, a magyar 
barokk eme főmű-épületében, melyet jelen
leg épp a Képzőművészeti M úzeum  használ, 
s így a képzőm űvészet céljait szolgálja. És a 
Király utcai Toldalagi házban sem, mely 
u g y an csak  a K épzőm űvészeti M úzeum  
használatában van, s ahol ugyanúgy szoktak 
időszakos kiállításokat rendezni. Az erre a 
célra teljesen alkalmatlan, más rendeltetéssel 
épült, a közelm últban felavatott Bethlen Ka
ta Diakóniai Központnak kellett segítségül 
jönnie, termeit, folyosóit másodlagos rendel
tetésben felajánlania, hogy a kiállítás mégis 
létrejöhessen, megtarthassák! Tehát hivata
losan Romániában m a sincs m agyar m űvé
szet, s a Barabás Miklós Céh legfőbb feladata 
azt bebizonyítani, hogy igenis VAN, mégis 
van\ Ezért illeti elismerés azokat a m űvésze
ket, akik csatlakoztak az újjáalakult CÉH 
szelleméhez, s köszönet azokat a szervező
ket, akik ezt a kiállítást a körülmények min
den tiltása, akadálya ellenére is létrehozták. 
S illesse hála a reform átus püspökséget, 
hogy a patthelyzet feloldásán segített, ami
kor m ár úgy tűnt, hogy "nincs számunkra 
hely" e városban, e hazában, segítő kezet 
nyújtott.

3. 18 festő, 9 szobrász, 12 grafikus és 6 
ip a rm ű v ész , a d u p lázáso k a t leszám ítva 
összesen 43 képzőm űvész 109 alkotását 
szemlélheti a néző. Fogadjuk el, hogy ezek 
azok a m űvészek, akik m ár csatlakoztak az 
újraalakult Céhhez, amelyik — ezek szerint 
— m ég nem teljes súllyal képviseli azt a 
szellemet, amely nagynevű elődjét létrehoz 
ta. Még nem  fogja össze korántsem az érdé-
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vése, ösztönzés s időnként meg-megismétlő
dő m egm érettetés szükségeltetik. O lyan 
rendszeresen ismétlődő seregszemlék, m e
lyek számba is vesznek, s ahol díjazásokkal 
is kifejezésre lehetne juttatni a kor elismeré
sét. A nemzet a művészetében is él. A min
denkori művészetet felelősség terheli a saját 
közösségéért, a közösséget pedig művészei
ért, művészetéért.

4. Milyen ez a kiállítás? Milyen is a romá
niai m agyar művészet? Mit mond el korunk
ról, m it m ond el sorsunkról, a m űvészet 
sorsáról, a nem zet sorsáról, Kelet-Európa 
sorsáról, arról a zsarnokságról, mely fél év
századon keresztül mételyezett, csapolta az 
erőnket, vérünket, tépázta a hitünket? Ha 
csak fel próbáljuk mérni, hogy mit éltünk át, 
m it élt át Közép-Európa, az ország, s mit élt 
át a nemzet, ez a kiállítás, melyen nem kife
jezetten mai, frissen keletkezett m űvek sor
jáznak, hanem a maga módján ablakot nyit 
visszafele az időben is, szelíd visszhang, sze
líden hullámzik, rezdül benne a kor Mintha 
a bezártságot, az elzártságot, elrekesztettsé- 
get, a fegyelmezetten, hallgatagon, vissza- 
szorítottan sejlő erőket sejtetné. Van valami 
benne, am i tiszteletet parancsol, de  nem

lyi m agyar m űvésztársadalmat, még nem 
mutatja teljes súlyával az erőnket. Tulajdon
képpen két korosztály, az idősek, azoknak a 
nemzedéke van itt jelen, akik m ár annak 
idején a Barabás Miklós Céh fiataljaiként 
1939-ben bemutatkoztak vagy bem utatkoz
hattak volna (Abodi Nagy Béla, Andrásy 
Zoltán, Cs. Erdős Tibor, Incze János, Kós 
András), és az utána jövők, az ötven-hatvan- 
évesek, de mindkét tábor foghíjasán. A fiata
labbak jószerével csak egy-egy fecske révén, 
m ondhatni elvétve vannak itt. Hogy miért 
van ez így, ezen el kell m indenkinek gondol
kodnia, akit a romániai magyar művészet 
ügye érint, érdekel. És el kell azoknak is 
gondolkozniok, akiknek itt lett volna a he
lyük, el kell gondolkozniok, hogy a követke
ző rendezvényen m ár ők is ott lehessenek. 
Mert nem közhely csak, hogy: egységben az 
erő. Aszétszóratottságnak, annak az állapot
nak, hogy a romániai magyar m űvésztársa
d a lo m  k is , eg y m ásró l a lig -a lig  tu d ó  
sejtekben éli életét, elszigeteltségben, majd
nem teljes magárahagyottságban fejti ki te
vékenységét, véget kell érnie. Egymásra 
figyelés, egymás értékeinek a tudom ásul ve-

nyugtat meg, ami m ár majdnem felemelne, 
de m induntalan elejtődik lelkünk, nem  ra
gad magával valami sodrás, valami felemelő 
ünnepi áhítat! De ott lappang a fájdalom, ott 
lappanganak a jajok! A formák inkább fe
gyelmezettek, visszafogottak, leszorítottak! 
Nincsenek csapongások, de kitörések sincse
nek! Ezek a művek, melyeket itt láthattunk, 
a m aguk módján egységesnek hatnak, m ér
sékelten vannak benne a huszadik századi 
áram lásban, nem  hatnak avíttnak, idejét
m últnak, de nem  felszabadultnak, felszaba
dítónak sem! A kor, a XX. századi m űvészet 
fá jda lm as e ltéve lyedettsége , m agáraha- 
gyottsága, elmagányosodása, magábazárt- 
sága, m ár-m ár ta la jv esz te ttség e  ez, de 
talajvesztettségében a kor talajvesztettségét, 
a m űvészet kiszorítottságát, félrevetettségét 
is érzékeltető hangok itt alig vannak! Itt ez a 
43 m űvész szinte egységesen lép fel, egy 
közös nagy zenekar tagjai ők, akik sorsukról 
vallanak! De arról is, hogy számukra a fő 
probléma nem az volt: repülni! szárnyalni! 
szédelegni a korban! hanem  az: levegőt kap
ni! hitet kapni! értelmet kapni! Semminek 
örülni! Beletemetkezni a formákba, a színek
be, halkan suttogni, s csak néha-néha szólni! 
Nincsenek vezérszólamok, melyek húznák 
m aguk után a bátortalanabb erőket, de van
nak külön-külön jó művek, jó m űvek a kö
zépszerben, jó m űvek a középszer felett, 
varrnak értékek az értékvesztésben, eszmélé- 
sek az eszmélni nem tudásban, vagy alig- 
alig tudásban. Érték itt a szigorúan puritán 
(Kós András), a tiszta (Gergely István, Bocs
kai Vince) vagy felbomló (Simon Endre); a 
szerkezetesített (Feszt V. László, Károly Sán
dor), az objektív (Kuti Dénes), az expresszív 
(Köröndi Jenő, Zolcsák Sándor, M iklóssy 
Mária, Véső Ágoston, Kusztos Endre) vagy 
a feltördelt, elanyagtalanított (Kancsura Ist
ván) forma, érték a szín (Abody N agy Béla), 
az elrejtett rend (Deák Ferenc, Orth István), 
a szóra bírt anyag üzenete (Kolozsi Tibor, 
Szakács Béla, Deák Beke Éva, Egri László), a 
derű (Incze János, Benczédi Sándor): jelentő
sége van itt az átértelmezetten hagyom á
nyosnak (Barabás Éva, Kákonyi Csilla), a 
lírainak (Andrássy Zoltán, Nagy Enikő), a 
nem zetikaraktem ek (Cs. Erdős Tibor), s csak 
alig sejlenek a kor új felfedezéseinek, a m ű
vészet századvégi hullám zásának az ide- 
gyűrűzései (Jakobovits Miklós és Márta). 
Erezni, hogy a periférián vagyunk, de va
gyunk, mocorgónk, tartjuk m agunkat, tart
ju k  sa já t é r té k ü n k e t ,  d e  a lig -a lig  
észrevehetően...

5. M ondjam el még, hogy gyönyörköd
tem? Hogy alig találtam gyenge m űvet? S 
hogy mégis m induntalan szorongatott a fáj
dalom, ahogy a tárlat végső bezárása napján, 
egy valamiféle vacsorára terített asztalok kö
zött botorkáltam. Nemcsak a kiállítás volt 
levegőtlen, hanem  a kor, a körülmények, m e
lyek ide, a más rendeltetésű színhelyre üldö
zik a m agyar értékeket, s a félreesettségben, 
a helyet adók segítő szándéka ellenére is, 
kirekesztik azokat, akiknek a művészet hiva
tott kimondani a gondjaikat, eljajgatni a pa
n asza ik a t, e lsu tto g n i a le lkűkben  sejlő 
szépségeket... S levontam a konklúziót: tör
ténnie kell itt valaminek. Általunk, a mi 
m unkánk, hozzáálásunk, m agunk mentése, 
m agunk felemelése révén. Elvégre: Új kor
szak bontakozik ki Romániában. S rajtunk is 
múlik, hogy milyenné tesszük azt.

GAZDA JÓZSEF

— HELIKON---------------------

15



HELIKON

A  _

Életem képei
Kovács Zoltán festőművésszel 
beszélget Páll Árpád
Könyv készül a romániai magyar képzőművészet egyik kiemelkedő alakjá

nak életéről, művészetéről és közéleti munkásságáról. Csupán emlékeztetőül 
említjük: a nagybányai művésztelepen töltött inasévek után Kovács Zoltán a 
budapesti Szépművészeti Akadémián tökéletesítette szakmai tudását Réti Ist
ván, Aba-Novák Vilmos és Szőnyi István tanítványaként. Két sikeres kolozsvári 
és egy bukaresti egyéni kiállítás után 1948-ban megszervezte a Magyar Művé
szeti Intézetet, amelynek első rektora volt. A főiskolától való megválása után 
kitűnő táblaképeivel és nagyszerű monumentális alkotásaival (freskóival és a 
kolozsvári diákvárost díszítő mozaikjával) vált országosan, sőt külföldön is 
elismert és megbecsült művésszé. A hír című táblaképét a szentpétervári Ermi- 
tázs múzeumban őrzik.

A rendhagyó életet és alkotó tevékenységet felölelő beszélgetés-sorozatból 
a zilahi éveket, a nagybányai művésztelepre való készülődés időszakát válasz
tottuk, ebből közlünk az alábbiakban részleteket.

Zilahon, a harmincas évek elején
Zilahon abba a nyomdába ke

rü ltem  gépm ester-tanu lónak , 
amelyben tizenöt-húsz évvel ko
rábban édesapám  is dolgozott. 
Nagynéném férje nemcsak szállás
adó házigazdám volt, hanem mint 
a nyomda egyik vezető embere, 
sorsom egyengetője is. Őszintén 
szólva rám fért a gondoskodás, 
mert Seres úr, a nyomdatulajdonos 
nem szerette édesapámat (erős volt 
a gyanúnk, hogy ő jelentette fel és 
vitette el annak idején) s ellenszen
vét rám is kiterjesztette. Valahány
szor valam it elvétettem , vagy 
valami neki nem tetszőt csináltam, 
megbokrosodott és azt ordította: 
"Te büdös, rohadt kommunista".

— Téged is kommunistázott?
— Apám után nekem is kijárt a 

"nemesi" cím. És nemcsak Seres Bé
la, hanem Bölöni doktor, a híres 
ügyvéd, és Gazda doktor, aki ké
sőbb főispán lett, ő is firtatta, hogy 
ki fia-borja vagyok, amikor vasár
naponként, mint szolgálatos inas, 
hordtam ki a külföldi lapokat. "Azé 
a kommunistáé?" — kérdezték, 
mert állítólag féltették a jövőmet. 
"Azé" — válaszoltam, jól meg
nyomva a szót.

No de pemzli is volt az én úti 
podgyászomban, nemcsak ing és 
alsónadrág. Azt mondtam: Ha van 
festék és ecset, akkor én festek ké
pet. Mindjárt lett. Munkácsy- és 
Rubens-művekről készült levele
zőlapokról különböző bibliai jele
neteket festettem, nagyítottam fel: 
Krisztus Püátus előtt, Jób megtérése 
stb. Vagy három nagy képet.

Nagynéném kényes volt a tisz
taságra, ezért nem a házban, hanem 
az udvaron festettem. Persze volt 
ebben egy jó adag szereplési inger 
is. A városban gyorsan híre ment, 
hogy Ácséknál egy festőművész la
kik, s én a hímek megfelelő társa
dalmi életet éltem: vendéglőztem, 
kórus tag voltam, énekeltem a kato
likusoknál is, a reformátusoknál is. 
A reformátusoknál volt egy Aracsi 
nevű kántor, összebarátkoztunk. 
A m ikor tem etésre  m ent, csak 
üzent, vagy bekopogtatott, hogy né 
ekkor s ekkor temetünk. Én men
tem, énekeltem. Színdarabokat is

betanított, többek között a Gyimesi 
vadvirágot, amiben én is szerepel
tem, az volt életem egyetlen zeng- 
zetes színészi teljesítménye.

— Hogyhogy zengzetes?
— Aracsi volt a főszereplő, s én 

voltam a pap. Fekete slájer ruhát 
kaptam, hogy reverendaszerűen 
hasson, s hozzá a temetkezési vál
lalattól egy színes papírszalagot, az 
volt a cingulus, a hosszú tekerőöv. 
A darabban van egy gyilkossági je
lenet, az egyik szereplő meghal, s 
nekem, mint papnak, le kell hajol
nom hozzá. Nagy izgalmamban rá
léptem a dngulusra, s hiába volt az 
rendesen megtűzve, mikor feláll
tam, a papír elszakadt. Nagy kaca
gás és tom boló tap sv ih ar ju
talmazta a balfogást. Semmiért 
nem kaptam soha ekkora tapsot. 
Keresztanyám, nagy kálvinista 
öreglány, tombolt — úgy tapsolt. 
"Jaj, te lelkem Zoltikám — mondta 
másnap, amikor meglátogattam —, 
hogy te milyen természetesen ját- 
szottad azt a ronda papot — azt 
nem lehet kimondani. Ügyes volt 
az is, ahogy elszakítottad azt a va
cak papírt. Nagyon tetszettél min
denkinek.”

—  Keresztanyád is zilahi volt?
— Nagynéném, akinél laktam. 

Ács Sándomé Göbbel Mária volt, 
keresztanyám  meg Papp Róza. 
Nagynéném és a férje hívő volt, 
Papp Róza — mint mondtam — 
nagy, sőt elfogult kálvinista.

— Te meg kommunista fióka.
— Békében megvoltunk egy

mással. Néha, mikor nagynénémék 
mentek a gyülekezetbe, alkalmaz
kodásból, rokoni érzésből én is ve
lük tartottam. Főként eleinte. Sőt 
nemcsak én, hanem egy kedves jó 
barátom , Kása Laci is, akivel 
együtt, egy szobában laktam néné- 
méknél. Óda jártunk, ott énekel
tünk mindenféle vallásos, gyüle- 
kezetes éneket, tettünk-vettünk a 
hívő lányok körül. A hívőknél úgy 
van, hogy aki megkeresztelkedett, 
azt testvérnek szólítják, aki nem — 
az barát. Hát mi barátok voltunk s 
nem is akartunk többek vagy má
sok lenni...

— Az nektek éppen megfelelt. Kü

lönben Ldci is nyomdászinas volt?
— Nem, ő lakatosságot tanult 

Gazdag szilágyborzási falusi család
ból származott, s iskolázás után mes
terséget tanult Zilahon. Többször 
jártam náluk otthon, de egy látoga
tásra a mai napig is emlékszem...

— Miért, mi történt?
— Mint vállalkozó szellemű fia

talok, elhatároztuk, hogy hét végén 
elmegyünk Kása Lad falujába. Este 
indulunk s még hajnal előtt megér
kezünk. Borzás Szilágybagos mel
lett van, arról sokat írnak mosta
nában a lapok... Somlyó, Nagyfalu, 
Bagos, Borzás. Nekivágunk. Azt 
mondja az én Lad barátom: elme
gyünk gyalog s másnap visszafelé 
lóháton jövünk Krasznáig. Mikor 
felnyergelik a lovakat, Laci meg
kérdezi, hogy tudok-e lovagolni? 
Tudok — mondom, s magamban 
azt gondolom: — Hát mi olyan 
nagy dolog? Láttam én már lovon 
ülő embert nyereggel is, meg nye
reg nélkül is... A moziban pedig ép
pen elég cowboy-filmet láttam. 
Laci azért jól szétnéz, mindent el
lenőriz. Lábam a kengyelben, indu
lunk, Ő elöl, én utána, s velünk jön 
egy fiú is, a kocsis, aki Krasznáról 
visszaviszi a lovakat. Összeszokott 
lovak voltak, ahogy egyik megira
modott, a másik utána. "Talpalj egy 
kicsit, hogy haladjunk" — kiált ne
kem Laci, hát trappolunk, s én fo
gódzkodom, ahogy tudok, de a 
nyereg úgy ver, hogy minden lé
pésnél úgy érzem, mintha jól segg
be rúgnának. "Ha így nem megy — 
mondja Laci —, meghúzzuk vágtá
ban. Rátapadsz a lóra, s csak úgy 
suhanunk, úszunk a levegőben 
Krasznáig." Nem tudom, hogy a lo
vasok a filmen félnek-e, én nagyon 
féltem.

Krasznára már lépésben érkez
tünk. Vasárnap volt, templomozás 
körül járt az idő, jöttek-mentek ki
be az emberek. "Né, az a vörös — 
röhögtek rajtam a legények, mert a 
lovam ment a Lacié után —, nézd 
meg a macskát a köszörűkövön." 
De mire Zilahra érkeztünk, a lá
bamnak semmi baja nem volt, s a 
kedélyem is helyrebillent. A Nagy
utcán már peckesen lépkedtünk, 
úgy érkeztünk meg a hívő lányok
hoz. Én szokás szerint legényked- 
tem, jó nagyokat kortyolgattam, 
isteneseket húztam a pohárból, 
hogy mutassam: nekem az összerá- 
zódás és a fáradtság meg se koty- 
tyan. Szokva voltam az italhoz és 
bírtam is. Egy idő után mégis jobb
nak láttam, ha elköszönünk s ki- 
göngyölődünk a kis ház udvaráról. 
Hogy mennyire igazam volt, azt bi
zonyította, hogy a hegyen lefelé jö
vet már kétmétereseket léptem, 
nagy volt a kilengésem.

— Azért ezt akis látogatást a hívő 
lányoknál nem az áhítat és a zsoltáros 
szellem sugalmazta...

— Tévedsz, ha azt hiszed, hogy 
valamiféle szerelmi incselkedés 
vagy pláne illetlenkedés. Voltam én 
szerelmes is Zilahon, de nem hívő 
lányba, hanem egy nálam tíz évvel 
idősebb belevaló hölgybe. Ő igazán 
tudta, miről van szó. Én meg mint 
üde ifjú nagy tűzzel udvaroltam 
neki.

— És 6 is tüzet fogott?
— Ez a hölgy nyári időben min

dig a strandra járt. A Zilah patak, a 
város alatt folyik, a zilahiak strand
ra jártak. Én úszni nem tudtam s a 
mai napig sem tudok. Láttam, hogy 
csinálják a többiek, akik nem tud
nak, lekuporodnak, fogódznak, 
vagy ülnek a víz partján. Nagyzol- 
nak, hogy nem akarnak bemenni. 
Úgy csináltam én is. "Jöjjön be” — 
mondja a hölgy. "Nem megyek, so
kan vannak." Hát ez ment egy-két 
alkalommal, de már túlzásba nem 
lehetett vinni. "Meg kell tanuljak 
úszni — mondom a barátaimnak, 
derék tímároknak, mészáros vágó
legényeknek. — Méghozzá szak
szerűen. Elhatároztuk, hogy va
sárnap elmegyünk Zsibóra, ott ér
jük el a legközelebbi folyóvizet, a 
Szamost. Korán indultunk, jól ki
léptünk, rongyra gyalogoltuk ma
gunkat. Útközben libát fogtunk s 
más disznóságokat csináltunk. 
Heccből. Leheveredünk a Szamos 
partján, elővesszük az elemózsiát, 
ételt, italt, eljön a vízbemenetel ide
je. "Feküdj rá a vízre — mondják a 
legények —, s csináld azt, amit mi. 
A többivel ne törődj, a víz viszen..." 
Én ráfeküdtem, s a víz vitt is, so
dort, ott a szélen rúgkapáltam, csi
náltam a marhaságokat... Sokat 
nem gyakoroltam, kész, ezt már tu
dom! Ettünk, ittunk, haza.

Jött a strand-nap s az alkalom, 
hogy lepjem meg a választottamat. 
M egindulok lefelé a lépcsőkön, 
próbálkozom, süllyedek, megyek a 
medence fenekére, mint a balta. 
Gyorsan beteget jelentettem.

— Nem mondtad, hogy te folyóvízi 
úszó vagy, nem állóvízi... Mindig te 
voltál a szenvedő fél a kirándulásohm?

— Szó se róla. Általában Zila
hon is én voltam a vezérférfiú, a 
kezdeményező... Egyeseknek ezért 
szemet is szúrtam, s ellenem for
dultak, ha volt rá okuk, ha nem... 
Adódott azonban olyan eset is (ez a 
két kirándulás jó példa rá), amikor 
a dolgok váratlan fordulatot vet
tek...

— Miregondolsz, amikor azt mon
dod, hogy ellened fordultak, akár volt rá 
okuk, akár nem...

— Az egyik nagy verekedésre, 
például, amikor megütköztünk a 
kocsisokkal. Mentünk hazafelé a 
Nagyutcán a barátaimmal, négyen- 
öten. Egy adott ponton elibénk ke
rültek a fiatal fiákeresek, kocsisok, 
szintén négyen-öten. Nem is össze- 
szólalkozással kezdődött, hanem 
mindjárt összeütközéssel...

Arról lehetett szó, hogy "vágy
tak" más társaságra, s az ismerke
désnek, a közelebbi kapcsolatnak 
ilyen furcsa, harcias formáját vá
lasztották. Mert ott a tímár, csizma
dia, fazekas, mészáros mesterség 
révén demokratikus légkör volt a 
fiatalok között. Mondom: rettentő 
keményen, rettentő hevesen össze
verekedtünk... Adtam — kaptam... 
Adtam — kaptam... Aztán befeje
ződött... Ők futottak meg... Mi csak 
poroztunk és porozod tunk, de ők 
megfutottak. A rákövetkező napon 
mélyen a szememre húztam a sap
kámat...

— Sértette a nap a szemedet...
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— A napszemüveg még nem 
volt divatban, vidéken meg pláne 
nem jártunk napszemüveggel... 
Ezek a támadók, a verekedő part
nerek aztán elterjesztették, hogy én 
boxerrel verekedtem... Tudod, mi 
az? Nem kukorica-morzsoló. De 
nem adtak törvényre, még rendőr
kézre sem, hanem ők is mélyen 
szemrehúzták a sapkájuJcat. Ne
künk egy hegedű is a veszteséglis
tánkra  kerü lt. Egyik barátunk  
muzsikált, akkor is nála volt a he
gedű. Egy ideig nagyokat koppan
tott a tokkal az egyik kocsislegény 
fejére, de aztán reccsent a tok, s 
nemsokára a hegedű is porrá lett.

— Nem jutott eszedbe Zilahon, 
hogy mégiscsak jó volna, ha folytathat
nád a tanulást?

— Egy csendes meditációm al
kalmával elhatároztam, hogy elme
gyek papnak, piarista papnak, és 
rajztanár leszek. Tudod, hogy ben
nem mindig megvolt a készség ar
ra, hogy gondoskodjam magamról, 
hogy egyengessem a sorsomat. 
Úgy döntöttem, hogy adandó alka
lommal felkeresem Kolozsváron a 
piarista rendfőnököt és megbeszé
lem vele a dolgot.

— És az nem zavart, hogy hirtelen 
haragodban szakítottál a hittel és az 
istennel?

— Az más dolog. Én a ferenc- 
rendiekkel végeztem, és most nem 
az istentől akartam segítséget kér
ni, hanem az egyháztól. Méghozzá 
nagyon praktikus elképzelés sze
rint. Szolgálni akarok, nagy jótéte
ményt felajánlani. Elmentem hát 
Kolozsváron a rendfőnökhöz, ak
kor éppen Visegrádi Lajos, a volt 
magyar tanárom töltötte be a tiszt
séget. Egy nagyon kedves, csendes 
ember. Meghallgatott s azt mondta: 
"Kedves fiam, ennek nincs akadá
lya, csak kell egy hiteles garanciale
vél. Régebben nem kellett, de már 
többször megjárta a rend, hogy ta
níttatott fiatalokat, s amikor fel kel
lett volna szentelni őket, akkor 
hirtelen visszaléptek. Ez nagy költ
séget, nagy megterhelést jelent, ép
pen ezért valakinek vállalnia kell az 
esetleges kártérítést."

Ennek viszont nem lehet akadá
lya — gondoltam magamban. — 
Keresztanyám mindig azzal fenye
get, hogy én vagyok az örököse. 
Na, gondoltam, álljunk elébe, jó le
szek én mint papember is örökös
nek. Hát m iért szégyen az? Én 
leszek Kovács Zoltán piarista pap, 
rajztanár és festőművész.

Hát ahogy keresztanyámmal 
leülök ezt megbeszélni, majdnem 
robbant... "Te lelkem, te, én fizessek 
a pápistáknak? Hogy is jutott e- 
szedbe? "

Nagyon megütött a dolog. Mert 
most már nemcsak hogy nem sike
rül az elgondolásom, de még ke
re sz tan y ám at is elidegenítem  
magamtól. Bocsánatot kértem, az
tán szent volt a béke. De hogy is 
lehetett volna másként, amikor ke
resz tan y ám n ak  köszönhettem  
egész zilahi tartózkodásom egyik 
legszebb, legemlékezetesebb mu
latságát, egy olyan murit, amilyent 
csak legénybúcsúkor szoktak ren
dezni, azt sem mindenkinek.

Egy szombat estére gyűjtöttem 
össze a barátaimat, legénytársai
mat Pap Róza pincéjébe, a Szánutá- 
ra. A Szánután volt a Református 
Kollégium szőlője és szüretelőká
das pincéje. A tanári kar is ide vo
nult ki... Nagy ünnepek voltak. A 
mi egyezségünk az volt, hogy én 
adom az italt — rogytig, s a meghí- 
vottaim hozzák az élelmet — szin
tén rogytig. Kinyitottam a pin
cegádort, ott fogadtam őket, s jöttek 
is, hozták a húst a vágóhídról, a 
friss kenyeret a pékségből. A gádor
ban ott volt a hagyma, koszorúba 
fonva.

Végigkopogtatom a hordókat s 
kijelölöm magamnak azt, amelyi
ket kezelésbe vesszük. Jól ismertem 
a pincét, mélyen benyúlt a hegybe. 
Én bonyolítottam le addig is a bor
szívást, vittem a drága nedűt ke
resztanyámtól nagybátyáméknak 
meg másoknak is. Ismerősök, pesti 
vendégek, mind keresztanyámtól 
vették a bort, itták, mint a friss for
rásvizet. Most is megtöltöttem 
ügyesen a borosflaskákat, demi- 
zsonokat s adom ki őket, hogy vi
gyék, tegyék az asztalra.

Férfimulatság volt. Oda nő nem

tehette be a lábát. Nótázgattunk, 
iszogattunk, mintegy bevezetés
ként, amíg a szabad tűzön meglett 
a finom gulyás. Annak sem ugrot
tunk mindjárt neki, hanem előtte az 
én mindenkori kedvencemet kós
tolgattuk, a paprikás abált szalon
nát. Abból én egy fél métert meg 
tudtam enni egyszeri nekigyűrkő- 
zésre.

— Nem voltál gyenge gyomrú le
gény...

— Sovány voltam, olyan, hogy 
nem volt vetett árnyékom, de étvá
gyam pokoli nagy volt. Egyébként 
a mai napig nem lehet panasz az 
étvágyomra. Az abált szalonna 
után finom szalámi következett, és 
csak utána a tokány.

Ettünk, ittunk, nótáztunk, zen
gett belé a Szánuta. A szomszédos 
szőlőtulajdonosok is kezdtek felfi
gyelni, hogy Papp Rózánál valami 
szokatlan dolog történik, hát rövi
desen meg is jelent a csősz. Az volt 
az érzésem: keresztanyám megbe
szélte vele, hogy egy idő után néz
zen arrafe lé . Jól m egetettük, 
megitattuk, megfüstöltettük, aztán

mehetett. Akkor még nagyon sza
bályosan folyt a mulatság, tánc nél
kül. C igányt nem vittünk, Ri- 
bizliről megfeledkeztünk — ez 
nagy hiányossága volt a mulatság
nak.

— Ribizlinek hívták a prímást?.
— A prímás Hamza volt, de ne

künk inkább Ribizli kellett volna, a 
kontrás, egy rettentő sötét, csúnya 
cigány, aki rengeteg nótát tudott és 
sok-sok sajátos dolgot, jó szaftos 
történetet. Bort szívtam megint, 
hoztam fel újból, forogtunk, legé
nyest jártunk, ahogy jött. Egy adott 
pillanatban aztán, hogy hogy nem, 
valaki megcsúszott, meglökte az 
edényt, vagy mi történt, s a dézsá- 
nyi tokány maradéka kiborult. A 
vacak petróleumlámpa, ami ott pis
logott, alig világított, s mi a sűrű, 
vastag ételben csúszkáltunk, es
tünk el és nyakig tokányosak let
tünk. De ment a nóta kegyetlenül. 
Jött a vihar, nagy dörgés, mifene, mi 
csak fújtuk tovább. Megjött újra a 
csősz. Most már akkora ricsaj volt, 
olyan lárma, hogy a megjelenése 
mindenképpen indokolt volt. Ke
resztanyám reggel már tudta, hogy 
a társaság tokányba esett.

Ki ide, ki oda dörzsölte magát, 
lekoptatta magáról, amit lehetett, s 
bevonultunk a gádorba szundikál
ni, egy-két korttyal lemosni a le
m osni valót, egy-két da llam 
foszlányt dúdolgatni, nyöszörögni. 
Rövidesen aztán szedtük magun
kat, én gondosan bezártam a pin
cét, s hazamentünk.

— Keresztanyád mivel fogadott?
— Te lelkem, Zoltikám, olyan 

boldog vagyok... Akkora örömöt 
szereztél nekem, hogy így lehallat
szott a Szánutáról a nótátok, az az 
igazi szép magyar nóta. A dübörgé
setek is ide hallatszott...

Halálos komolyan folytatta, 
mintha nem ő bízta volna meg a 
csőszt. Jött az a nyomorult senki
házi s mondja, hogy elcsúszott va
lamelyik ottan a nemtudom miben. 
Na de hát neki mi köze hozzá?

Keresztanyám később is sok
szor emlegette ezt a mulatságot, 
amikor— mint mondta — az ő sző
lőjében gyűlt össze Zilah fiatalsága.

— Tulaj dinképpen mennyi ideig 
élted a legényéletedet Zilahon?

— Vagy hat évig. Először nagy

anyám halálától 1931-ig, amíg gép
m esterként felszabadultam , és 
Nagybányára mentem a festőisko
lába, másodszor a festőiskola után 
1935-ig, amíg Kolozsvárra költöz
tem. Közben másodszor is voltam 
Nagybányán, körülbelül egyne
gyed évig.

— Egy ízben, egyik beszélgetésünk 
alkalmával, mintha azt mondtad volna, 
hogy a Seres nyomdával kötött szerző
désed három és fél évre szólt...

— Csakugyan így volt, de kéré
semre három év után a szakszerve
zet segítségével felszabadultam. 
Azt mondtam: több mint fél éve 
önállóan dolgozom, mint gépmes
ter (a szakmunkást, akitől tanultam 
a mesterséget, Seres njár régen oda
állította a szedőregálokhoz, szedő
ként foglalkoztatta, s én jól fogtam 
volna neki még egy újabb fél évig 
olcsó pénzért dolgozó, "tovább
szolgáló" inasként). Teljesen fölös
leges, hogy továbbra is inasként 
legyek alkalmazásban. Különben 
sem maradok a szakmában, én a 
nagybányai festőiskolába megyek. 
„Hát, kedves Kovács úr — mondta 
Seres Béla, a nyomdatulajdonos 
(most már úr voltam, nem büdös 
kommunista) —, még egy kuplerá- 
jos kurvának is három hét a felmon
dási ideje." Az lehet — mondtam 
—, de én gépmester vagyok, nem 
kuplerájos kurva. Én nem tartok 
igényt se a három hetes, se az eset
leges féléves segédi díjazásomra. 
Azonnal kilépek.

♦
— A nagybányai festőiskola után, 

amikor visszatérté Zilahra, hogy ala
kult tovább az életed?

— Télen tértem vissza, s a régi 
felszerelés mellé egy csokomyak- 
kendőt is hoztam magammal. Ki
béreltem egy három helyiségből 
álló volt fényképész-műhelyt: mű
terem, nappali szoba, háló. Egyik
ben sem fűtöttem, az ágyat, mielőtt 
lefeküdtem volna,” az altestemmel 
sikáltam, hogy felmelegedjék. Ott 
fagyoskodtam, de a Meszesre feste
ni konflissal mentem. Az egyik 
nyomdai kerékhajtót megfogad
tam segédnek, ő hordta-vitte az áll
ványt, a vásznat, a festéket, a ka
zettát. A kocsiban a kicsi ülésen ült.

— Ha tél volt, miért nem szánnal 
mentetek?

— Mert én szánon festőt még 
nem láttam, csak kocsin, konflison.

— De hát elégszer eltértél a meg
szokástól...

— Thorma is konflissal járt.
Felérkeztünk, irtó hideg volt. A

kocsis érdeklődik, hogy várjon-e? 
Nem — mondtam —, kifizetem, 
forduljon vissza.

Bemegyünk a csárdába, kol
bászt és forralt bort rendelek ma
gamnak és a segédnek. Megma
gyarázom, hogyan állítsa fel az áll
ványt, rá teszem a vásznat, s miután 
az előkészületnek vége, elkezdek 
festeni. Erdő mélyén havas táj. A 
hidegtől a festék kezd kásásodni. 
Hígítószert teszek hozzá, terpen
tint, s addig dörzsölöm, hogy úgy 
érzem: felrobban. Fagy meg a ke
zem, fülem, lábam. A társam topog, 
topog a hóban. "Szerelje le gyorsan 

folytatás a 18. oldalon
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folytatás a 17. oldalról 
és csukja össze az állványt" — mon
dom. "Most merre megyünk?" — 
kérdi. "Be a kocsmába, ott vár a sült 
kolbász és a drága jó forralt bor, 
fűszer, szegfűszeg, miegymás. Jól 
eszünk, mondom: az állványt és a 
kazettát beviszi a lakásomra. Én ott 
maradok s a képet is ott tartom. 
Kisorsolom. (így csináltam akkori
ban minden alkalommal.) Állandó
an sorsoltam a képeket, szép pénzt 
kaptam értük. Miután jól megmele
gedtem, kiállók s várom, hogy jöj
jön Kolozsvár felől egy autó. Egy 
Almási nevű embernek fuvarozó 
vállalata volt.

Mióta három helyiségből álló 
lakást bérelek, úgy érzem: elérkez
tem a társadalmi életnek arra a fo
kára, hogy bálokra és táncos ösz- 
szejövetelekre járjak. Meg kell ta
nulnom táncolni. De a tánciskola 
nem nekem való, túlságosan kö
zönséges. Tánctanámőt kell fogad
nom. Van is egy nagyon csinos, 
szép, belevaló tánc tanárnő, megbe
szélem vele a dolgot. Nem megyek 
a tánciskolába, hanem itt Van a m ű
terem, jöjjön el ő és tanítson meg. 
"Fűtött a műterem?" — kérdezi. 
"Tánc közben — mondom — az 
ember kimelegedik. Nem csoszog, 
hanem táncol." Ő nagyon kedvesen 
elvállalja. Nekem akkor kezd már 
egy kis tekintélyfélém lenni, tudják, 
hogy művész vagyok. Hamar meg
tanulok táncolni és látogatom is a 
táncos összejöveteleket. (Ma is tu
dok és szeretek táncolni.)

A nagy esemény a csizmadia
bál volt Zilahon. Nemcsak csizma
diák jártak oda, hanem minden 
rendű-rangú  emberek. Gyakori 
volt, hogy a vidék arisztokratái is 
megjelentek. Nos, egy ilyen bálon 
egész zilahi tartózkodásom legkel
lemetlenebb incidensére került sor. 
Ott volt a bálozók között egy volt 
hívő férfiú, aki engem a gyülekezeti 
múltam, a hívó lányok körüli for- 
golódásaim miatt rossz szemmel 
nézett. Tánc közben valahogy úgy 
siklott, úgy forgott, hogy meglökött 
a könyökével.

— És te visszalökted...
— Nemcsak hogy visszalök

tem, hanem a lábamat úgy használ
tam, hogy abból botlasztás lett, és ő 
a partnemőjével együtt leesett. Bo
nyodalom, dulakodás keletkezett, s 
én akkoriban nem rettentem vissza 
az ütközéstől és nem hátráltam 
meg. Segítségére siettek az ismerő
sei, s az én szívem újabb választott
jának az édesapja és a testvérei sem 
maradtak tétlenek. A bál rendje rö
vid ideig teljesen felborult. Á kö
nyöklőt kilöktük. Sem hívőnek, 
sem semminek nem jó, s még el is 
esik a bálban! Ment a mulatság a 
maga nehézkes rendjén tovább, a 
hangulat újra felmelegedett, de én 
azért csak kellemetlenül éreztem 
magam.

— Nem csodálom...
— Reggelfelé, ahogy megindult 

az élet, egy hirdetményt, egy nyílt 
tért helyeztem el a Szilágyság című 
lapban, amely ügyesen megmagya
rázta, hogy miről is van szó, hogy 
történt az eset.

— Hogy hangzott a szöveg?
— Ez most már lényegtelen, ar

ról volt szó, hogy a kellemetlen je
lenet egy névvel is megjelölt ra- 
koncátlankodó, rendetlenkedő mi
att keletkezett. De azért a rossz száj
ízem megmaradt. Amit sem a ko
csisokkal való összetűzés, sem egy 
másik kapcsán (a katonatisztekkel) 
nem éreztem.

— A katonatisztekkel miért akasz- 
kodtatok össze?

— Mi rendszeresen jártunk mo
ziba a Vigadó épületébe. (Én a szín
házi előadásokon is mindig ott 
voltam. Öreginas koromban én 
nyomtattam a plakátokat, hoztam- 
vittem a korrektúrát.) Mindig csa
pa tostó l m entünk , legények, 
meglett férfiak, még agglegények 
is. A moziban az ülésrend úgy volt, 
hogy elöl, egy táblában több pad
sort helyeztek el, utána következett 
egy járat s aztán újabb padsorok 
egy másik táblában. Mi a járat mö
götti első padsorban ültünk, az volt 
a rendes helyünk. Egyszerre be
csörtetnek valami katonatisztek: 
"Felállni!" — mármint, hogy mi. 
Mert ők akarnak oda leülni. Előbb 
csak a másik végen tették meg a 
nagyon goromba célzást, de mire 
hozzám értek (én a sor másik végén

ültem), engem már lökdösni kezd
tek... Mit tudtam én akkor, mi az, 
hogy katonatiszt! Már túl a hívősé
gen olyan igazán liberális, szabad 
és független fiatalember voltam. 
Nekilendültem és tiszta erőből le
gyúrtam a padok közé azt a nekem 
járó tisztet. Akkor elkezdtek ott 
harsonázni, de erre az én öreg bará
taim sorban úgy elverték, úgy el
vertük a tiszt urakat, hogy még 
porzott. Elkiáltottam magam: most 
aztán tolatni... rettentő gyorsan... 
tudni kell, hogy ott közel van a gőz
fürdő... Mindig nagyon fontos tud
ni, hogy hol van egy városban a 
gőzfürdő. Ott van egy szabad ma- 
dám, egy hölgy. A fürdő mellett az
tán  b esu v ad tu n k , be a Z ilah 
patakába, a város alá. Ott meghú
zódtunk... Nyomoztak sokáig, ke
resték a tetteseket, akik megverték 
a tiszteket a moziban, de nem talál
ták őket.

— Ha most megkérlek, hogy fog
lald össze és jellemezd a zilahi éveket,

szép élményeiddel, berzenkedéseiddel, 
mindennel együtt, mit mondanál, mit 
emelnél ki?

— Zilah a fiatalságomat jelenti, 
ahol serdülő, majd ifjú korom elle
nére, "nagylegény” voltam. Úgy ér
tem: számon tartandó és számon is 
tartott fiatalember. Vidám legény 
voltam, nem volt bennem semmifé
le előítélet, különösebb megkötött
ség, de torzulat sem. Talán ezzel 
magyarázható, hogy sokaknak sze
met szúrtam, pedig én magamat ál
talában szerény ifjúnak tartottam. 
Később aztán eleget tépett az élet, 
hol ide, hol oda sodort.

És Zilah, mint színtér, mint ter
m észeti-társadalm i helyszín és 
adottság is rendkívül változatos le
hetőségeket nyújtott.

A Meszes oldalában ott a feny
veserdő, az erdőben egy csárda — 
ez volt nyaranként kirándulásaink 
első állomása. De mi nem álltunk 
meg ott, hanem tovább mentünk az 
öreg fürdőhöz. Olyan volt, mint 
egy operaszínpad. Nagy, lapos, 
gyönyörű térség az erdő közepén, a 
függőlegesen levágott hegyol
dalban három szurtos, füstös lyuk
kal: öreg fürdő. Preckelő, gőzölgő 
fürdő. Modern dolog — monda
nánk ma. Az egyik lyukban az er

dőben egy kicsi, töpörödött, na
gyon öreg asszony lakott, egy na
gyon öreg emberrel. Mint valami 
manók. Mesevilág. Mindig vittünk 
nekik valamit. Feljebb a Heléna 
gödre nevű hely. Mély gödör, bent 
az erdőben, gyönyörű szép. Egy 
másik színpadkép, nagy alabást- 
rom kövekkel.

Ősszel jött a szüret. Aki élt bor
termő vidéken, tudja, hogy amikor 
a szőlő bogyósodni és érni kezd, 
nem lehet többet sétálni a szőlőben. 
A lazájába, a füves részbe, ahol a 
gyümölcsfák vannak, még be lehet 
lépni a gazdának és a társaságának, 
de a szőlőbe nem. Ha lábnyom van 
a szőlőben, azért a szőlőpásztor fe
lel, s ha valakit meglát vagy ott kap, 
jogosan durrint oda a sóspuskával. 
Aztán amikor beérik a szőlő és szü
retre kész — akkor jön a nagy szer
tartás. Szekérrel viszik ki az 
előkészített kádakat s vonulnak ki 
a szüretelők, muzsikává. Komoly 
munka megszedni a szőlőt, erő, ki

tartás kell a puttonyoláshoz. A lá
nyok szedik a szőlőt, a férfiak vi
szik  p u tto n n y al a kádakhoz. 
Amikor megvoít a szedés... azok a 
jó berbécstokányok... mert az igazi 
szüreti étel a tokány... Mostanában 
mind flekként sütnek mindenütt. 
De a berbécstokányra lehet igazán 
inni. A mustot csak éppen megkós
toltuk, és óbort ittunk, csináltuk a 
helyet az újnak...

Télen ródlikkal mentünk fel a 
Meszesre, lehetőleg a rövidítése
ken. Elhagytuk a Magyaregregy 
felé vezető utat, felmentünk a csár
dáig. A ródlit odatámasztottuk a 
többi mellé, a csárda falához. (Úgy 
festett, mint a nagy svájci kirándu
lóhelyek, csak itt nem sítalpak, ha
nem  szánkók voltak  a csárda 
falának nekitámasztva.) Bea házba. 
A mészáros barátaim, a vágólegé
nyek meg a hentesek nagy csoma
gokat, tekercseket hoztak maguk
kal. Azokat odaadták a kocsmá- 
rosnak, főzze meg a füstölt kolbászt 
s szolgálja fel tormával. Csak az el
készítést bízták a személyzetre. 
Hozták az elkészített falatokat és a 
forralt bort. Mindenki bőségesen 
evett, aztán felmentünk a tetőre. 
Nagy út volt onnan hazáig, hét
nyolc kilométer. Én a szánkón min
dig hátul ültem és fogódzkodtam 
egy-egy csinos lányba, akihez vala
melyest közöm volt.

— Nem kísértett meg a nősülés 
gondolata?

— Akkor nem... Bár a rettentő 
nagy szerelemnél fennfoigott a ve
szély, mindent vállaltam volna. Ké
sőbb eljött annak is az ideje...

— Tőled tudom, te mondtad egy 
alkalommal, hogy a zilahiak nagyon 
ritkán házasodnak egymás között. Mi 
ennek az oka?

— Zilahon, legalábbis akkor, 
amikor én ott voltam, nagyon sza
badelvű viszonyok voltak, mintha 
a görög demokráciának a huszadik 
századi formája öltött volna ott tes
tet. A nemek közötti kapcsolat a 
legterm észetesebb volt, term é
szetesebb már nem is lehetett vol
na. Valamiféle belterjesség jel
lemezte a viszonyokat. A házasság 
semmi újat nem hozott volna. Lá
nyok, fiúk nagyon jól érezték ma
gukat együtt, s az öregek nem 
szóltak bele a fiatalok dolgába. Hát 
ők is úgy élték le fiatal éveiket, tud
ták, hogy mindenik kap majd ma
gának asszonyt vagy férjet. Á zilahi 
lányok férjei többnyire a szilágysá
gi községekből vagy kisvárosokból 
kerültek ki. Szép, szép világ volt. Ez 
volt az én ifjúságom.

— A Zilahon festett képek sorsáról 
tudsz valamit?

— Hogy a kisorsolt képek hova 
kerültek — természetesen nem tu
dom. Nem nagyon követtem figye
lemmel útjukat, még a későbbi 
képeim egyikének-másikának az 
útját sem. Legfeljebb arra volt gon
dom, hogy amennyire tehettem s 
amilyen mértékben tőlem függött, 
a legjobb munkáim lehetőleg mú
zeum okba, közgyűjteményekbe 
vagy olyan helyekre kerüljenek, 
ahol sokan láthatják őket.

(folytatjuk)

a  >j . a ; f f .
- ■- 4 •" Vv. ,_-
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Rajzok Kovács Zoltán vázlatfüzetéből
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P aul Tillich írja: "M eg vagyok győződve arról, hogy a 
kereszténységgel szem beni ellenérzésnek főleg az az oka, 
hogy  a keresztényei* ny íltan  vagy titokban  Isten egyedüli 
b iro tokosának  h iszik  m agukat. Ezért a várakozás elem ét 
elveszítették , am ely  ped ig  olyan dön tő  volt a próféták  és 
az aposto lok  szám ára... Egy em bertársunkkal való találko
zásra is v á m u n k  kell. Az em berek közötti legbensősége
seb b  v is z o n y b a n  is v a n  v á ra k o z á s ,  n e m -b ir to k lá s , 
nem -ism erés. M ert Isten  végtelenül el van rejtve, ezért kell 
n ek ü n k  őrá feltételek nélkül várni. Ő  szám unkra csak 
olyan m értékben  Isten , am ennyire  n em  birtokoljuk Ót."

M it tan u lh a to k  én, a keresztény, Bubertől, a zsidótól? 
H iszen  ú gy  tu d o m , hogy én  m ár b irtokolom  azt, am ire ő 
m ég  csak várakozik. N ekem  több ju to tt — vélem  —, neki 
kevesebb. És tan íthatja-e az, ak inek  kevesebb van  —  le
gyen  b á r nagyon  o k o s— azt, ak inek  m égiscsak több volna?

H a esténként, lefekvés u tán  bele-belelapozunk a H a
szid  tö rténe tekbe (m ert ez a könyv  nem csak m egengedi 
ezt, h an em  szin te  m egkívánja; folyam atos, teljesítm ény
szerű  o lvasása kerü lendő), érezni fogjuk a választ. Buber 
paszte llsz ínekkel festett caddikjai, akik áldást m ondanak  
a h o ld ra , sírva fakadnak  a becsapott kisfiúval, m egitatják 
a városok  o tth ag y o tt szam arait, és az engesztelés napjának 
előestéjén egy síró csecsem ő elringatása m iatt elkésnek a 
közös im áról, és ú g y  halnak  m eg, hogy halálukkor fénnyel 
telik m eg  a gyászolók  szem e, nos, ők válszo lnak  a kérdé
sünkre.

E zek a rabbik , ak ik  á lm u n k b an  fölszállnak a m ennybe, 
nem  jönnek  le o n n an  ü res kézzel. N ekünk  is ajándékot 
hoznak , ta lán  a legnagyobbat, am it em ber em bernek  ad 
hat: nagyon  közel v an n ak  hozzánk.

A z igazság  nem  kettő , nem  három , nem  is az em berrel 
m érik. Az igazság  egy. S an n ak  a m egfeszített názáreti 
fia ta lem bernek  a szavai v isszhangoznak  a haszid  m ozga
lom  történeteiben. N em  tőle vannak , de ugyanazt látják és 
sokszor u g y an ú g y  értik , ahogyan  ő látta, értette , tanította. 
S az ő legelső, és talán  legnagyobb ajándéka is ugyanaz, 
m in t e caddikoké: nagyon  közel van hozzánk. Á ltaluk 
m egláthatjuk  a m egkerü lhetetlen  evidenciát: ha föl akarod 
em eln i a m ásikat, e lőször oda kell m enned  hozzá, oda, ahol 
ő  van.

H a Tillich igazát belátjuk, és szeretnénk m egérni a vá
rakozásra , akkor azokhoz kell fo rdu lnunk , ak ik  ezt nagyon 
tudják. És Izrael szám kivetettjei, Kelet-Európa védtelen 
síkságainak  kiszo lgátato tt haszidjai és caddikjai, ezt na
gyon tu d já k  A kik m a m ár n incsenek ,és u tó d a ik  sincsenek. 
A  tö rténe te ik  m arad tak  u tánuk . És a rem ényük.

Kovács Imre: A várakozás történetei (CREDO, 1996. 
2-3.)

Martin Buben H aszid történetek. I-II. (Forcf.: Rácz 
Péter). Atlantisz, 1995.

—  I9& LX

PARAMUZIKOLÓGIA 27.
A zen e m ágnestere

m eghallgatnánk, akkor sem ve
szítene energiájából. Ravel Boleró- 
ja is — például — egyetlen rit
musképlet energiájának felszaba
dítása. A példákat m ég sokáig so
rolhatnánk. De nem ez a cél. Az 
előbbi példák csak felszíni hason
latot jelentenek. A  zene belső haj
tóenergiáját, életerejét valahol 
m ásutt m egm utatkozóan kell fel
fedeznünk.

A zene rejtett m ágnesterére 
különös m ódon jöttem rá. Van 
egy rövid orgonaművem (Semper 
felice), am it gyakran játszanak, 
így a legkülönbözőbb zene-mág- 
nestérbe kerül. Darabom nak van 
egy kialakult előadásmódja, am it 
m agam  is a legtökéletesebbnek 
tartok. Ilyen előadásban hallva 
m űvem et, úgy  érzem , m inden 
rendjén van: a m ű m ögül felsejlő 
távlati térben m inden elem a he
lyére kerül. M ondanom  sem kell, 
hogy ehhez a végső interpretáci
ós változathoz is csak évek alatt 
jutott el a mű. És persze kérdéses 
az is, hogy ez-e a VÉGSŐ VÁL
TOZAT? Hiszen a m űben rejlő 
életerő sajátja éppen az, hogy el
méletileg végtelen szám ú előadá
si v á lto z a tra  ta r ta lm a z  en e r
gia-hajtóerőt. Itt van, m ár tetten is 
értük a zenében rejlő belső ener
giaforrás mibenlétét. De ez az erő 
csak időtávlatban bizonyítható. 
Ezért is szoktuk m ondogatni — 
mi, zeneszerzők —■, hogy egy m ű 
átfutási ideje legalább tíz év, ke
letkezésétől szám ítva. Á tfutási 
idő alatt értjük a m űben rejlő élet
erő megm utatkozásának, hatóe
rejének egyértelm ű m egnyilat
kozását. Néha a tízévnyi idő sem 
elegendő, elég sokszor százévek
re van szüksége a m űnek, hogy 
egyértelműen bebizonyosodjék a 
benne rejlő erő. Ezért is m ás m ó
dot kell keresnünk ennek kim uta
tására.

Em lített orgonam űvem  leg
utóbb Bach d-moll Toccata és Fúgá
ja után hangzott fel közvetlenül. 
Rendkívül meglepett az előadá
sa. Az a kiváló orgonaművész, 
aki előzőleg jónéhányszor sikerre 
vitte m űvemet, úgym ond, az ál
talunk ismert, elfogadott legtöké
le te se b b  e lő a d á sb a n , m o st, 
teljesen Bach különleges m űvé
nek hatása alá kerülve, úgy ját
szo tta  TOVÁBB, m in tha Bach 
m űvének folytatása lenne. M ű
vem  a d-moll Toccata és Fúga mág
nesterébe került. M ég  a so ro n  
k ö v e tk ező  M essiaen -m ű  sem  
vonhatta ki m agát e hatás alól: a 
láthatatlan, megfoghatatlan ener
gia m indenre átsugározta erejét, 
A B A C H -Z E N E  ÉLETSZUB
SZTANCIÁJÁT KAPTUK.

TERÉNYI EDE

A hom eopátia, a hasonelvű 
gyógyászat felfedezője H ahne
m ann (1755-1843) érdekes m ód
szert a lkalm azott gyógyszerei 
elkészítésében. M ivel a szerek 
egyrésze nagyon mérgező hatású 
volt, így hígított formában kezdte 
fe lh a sz n á ln i, m é g p ed ig  úgy, 
hogy egy csepp alapanyaghoz 99 
csepp vizet (esetleg alkoholt) ada
golt, majd ezt a folyadékot alapo
san felrázta. Az így  elkészült 
gyógyszerből ismét egy cseppet 
kevert össze 99 csepp vízzel, majd 
ezt az új készítményt is felrázta. 
Végül olyan eredményekhez ér
kezett, amelyek ma is standardok 
a homeopátiás gyógyszerek ese
tében: 6C, 30C és m ég egy sor más 
készítmény. A hatos szám az 1 /99 
hatszori elvégzésére utal — hat
szor 100 csepp, ami hatszori hígí
tás t és fe lrázá s t je len t. H a h 
nemann a felrázással energizálta a 
szert. Kilencszeri hígítás-rázás 
fölötti szerekben az eredeti ható
anyagnak egyetlen m olekulája 
sem kim utatható. A gyógyszer 
m égis hat. H ahnem ann azt az 
erőt, ami az oldatban maradt: élet
erőnek nevezte el. Ezzel a tiszta 
energia birodalmába lépünk, lát
hatatlan,megfoghatatlan világba.

Ez az eléterő vagy energia 
m inden jelenségben m unkálko
dik; az emberi szervezetre épp
ú g y  h a tá s sa l  v a n , m in t egy 
m űvészi term ékre. A zenében, 
amely különösen kötött az idő di
menziójához, ez az energia, hajtó
erő különös erővel jelentkezik. 
Nélküle a legragyogóbb szerke
zetű alkotás mitsem ér. A 20. szá- 
zad i zene egyes irán y za ta i a 
konstrukciót fölébe helyezték en
nek az életerőnek. Sőt úgy vélték, 
hogy maga a szerkezeti építmény 
ez az energia.

Hogyan lehet belevinni ezt az 
életerőt az alkotásba, ezt receptre 
menően senki sem tudja. Tanítani 
végképp nem lehet. A m esterm ű
ről m inden "LEOLVASHATÓ", 
csak ez a láthatatlan ÉLETFLUI- 
DUM NEM! Anyagilag semmi
lyen  zenei veg y e lem zés nem  
tudja kim utatni egyetlen "mole
kuláját" sem. A 'Tágítás'" jóval 30 
C fölött van. És akárcsak a home
opátiás gyógyszerek esetében, a 
hígítás fokozásával nő az életerő.

Gondoljuk csak el, hogy Beet
hoven V. Szimfóniája egy négy
h a n g ú  k é p le tre  ép ü lv e  négy  
grandiózus tételen keresztül su
gározza energiáját, és ha a m űvet 
mondjuk háromszor egymásután
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M eg je len t a Látó februári szám a, 

am elyben verset olvashatunk Király Lász
lótól (Csúfhistóriák), Jánosházy Györgytől 
(Téltől— télig), Veress Gerzsontól (Acsaládi 
kör négyszögesítése), M olnár Zoltántól (Csi- 
gacsókcsata; Tájkép történéssel) Egyed Eme
sétől (Faragott kép). Tanulmányt, prózai 
írást közöl Lászlóffy Csaba (A költő utolsó 
színhelye), Kovács Ferenc (Cserei Mihály 
históriája), Demény Péter (Milotay), Bog
dán  László (Szentgyörgyi Demokritus) és 
Kiss Zsuzsánna (A magyar Lear Király szö
veg- és színpadtörténete). A  Műteremben Si

mon Endre A z alkotás folyamata című vallo
mása. A Szemle kritikusai: István Mihály, 
Demény Péter, Mikola Péter, Joikits Melin
da, Orbán János Dénes, Nagy Zsófia, Ba
lázs Imre József, Hevesi Zoltán István és 
Vallasek Júlia. A szám képzőművésze Si
mon Endre.

A  Magyar Napló februári számában ol
vashatók egyebek mellett Lászlóffy Ala
dár (Mikor az angol álmodik), Páll Lajos (Az 
udvarunkon) és Cselényi Béla (A titkárnő; 
matrónahalál, Diagnózis) verse. Esszét kö
zöl Beke György (Három pogány közt). A  
Könyvszemlében Borcsa János összefogla
lója a fiatal erdélyi költészetről (Paradigma- 
váltás? Fiatal erdélyi költők indulásáról). A  
lap szemlézi A Híd, az Irodalmi Szemle, az 
Üzenet, a Helikon és a Rozsnyói Kalendárium 
egy-egy számát.

A kolozsvári Barabás Miklós Céh febru
ár 8-án a Protestáns Teológiai Intézet Bethlen 
Gábor termében tartott tisztújító gyűlést.

A  Cigányfúró 6. számában olvashatók 
Egyed Emese Virágének és Tdvoztató című 
versei.

A Forrás 2. számában verse t közöl 
egyebek mellett Lászlóffy Aladár (Nyelv
emlékek; Gólya, gólya, gilice; Térzene-vissz
hang) és Lázáry René Sándor (Stolcz Irén; 
Csárdái nóta cigányzenére; Prágai éji zenétske; 
Nyári folyópart). Elbeszélést olvashatunk

Bogdán Lászlótól (Másnap) és Sigmond 
Istvántól (Áj lávjú, életi).

A  Jelenkor februári számában Lázáry 
René Sándor P. grófné episztolája egy szem
telenhez és P. grófné levélkéje egy ösmeretlen- 
hez cím ű versezetei olvashatók, term é
szetesen Kovács András Ferenc jegyzetei
vel és kommentárjaival.

A z  Alföld 2. számában olvasható egye
bek mellett Visky András A  dráma otthona
d m ű  esszéje.

A  Kortárs februári számából kiemelen
dő Csíki László Kínai védelem d m ű  elbeszé
lése. E sszét közö l továbbá Lászlóffy  
Aladár (Végelzendülés — 150 éve született 
Mikszáth Kálmán) és Szász László (Értékte
remtő erkölcs — Értelmezési kísérlet Páskándi 
Géza drámaírói munkásságához). Verset ol
vashatunk Kovács András Ferenctől (Ál
dás sál, üzleti magyarság!).

A z  ITT— OTT 2. számában olvashat
juk többek között Kántor Lajos (Nem a ki
rakatban élünk) és Sylvester Lajos (Az írott 
szó méltósága) írását.

Február 21—28 között rendezte m eg a 
Corvineum A lapítvány ötödik alkalom
mal a Mátyás-napokat, Dies M athiae Cor- 
vini címmel.

Ú tm utatás
Rejtvényünkben a függőleges 1-es sorban 

elrejtett hazai magyar töltő kétsorosát idézzük 
a vízszintes 1. valamint a függőleges 45. sor
ban.

VÍZSZINTES: 1. Az idézet első sora 
(zárt betűk: Z, Y, E, L, J). 15. Szövőszékek. 
16. Hajdani. 17. ...-móg. 18. Női becenév. 
19. Fémforgácsolók. 20. Iskolában több is 
van. 21. Vrancea megyei kocsik betűjele.
22. Magyarországi szlovák. 23. Tova. 24. 
Fordított személyes névmás. 25. L. Ü. 27. 
Mocsári növény. 29. Német kocsimárka. 
31. Juttat. 33. Háromtagú együttes. 36. In- 
zultál. 39. Energia. 41. Tetejére firkál. 42. 
Akarnak, románul. 44. Létezik. 45. Vonat
ra szálló. 46. Gerezd. 47. Falja a rét füvét.
48. Helyhatározó rag. 49. Hibáztató. 51. 
Erdővidék "fővárosa". 52. Obed egynemű 
hangzói. 53. El... — hatályát vesztette. 54. 
Német filozófus (Immanuel 1724-1804). 
55. Bukaresti torony. 57. Lap-elődünk fő- 
szerkesztőjének névbetűi. 59. Tar betűi. 60. 
Beszél. 61.... Mária, hazai írónő (Romuald 
és Adriána). 62.... Károly, neves hazai író, 
műépítész (az Erdélyi Szépmíves Céh 
egyik alapító tagja). 64. A Székelykő lába
inál fekvő faluból való. 67. Gallium, oxi
gén és kálium vegyjele. 68. Indíték. 70. Női 
név. 71. Luxemburgi, svéd, osztrák kocsik 
nemzetközi betűjele. 74. Doktor. 76. Lő- 
rincz Zoltán. 78. A Tücsök és bogár c. hu- 
moreszk-kötet szerzőjének névbetűi. 80. 
...muri, Móricz-regény. 81. Helyet foglal. 
82. A népmeséi Jancsi társa. 84. Szereplő

Eötvös József A falu jegyzője c. regényé
ben. 86. Még egy női név. 87. É. D. 88. 
Zokog. 89. Megszöktet a fogdából.

FÜGGŐLEGES: 2. Vasút-tartozék név
elővel. 3. Határozott névelők. 4. Meta- 
nia..., Molter Károly regénye. 5. Omlatag.
6. Ünnepélyes üzembehelyezés. 7. Erődít
mény. 8. Ismert Vörösmarty-vers. 9. Ollós 
állat. 10. Hangtalanul esik. 11. Bajnok, ün
nepelt. 12. Osztályfőnök becézve. 13. Rit
ka női név. 14. Dieter... az Egy ifjúság 
regénye c. mű szerzője. 20. Orosz férfinév.
23. Ilyen fa is van. 26. Nem érdes felületű. 
28. Zúzódott. 29. Vissza: egykori jugo
szláv elnök. 30. Kedvetlen. 32. Kötőszó. 
34. Idegen női név, opera dm is. 35. Hazai 
város. 37. Gyakori lónév. 38. Afrikai or
szág. 40. Korhadt fa. 43. Iszonyodik. 45. Az 
idézet második sora (zárt betűk: A, O, S, T, 

; M). 46. Pöttyös. 47. Leszáll a repülőgép. 
50. Rézfúvós hangszer. 51. Pénzintéz
mény. 52. Rendjel, ldtüntetés. 54. Tenyész- 
sertés. 56. H egylánc két kontinens 
határán. 58. Háziállat. 60. ... Ferenc jeles 
magyar író (Aranykoporsó). 63. Ásványi 
fűszer. 65. M agyarországi folyó. 66. 
Vissza: vidéki. 69. Nyomólemez (film
ipar). 72. A fogoly? 73. Névutó. 75. Kis 
Rudolf. 77. Hazai folyó. 79. Ferde tornyá
ról híres olaszországi város. 81. Frissít. 83. 
K. R. J. 84. Lehár Ferenc "özvegye". 85. 
Magyar... Horváth István szülőfaluja. 86. 
Helyhatározó szó. 89. Kicsinyítő képző. 
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A HELIKON 4. számában közölt, Ficseri-füst című 
rejtvény megfejtése: Bárki vagy, Dalteli \  jó látni, hallani, 
\  hogy itt vagytok, áldó igézet, \  nyarunkat telezengeni 
\  hű  fiai a szenvedésnek, \  barátaim, — és győztesei!

^ í  A  f t  ' &ya

cX ’ tx » x ,‘U.*(x j c*.- a ?

Főszerkesztő: SZILAGYI ISTVÁN Főműnk társ: Szerkesztőség: , MÓZES ATTILA: próza, kritika
FőszerkesztőhelyéttÉ&: KIRÁLY LÁSZLÓ SZABÓ GYULA LÁSZLÓFFY ALADAíb világkultúra NAGY MARIA: olvasószerkesztő
Felelős titkár SIGMOND ISTVÁN SZOCS ISTVÁN K- JAKAB ANTAL vers, irodalomtörténet RAKOSSY TIBOR: műszaki szerkesztő

Számítógépes tördelés: NAGYMARTA; nyomtató a M&ztótfelusi Kis Miklós református sajtó központ; felelős vezető: TÓNK ISTVÁN 
A szerkesztőség dine: 34QQ Clui-Napoca, str.Tasüor 14. Postafiók (casuta postala) 245 Telefon: 132309,132096

A HELIKON alapítványi támogatással jelenik meg - kiadja a ROMÁNIAI ÍROK SZÖVETSÉGE ISSN 1220—6288


	1997-03-10 / 5. szám (235.)����������������������������������

